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CAPA
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
Rafael Annunciato Neto

Jogardores de Cartas (1892-1895) de Paul
Cézanne, pintor francês (1839-1906), pósimpressionista cujo trabalho forneceu as
bases da transição das concepções do
fazer artístico do século XIX para a arte
radicalmente inovadora do século XX.
Cézanne pode ser considerado a ponte
entre o impressionismo e cubism do século
XX. A frase atribuída a Matisse e a Picasso
de que Cézanne "é o pai de todos nós",
deve ser levada em conta. Após uma fase
inicial dedicada aos temas dramáticos e
grandiloquentes próprios da escola
romantic. Ele criou um estilo próprio,
influenciado por Delacroix. Introduziu nas
suas obras distorções formais e alterações
de
perspectiva
em
benefício
da
composição ou para ressaltar o volume e
peso dos objetos. Concebeu a cor de um
modo
sem
precedentes,
definindo
diferentes volumes que foram essenciais
para suas composições únicas. Cézanne
não se subordinava às leis da perspectiva
e sim, as modificava. A sua concepção da
composição era arquitetônica; segundo as
suas próprias palavras, o seu próprio estilo
consistia em ver a natureza segundo as
suas formas fundamentais: a esfera, o
cilindro e o cone. Cézanne preocupava-se
mais com a captação destas formas do
que com a representação do ambiente
atmosférico. Não é difícil ver nesta atitude
uma reação de carácter intelectual contra o
gozo
puramente
colorido
do
impressionaismo. Sobre ele, Renoir
escreveu, rebatendo o crítico de arte
Castagnary: Eu me enfureço ao pensar
que ele [Castagnary] não entendeu que
Uma Moderna Olympia, de Cézanne, era
uma obra prima clássica, mais próxima de
Giorgine de que Claude Monte, e que
diante dele estava um pintor já fora do
Impressionismo. Árvores, casas e demais
elementos da paisagem subordinam-se à
unidade de composição. As suas
paisagens são sutilmente geométricas.
Cézanne pintou sobretudo a sua Provença
natal (O Golfo de Marselha e as célebres
versões sucessivas de O Monte de SainteVictoire). Entre as representações de
grupos humanos, são muito apreciadas as
suas cinco versões de Os Jogadores de
Cartas. A Mulher com Cafeteira, pela sua
estrutura monumental e serena, marca o
grande momento classicista de Cézanne.
Fonte: Wikipédia – acessado em
20/08/2015.
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A discussão sobre a educação 3.0 tem como base
as novas tecnologias de comunicação e informação
que disponibilizam o conhecimento em tempo real. O
estágio atual da comunicação pode ser descrito como
uma cultura de convergência que é a passagem da
cultura interativa para a cultura participativa. A
convergência é uma transformação cultural uma vez
que os alunos & professores são incentivados a
disponibilizar informações nos mais diversos sistemas
e conexões. Desta forma os alunos & professores não
podem ser separados, pois todos são participantes do
mesmo processo de ensino-aprendizagem. O papel do
professor como detentor do conhecimento e o modo
de se fazer as aulas neste contexto estão sendo
substituídos pela tecnologia, mudando a relação entre
eles.
A educação aliada a tecnologia é a característica
deste novo cenário digital, virtual e em redes emergido
com a geração Y. O desfio básico dos professores é
ensinar os estudantes nascidos nesta nova linguagem.
O docente no ambiente tecnológico precisa
entender que a educação superior para ganhar
produtividade deverá ser complexa, integrada e visível
para todos. O professor deve aprender a lidar com as
comunidades de conhecimento compartilhado que
agregam
valor
nos
processos
de
ensinoaprendizagem. Enquanto que o precisa e quer
aprender de forma diferente, pois está percebendo o
mundo com outro olhar e absorvem informação de
forma diferente. Enquanto que para o gestor significa
desenvolver competências e habilidades para este
novo cenário digital, em rede e globalizado dentro e
fora da instituição de ensino.
As instituições de ensino precisam se conscientizar
para este novo cenário estratégico que se aproxima e
se preparar, discutindo seus processos de gestão,
criando novos processos de ensino e aprendizagem
se atualizando e passando a marcar presença no
ensino a distância,
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APRESENTAÇÃO

A Revista Santa Rita é uma publicação eletrônica multidisciplinar da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia que visa o desenvolvimento
e a democratização do acesso ao conhecimento científico. O engajamento dos professores
tem sido fundamental para o aprimoramento da Revista Santa Rita e construção de um
veículo essencial para a formação de nossos alunos.
O primeiro artigo desta edição trata de uma análise comparativa da Rede KFC
apresentando os motivos da saída no Brasil. No artigo sobre o esporte nas aulas de
educação física, relata como é ensinar a ensinar.
No artigo sobre o jogo simbolico na educação infantil proporciona uma reflexão acerca
do papel do jogo na formação pessoal e social da criança na educação infantil. Equanto que
o artigo sobre a violência da criança e do adolescente faz uma breve revisão acerca dos
conceitos de violência doméstica no Brasil.
Os jogos e brincadeiras na educação discute os saberes necessários para lidar com a
cultura infantil e a hiper-realidade existente no mundo contemporâneo.
No final é apresentado um artigo de iniciação científica que aborda a os diferentes
tipos de liderança, e relacionar com a gestão escolar que temos na educação, nos seus
diferentes segmentos, em sua autonomia e liberdade de ação, para saber se as instituições
escolares públicas realmente seguem um modelo de gestão e se podem ser consideradas
escolas democráticas.
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ARTIGOS
ANÁLISE COMPARATIVA DA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE KFC BRASIL:
DÉCADA DE 90 E OS TEMPOS ATUAIS
Fernando de Almeida Santos
Professor da PUC- SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Professor da FATEC - Osasco
Professor do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
fernando@fernandoasantos.com.br
Stepan Luiz Mekbekian
FATEC – Osasco
Graduado em Tecnologia em Gestão Financeira
stepanmekbekian@gmail.com

RESUMO
A pesquisa teve como objetivo desenvolver uma análise comparativa da
implementação da rede KFC – Kentucky Fried Chicken – no Brasil, para tal foi
realizada uma pesquisa sobre a forma que a rede chegou ao país na década de 90, os
motivos que fizeram com que falhasse e o retorno da empresa em 2003. A pesquisa
foi realizada por meio de estudos anteriores na área de franquia e até mesmo sobre a
rede americana KFC, foram demonstrados os motivos da saída da rede americana do
Brasil e a sua retomada no país, além de analisar o que a rede verificou no país que
fez com que ela retornasse. Desta forma, o estudo proposto poderá ser classificado
como uma pesquisa de cunho exploratório, tendo em vista que se trata de uma
pesquisa que busca informações sobre o tema proposto e tem a finalidade de formular
problemas e possíveis soluções para situações semelhantes que possam vir a ocorrer.
Com o estudo realizado, foi constatado que se deve dar atenção as questões que
envolvem a análise do mercado e seu consumidor. Todo planejamento deve ser
cuidadoso e revisto quando necessário, como o que ocorre com a própria KFC em sua
reinvestida no mercado como o estudo apresenta.
Palavras-Chave: KFC. Mix de Marketing. Franquia.

ISSN 1980-1742

ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015

9

Introdução
O tema aborda as dificuldades gerenciais
e administrativas adotadas pela rede
americana KFC no Brasil na década de 90 no
século XX e o que motivou seu retorno no
início de 2011 e quais mudanças foram
realizadas, sob a óptica dos 4 Ps do
marketing.
O trabalho objetiva demonstrar a partir de
estudos, as formas de gestão de franquias na
área de fast-foods, as falhas que muitas
empresas cometem quando pensam em
entrar em novos mercados, a análise do
público-alvo e o que a ele será oferecido,
quais as tendências do mercado e o preparo
econômico que essas empresas precisam
ter.
A problematização da pesquisa consiste
em: Qual o motivo de muitas empresas
fecharem suas portas em curto espaço de
tempo num mercado sempre aberto a novos
entrantes, analisado dentro da óptica do
composto de marketing?
O objetivo desse trabalho é apresentar
uma análise comparativa na implementação
da rede KFC no Brasil na década de 90 do
século passado e as novas ações adotadas
pela empresa em sua nova inserção no
mercado nacional, adotando para tal a visão
dos 4 Ps do composto de marketing.
Segundo L. F. Caldas (2006) o mercado
do fast-food no país sempre apresenta novas
possibilidades, pois a vasta culinária
existente e a regionalidade da mesma
propicia possibilidades de negócios e cada
vez mais aparecem novas oportunidades
para as empresas.
A Associação Brasileira das Indústrias de
Allimentação - ABIA (2011) destaca que o
segmento de fast-food no Brasil faturou
aproximadamente R$ 9 bilhões em 2008,
sendo constituído por 280 redes e um total
de mais de 8.600 lojas em operação. As
principais redes concorrentes do KFC eram
Bob’s, McDonald’s, Subway, Casa do Pão de
Queijo e Habib’s.
O Brasil ocupa hoje um lugar privilegiado
quando o assunto é franquia; boa parte das
existentes são nacionais e o mercado está
sempre aberto a novos empreendimentos,
novos entrantes, mas para isso é necessário
conhecer o mercado para não cometer
falhas. É necessário saber o que é uma
franquia e como é o seu funcionamento.
ISSN 1980-1742

Muitas associações, como SEBRAE,
ABIA, ABF, dão consultoria para novos
empresários, para aqueles que não
conhecem o mercado, pois algumas
empresas entram no mercado querendo
impor sua forma de pensar e agir e
esquecem que quem tem o “poder” nas mãos
é o consumidor, ele que direciona, de certa
forma, a empresa e sua forma de agir e cada
vez mais o consumidor conhece seus direitos
e luta para que sejam respeitados.
Houve algumas empresas, Pizza Hut,
Arby’s, KFC, Subway, entre outras que
mesmo com certa experiência cometeram
falhas na sua gestão, falhas estas ocorridas
por
falta
de
critérios,
análises
e
conhecimento
do
mercado
(Sondermann,2012). Portanto, aborda-se
neste artigo a rede americana KFC, que na
década de 90, do século passado, investiu no
país, mas provavelmente cometeu algumas
falhas e viu sua implantação ruir e assim
fechar as portas de suas unidades,
retornando tempos depois com outra forma
de gestão e estratégia para com o
consumidor nacional.
O fato ocorrido com a rede americana
pode servir de exemplo das condutas que
devem ser tomadas pela gestão e os
caminhos que devemos evitar, para que
assim o empreendimento tenha sucesso e
uma longa permanência no mercado.
Portanto, considerando estes aspectos, a
pesquisa
apresenta
a
seguinte
problematização:
Quais as diferenças entre as estratégias
utilzadas pela KFC – Kentucky Fried Chicken
– no Brasil, na década de 90 e o retorno da
empresa em 2003.
1. Viabilidade de negócio
Para iniciar as atividades, uma empresa
necessita conhecer os aspectos legais, para
tal
é
importante
obedecer
alguns
procedimentos, de acordo com especialistas
na área administrativa e ou comercial.
Para o empresário, existem alguns
requisitos necessários para inserir seu
negócio no mercado. Para saber se ele é
viável ou não, ele precisa conhecer o
mercado em que deseja entrar, realizar
análise econômico-financeira, além de saber
qual seu papel após a implantação.
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Para Gitman (2001) na análise de
qualquer projeto se faz necessário uma
abordagem de viabilidade econômicofinanceira. Para isso, é importante a análise
do “timing” dos fluxos de caixa destes, ou
seja, o valor do dinheiro no tempo, que é
baseado na ideia de que uma unidade
monetária hoje vale mais do que uma outra
que será recebida em uma data futura. Isso
explica porque se deseja receber o quanto
antes e pagar o mais tarde possível uma
determinada quantia que não será reajustada
ao longo do tempo.
De acordo com Espíndola, (2012; p. 1213):

do consumidor/cliente, objeto final de toda
venda. Como esse estudo trata de uma
empresa da área de alimentação, tem-se
também o estudo dos hábitos alimentares do
público que irá e ou iria consumir o produto
da rede KFC, no Brasil.
Conforme os fundamentos do marketing,
Kotler (2000; p.17) desenvolveu uma análise,
que é referência na área, com base no mix
de marketing, composto pelos 4 “p”s, como
mostra a figura 1:
Figura 1: Mix de Marketing

Antes da realização de um investimento é
necessário que se faça uma análise acerca do
potencial retorno que esse poderá gerar. Não
obstante a percepção empresarial ou a experiência
acumulada demonstrarem que se trata de um
esforço válido, o próprio ato de analisar em maior
profundidade gera reflexão acerca dos retornos
possíveis.

A análise de investimento traz sempre
aspectos de em quanto tempo o negócio
trará o retorno desejado e se está de acordo
com a expectativa do investidor, caso
contrário algumas mudanças poderão ser
feitas para melhorar seus resultados. As
taxas de retorno do investimento, sua
lucratividade, prazos de investimento, todas
essas ferramentas são de grande valia ao
investidor antes de iniciar suas atividades.
No caso específico de um negócio de franquias se
faz necessário observar a rentabilidade do negócio
sob a ótica do franqueador, cuja receita é obtida
através de comissões e taxas cobradas dos
franqueados, das lojas próprias, necessárias para a
criação dos padrões de operações que serão
adotados pela rede, e dos próprios franqueados,
cuja rentabilidade e bom retorno financeiro são
peça chave para a sobrevivência e perpetuação do
negócio. (ESPÍNDOLA, 2012; p.13).

Para abrir um negócio precisa-se de
atenção, planejamento e saber que o mesmo
poderá
passar
por
situações
mais
complicadas, devido às intempéries da
economia do mercado o qual faz parte.
A análise de viabilidade econômica é
importante, também, para evitar possível
decisão desnecessária ou precipitada de
fechar determinado negócio.
2. Conceito de mix de marketing e hábitos
alimentares
Este tópico trata sobre o mix de
Marketing, quais são os chamados “P”s do
composto e sua relação com o “C”, ou seja, a
sua relação de acordo com o ponto de vista
ISSN 1980-1742

Fonte: Kotler, 2000, p.17.
Os 4Ps do Mix de Marketing, segundo a
definição de Kotler e Keller (2006): são
Produto, Preço, Promoção e Praça.
Conforme Kotler (2003), para tornar seus
produtos ou serviços disponíveis ao públicoalvo, cada empresa deve estudar o mercado
e definir como atingi-lo, da melhor maneira
possível e ao menor custo possível. Cada
produto possui características próprias que
levam
a
que
sua
distribuição
e
disponibilização sejam dadas através de um
formato mais apropriado, variando conforme
as estratégias de cada empresa.
Tem-se ainda o Conceito dos 4 “C”s de
Lauterborn, que faz um paralelo com o
conceito de Kotler, mas tendo a visão do
ponto do consumidor para com o
produto/empresa. Os 4 “C”s de Marketing:
Cliente/Consumidor, Custo, Conveniência e
Comunicação.
Outro aspecto a considerar é que toda
empresa está inserida num ambiente
composto por um conjunto de forças
competitivas que determinam o seu nível de
retomo ou rentabilidade, sendo que a
intensidade dessas forças varia de negócio
para negócio.
De acordo com Porter, as principais forças
competitivas de um negócio, conforme
demonstrado na figura 2 são:
• entrantes potenciais;
• fornecedores;
ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015
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• compradores;
• substitutos;
• concorrentes.
Esquema das forças competitivas de
Porter
Figura 2: Forças Competitivas de Porter

Fonte: Lima, 2014.

3. Metodologia
O estudo proposto é classificado como
uma pesquisa de cunho exploratório, tendo
em vista que se trata de uma pesquisa que
busca informações sobre o tema proposto e
tem a finalidade de formular problemas e
possíveis
soluções
para
situações
semelhantes que possam vir a ocorrer. Além
disso, tem como objetivo proporcionar uma
melhor visão de gestão administrativa de
franquias e como proceder no momento da
inserção no mercado.
Após o estudo bibliográfico sobre os
conceitos foi realizado o estudo de caso, em
que se analisou as Estratégias da Rede KFC
na Década de 90 e Atual. Portanto, consiste
em estudo comparativo na óptica do Mix de
Marketing, sendo que considera o seu
cardápio atual, comentado de acordo com a
estratégia atual da empresa.
A análise do estudo de caso foi embasada
nas informações que foram obtidas por meio
da página eletrônica da empresa e das
reportagens veiculadas pela imprensa.
4. Estudo de caso: análise das estratégias
da rede kfc na década de 90 e atual
A seguir, são abordadas as estratégias
adotadas pela rede KFC na década de 90 e
atual, suas diferenças e alguns motivos para
as mudanças ocorridas na época e atual em

ISSN 1980-1742

sua nova inserção no mercado brasileiro, sob
a óptica do Mix de marketing.
Hábitos Alimentares:
Após o entendimento dessas forças
competitivas que agem no mercado
compreendendo as barreiras existentes,
seguimos com as diferenças alimentares
entre os países de origem e destino da
franquia, ou seja, Estados Unidos e Brasil.
Existe diferença entre os consumidores
brasileiros e americanos, no que diz respeito
a hábitos alimentares.
Sobre o consumo de carne de frango da
KFC nos Estados Unidos é costume comer
com as mãos, tempero gorduroso e forte,
ofertado num balde em muitos pedaços e foi
a ideia adotada para ofertar no Brasil, mas
não deu certo, como noticiado no Jornal
Estado de São Paulo (2011):
Em 1992, a KFC, então controlada pela PepsiCo,
voltou ao Brasil. Um dos responsáveis pela missão
de expandir a marca foi o empresário Pedro Conde
Filho, herdeiro do BCN (Banco de Crédito
Nacional). O plano era montar lojas em pontos
estratégicos da cidade, como as avenidas Paulista,
Sumaré e a Rua São Bento. Em 1996, a rede
chegou a ter 23 lojas e quatro quiosques no país.
Mas a ideia de comer frango frito e gorduroso com
as mãos foi rejeitada novamente e, a partir de
1997, as lojas começaram a ser fechadas...

Conforme o hábito dos brasileiros, por sua
vez, percebe-se fortemente presente a carne
de boi, mas é o arroz com feijão que mais se
destaca, com pouca presença de carne de
aves, conforme destaca Duarte, N. (in IBGE,
2008-2009).
Observa-se que as diferenças na dieta
alimentar do brasileiro e americano, e o estilo
de vida comprometeram o investimento da
rede na década de 90.
Neste caso já se observa uma falha na
gestão e falta de visão no mercado interno,
pois existia na época uma barreira a ser
quebrada, que comprovadamente não foi.
A cultura alimentar americana pode variar
de região para região. O consumo do café da
manhã norte-americano são ovos batidos,
bacon, panquecas, cereais e pães com pasta
de amendoim, acompanhados com café ou
suco, na maioria das vezes, de laranja. O
almoço do norte-americano é leve – devido
ao pouco tempo disponível para almoço. Um
almoço geralmente é simples, ao ponto de
ser um único sanduíche, sendo que o jantar
é, na maioria das vezes, o principal prato do
dia.
Há um grande consumo de café, tomam
logo pela manhã, e vários tomam durante o
trabalho. Além disso, os Estados Unidos
ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015
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também são o maior consumidor de
refrigerantes do mundo. O país é famoso por
suas redes de fast-foods. Os americanos
almoçam, muitas vezes em fast-foods, por
causa do pouco tempo disponível dos
trabalhadores, bem como por causa dos
baixos preços dos produtos oferecidos, assim
como no Brasil.
No Brasil, é diferente a alimentação diária,
feita em três refeições: envolve o consumo
de café com leite, pão, frutas, bolos e doces,
no café da manhã, feijão com arroz no
almoço, refeição básica do brasileiro, aos
quais são somados, por vezes, o macarrão, a
carne, a salada e a batata e, no jantar, sopas
e também as várias comidas regionais.

4.1. Kfc na década de 90
Nesta reportagem fica claro que o públicoconsumidor não gostou da ideia de consumir
frango com as mãos, aparentemente não
existiu uma pesquisa para saber o gosto do
consumidor. Portanto, pode-se relacionar a
questão do “P” público.
Da última vez eles sofreram do mal da comparação
com o McDonald’s, avalia Eugênio Foganholo,
diretor da consultoria de varejo Mixxer. Vieram com
uma estrutura muito aquém da montada pelos
concorrentes e deixaram a desejar em dois
conceitos básicos do fast-food. Tinham mix restrito
e nenhuma padronização dos produtos. Ou seja:
ao contrário do McDonald’s, no KFC comia-se só
sanduíches de frango. E o que é pior: o sabor
mudava de uma loja para outra, falha imperdoável
no competitivo mundo da comida rápida. (Istoé
Dinheiro; 2003)

A preocupação com o produto, que sofria
variações de uma loja a outra, a análise do
mercado onde iria atuar e uma observação
da concorrência também foram fatores que
contribuíram com a derrocada da KFC na
década de 90. Pode-se perceber a relação
com os “P”s de produto e praça.
Quando a rede operou pela primeira vez no Brasil,
em meados da década de 1990, havia lojas
grandes e o preço não era competitivo. Além disso,
as pessoas não se sentiam motivadas a ir até o
restaurante para comer algo que era visto como
cotidiano. (Terra; 2012).

Mais uma vez nota-se a falta de
preocupação em analisar os costumes do
público, afinal comer frango por si só, sem
nenhum atrativo, não faria o cliente ir até a
loja da rede, como de fato não ocorreu.
Relaciona-se aqui ao “P” de público e ao “P”
de produto.
Diz o ditado que gato escaldado tem medo até
água fria. Frango, aparentemente, não. Depois
duas tentativas frustradas de se estabelecer
Brasil, a americana KFC, a mais popular rede
ISSN 1980-1742

de
de
no
de

comida à base de frango do mundo, voltou a ciscar
no país. No final de junho, a cadeia de restaurantes
inaugurou uma loja no Norte-Shopping, no Rio de
Janeiro (Correa; 2003)

Aqui a notícia é simples, descreve o fato
da rede KFC ter falhado anteriormente em
suas operações no país e uma nova
tentativa.
A KFC, outra marca da Tricon, também quer tentar
dar a volta por cima em São Paulo. Com mais de
10 000 lojas no mundo e faturamento de 8,9
bilhões de dólares, a empresa não aceita o
fracasso que varreu a marca do Brasil, há dois
anos. Vai conseguir? “Se mexer no conceito e
investir na formação de uma grande rede", diz o
consultor Marcelo Cherto. (Fabri; 2001)

Neste comentário de Fabri, ele afirma que
é necessário mudar o conceito, que seria a
forma de atuação no mercado como um todo
e na formação de uma rede que atenda os
clientes de forma adequada e pontual, ou
seja, onde o cliente está e de uma forma que
ele se sinta bem em frequentar a loja e
consumir os produtos ofertados.
A rede americana de fast-food Kentucky Fried
Chicken durante boa parte dos anos noventa tentou
se afastar do conceito de alimentos fritos (carro
chefe de suas vendas), seguindo tendencia
mundial por alimentos com menos teores de
gordura e colesterol. Nesse sentido, visando um
posicionamento que associasse mais conceitos de
vida saudável à marca, a empresa primeiramente
abreviou o seu nome para KFC (eliminando o
“Fried” de sua denominação) e logo após, começou
a destacar itens de seu cardápio como os frangos
do tipo assado e grelhado”. “Adivinhe o que
aconteceu? As pessoas ainda vão ao KFC pelo
frango frito. Recentemente a empresa jogou a
toalha e voltou a promovê-los. (Telles; 2004; p.75)

Muitas vezes mudar não contribui para
conquista do mercado, a KFC, é uma rede
conhecida mundialmente pelo frango frito,
mudar o nome sem mudar conceito de nada
adianta, Telles explicita esse fato em seu
comentário, a rede podia incrementar seu
cardápio, oferecer novos produtos, mas fez
apenas uma mudança de nome, nada mais.
Ramón et al (2009) afirma que:
por outro lado, é curioso que uma mesma marca
tenha variações nas formas e as cores a nível
mundial, não possuindo assim uma uniformidade
nem coerencia. De forma concreta a KFC mantém
em seu site dos EUA sua marca em vermelho e
preto, mas em páginas de outros países, como a
Espanha está utilizando vermelho e azul. Nos EUA
a imagem de seu logotipo (Coronel Sanders)
vestindo um avental, enquanto na Espanha e em
certos países do mundo não usa. É chocante que
uma empresa que movimenta tantos milhões de
euros por ano, não mantém sua identidade visual
corporativa unificada em todo o mundo, mantendo
a coerência comunicativa necessária nestes casos.

Ramon mostra a incoerência da marca
KFC, que muda sua identidade, não
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mantendo uma originalidade, o que vem a
dificultar a fixação da marca na mente de
seus clientes e dificulta uma fidelização. O
cliente, muitas vezes, fixa a logomarca da
empresa na memória e suas cores,
características que facilitam até sua procura.
A marca de uma empresa se relaciona
diretamente com seu cliente, com seu
produto, com a praça onde se localiza e até
mesmo com promoções que dela se espera.
A seguir apresenta-se uma breve
explicação de Kotler sobre a importância da
marca:
De acordo com Kotler (1986), uma marca pode ser
definida como um nome, termo, sinal, símbolo, ou
desenho, ou, ainda, uma combinação deles e, se
se pretende queum vendedor, ou grupo de
vendedores, identifique bens e serviços para
diferenciá-los dos de seus competidores, são
grandes os benefícios resultantes da construção e
uma marca organizacional, já que as marcas
acabam por desmembrarem dos produtos que lhe
deram origem passando a significar algo muito
além deles próprios. (Magalhães; 2006; p. 20-21)

4.2. KFC na época atual
Retornando suas atividades no país, a
KFC adotou algumas mudanças para sua reentrada no mercado, nova administração,
gerenciamento e visão do mercado, como
mostrado a seguir:
Segundo o executivo Andrew Partridge, vicepresidente sênior da KFC para Caribe e América
Latina, alguns dos erros cometidos pelas
administrações anteriores ajudaram a redirecionar
a estratégia para a operação brasileira. Um
exemplo: em vez de oferecer por aqui um cardápio
igual ao das lojas americanas, desta vez a KFC
resolveu pesquisar o gosto do consumidor. Agora,
na loja carioca é possível encontrar arroz branco e
salada de maionese como acompanhamento e até
um brasileiríssimo mousse de maracujá como
sugestão de sobremesa. E, em vez de saborear o
frango com as mãos, como o cliente americano, o
brasileiro terá à disposição garfo e faca. (Correa;
2003)

Em seu recomeço percebe-se a
preocupação com o Mix de Marketing, o
produto é repensado na sua forma de ser
ofertado,
acompanhamentos
são
introduzidos, o gosto do consumidor foi
respeitado.diferenciando do gosto americano,
sede da rede. O comportamento do
consumidor
também,
talheres
são
introduzidos. Todos os “P”s foram abordados,
pois ele foi promovido de outra forma.
Continua Correa (2003):
Mesmo assim, Partridge diz que terá cuidado com
a expansão no Brasil. Na última investida por aqui
(de 1993 a 1998), a KFC abriu 15 lojas em dois
anos. Desta vez, o ritmo será mais lento. “Devemos
ISSN 1980-1742

abrir mais uma ou duas lojas até o final do ano”, diz
Partridge. Uma possibilidade é que no futuro sejam
inauguradas lojas “multimarcas”, onde a KFC
dividiria espaço com a Pizza Hut.

A seguir, apresenta-se outros comentários
sobre o a Rede KFC:
Segundo se especula no mercado, a KFC não vai
mais se apresentar como restaurante especializado
em frango frito, servido em balde, em pedaços para
serem comidos com a mão. Vai voltar com prato,
garfo e faca. E não de plástico. Além disso se
posicionar como especialista em frango - em
pedaços, acompanhados de batatas fritas, no

sanduíche, na salada etc. (Fabri; 2001)
O modo de promover o produto e a
própria marca deve ser repensado quando
necessário e, neste recomeço, a KFC vem
fazendo aparentemente a lição de casa.
Considerando melhor os hábitos brasileiros e
o paladar de nosso país.
Depois de cinco anos longe do País e sem obaoba, a KFC acaba de abrir uma loja no Brasil. O
ponto escolhido foi Norte Shopping, o mais popular
dos shopping centers cariocas, que fica no não
menos popular bairro do Caxambi, zona norte da
cidade. É a terceira investida da marca por aqui em
30 anos. Mas não caia na besteira de se referir ao
assunto como a volta da famosa rede de fast-food
de frango. Isso deixaria o empresário Oscar Curi
furioso. Ele é o sócio brasileiro do negócio e prefere
tratar o assunto como a estréia.Das outras vezes
que a KFC esteve no Brasil, nas décadas de 70 e
90, sua controladora era a Pepsico, explica. Agora
é uma multinacional que não faz outra coisa senão
administrar restaurantes. Isso muda tudo. Portanto,
estamos começando no País. Curi se refere à
americana Yum! Brands, uma gigante de US$ 24
bilhões de faturamento, 33 mil lojas em mais de
100 países e dona também da Pizza Hut e da Taco
Bell. A empresa nasceu em 1997, quando a
Pepsico se desfez da sua divisão de restaurantes.
Para ressuscitar a filial brasileira da KFC, a Yum!
Brands procurou Curi e não foi por acaso. O
empresário conhece o mercado brasileiro tão bem
quanto
a
cultura
americana
de
tocar
empreendimentos na área, pois comandou a
operação nacional da Dunkin Donuts entre 1994 e
2002. (Istoé Dinheiro; 2003).

Continua ainda a reportagem da Revista
Istoé Dinheiro (2003):
Num mercado menor e no qual somos menos
conhecidos, a consolidação da marca vai ocorrer
mais rapidamente, acredita. O empresário fala em
abrir outras oito unidades até 2004. Todas próprias,
todas no Rio de Janeiro. O sistema de franquias,
por enquanto, é tratado apenas como uma
possibilidade distante. Antes, segundo Curi, é
preciso testar o novo conceito que a KFC está
trazendo ao País. E aí entra a segunda parte da
estratégia.

Atualmente, o prato principal do cardápio
são as refeições completas e não mais os
sanduíches. Curi conta que passou dois anos
e meio estudando o mercado antes de
abraçar o novo negócio e descobriu que o
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brasileiro aceita hambúrgueres e afins, como
um simples snack, nunca uma refeição.
Por aqui, almoço que se preza, mesmo
fora de casa, tende a incluir arroz, feijão,
salada e carne. O novo KFC sucumbiu a tal
constatação e, fato inédito, colocou talheres
à disposição de seus clientes nacionais. Isso
não ocorre em nenhum dos 80 países pelos
quais a rede espalha os seus tentáculos. No
Brasil, só não vai ter feijão, mas o arroz e as
saladas já acompanham o frango preparado,
inclusive o tradicional “frango a moda à
passarinho. Para Marcos Gouvêa, também
consultor de varejo, a mudança de foco é
acertada. Mas a KFC precisará de muito
fôlego para encarar a concorrência dos
restaurantes a quilo, que abocanham a maior
parte do faturamento do setor, que é de
cerca de R$ 40 bilhões anuais.
Na reportagem da Istoé, percebe-se que a
estratégia e a conduta da empresa é outra,
estudaram o mercado por dois anos e meio,
como afirma a reportagem, mudaram o
produto, mudaram o estabelecimento e sua
forma de promovê-lo. Acima de tudo,
deixaram que um profissional nativo,
conhecedor do mercado, tomasse a frente de
todo esse novo processo.
A rede KFC está de volta à cidade de São Paulo.
Instalou-se na praça de alimentação do novo
Mooca Plaza Shopping. O Shopping União,
inaugurado há dois anos em Osasco, na Grande
São Paulo, abriga a primeira unidade do Estado
nessa nova etapa brasileira da marca. São
Caetano, na região do ABC, também tem uma loja,
inaugurada no mês passado no ParkShopping. A
próxima unidade paulista será em Barueri, com
inauguração prevista para a primeira quinzena de
janeiro. A empresa afirma que tem outros três
contratos assinados para a abertura de novas
unidades no Estado de São Paulo. (Duarte; 2011)

Ainda, segundo Duarte (2011):
Em 2003, numa nova tentativa, a KFC apostou no
mercado fluminense com adaptações do cardápio
ao gosto brasileiro e se deu melhor. Hoje são 14
lojas no Rio de Janeiro. Para atingir esse número,
foi preciso ampliar a oferta de sanduíches para
conquistar um público que não é tão fã assim do
frango frito. Tanto que a “estrela” do cardápio da
KFC mundial responde hoje por apenas 10% do
total das vendas da KFC no Brasil.
Há quatro anos, o máster franqueado no Brasil
passou a ser a BFFC (Brazil Fast Food
Corporation), dona da marca Bob’s e franqueado
da Pizza Hut em São Paulo (outra marca que
ressuscitou no mercado paulistano). O cardápio
ganhou novidades, como o combinado AFFS –
arroz, feijão, frango e salada – e talheres de metal
substituíram os descartáveis.

KFC fez o simples para nós brasileiros,
AFFS, arroz, feijão, frango e salada, ou seja,
o tradicional que a maiora dos brasileiros
gosta, que vai ao encontro aos dados do
IBGE.
Pela terceira vez a rede americana de fast food
Kentucky Fried Chicken (KFC) tenta emplacar um
plano de expansão no Brasil. A estratégia passa
pela implantação de lojas na Grande São Paulo e
pelo sistema de entrega em domicílio. Por sete
anos, a rede se concentrou apenas no mercado
carioca, onde 10 lojas serviram para a companhia
testar seu modelo de operação no Brasil. Com a
estrutura mais madura, as operações em São
Paulo estão sendo retomadas. (Amorim; 2010)

Na mesma reportagem segue:
Fizemos adaptações para atrair ainda mais o
público brasileiro. Só por aqui é possível encontrar
as refeições em pratos de louça e talheres de
metal. Nas 14 mil lojas da rede pelo mundo, os
utensílios são descartáveis (Aguirre in Amorim,
2010).

No site da KFC Brasil, é possível perceber
algumas preocupações com o cardápio, nele
existe o tradicional balde de frango, principal
produto da franquia, mas o AFFS (Arroz,
Feijão, Frango e Salada) deixa clara a
atenção ao público local, além de incluir
sanduíches similares aos dos concorrentes
do mercado. No Brasil a KFC deixa de ser
apenas um fast-food para atuar também
como um restaurante, demostrando assim a
mudança da estratégia da empresa de
acordo com estudos do mercado.

5. Resultados e discussões

As observações obtidas por meio do
estudo realizado mostram que as empresas
precisam direcionar suas estratégias aos
anseios de seus futuros clientes perante a
marca e entrar no mercado de forma que a
aceitação seja facilitada.
Isso é demonstrado com a nova estratégia
adotada no retorno da empresa, em meados
dos anos 2000, oferecendo produtos
tradicionais típicos de uma forma que o
consumidor brasileiro aceitasse: arroz com
feijão, mousse de maracujá, pratos de
porcelana e talheres.
Para melhor visualização das diferenças
segue a tabela comparativa a seguir:

Uma simples mudança de atitude pode
ser simples para promover seu produto,
estabelecimento, enfim, atrair seu cliente, a
ISSN 1980-1742

ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015

15

Tabela 1 – Síntese Comparativa
KFC

DÉCADA DE
90

ATUAL

ADMINISTRAÇÃO
ALIMENTOS

AMERICANA
PEDAÇOS DE
FRANGO EM
BALDES
SEM
SATISFAÇÃO
ISOLADA
GRANDES
NÃO

BRASILEIRA
SALADAS E
PRATOS
REGIONALIZADOS
TEM RETORNO
NA EMPRESA
SHOPPINGS
PEQUENAS
SIM

NÃO
ELEVADOS

SIM
ACOMPANHA O
MERCADO
SIM

CLIENTES
LOCALIZAÇÃO
LOJAS
PESQUISA DE
MERCADO
PRATOS
PREÇOS
TALHERES

NÃO

Dados da pesquisa
Foi observado que a empresa se
equivocou em relação à sua visão do
mercado, aos dados econômicos e às
necessidades dos consumidores, produto
oferecido ao cliente, deixando de lado
estudos de estratégias de mercado, planos
de negócio e o hábito dos consumidores no
país que pretendem atuar.
O estudo demonstra que alguns cuidados
essenciais para uma correta inserção num
mercado novo, ou seja, conhecer os hábitos,
costumes e tratando-se de alimentação, o
paladar foram esquecidos de serem
pesquisados pela empresa.
Uma
mudança,
também,
a
ser
considerada foi a mudança de gestão, onde
um profissional conhecedor do mercado foi
contratado e o mesmo fez com que o
processo fosse renovado nas operações da
rede no Brasil.
Considerações finais
Conforme a pesquisa foi considerada os
aspectos sobre os cuidados que uma
empresa necessita ter para iniciar suas
atividades em um mercado novo, com vários
concorrentes e com público com costumes
diferentes daqueles que se esperavam.
A Rede KFC – Kentucky Fried Chicken –
quando chegou ao Brasil na década de 90,
não demonstrou atenção adequado aos
hábitos alimentares do brasileiro, ao mercado
que estava para iniciar às atividades, aos
preços que iria praticar e como promover um
produto que para época seria consumido de
forma cotidiana.
O produto foi oferecido como uma
novidade, mas não era, pois, o povo
brasileiro já consumia, mas de outra forma.
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No Estados Unidos as pessoas consomem
em balde cheio de frango e com as mãos.
Estudos mostraram que uma empresa
precisa conhecer o mercado ao qual
pretende atuar, saber como ele é, como
reage frente às novidades e o que ele
procura e necessita.
Em um processo de entrada em um novo
mercado o cuidado com estratégia é
importante conhecer a melhor forma de
adentrar e conquistar um espaço sólido num
mercado
competitivo
e
diferenciado
culturalmente.
O mercado já estava acostumado com
fast-foods que ofereciam sanduíches,
refrigerantes, sorvetes, sucos, mousses etc,
mas nenhum deles vendia baldes para que
seu cliente saísse andando pelas ruas.
A KFC não teve sucesso quando acessou
o mercado nacional, com conceitos
americanos, tanto de produto quanto à forma
de ofertá-lo, como demonstrado. Para
justificar sua saída foi observada essa falta
de atenção ao produto e como os brasileiros
iríam aceitá-la, a empresa não soube
promover seu frango frito com ervas, receita
original americana, sendo que o brasileiro
gosta de temperos comumente usados em
seus pratos típicos.
Como resultado dessas falhas, ocorreu a
saída do mercado da franquia, afinal, o
consumidor brasileiro, mesmo com a
economia estável e aberto a novidade da
área da alimentação não enxergou na
franquia nada que viesse a estimular a sua
procura, a sua ida até ela.
Enfim, o estudo observou que a análise do
mercado por meio da óptica do mix de
marketing é importante durante o processo
de atividades de qualquer empresa num
mercado desconhecido. Tem-se aí o exemplo
da rede KFC.
Referências
ABIA-Associação Brasileira das Indústrias de
Alimentação.
A Força do setor de
Alimentos. Brasil. 2013. São Paulo: ABIA,
2014.
Disponível
em:
<http://abia.org.br/vst/AForcadoSetordeAli
mentos.pdf> Acesso:27/10/2014
______. Pesquisa Conjuntural. São Paulo:
ABIA,
2014.
Disponível:
em:
<http://www.abia.org.br/vst/pesquisa.pdf>
Acesso: 27/10/14.
AMORIM, Amanda Vidigal. Com Arroz e
Farofa, KFC Tenta Seduzir Brasileiros
ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015

16

pela
Terceira
Vez.
Local:
Brasil
Econômico, 2010. São Paulo: Brasil
Econômico.
Disponível
em:
<http://www.brasileconomico.com.br/epap
er/contents/BE_2010-07-05.pdf> Acesso:
11 de novembro de 2014
BRASIL. Lei 8.995, de 15 de Dezembro de
1994. Dispõe sobre o contrato de franquia
empresarial (franchising) e dá outras
providências. Brasília, 1994. Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l
8955.htm> Acesso: 04/04/2014.
______. Banco Central do Brasil. Faq - Risco
Brasil Banco Central.pdf 2014. Brasília:
BCB,
2014.
Disponível
em:
<http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus
/faq%209-risco%20pa%C3%ADs.pdf>
Acesso: 14/03/2014
______. Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. O que é
Franquia?
Brasilia:
Ministério
do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior,
2005.
Disponível
em:
<http://www.portaldofranchising.com.br/ce
ntral/Content/UploadedFiles/Arquivos/PDF
s/O-que-e-franquia.pdf> Acesso:14/10/14.
CALDAS, Luiz F. Análise de Futuro de FastFoods no Rio De Janeiro. Rio de Janeiro:
PUC-RJ,
2006.
Disponível
em:
<http://www.maxwell.vrac.pucrio.br/9439/9439_5.PDF>
Acesso:25
agosto de 2014.
CORREA, Cristiane. KFC III, o re-retorno,
Brasil.São
Paulo:
Exame,
2003.
Disponível
em:
<http://exame.abril.com.br/revistaexame/noticias/kfc-iii-o-re-retornom0043597> Acesso: 11 de novembro de
2014.
ISTOÉ DINHEIRO. KFC Tenta Outra Vez.
Brasília: Istoé Dinheiro, 2003. Disponível
em:
<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/
negocios/20030806/kfc-tenta-outravez/19824.shtml>Acesso:11 de novembro
de 2014.
DUARTE, Marcelo.Curiocidade. Kentucky
Fried Chicken: uma nova tentativa em São
Paulo. São Paulo: Estado de S. Paulo,
2011.
Disponível
em:
<http://blogs.estadao.com.br/curiocidade/k
entucky-fried-chicken-uma-nova-tentativaem-sao-paulo/> Acesso:11 novembro de
2014.
DUARTE, Nathalia. Dieta do brasileiro tem
poucos nutrientes e muitas calorias, diz
ISSN 1980-1742

IBGE. São Paulo: Globo, 2011. Disponível
em:
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/07
/dieta-do-brasileiro-tem-poucos-nutrientese-muitas-calorias-diz-ibge.html> Acesso:
08/03/2014.
ESPÍNDOLA, João, S. A. Instalação de Rede
Franqueadora
de
Alimentação
Internacional no Brasil Sob a Ótica
Financeira
e
de
Capacidades
Organizacionais. Porto Alegre: UFRGS,
2012.
Disponivel
em:
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handl
e/10183/72820/000886303.pdf?sequence
=1>
Acesso:15/04/2014
FABRI, Marlene. Franquias sob medida. São
Paulo: Exame, 2001. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/revistaexame/edicoes/2/noticias/franquias-sobmedida-m0050763>Acesso:11
de
novembro de 2014.
GITMAN, Lawrence J. Princípios de
Administração Financeira.12 ed. São
Paulo.Pearson Prentice Hall, 2010.
IBGE.Brasil,2011. Pesquisa de orçamentos
familiares 2008-2009: análise do consumo
alimentar pessoal no Brasil. IBGE,
Coordenação de Trabalho e
Rendimento. - Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/p
opulacao/condicaodevida/pof/2008_2009_
analise_consumo/pofanalise_2008_2009.
pdf> Acesso:08/03/2014.
KFC. Kentucky Fried Chicken.Brasil, 2014.
Disponível
em:
<http://www.kfcbrasil.com.br/>
Acesso:
15/08/2013.
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração
de Marketing. 12 ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2006.
LAUTERBORN, Robert F. New Marketing
Litany: Four P’s Passe. Carolina do Norte:
Robert F Lauterborn, 1990. Disponível em:
<http://www.rlauterborn.com/pubs/pdfs/4_
Cs.pdf> Acesso:08/09/2014
MAGALHÃES, Aparecida Távira.Valor da
Marca para o Consumidor: Um estudo
empírico no setor automotivo. Brasil.
Fumec: Belo Horizonte, 2006. Dissertação
apresentada ao Curso de Mestrado da
Faculdade de Ciências Econômicas
Administrativas e Contábeis de Belo
Horizonte da Universidade FUMEC, como
requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Administração. Disponível em:
ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015

17

<http://www.fumec.br/anexos/cursos/mestr
ado/dissertacoes/completa/tavira_apareci
da_magalhaes.pdf> Acesso: 15/11/14
PORTER, Michael. Estratégia Competitiva.
Brasil.
2004.
Disponível:
<http://faeladmestrategiaemp.pbworks.co
m/w/file/fetch/44002278/Texto%2520porte
r.pdf>Acesso: 09/11/14
RAMÓN, Jesús Á. L; GAUCHI, Juan M.M.
Estrategias de comunicación corporativa
en las franquicias de restauración. Análisis
cromático de la identidad visual. San
Cristóbal de La Laguna: Revista Latina de
Comunicación Social [On-line] ed. 64,
2009.
Disponível
em:<

http://www.revistalatinacs.org/09/art/25_82
4_29_UA/Lopez_y_Monserrat.html>
TERRA. Veja 10 redes que falharam com
franquias e evite seus erros. São Paulo:
Terra, 2012.
TELLES,
Renato.
Posicionamento
e
reposicionamento
de
marca:
uma
perspectiva estratégica e operacional dos
desafios e riscos. 2004. Tese (Doutorado
em Administração) - Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade,
Universidade de São Paulo, São Paulo,
2004.
Disponível
em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis
/12/12139/tde-11102004-212323/>.
Acesso em: 01/04/2014.

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF KFC BRAZIL
CHAIN: DECADE OF 90'S AND MODERN TIMES SUMMARY:
The research aimed to perform a comparative analysis of the implementation of
KFC - Kentucky Fried Chicken - in Brazil, for such, a survey was carried out on how
the chain arrived in the country in the 90s, the reasons that made it fail and the
company's return in 2003. The survey was conducted by previous studies in the
franchise area and even on the American chain KFC, the reasons for the departure of
the American chain from Brazil were demonstrated and its resumption in the country, in
addition to analyzing what the chain found in the country that made it return. Thus, the
proposed study could be classified as an exploratory research, given that it comes from
a survey that seeks information on the proposed theme and aims to formulate
problems and possible solutions for similar situations that may occur. With the study
carried out, it was found that attention should be paid to issues surrounding the
analysis of the market and its consumers. All planning should be careful and revised
when necessary, as it occurs with KFC on its reinvestment in the market as the study
shows.
Keywords: KFC. Marketing Mix. Franchising.
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O ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

BABO, A. G. F. - Alexandre Gomide Frugiuele Babo
Professor da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita ded Cássia

RESUMO
A Educação Física na escola enfrenta um dilema em relação ao que ensinar e
como ensinar à seus educandos. Isso é gerado devido às influências sofridas pela
área, assim, dependendo do período que se observa, objetivos e estratégias são
estabelecidos por profissionais não ligados a área da Educação Física escolar. Assim,
esse estudo tem como foco apresentar uma proposta voltada a objetivos e estratégias
a serem adotadas para uma aula de Educação Física na escola.
Palavras chave: Educação Física Escolar. Esporte reduzido. Oportunidade de
sucesso
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Introdução
Ao tentarmos definir o papel da Educação
Física na escola enfrentamos um dilema,
pois, cada um tem uma visão não
equivocada, mas sim, diferenciada. É como
se observadores posicionados em locais
diferentes observassem um prisma localizado
no centro de uma mesa.
Todos que tentam definir a escola
passaram por ela e dependendo de suas
experiências prévias a enxergam de uma
maneira diferente. O aluno vê o ambiente
escolar
influenciado
por
toda
uma
expectativa onde e pressão de aprender
coisas que não tem a menor ideia para que
lhes vão servir. Os pais e familiares tem outro
olhar influenciados por suas experiências
vividas na escola e suas expectativas em
relação a seus filhos, e o corpo docente por
sua vez tem outra visão a visão de
profissionais.
Esse conflito de expectativas e interesses
é até certo ponto normal, porém, o problema
está ligado aos objetivos de cada
componente curricular. Quando pensamos no
que a matemática ensina, podemos
responder resumidamente que a matemática
desenvolve
o
conhecimento
logico
matemático, a matéria língua portuguesa
desenvolve o conhecimento da língua falade
e escrita, e quando perguntamos o que a
Educação Física ensina, dependerá da
experiência individual.
Para boa parte das pessoas que frequentaram a
escola, a lembrança das aulas de Educação
Física é marcante: para alguns, uma experiência
prazerosa, de sucesso, de muitas vitórias; para
outros, uma memória amarga, de sensações de
incompetência, de falta de jeito, de medo de
errar... (PCN 5ª a 8ª série, pg. 15).

Não é raro encontrarmos professores de
Educação Física escolar aplicando avaliação
cognitiva intelectual a seus alunos, regras de
futebol,
conhecimento
muscular
e
esquelético, etc. Os profissionais da área de
Educação Física escolar não estão
conseguindo definir seus objetivos nem suas
estratégias.
Todas as áreas da educação clamam por
estratégias adequadas a demanda de
atenção de seus alunos, a Educação Física
escolar já possui uma estratégia que é a
bola, esta mantém os alunos em atividade
constante, pois, estes já vêm para as aulas
motivados. Popularmente se diz que a
diferença entre as aulas de Educação Física
ISSN 1980-1742

escolar e uma aula dos outros componentes
curriculares é que o professor que leciona
matérias em sala de aula fica de frente a
porta da sala para que os alunos não saiam e
o professor de Educação Física escolar fica a
frente da porta da quadra para que os outros
não entrem.
Existem profissionais de Educação Física
escolar que por confundir objetivos com
estratégias buscam maneiras para fazer com
que seus alunos prestem atenção nas aulas.
Mas,
por
que
buscar
estratégias
motivacionais para que os alunos não faltem
a aula ou não participem, se na verdade isso
não é necessário? Na verdade, o necessário
é buscar maneiras para retirá-los da aula.
A motivação para a participação das
aulas de Educação Física escolar sempre
está presente. Os alunos estão sempre
prontos a fazer qualquer coisa que lhes
forem proposta. Eles jogam voleibol, futebol,
dançam, rolam, correm, pulam. Fazem coisas
inimagináveis em
outras aulas que
necessitam muito menos organização. Já
imaginou um professor de sala de aula o
quanto gostaria de adotar a estratégia de
aulas prática para a aprendizagem de seus
conteúdos?
Ou seja, a Educação Física escolar não
necessita de artifícios motivacionais ou para
demanda de atenção, problema é oriundo da
formação dos profissionais que ministram
esse componente curricular.
Isso gera uma dificuldade em justificar o
papel da Educação Física Escolar na
formação do cidadão, pois, a Educação
Física, aqui no Brasil, passou a ser estudada
e discutida por profissionais ligados a área
somente a partir da década de 80,
proporcionando assim a área um perfil
científico.
Até pouco tempo atrás os alunos dos
cursos de graduação em Educação Física
eram formados para atuar como técnico
esportivo, e não uma formação voltada a
preparar profissionais para atuar em escolas.
Os cursos focavam objetivos e estratégias
voltadas à preparação física e esportiva de
atletas, preferencialmente competitivo de alto
nível. Durante anos os objetivos das aulas de
Educação Física Escolar foram determinados
por profissionais não ligados à área e nunca
foram questionados e nas escolas, bastava
que os alunos permanecessem disciplinados,
e soados.
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Em 1996 foram promulgadas as LDB e ai
ficou claro que a Educação Física Escolar
não era considerada necessária à formação
intelectual do cidadão. Afinal de contas
muitos indivíduos durante sua vida escolar
foram excluídos das atividades esportivas e
não fez a menor diferença em sua carreira
profissional ou em sua vida pessoal, pois,
esse indivíduo eventualmente aprendeu a
praticar atividades esportivas fora da escola.
Na LDB consta que todo estabelecimento
de ensino deve proporcionar aulas de EDF
para seus alunos, porém, não menciona que
tipo de aula deve ser disponibilizado, nem
quantas, permitindo assim interpretações
diversas (LDB – pg 09).
Na rede Estadual de ensino, as aulas de
Educação Física passaram de três semanais
para duas, em muitos estabelecimentos
particulares, as aulas que já eram duas
semanais passaram a uma e em alguns
casos, as aulas de Educação Física do
ensino médio passaram a ser optativas. Os
alunos podiam optar por: ginástica em uma
academia contratada, atividade esportiva
extracurricular, etc., sem falar que para
ministrar atividade esportiva extracurricular
não era necessária a contratação de
professor formado, pode colocar lá
estagiários.
1. História da Educação Física
A história do desenvolvimento das
civilizações sempre esbarra na importância
dada à Educação Física, porém, quase
sempre ligada a fundamentos médicohigiênicos, fisiológicos, morais, religiosos,
políticos e guerreiros. As origens mais
remotas da história falam da Educação Física
a 3000 a./C. na CHINA, onde ela era utilizada
com fins higiênicos. No séc. XX a Educação
Física no Brasil começa a ser influenciada
por linhas distintas, com o surgimento de
quatro grandes escolas: a alemã, a sueca, a
francesa, e a inglesa.
2. Idade contemporânea
Nesse período a Educação Física começa
a ser influenciada por linhas distintas, com o
surgimento de quatro grandes escolas: a
alemã, a sueca, a francesa, e a inglesa. A
escola Alemã estava focada na ginástica e
também foi precursora da ginástica feminina.
A escola sueca escreveu a sua história
através da famosa “ginástica sueca”, que
ISSN 1980-1742

estava voltada a saúde do corpo além de
necessidades militares. A característica da
escola Francesa estava focada na força cujo
fundamento era "Vive Quem é Forte". A
escola Inglesa baseava-se nos jogos e nos
esportes, porém também ainda teve a
influência do treinamento militar.
3. A Educação Física Brasileira
De acordo com Castelani, F. L. (1988) a
nossa Educação Física, a brasileira teve
grande influência da escola Francesa e em
1851 no Brasil Imperial foi incluída a
ginástica nos currículos escolares. Rui
Barbosa preconizava a obrigatoriedade da
Educação Física nas escolas praticada
quatro vezes por semana durante 30
minutos. Porém somente no Brasil República
teve início a profissionalização da Educação
Física e em 1946 foi fundada a Federação
Brasileira de Professores de Educação
Física. No entanto, até os anos 60 o
processo ficou limitado ao desenvolvimento
das
estruturas
organizacionais
e
administrativas específicas tais como:
Divisão de Educação Física e o Conselho
Nacional de Desportos permanecendo meio
esquecida com poucos e infrutíferos
movimentos.
4. Anos 70 na Educação Física Brasileira
Nos anos 70, marcado pela ditadura
militar, a Educação Física era usada, não
para fins educativos, mas de propaganda do
governo com a Educação Física voltada a
formação de atletas para os esportes de alto
rendimento que pudessem representar a
pátria em competições internacionais. Na
década de 80 os efeitos deste modelo foram
sentidos e começou a ser contestado, o
Brasil não se tornou uma nação olímpica e a
competição esportiva da elite não aumentou
significativamente o número de praticantes
de atividade física dando início a uma crise
de identidade nos pressupostos e no próprio
discurso da Educação Física à procura de
propósitos voltados à sociedade. O esporte
de alto rendimento desvinculou-se da
Educação Física devido as mudanças nas
estruturas de poder e os incentivos fiscais
que deram origem aos patrocínios de
empresas que a partir daí podiam contratar
atletas funcionários “Adote um atleta”
fazendo surgir uma boa geração de
campeões das equipes Atlântica Boa Vista,
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Bradesco, Pirelli entre outras. O campo de
debates se fertilizou e as primeiras
produções surgiram apontando o novo rumo
das novas tendências da Educação Física.
5. Anos 80 na Educação Física Brasileira
A criação dos primeiros cursos de pósgraduação, o retorno de professores
doutores que estavam fora do Brasil, a
publicação de um número maior de livros,
revistas, congressos e outros eventos dessa
natureza foram fatores que contribuíram para
esse debate. As relações entre Educação
Física e sociedade passaram a ser
discutidas, seu papel e sua dimensão política
foram questionados. Em 1º de setembro de
1998 foi assinada a lei 9696 regulamentando
a profissão com todos os avanços sociais
fruto de muitas discussões de base e
segmentos interessados.

Assim, dependendo da abordagem
adotada pelo profissional de Educação Física
Escolar uma vertente será focada, porém, o
objetivo dessa pesquisa é apresentar ao
Professor de Educação Física Escolar uma
proposta de atuação a fim de obter subsídios
para justificar a aplicação de atividades
esportivas nas aulas de Educação Física
Escolar, independentemente da abordagem
adotada. Um dos temas mais debatidos na
Educação Física Escolar é o que ensinar e
como ensinar, assim, esse estudo se justifica
por contribuir com uma proposta onde se visa
apontar um caminho para que se possa ser
utilizado as atividades esportivas nas aulas
de Educação Física Escolar, mas como
estratégia para outras aprendizagens e não
como um fim, proporcionando assim,
subsídios para que os profissionais de
Educação Física Escolar possam refletir
sobre qual o papel da Educação Física
Escolar.

6. Anos 90 na Educação Física Brasileira
O esporte passa a ser visto como meio de
promoção à saúde acessível a todos se
manifestando de três formas: esporte
desempenho, esporte educação e esporte
participação (GALINDO, A. G. 2005). Ou
seja, a área de Educação Física começou
realmente ser estudada e questionada por
Professores de Educação Física.
Esporte
desempenho:
treinamentos
esportivos, que poderão ser ministrados em
clubes, academias, entidades particulares e
“em escolas”.
Esporte
participação:
atividades
esportivas recreativas. Levar o indivíduo a ter
condições de eventualmente participar de
uma determinada modalidade esportiva
somente por prazer ou socialização.
Esporte educação: Educação Física
Escolar. Isso nos leva a perceber que se a
educação como um todo é percebida e
definida de acordo com o ponto de vista de
quem fala e para definir o que se deve ser
ensinado na Educação Física Escolar é mais
complexo ainda, pois, como área de estudo
ainda se encontra em processo de definição.
Diferentes respostas têm sido formuladas
para tentar encontrar o “caminho” que deve
seguir uma prática de ensino que atenda as
necessidades da Educação Física Escolar
em sua intervenção na sociedade, bem como
dê, a mesma, as margens de conteúdos.
Esses “caminhos” têm sido chamados de
abordagens (PCN, 5ª a 8ª série, pg. 23 a 26).
ISSN 1980-1742

7. Esporte participação x exporte
educação
De acordo com as manifestações
esportivas descritas por Galindo (2005)
tomaremos por base o esporte participação e
esporte educação.
Esporte participação: São aqueles em que
o cidadão vivencia de modo voluntário, são
atividades esportivas recreativas. O propósito
dessa manifestação e levar o indivíduo a ter
condições de eventualmente participar de
uma determinada modalidade esportiva
somente por prazer ou socialização.
Isso é esporte participativo, não há
necessidade da aplicação de fundamentos
perfeitos, e sim a necessidade de
conhecimento da estrutura de jogo. Ou seja,
a oportunidade arbitrária de participar.
Esporte educação: É aquele praticado nos
sistemas de ensino e em formas
assistemáticas de educação.
Nesta perspectiva, o esporte quando
ministrado em uma aula de Educação Física
Escolar deve ser justificado como estratégia
para a o desenvolvimento do aluno.
Dessa forma é possível vislumbrar
uma definição de objetivos e estratégias mais
claros e podemos ainda determinar mais
claramente o papel educacional da Educação
Física Escolar. Ou seja, utilizamos o esporte
como estratégia motivacional para o
desenvolvimento de domínios cognitivos
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motores, afetivos e intelectuais (ROCHA, L.
R. 2007) respectivamente.
Porém, para que uma atividade esportiva
possa corresponder com a proposta de
estratégia devemos nos preocupar com a
oportunidade de sucesso dos praticantes
(GRAÇA, A. S. e MESQUITA, I. R. 2002),
além da demanda de complexidade da tarefa
e adequá-la ao nível de proficiência do
praticante adotando a proposta de esporte
reduzido (BABO, A. G. F e MYABARA, R. A.
2012).
De acordo com Graça e Mesquita (2002) a
oportunidade de sucesso está vinculada a ao
desempenho do participante, pois, caso esse
não obtenha sucesso no decorrer das
tentativas inevitavelmente não desenvolverá
o prazer de praticar a tarefa. Já a proposta
de esporte reduzido elaborada por Babo e
Myabara (2012) nos aponta a necessidade
de adequar o esporte que irá ser praticado
não somente a faixa etária dos praticantes,
mas também e a demanda cognitiva motora
e afetiva dos mesmos. Por exemplo, esporte
reduzido voleibol câmbio, basquetebol ou
handebol em jogo de passes etc.
O estudo foi realizado através de pesquisa
bibliográfica de revisão e análise reflexiva,
com o objetivo de selecionar informações
disponíveis sobre a aplicação esportiva nas
aulas de Educação Física no ambiente
escolar, para então revelar o valor da prática
esportiva enquanto estratégia metodológica.
Considerações finais
O problema da Educação Física Escolar
não
está
vinculado
a
mudanças
metodológicas ou a propostas pedagógicas
milagrosas, ou ainda a alteração de
nomenclatura da área GUEDES, C. M.
(1998); PINHO, R.A.; PAGANI, M.M. (S/dt). O
problema real está vinculado ao enfoque
relativo os objetivos do que deverá ser
ensinado aos alunos e na estratégia que será
utilizada para alcançar os objetivos
propostos.
A Educação Física pertence a grande
área da saúde e é classificada na área de
Educação Física que está subdividida em
subáreas. Nos cursos de graduação em
Educação Física o egresso se depara com
uma diversidade de opções para atuação
especializada que essa área proporciona:
preparador físico esportivo, Personal treiner,
recreacionista esportes radicais, técnico
esportivo (basquetebol, voleibol, handebol,
ISSN 1980-1742

futsal, futebol, natação, atletismo, ginástica,
etc.) e há o professor de Educação Física
escolar, generalizadamente conhecido como
Professor de Educação Física. Em todas
essas subáreas, os objetivos a serem
alcançados estão sustentados por definições
bem claras. Um personal treiner proporciona
situações para que a capacidade física de
um determinado indivíduo seja desenvolvida,
um técnico esportivo trabalha a habilidade
individual ou coletiva objetivando o melhor
rendimento de seus atletas na competição.
A Educação Física Escolar não aparece
classificada entre as subáreas e quando um
profissional tente estabelecer seus objetivos
deve recorrer as abordagens da Educação
Física Escolar que se encontram descritas
nos diversos PCN. A Educação Física
Escolar do 1º e 2º ciclos, 1ª à 4ª séries do
ensino fundamental, os PCN tratam da
Educação Física Escolar tomando por base a
abordagem cultura corporal, sem mencionar
as demais abordagens (BRASIL, 1997, p.
25).
Para a Educação Física Escolar do 3º e 4º
ciclos, 5ª à 8ª séries do ensino fundamental,
os PCN indicam várias abordagens,
desenvolvimentista,
psicomotora,
construtivista e critica, porém, nota-se a
influência maior da abordagem critica,
entendendo a Educação Física Escolar como
cultura corporal de movimento.
Dessa forma os PCN apontam que os
conteúdos que devem ser desenvolvidos no
ensino fundamental I e II são: esportes,
jogos, lutas, ginástica, atividades rítmicas e
expressivas como também o conhecimento
sobre o corpo, pois acredita-se que esses
elementos tem em comum a representação
corporal de diversas culturas humanas. O
documento também indica que essa
abordagem pode contribuir para o exercício
pleno da cidadania.
Para o ensino médio a concepção de
ensino não se apresenta de forma clara
sobre o que venha a ser o caminho da
Educação Física Escolar, porém, toma-se por
base a Aptidão Física e Saúde, apontando a
necessidade de se adotar essa tendência por
demandas da sociedade atual, mas
paralelamente, anuncia que o aluno deve
possuir conhecimentos sólidos sobre a
cultura corporal.
Quando relacionamos os documentos
entre os seguimentos – EF II e Médio – não
encontramos subsídios para a proposta de
construção curricular; isso por que, os PCN
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de 3º e 4º ciclos apontam a necessidade de
se superar a ênfase na aptidão física para o
rendimento padronizado, e no documento do
ensino médio sugere a aptidão física como
alternativa viável para romper com os
modelos anteriores de Educação física
voltada ao esporte e aptidão física.
Talvez isso deva ter ocorrido devido
ao fato de que, o processo de elaboração
dos documentos ficou a cargo de dois órgãos
diferentes
–
Secretaria
do
Ensino
Fundamental e Ministério da Educação e do
Desporto, sendo ambas pertencentes à
Secretaria da Educação Básica, do Ministério
da Educação – portanto, há indícios que não
houve diálogo entre as equipes decorrendo
desta,
diferentes
interpretações
e
proposições para e EDF.
Apesar das contradições devemos
concordar com Bracht (1999):
A dimensão que a cultura corporal ou de
movimento assume na vida do cidadão
atualmente é tão significativa que a escola é
chamada a não reproduzi-la simplesmente, mas
a permitir que o indivíduo se aproprie dela
criticamente, para poder efetivamente exercer
sua cidadania. Introduzir os indivíduos no
universo da cultura corporal ou de movimento
de forma crítica é tarefa das escolas e
especificamente da Educação Física Escolar
(pg. 82).

Assim, não devemos descartar o maior
dos atrativos da Educação Física Escolar que
é a prática esportiva, se nos atentarmos em
ajustar as atividades esportivas propostas às
faixas etárias e as condições da população
escolar, se promovermos o desporto
educacional principalmente incentivando a
prática desportiva não formal e tivermos
como meta atender a todos os alunos,
respeitando suas diferenças estimulando-os
ao maior conhecimento de si e de suas
potencialidades bastará definirmos que as
atividades esportivas desenvolvidas em aulas
de Educação Física Escolar terão como foco
a oportunidade de sucesso dos participantes
(GRAÇA, A. S. e MESQUITA, I. R. 2002)
através da aplicação do esporte reduzido
(BABO, A. G. F e MYABARA, R. A. 2012),
podendo assim justificar a utilização do
esporte nas aulas de Educação Física
Escolar
como
estratégia
para
o
desenvolvimento dos domínios cognitivos
(ROCHA, L. R. 2007).
Referências Bibliográficas
BABO, A. G. F e MYABARA, R. A. Os
esportes reduzidos nas aulas de
ISSN 1980-1742

educação física escolar. vol. 07, nº 14,
2012.
Disponível
em:
http://www.santarita.br/teal/docs/RevistaS
Rita-14-122012.pdf
Acessado
em:
15/04/2014
BRACHT, Valter. A constituição das teorias
pedagógicas da Educação Física.
Cadernos Cedes, ano XIX Número 48,
Agosto de 1999.
BRASIL, LDB. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional.
Disponível
em:
www.planalto.gov.br.
Acessado em: 22/05/2014
CASTELLANI, F. L. Educação Física n
Brasil: A história que não se conta. Ed.
6 Papirus, 2006
FERRAZ, A. P. C. M; BELHLOT, R. V.
Taxonomia de Bloom: revisão teórica e
apresentação das adequações do
instrumento para definição de objetivos
instrucionais. Gest. Prod., São Carlos, v.
17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível
emn:
http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n
2.pdf. Acessão em: 15/04/2014
GALINDO, A. G. Esporte e lazer municipal:
reflexões
sobre
as
bases
do
planejamento e gestão pública. Revista
do Plano Diretor Participativo do Município
de Santana-AP, Santana-AP, v.1, n.1, p.
49-62, out. 2005.
GRAÇA, A. S. e MESQUITA, I. R. A
investigação sobre o ensino dos jogos
desportivos: ensinar e aprender as
habilidades básicas do jogo. Revista
Portuguesa de Ciências do Desporto, vol.
2, nº 5 [67–79] 2002 Disponível em:
http://www.fmh.utl.pt/agon/cpfmh/docs/doc
umentos/aulas/267/Graca_Mesquita_2002
.pdf. Acessado em: 15/04/2014
GUEDES, C. M. Do discurso da Educação
Física. Campinas, SP. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de
Educação Física. Tese (doutorado). 1998
PARÂMETROS
CURRICULARES
NACIONAIS. Educação Física: Ensino
de quinta e oitava séries. Brasília: MEC/
SEF,
1998.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fi
sica.pdf. Acessado em: 15/04/2014
PARÂMETROS
CURRICULARES
NACIONAIS. PCN do ensino médio.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/bl
egais.pdf Acessado em: 15/04/2014
PINHO, R.A.; PAGANI, M.M. Educação
física:
necessidade
de
uma
ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015

24

identificação?
Disponível
em:
http://members.tripod.com.br/livroseducac
aofisica. Acessado em: 15/04/2014
ROCHA, L. R. A. Concepção de pesquisa
no cotidiano escolar: possibilidades de
utilização da metodologia webquest na
educação pela pesquisa. Curitiba:

Universidade
Federal
do
Paraná.
Dissertação de mestrado, 2007 Disponível
em:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream
/handle/1884/10182/LUCIANO_ROBERT
O_ROCHA_Dissertacao_.pdf?sequence=
1 Acessado em: 15/04/2014

ABSTRACT
SPORT IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES SCHOOL
Physical education in schools faces a dilemma as to what to teach and how to teach
to their students. This is generated due to the influences suffered by the area as well,
depending on the period noted, goals and strategies are established by professionals
not linked to the field of Physical Education. Thus, this study focuses submit a proposal
aimed at objectives and strategies to be adopted for a gym class at school.
Key words: Physical Education. Lowered sport. Opportunity for success
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O ESPAÇO DO JOGO SIMBÓLICO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
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RESUMO
Este trabalho faz uma reflexão acerca do papel do jogo simbólico na formação
pessoal e social da criança na educação infantil. De acordo com a pesquisa de cunho
bibliográfico, pudemos constatar que diversos autores tais como: Vygotsky, Piaget,
Kishimoto, Teixeira, Wajskop e também documentos oficiais sobre a educação (Lei de
Diretrizes e Bases, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Estatuto
da Criança e do Adolescente), apontam diversas contribuições do jogo simbólico,
entendendo-o como um ato prazeroso e espontâneo que promove o desenvolvimento
de diversas habilidades, possibilitando à criança, representar diversos papéis sociais,
estimulando sua percepção de mundo, e auxiliá-la no desenvolvimento de sua
identidade e sua autonomia frente às situações em que se depara em seu dia a dia.
Palavras-chave: Educação infantil. Jogo simbólico. Identidade. Autonomia.
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Introdução
Há muitos anos as brincadeiras fazem
parte do cotidiano da criança, desde a
antiguidade toda criança se divertiu com
brincadeiras simples em que era possível se
socializar e ter contato com a cultura do
povo, transmitida de geração para geração.
Esta pesquisa objetiva apresentar a
importância das brincadeiras, principalmente
a brincadeira de faz de conta ou o jogo
simbólico, e levantar questões que envolvam
a criança e o brincar. A brincadeira seria uma
forma de colocar em prática habilidades
previamente aprendidas e que, portanto,
necessitam ser desenvolvidas, assim, a
brincadeira apresenta um papel fundamental
nesse processo.
Para tanto, trataremos de distinguir o jogo
do brinquedo e do brincar, destacando o
significado do jogo simbólico. Em seguida
abordaremos o jogo simbólico e sua
contribuição para a formação pessoal e
social da criança e por fim o espaço que o
jogo simbólico ocupa nas escolas de
educação infantil.
Jogo, brinquedo e brincadeira
Há muitos anos as brincadeiras fazem
parte do cotidiano da criança, desde a
antiguidade toda criança se divertiu com
brincadeiras simples em que era possível se
socializar e ter contato com a cultura do
povo, transmitida de geração para geração.
Mas com a mudança da sociedade as
pessoas e os valores também mudaram. Na
atual sociedade de informação e da
transformação constante, devido ao rápido
avanço tecnológico, as formas de brincar
também foram modificadas.
As brincadeiras hoje, por exemplo,
dificilmente acontecem nas ruas, devido à
falta de segurança e a expansão urbana
refletida no grande volume de carros nas vias
públicas, com isso brincadeiras como
amarelinha ou queimada foram substituídas
por jogos de videogame e por brincadeiras
em sua grande maioria individualizada.
Para Kishimoto (2011), jogo, brinquedo e
brincadeira são conceitos que variam de
acordo com o contexto em que estão
inseridos. Por exemplo, a boneca é um
brinquedo quando uma criança brinca de
"filhinha", todavia este mesmo objeto em
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certas tribos indígenas torna-se um símbolo
de divindade, objeto de adoração.
Porém, existem brincadeiras que não se
restringem ao espaço físico ou á
transformação
tecnológica,
são
as
brincadeiras de faz de conta, ou os jogos
simbólicos, muito praticados pelas crianças e
que muitas vezes não necessitam de material
específico para brincar. O lápis grande, por
exemplo, ás vezes pode ser a mamãe
enquanto o lápis menor pode ser a filhinha,
sendo assim, com a imaginação a criança
cria e recria um mundo ao seu modo.
A brincadeira de faz de conta parece ser
um fenômeno universal apesar de haver
considerável variação de complexidade e
diferenças de acordo com as sociedades. Ao
brincar a criança reproduz, mesmo que
indiretamente, as relações vivenciadas no
seu universo social.
Estudiosos abordam a importância do
brincar no processo de educação e no
desenvolvimento da criança ressaltando as
vantagens e desvantagens da participação
do adulto neste processo. Porém, as
explicações sobre o porquê e quando o
brincar acontece, são muito distintas,
sabemos que a criança entende a brincadeira
como um momento de lazer, diferente da
concepção de brincadeira encontrada em
distintos tempos históricos em que, segundo
Wajskop (2012)
a brincadeira era geralmente considerada como
uma fuga ou recreação e a imagem social da
infância não permitia a aceitação de um
comportamento
infantil
espontâneo,
que
pudesse significar algum valor em si.
(WAJSKOP, 2012, p. 26)

Quanto ao brinquedo, é difícil definir, pois
esse termo pode ser utilizado de diversas
formas, depende da cultura de cada povo, ou
região, ou ainda a forma como o objeto
brinquedo é utilizado, ou seja, a dimensão
funcional ou simbólica do brinquedo deve
corresponder ao contexto ao qual o brincar
está relacionado.
É pelo brincar que a criança reproduz sua
realidade, ou seja, ao manipular o objeto
brinquedo a criança pode manifestar
situações vivenciadas e manipular tais fatos,
ora reproduzindo-os, ora recriando-os.
Quando
a
criança
brinca,
está
manipulando sua realidade modificando-a,
interagindo diretamente com os objetos, é
uma relação intima de construção e
desconstrução do real para a fantasia. O
brinquedo é um objeto concreto capaz de
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fazer fluir o mundo imaginário da criança, é
um vinculo concreto entre a fantasia e a
realidade, entre o mundo da criança e eu do
adulto. (TEIXEIRA, 2010, p. 18)
A autora argumenta ainda que o objeto
utilizado para brincar pode ser estruturado ou
não, ou seja, na imaginação da criança tudo
pode se tornar brinquedo, o sentido lúdico
para o objeto só lhe é dado enquanto durar a
brincadeira.
Então, jogos, brinquedos e brincadeiras
são em grande parte caracterizados por
serem uma atividade relacionada à criança e
tal atividade tem diferentes objetivos,
divertimento, socialização ou o ensino.
Até agora entendemos que brincadeira é a
ação do brincar e que o brincar pode ser
funcional (objeto que tem como finalidade
incentivar o brincar: boneca, carrinho, etc.) e
simbólico (objeto dotado de significação
representativa: o lápis grande que representa
a “mãe” e o lápis menor que representa a
filhinha).
Os jogos, por sua vez, são caracterizados
como atividades voluntárias, realizadas
dentro de alguns parâmetros de tempo e de
lugar, obtêm regras e desencadeia
sentimentos de tensão e alegria.
A palavra jogo tem origem no termo latino
JOCUS, que significa “gracejo, graça,
pilheria, escárnio, zombaria”. Em latim, essa
é a palavra originalmente reservada para as
brincadeiras
verbal,
piadas,
enigmas,
charadas, etc. (FRIEDMANN, 2006, p. 41)
Segundo Teixeira (2010), o jogo e o
brinquedo são distintos em diversos
aspectos:
O jogo é uma brincadeira com regras
preestabelecidas e que exige certas
habilidades do jogador. A brincadeira é o
Brinquedo em ação e, nem sempre, exige um
objeto brinquedo para acontecer - como as
cirandas, por exemplo. (TEIXEIRA, 2010, p.
20)
Tais atividades lúdicas podem se traduzir
em importantes instrumentos capazes de
auxiliar os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança. No entanto, o foco
deste trabalho está voltado para as
brincadeiras de faz-de-conta, ou o jogo
simbólico tão presente no universo infantil.
Para Kishimoto (2011), as brincadeiras
infantis podem ser classificadas como:
brincadeiras tradicionais infantis (ligada a
brincadeiras culturais); brincadeiras de faz de
conta (ou o jogo simbólico) e brincadeiras de
construção (brincadeiras que estimula o
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sensorial da criança). Cada uma dessas
brincadeiras,
de
acordo
com
suas
modalidades, é contida de valores culturais,
regras de convivência, vínculos afetivos e
sociais, além da presença do imaginário, e a
criatividade da criança em representar seus
sonhos e fantasias por meio da ludicidade.
O jogo simbólico e sua importância para a
formação pessoal e social da criança
As crianças brincam de diferentes formas,
a idade e o desenvolvimento físico e mental
são algumas das características que
influenciam nesse brincar. O bebe, por
exemplo, inicia o seu brincar explorando a si
mesmo, suas mãos, seus pezinhos, e
explorando os objetos que lhe estão
próximos, suas ações são em grande parte,
motivadas diretamente pelo objeto, seja
atirando-o longe, seja batendo com ele na
parede ou ainda, em outro objeto.
À medida que vai crescendo, a criança, ao
manipular os objetos, vai adquirindo
informações importantes para o seu
desenvolvimento. É durante essas atividades
de exploração que ela modifica seu brincar,
dando outro significado ao objeto e sua
relação com o mesmo.
Além disso, devemos levar em conta que
brincar preenche necessidade que mudam
de acordo com a idade, exemplo: um
brinquedo que interessa a um bebe deixa de
interessar a uma criança mais velha. Dessa
forma, as maturações dessas necessidades
são de suma importância para entendermos
o brinquedo da criança como uma atividade
singular. Como a criança pequena não tem a
capacidade de esperar, cria um mundo
ilusório, onde os desejos irrealizáveis podem
ser realizados. Esse mundo é que Vygotsky
chama de brincadeira. Para ele, a
imaginação é uma atividade consciente que
não está presente na criança muito pequena.
Como todas as funções da consciência,
surge originalmente da ação. (KISHIMOTO,
2011, p.67)
Resumindo, pode-se dizer que a criança
brinca não por puro prazer, mas
essencialmente e principalmente como forma
de resolver imediatamente necessidades de
cunho emocional. As tantas diferentes
maneiras de brincar fazem com que as
crianças vivenciem experiências que as
levem
ao
amadurecimento
físico
e
emocional, alem de ser um importante
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momento de socialização quando a
brincadeira é realizada com outras crianças.
Sendo assim, apesar de imaginária, a
situação do brincar, deve ser o mais próximo
possível da situação real concreta presente
em sua vida. Esse é um movimento interno
que acondiciona a realidade.
Teixeira (2010; p. 47) aponta que:
Quando esta brincando, a criança pode, então,
se tornar algo que não é, ou melhor, que ainda
não é, porque, por meio da brincadeira, ela pode
tudo o que imaginar, agir com objetos
substitutivos, interagir segundo padrões não
determinados pela realidade do espaço social
em que vive e ultrapassar os limites que lhe são
apresentados.

O lúdico, ou a brincadeira, é parte
integrante da criança, é uma de suas
múltiplas linguagens. É por meio da
brincadeira que a criança adquire experiência
interna e externa. Como explicou Wajskop
apud Vigotsky, as crianças
[…] em seus jogos, reproduzem muito do que
veem, mas é sabido o papel fundamental que
ocupa a imitação nas brincadeiras infantis.
Estas são, com frequência, mero reflexo do que
veem e ouvem dos maiores, mas tais elementos
da experiência alheia não são nunca levados
pelas crianças aos jogos como eram na
realidade. Não se limitam a recordar
experiências vividas, senão que as reelaboram
criativamente, combinando-as entre si e
edificando com elas novas realidades de acordo
com seus desejos e necessidades. O afã que
sentem em fantasiar é o reflexo de sua atividade
imaginativa como o que ocorre nos jogos.
(WAJSKOP 2012, p. 101).

É possível afirmar, portanto, que a
atividade lúdica infantil fornece informações
essenciais a cerca da criança, como, por
exemplo, sobre sua emoção, o modo como
interage com seus colegas, seu desempenho
físico-motor e o estágio que se encontra seu
nível linguístico. Alem disso, é possível
observar, de acordo com o conteúdo
apresentado no momento da brincadeira,
aspectos que demonstrem como a criança se
relaciona com os valores da sociedade e da
cultura a qual pertence. Essas possíveis
observações são de muita relevância
educacional, o professor munido desta
perspectiva poderá auxiliar com mais
propriedade os seus alunos.
Kishimoto nos esclarece que:
para Vygotsky, o brincar tem sua origem na
situação imaginaria criada pela criança, em que
desejos irrealizáveis podem ser realizados, com
a função de reduzir a tensão e, ao mesmo
tempo, para construir uma maneira de
acomodação a conflitos e frustrações da vida
real; (2) para Piaget, o brincar representa uma
fase no desenvolvimento da inteligência,
marcada pelo domínio da assimilação sobre a
ISSN 1980-1742

acomodação, tendo como função consolidar a
experiência passada. (KISHIMOTO, 2011, p. 71)

O brincar é uma atividade psicológica de
grande
complexidade,
essa
atividade
enriquece a identidade da criança, porque ela
experimenta outras formas de ser ou de
pensar. Ao desempenhar vários papéis
sociais a criança cria hipóteses para a
resolução de seus problemas e por isso pode
tomar
atitudes
que
vão
além
do
comportamento habitual de sua idade.
Vygotsky (1991) nos apresenta que a
função básica do jogo simbólico é permitir
que a criança aprenda a elaborar/resolver
situações conflitantes que vivencia no seu dia
a dia. E para isso, ela tende a usar recursos
como o de observação, imitação e
imaginação. Porem esta reprodução esta
condicionada a conhecimentos prévios da
realidade exterior, ou seja, quanto mais rica
for a experiência humana vivenciada por ela,
maior será o material disponível para as
imaginações que irão se materializar em sua
brincadeira.
Essas representações de inicio podem ser
simples, de acordo com a idade da criança,
com o seu desenvolvimento, darão lugar a
um faz de conta mais elaborado que lhes
ajudaram a além de compreender situações
conflitantes, a assimilar papéis sociais (pai,
mãe, filho, professor, médico, etc.). Vygotsky
(1991) esclarece ainda que durante essas
imitações, a criança vai aprendendo também
a lidar com regras e normas sociais.
Desenvolve a linguagem narrativa e nesse
processo, vão adquirindo uma melhor
compreensão de si próprias e do outro, por
meio da contraposição com coisas e pessoas
que fazem parte do seu meio.
[...] sempre que há uma situação imaginária no
brinquedo, há regras – não as regras
previamente formuladas e que mudam durante o
jogo, mas aquelas que têm sua origem na
própria situação imaginária. Portanto, a noção
de que uma criança pode se comportar em uma
situação imaginária sem regras é simplesmente
incorreta. Se a criança está representando o
papel de mãe, então ela obedece às regras de
comportamento maternal. (VYGOTSKY, 1991,
p. 108).

À luz de Vygotsky (1991), podemos dizer
que a construção do real parte, portanto, do
social. A brincadeira é muito mais a
lembrança de alguma coisa que aconteceu,
do que totalmente uma situação imaginária e
é no decorrer da brincadeira que podemos
perceber o propósito da mesma. Vygotsky
(1991) aponta que os jogos simbólicos ou de
representação, alimentam a zona de
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desenvolvimento proximal da criança quando
em mãos do comportamento habitual para
sua idade, a criança cria uma estrutura para
um novo tipo de atitude em relação ao real.
Por exemplo, ao brincar de motorista de
ônibus, a criança se impõe a regra de se
esforçar para exibir o comportamento de um
motorista de verdade o que a impulsiona
para um comportamento para além de seu
comportamento como criança. No brincar a
criança comporta-se de forma mais avançada
do que nas atividades da vida real e também
aprende a separar objeto/significado.
A brincadeira cria na criança uma zona de
desenvolvimento proximal, que é por ele
definida como a distância entre o nível de
desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente
de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de
problemas sob a orientação de um adulto ou
em colaboração com companheiros mais
capazes. (VYGOTSKY, 1991, p.117)
O nível de desenvolvimento potencial é
determinado pelas habilidades que se
encontra em processo. Isto significa que a
aprendizagem que gerou o desenvolvimento
real, gerou também habilidades que se
encontram em um nível menos elaborado
que o já consolidado. Desta forma, o
desenvolvimento potencial é aquele que
poderá ser construído.
Outro aspecto importante exposto por
Vygotsky (1991) é de que o jogo simbólico
pode ser considerado um meio para
desenvolver o pensamento abstrato quando
entende que a ação, o brincar, surge das
ideias e não propriamente do brinquedo.
Jean Piaget (1975), a partir de
observações que fazia de seus próprios filhos
e de várias outras crianças, percebeu que
diferente do que se acreditava na época, as
crianças não pensavam como os adultos,
muitas habilidades encontradas nos adultos
as crianças apresentavam-nas de forma
incompleta,
pois
necessitavam
ser
desenvolvidas. Sendo assim, o pensamento
abstrato deveria ser construído e o jogo seria
um grande auxiliar nesse processo.
A brincadeira seria uma forma de colocar
em
prática
habilidades
previamente
aprendidas que, portanto, necessitam ser
desenvolvidas. Assim, a brincadeira também
contribui para o desenvolvimento da criança.
Piaget (1975) aponta três tipos de jogos:
jogos de exercício, jogos simbólicos e os
jogos de regras que são associados aos
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estágios de desenvolvimento cognitivo. O
brincar de faz de conta, de acordo com esta
classificação, corresponde à segunda
categoria dos jogos infantis, o jogo simbólico.
Seus componentes estão presentes entre 18
meses e 5 anos de idade, período em que
são formados e assimilados os símbolos; dos
4 aos 7 anos, os jogos simbólicos começam
a declinar, já que o símbolo, ao se aproximar
do real, transforma-se em representação
imitativa da realidade (PIAGET, 1975, p.370).
Piaget (1975) considera ainda o jogo
simbólico como marco significativo no
desenvolvimento cognitivo, indicando a
capacidade da criança de imaginar objetos e
simular a participação em eventos, que por
sua vez são considerados como princípio
para a resolução de problemas abstratos e
desenvolvimento da linguagem. Diante desse
esclarecimento é possível entender que o
brincar traz consigo um aspecto educativo
quando este é um instrumento facilitador da
aprendizagem,
pois
auxilia
no
desenvolvimento dos esquemas necessários
para a acomodação do novo saber.
Sendo assim, é durante as brincadeiras
de faz de conta que as crianças formam a
sua identidade. Kishimoto (2011) nos aponta
que:
Crianças que vivem em ambientes
perigosos repetem suas experiências de
perigo em suas brincadeiras. Por exemplo:
no Brasil, crianças que vivem na favela onde
predomina a luta entre policiais e bandidos
têm como tema preferido de suas
brincadeiras estes conflitos. (KISHIMOTO,
2011, p74)
Com o jogo simbólico as crianças extraem
de
cada
momento
que
vivenciam
conhecimentos que as auxilia na construção
de sua autoimagem, configurando sua
identidade e autonomia. A brincadeira de faz
de conta não se restringe ao que a criança
esta fazendo e sim ao que ela esta sentindo
naquele momento. Durante o brincar e as
situações que cria, a criança toma decisões
como estipular a hora do nenê/boneca dormir
ou comer, com isso ela esta exercitando sua
capacidade de liderança por exemplo.
As atividades lúdicas são de grande
importância para a construção da identidade
e de valores para a criança partindo do
pressuposto de que toda aprendizagem deve
ter origem nos conhecimentos que eles
trazem das situações que vivenciam ou da
visão de mundo que constroem na interação
com este (experiências culturais).
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A partir do conhecimento prévio de
mundo, a criança vai agregando informações
colhidas de observações realizadas no seu
dia a dia, com isso a criança desenvolve o
conhecimento prévio de mundo que tinha
conquista um novo olhar que a auxiliará a
interpretar as novas informações novamente
colhidas. A construção de valores deve partir,
portanto de suas experiências vivenciadas
resignificando-as por meio da reflexão dos
valores que nelas estão embutidos e
consequentemente modificando os valores
aprendidos.
Teixeira (2010) nos aponta sob o viés da
Psicanálise outra perspectiva da brincadeira
entendida como uma atividade lúdica que
assume uma função catártica, tema este
defendido principalmente por Sigmund Freud:
[...] Em 1985, no texto Além do Princípio do
Prazer, o autor anuncia que o brincar é a
primeira atividade normal da mente, sendo que
as crianças reproduzem em seus jogos,
brinquedos e brincadeiras o que lhes causou
maior impressão na vida. Por meio das
atividades lúdicas, os indivíduos podem romper
as barreiras do superego estabelecidas pela
sociedade, expandindo seus instintos íntimos
primitivos, sendo que os tipos de jogos ou
brincadeiras não são tão importantes quanto a
situação que é reproduzida pela criança.
(TEIXEIRA, 2010, p. 54-55)

Ou seja, por meio da brincadeira a criança
se liberta das normas impostas pela
sociedade podendo explorar sentimentos
associados a eventos traumáticos, sendo
assim a brincadeira passa a ter conotação de
uma atividade terapêutica.
Atitudes de violência expressas pelas
crianças, muitas vezes partem da visão dos
valores que a sociedade passa para a
criança e que muitas vezes esses valores
estão repletos de preconceito e violência
traduzindo uma percepção errônea do que é
certo ou não, o que aceitável ou não.
Deturpação de valores éticos de respeito e
solidariedade.
A perspectiva do modo como a criança
enxerga o mundo e as relações entre as
pessoas. Mediar essa percepção de mundo
que a criança constrói contribuirá para um
desenvolvimento emocional e social capaz
de propor um mundo de interação entre
todos. Tal mediação pode ser traduzida no
aprender a conviver, relacionar-se com
diferentes expressões culturais, sociais
desencadeando o desenvolvimento de
valores éticos fortalecidos.
Toda criança tem necessidade de
expressar o que sente e pensa e através da
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atividade lúdica que isso ocorre, a criança
demonstra o que é, o que sente, ela
transmite seu estado afetivo no momento do
brincar,
por
meio
de
palavras,
comportamentos, atitudes, transferindo seu
estado emocional ou sua afetividade para os
brinquedos, assim todos os seus conflitos,
tensões e fantasias são manifestados através
do brinquedo. Sobre este tema Teixeira
(2010), menciona Melanie Klein como
primeira psicanalista a utilizar uma caixa de
brinquedos como recurso terapêutico no
tratamento de crianças. Essa técnica foi
chamada de Ludoterapia. Klein apóia-se no
fato de que as crianças nem sempre são
capazes de expressar oralmente seus
problemas. (TEIXEIRA, 2010, p. 55)
A ludoterapia seria, portanto, uma
adaptação da terapia de adultos para o
universo infantil, onde a brincadeira é a forma
que a criança encontra para expressar com
maior facilidade os seus conflitos. Com a
brincadeira ou a ação simbólica, a criança
pode vir a manifestar o que lhe atribui
desconforto, por exemplo, uma criança que
utiliza uma boneca e um boneco de plástico
para simular uma luta e ao mesmo tempo
demonstrando aflição pede que parem de
lutar, certamente esta reproduzindo alguma
cena que tenha vivenciado e lhe provocado
desconforto. É brincando que a criança
convive com os medos e com a raiva e
estabelece o equilíbrio entre o mundo interno
e externo, conseguindo assim ferramentas
necessárias para o desenvolvimento de sua
personalidade. Para Wajskop apud Vigotsky,
a brincadeira,
[…] cria na criança uma nova forma de desejos.
Ensina-a a desejar relacionando os seus
desejos a um “eu” fictício, ao seu papel na
brincadeira e suas regras. Dessa maneira, as
maiores aquisições de uma criança são
conseguidas no brinquedo, aquisições que no
futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação e
moralidade. (2012, p 95).

O espaço do jogo simbólico nas escolas
de educação infantil
Entende-se que na educação infantil a
criança é auxiliada a progredir na definição
de sua própria identidade quando instigada a
valorizar a si mesma. E com a admissão de
um ambiente seguro em que ela possa
interagir de forma autônoma ela desenvolve
diversas potencialidades. Uma delas esta
relacionada com a linguagem oral que se
traduz como instrumento básico da
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comunicação dos seres humanos. A
linguagem é o verdadeiro motor do
pensamento. Com a diversificação de
situações a criança amplia sua expressão
verbal desenvolvendo seu domínio sob a
linguagem. Na educação infantil a criança
aprende basicamente o método de utilização
da língua, o ensino e a aprendizagem são
atividades conjuntas que asseguram a
criança ir conhecendo progressivamente o
mundo que a envolve com seus objetos,
sistemas e valores.
O desenvolvimento da capacidade de
simbolização progride através da linguagem,
da imaginação e da imitação. A criança faz
uso do repertorio cada vez mais rico de
símbolos, signos, imagens, e conceitos que
servem como um mediador entre a realidade
e a fantasia criada no brincar.
De um modo geral, os educadores de
instituições de educação infantil reconhecem
a importância do brincar e principalmente do
jogo simbólico no desenvolvimento infantil,
percebendo seu papel na construção do Eu e
das relações interpessoais.
É necessário, portanto que a escola
possibilite o espaço de interação em que a
criança com o uso das brincadeiras que
trazem de casa ou da rua se organizem de
forma
independente
exercendo
sua
autonomia em relação as suas escolhas e
individualidade. E para tanto é necessário
planejamento que reflita em como auxiliar as
crianças
a
desenvolverem
suas
competências respeitando suas diferentes
necessidades e faixa etária. Esses objetivos
devem ser claros em relação a definição da
importância de sua ação referente ao
desenvolvimento e a aprendizagem da
criança. Assim é de suma importância a
avaliação constante deste plano, sempre
atentando para a efetivação dos objetivos
inicialmente elencados.
A
brincadeira
segundo Kishimoto (2011) estimula a
criatividade, a imaginação, à inserção da
criança no mundo adulto, amplia o
relacionamento
com
outras
crianças
estimulando a interação e a troca de
experiências. A utilização de jogos e
brincadeiras é capaz ainda de despertar o
interesse em todos os alunos estimulando o
aprendizado na criança. Sendo assim o jogo
representa
um
grande
auxiliar
no
desenvolvimento cognitivo, motor, social e
afetivo. Isso significa que os jogos são
requisitos imprescindíveis no âmbito escolar.
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Para defender a importância das
brincadeiras na Educação Infantil, tomamos
como base alguns documentos oficiais
brasileiros entre eles, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, 9.394/96
(LDB), a Constituição Federal de 1988, o
guia intitulado Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (RCNEI), Estatuto
da Criança e do Adolescente.
A Educação Infantil no inicio de sua
implementação no Brasil, foi marcada pela
ideia de “assistência”, ou “amparo” aos
pobres e necessitados. Esta instituição
estava ligada com as áreas de filantropia e
não aos órgãos educacionais. Modificar essa
concepção envolveria a mudança de várias
questões como: assumir as especificidades
da educação infantil, a compreensão sobre a
infância, as relações entre as classes sociais,
a responsabilidade da sociedade e o papel
do Estado em relação às crianças pequenas.
Na década de 80 houve uma intensa
mobilização
da
sociedade
civil,
principalmente por movimentos de mulheres
trabalhadoras em defesa de uma lei que
garantisse o direito de atendimento
educacional para crianças de 0 a 5 anos de
idade. E esta Lei foi instituída pela
Constituição Federal de 1988, em que o
atendimento dessas crianças passaria a ser
visto com outro olhar, agora garantida pelo
Estado.
De acordo com a Constituição Federal de
1988, Art. 208, inciso IV, a oferta de
Educação Infantil em creches e pré-escolas é
um dever do Estado e um direito de todas as
crianças de zero a cinco anos. Porém, não se
constitui como obrigatória, ou seja, é
obrigação do poder público oferecê-la, mas
não há obrigatoriedade aos pais em
matricularem seus filhos.
Segundo o Art. 59 do Estatuto da Criança
e do Adolescente: “Os Municípios, com apoio
dos Estados e da União, estimularão e
facilitarão a destinação de recursos e
espaços para programações culturais,
esportivas e de lazer voltadas para a infância
e a juventude”.
No entanto, somente após a LDB de 1996
a Educação Infantil passou a ser reconhecida
como a primeira etapa da Educação Básica e
no ano de 1998 foi elaborada a primeira
Diretriz Curricular Nacional para a Educação
Infantil.
A LDB 9394/96 institui de forma eficaz o
vínculo entre a inserção das crianças de zero
a cinco anos e a educação. Com varias
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referências específicas à educação infantil,
ao longo do texto. Os Artigos 29, 30 e 31
direcionados a Educação Infantil, declaram
que:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa
da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, completando
a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida
em:
I – creches, ou entidades equivalentes,
para crianças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para crianças de quatro a
seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação
far-se-á mediante acompanhamento e
registro do seu desenvolvimento, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso
ao ensino fundamental (BRASIL, 1996).
Contudo, o que teve maior visibilidade e
divulgação entre os professores foi o guia
intitulado Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (RCNEI).
O RCNEI, é composto por três volumes,
se traduz como um guia de reflexão sobre
objetivos, conteúdos e orientações didáticas
para os profissionais que atuam diretamente
com crianças de zero a cinco anos,
respeitando seus estilos pedagógicos e a
diversidade cultural brasileira. Esse guia é
resultado da participação de professores e
diversos especialistas.
De acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998a)
todas as crianças que frequentam a
instituição de educação infantil, sem
discriminação devem ter acesso à cultura
que enriquece o seu desenvolvimento e
inserção social. Cabe à instituição cumprir
um papel socializador, de modo a
proporcionar
o
desenvolvimento
da
identidade das crianças, por meio de
aprendizagens diversificadas, realizadas em
situações de interação.
Ainda segundo o RCNEI com o Vol. I
desse guia as brincadeiras de faz de conta
devem estar presentes no cotidiano da
instituição infantil a fim de que se tornem
uma prática que possibilite às crianças
aquisição de seus conhecimentos.
No volume II do RCNEI (BRASIL, 1998b)
enfatiza que:
Brincar
é
uma
das
atividades
fundamentais para o desenvolvimento da
identidade e da autonomia. O fato de a
criança, desde muito cedo, poder se
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comunicar por meio de gestos, sons e mais
tarde representar determinado papel na
brincadeira faz com que ela desenvolva sua
imaginação. Nas brincadeiras as crianças
podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação,
a memória, a imaginação. Amadurecem
também
algumas
capacidades
de
socialização, por meio da interação e da
utilização e experimentação de regras e
papéis sociais. (BRASIL, 1998b, p. 22)
O RCNEI (BRASIL, 1998b) faz referência
sobre a fase em que a criança reflete, por
meio da imitação, sua percepção e
compreensão diante das suas relações
sociais, aborda os aspectos relacionados à
interação social, que a criança estabelece
com as pessoas a sua volta desde o seu
nascimento. Aponta a imitação como
resultado da capacidade de a criança
observar e aprender com os outros, ou, até
mesmo, do próprio desejo de se
identificação, ser aceita e de diferenciar-se. É
entendido aqui como um processo de
reconstrução interna e não meramente uma
cópia ou repetição mecânica.
Uma linguagem infantil que mantém um
vínculo essencial com aquilo que é o não
brincar. Se a brincadeira é uma ação que
ocorre no plano da imaginação isto implica
que aquele que brinca tenha o domínio da
linguagem simbólica. Isto quer dizer que é
preciso haver consciência da diferença
existente da brincadeira e a realidade
imediata que lhe forneceu conteúdo para
realizar-se. Nesse sentido, para brincar é
preciso apropriar-se de elementos da
realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes
novos significados. Essa peculiaridade da
brincadeira ocorre por meio da articulação
entre a imaginação e a imitação da realidade.
Toda
brincadeira
é
uma
imitação
transformada, no plano das emoções e das
idéias, de uma realidade anteriormente
vivenciada. (BRASIL, 1998a, p. 27).
A brincadeira, segundo o guia, é
responsável por influenciar na aquisição de
capacidades essenciais para a criança,
como: promover a socialização – que se dá
por meio das relações estabelecidas com os
adultos e as outras crianças – além da
imaginação, atenção, observação, memória,
aquisição de regras, experimentação de
papeis.
As instituições de Educação Infantil
devem criar um ambiente de acolhimento e
confiança às crianças de 0 a 3 anos,
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garantindo oportunidades de interação com
outras crianças, assim como fomenta o
referido guia.
Embora fique clara a necessidade de que
a educação infantil deva promover a
integração entre os aspectos físicos,
emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da
criança, como promover essa integração é a
grande duvida.
Polêmicas sobre cuidar e educar faz parte
da reflexão que gira em torno das instituições
de educação infantil, porém, diante de todos
esses apontamentos. Vale salientar que a
brincadeira não pode estar desvinculada do
cotidiano das instituições de educação
infantil, as atividades propostas aos alunos,
deverão priorizar o desenvolvimento das
capacidades expressivas de autonomia e
identidade, organizado em um processo
contínuo e integrado com as necessidades
da criança, portanto, a possibilidade do
brincar é uma das condições necessárias
para que esse processo de desenvolvimento
ocorra de forma saudável.
O Currículo da Educação Infantil esta
centrado em eixos como: Formação Pessoal
e Social; Conhecimento de Mundo. Entende
que a educação deve ser essencialmente
lúdica, propiciando contato com uma grande
variedade de estímulos que propiciem a
criança seu desenvolvimento integral.
Na escola é possível estabelecer espaços
em que a criança possa brincar e explorar as
habilidades inerentes ao jogo. Na sala de
aula, por exemplo, as mesas podem ser
usadas como cabanas, as cadeiras algumas
vezes podem se transformar em acentos de
ônibus, assim com os recursos que o
ambiente
apresenta
podem
ser
desenvolvidas diversas atividades. Fora da
sala, sobretudo no pátio, a brincadeira “corre
solta” e a atividade física predomina.
Por volta da década de 80 surge a
brinquedoteca que vem ganhando cada vez
mais espaço nas escolas de educação
infantil. É uma sala reservada para diversos
brinquedos que as crianças podem manipular
livremente, tal espaço traduz um ambiente de
estimulação do brincar que tudo convida a
explorar, sentir e criar. Teixeira (2010) nos
conta que este termo “brinquedoteca” foi
impresso pela pedagoga brasileira Nylse
Helena da Silva Cunha, fundadora da
Associação Brasileira de Brinquedotecas
(ABBri).
A proposta de brinquedoteca criada pela
professora Nylse é a do brincar pelo brincar,
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onde não há um objetivo específico, as
crianças brincam livremente com o que
querem e do jeito que querem. (TEIXEIRA,
2010, p. 74-75)
Uma brinquedoteca pode ter diversos
objetivos e podem ser encontradas em
hospitais, destinadas a pacientes da ala
infantil que estejam internados ou passando
por tratamento médico, ou ainda, em
consultórios de terapia, destinada a crianças
que necessitam de intervenção de um
profissional podendo este se valer deste
ambiente como um facilitador para alcançar
seus objetivos, entre outros lugares
dependendo do contexto onde foram criadas,
mas destacamos aqui a possibilidade que a
criança encontra para explorar sua
criatividade manifestando-a por meio de
brincadeiras principalmente por meio do jogo
simbólico.
A brinquedoteca é dividida em diferentes
“cantos” e cada “canto” representa um
ambiente, um tema, portanto nesse local a
criança pode encontrar móveis infantis que
representam uma casa, em outro “canto” ela
pode se deparar com um mercadinho onde
poderá realizar suas compras, ou jogo de seu
interesse para brincar sozinha ou com os
colegas. É assim respeitando sua autonomia
que a criança vivencia diversas situações
exprimindo seus sentimentos e sua
criatividade.
Outro
aspecto
interessante
é
a
possibilidade que a criança encontra, no
espaço da brinquedoteca, de interagir com
outras crianças, e com isso ela pode aceitar
ou discordar de certas convenções,
promovendo seu desenvolvimento social. A
brinquedoteca pode ser considerada como a
possibilidade de aprender a solucionar
conflitos, a negociar, a entender de forma
simplificada conceitos como lealdade,
cooperação ou conceitos de competição
social, afinal em seus “cantos” a criança pode
desenvolver
essas
e
tantas
outras
habilidades. Ela coloca ao alcance da
criança, inúmeras atividades que possibilitam
a ludicidade individual e coletiva propiciando
a construção de conhecimento próprio.
A brinquedoteca pode funcionar como um
veiculo de intercâmbio afetivo entre as
crianças que dividem o mesmo espaço,
amor,
ódio,
agressividade,
medo,
insegurança são alguns dos afetos mais
comuns, com os quais as crianças irão
expressar e o adulto deve respeitar esse
momento.
ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015

34

A brincadoteca pode também ser
considerada como um espaço de avaliação à
medida que através do acompanhamento de
suas
atividades
nesse
espaço,
da
observação, podemos identificar dificuldades,
por exemplo, de socialização, linguagem, ou
dificuldades motoras e com isso o professor
pode passar a propor atividades condizentes
com o intuito de sanar essas dificuldades.
Salientamos que a brinquedoteca tem
várias funções: pedagógica, social e
comunitária. Podemos dizer que se trata de
uma oficina de criação lúdica, onde as
crianças exploram e manipulam diversos
brinquedos construindo seu conhecimento e
desenvolvendo autonomia, criatividade e
liberando suas tensões afetivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao termino do trabalho percebemos que o
jogo, o brincar e o brinquedo fazem parte da
vida das crianças e desempenham um papel
fundamental na aprendizagem no que diz
respeito ao desenvolvimento físico, cognitivo,
afetivo desenvolvendo características de
sociabilidade, como trocas de atitudes e/ou
sentimentos.
Precisa-se
fundamentar
em
uma
aprendizagem lúdica em que a criança possa
se expressar livremente de acordo com sua
criatividade e necessidade. Para acontecer é
necessário que fiquemos atentos à formação
que o professor recebe durante seus
estudos. Necessitamos adotar em nossas
escolas momentos de afetividade que acolha,
que valoriza, que dá esperança ao aluno, o
professor, alem de ter como função auxiliar o
aluno no seu processo de aprendizagem, se
torna um mediador de valores que podem vir
a interferir em suas vidas
O jogo implica para a criança mais que um
ato de brincar, é por meio dele que a criança
passa a se expressar e consequentemente a
se comunicar com o mundo, descobrindo-o e
interpretando-o.
O papel do professor durante esse
processo é o de provocar a participação
coletiva das crianças despertando um
espírito de companheirismo, cooperação e
autonomia entre elas, pois é durante a
interação que a criança pode apresentar sua
opinião, seu ponto de vista exercendo
noções básicas de autoconfiança.
Diante da pesquisa e do embasamento
teórico utilizado, pode-se concluir que a
brincadeira, mais especificamente o jogo
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simbólico, é uma ferramenta de trabalho
muito importante para o educador, pois
através dele, o professor pode tomar
conhecimento
das
dificuldades
que
atualmente a criança esta passando.
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ABSTRACT

The Space Symbolic Play In Childhood Education Schools
This paper is a reflection about the role of symbolic play in personal and social
education of children in early childhood education. According to the bibliographical
research, we found that several authors such as Vygotsky, Piaget, Kishimoto, Teixeira,
and also Wajskop official documents on education (Law of Directives and Bases,
National Curriculum for Early Childhood Education, Statute children and Adolescents),
indicate several contributions of symbolic play, understanding it as a pleasurable act
and spontaneous that promotes the development of various skills, enabling the child to
represent various social roles, stimulating their perception of the world, and to assist it
in development of their identity and autonomy in the face of situations that are faced on
a daily basis.
Keywords: Early childhood education, symbolic play, identity, autonomy.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi o de pensarmos a escola para além da
instituição de repasse de informações. É necessário conhecer, então, a cultura
infantil e a hiper-realidade existente no mundo contemporâneo. Também é
fundamental, enquanto escola de educação infantil, nos permitir, repensar a
partir do cotidiano, as tensões entre (brinca, jogo e trabalho) o que é livre o que
é dirigido, o que é permitido, o que é proibido e por que é proibido, no âmbito
da sua realidade escolar e social, bem como sempre visando o
desenvolvimento cognitivo e a sócio afetividade nas crianças. Sendo o brincar
influenciado por possibilidades como as culturas de pares, de mídia, local e
escolar, é feita aqui uma proposta para refletirmos para podermos entender a
cultura criada pelas crianças e para as crianças.
Palavras-chaves: Jogos. Brincadeiras. Lúdico. Escola e Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Algumas propostas pedagógicas buscam
articular a realidade da criança com práxis
escolar, possibilitando que a instituição
escolar assuma efetivamente a função social
a que se propõe, ou seja, possibilitar a todos
o acesso aos conhecimentos socialmente
produzidos,
reconhecendo-se
como
instituição política, social e historicamente
localizada. Uma das possibilidades de
transformação que surge é a ênfase nas
atividades lúdicas e nas brincadeiras no
espaço escolar.
WAJSKOP (2001) lembra que desde os
primórdios da educação greco-romana,
baseado nas ideias de Platão e Aristóteles, o
brinquedo é utilizado na educação associada
a ideia de estudo e ao prazer sugerida.
Ao comparar a situação do brincar com a
situação escolar, pode-se ter a impressão de
que é uma atividade pouco estruturada e
sem função alguma de promoção de
desenvolvimento. Entretanto, VYGOTSKY
(2007) demonstra que o brincar influencia o
desenvolvimento, criando a zona de
desenvolvimento proximal.
As brincadeiras estabelecem relações
interpessoais entre as crianças no dia a dia e
no cotidiano escolar. Ela apresenta uma
estrutura consolidada e organizada num
sistema de diferentes contextos e atores.
Esta construção não acontece apenas no
Brasil, como ilustra PRADO (2005; p.684) ao
afirmar que o prazer da criança é brincar com
outras crianças.
[...] o cotidiano da instituição, sua organização
espacial, temporal, o planejamento das
atividades, as regras instituídas, os materiais e
brincadeiras, evidenciando, assim como nas
pesquisas
brasileiras,
uma
rotina
prédeterminada pelos profissionais e neles
centrada, com regras prescritivas que orientam
as ações e usos dos espaços e tempos, em que
o encontro das crianças com outros de turmas
diferentes é previsto somente nos momentos
livres ou no “recreio.

Nesta perspectiva o brincar tem um papel
importante para o desenvolvimento da
criança, permitindo a compreensão do papel
do brincar no processo de desenvolvimento.
WAJSKOP
(2001)
afirma
que
a
brincadeira permite um momento educativo
único para as crianças por desenvolver a
imaginação e diversos contextos no cotidiano
infantil. Nas brincadeiras as crianças pensam
e experimentam situações isentas das
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pressões situacionais. BOMTEMPO (1986)
afirma que o brinquedo em um ambiente
planejado e enriquecido possibilita o
desenvolvimento de várias habilidades, mas
destaca que é difícil entender e perceber a
importância da brincadeira, do brincar na
aprendizagem.
VYGOTSKY (2007; p.131) destaca que
“as maiores aquisições de uma criança são
conseguidas no brinquedo, aquisições que
no futuro tornar-se-ão seu nível básico de
ação real e moralidade”.
A aquisição do conhecimento pela requer
a capacidade de gerar determinação que se
processa especialmente no brincar. Desta
forma, ela proporciona a compreensão de
que a brincadeira como ação livre da criança
é o uso das suas competências. Os objetos
de suporte da ação docente conhecidos
como materiais pedagógicos permite a
aquisição
de
novas
habilidades
e
conhecimentos. A questão se evidência
quando se apresenta a questão de como
implantar e utilizar os jogos e as brincadeiras
no trabalho pedagógico com o propósito de
desenvolver o cognitivo, a psicomotricidade e
a linguagem oral de crianças de 3 a 5 anos
na
educação
infantil.
Portanto,
a
compreensão dos processos de socialização
entre as crianças na educação infantil se
transforma em uma ferramenta estratégica
mediada pelo professor que transforma o
lúdico num instrumento facilitador de
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo,
psicomotor e da linguagem oral.
HORTÉLIO (2003) afirma que as crianças
sabem o que podem aprender brincando.
Enquanto que os educadores têm a
pretensão de transformá-lo num elemento
facilitador e motivador para que o
aprendizado aconteça naturalmente e se
torne significativo. Destaca-se a falta de
esclarecimento, dentro do contexto da
Educação Infantil sobre a forma de
transformar esta prática em uma linguagem
inovadora e lúdica.
1. AS CULTURAS INFANTIS
REPRESENTADAS NAS
BRINCADEIRASESCOLAR
A cultura infantil e a cultura adulta não são
divididas ou separadas de forma rígida. Ao
contrário, tal cisão é sutil, tendo em vista de o
adulto produz artefatos e os espaços para as
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crianças brincarem. A criança passa a
integrar a sociedade com pouca idade a
partir do contexto familiar.
DELGADO e MULLER (2005) afirma que
não é necessário separar as crianças dos
adultos, como se pertencessem em espécies
diferentes. SILVA (2006) contribui com a
ideia de rompimento do dualismo criançaadulto, sugerindo a mediação e exploração
dos pontos em comum e das diferenças ao
afirmar que
é preciso criticar o dualismo criança-adulto –
entendendo que as crianças e os adultos devem
ser vistos como uma multiplicidade de seres em
formação, incompletos e dependentes, que é
preciso separar o mito da pessoa autônoma e
independente, como se fosse possível não
pertencer
a
uma
complexa
teia
de
interdependências, superar os reducionismos
sociológicos e psicológicos (SILVA, 2006, p.1011).

Pesquisa
com
crianças
segundo
DELGADO e MULLER (2005) apontam para
o aprimoramento das investigações em
contextos específicos. O foco é para Escola
de Educação Infantil, considerando a cultura
infantil e a cultura adulta a partir da
possibilidade de multiplicidade de seres em
formação. Considera-se que as professoras
além da formação acadêmica precisam ter
conhecimento dos referenciais da educação
infantil, principalmente o que enfatiza sobre o
tempo e espaço para brincar.
QUINTEIRO (2001) aponta que a
possibilidade da dualidade da infância
permite compreender que as crianças estão
frequentando as escolas de educação infantil
cada vez mais cedo, por uma série de fatores
(familiares, educacionais e outros), indicando
que a escola deve se posicionar como um
lugar privilegiado. Estima-se que essa é a
origem do vínculo escolar, onde se pode
encontrar possibilidades de brincadeiras com
espaço, tempo, segurança, com outras
crianças para interagir, representando o
otimismo e o comprometimento almejado
pelo “lugar da infância, dos nossos tempos”,
apontado por QUINTEIRO (2001, p. 20).
A evolução da concepção de infância na
história da humanidade evidência a
preocupação e o investimento da sociedade
na educação infantil que passa a ser
percebida com a modernidade quando a
infância é compreendida como categoria
social. A infância se consolida após uma
longa jornada de amadurecimento, sendo
denominada de diversas formas: asilo, jardim
de infância, creche, pré-escola e escola.
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As brincadeiras que a escola promove
possuem significado social, destacado por
BROUGÈRE (1998, p. 1)
o brincar não é uma dinâmica interna do
individuo, mas uma atividade dotada de uma
significação social precisa que, como outras,
necessitam de aprendizagem, em contrapartida
aos que não levam em conta a dimensão social
da atividade humana. É nesta perspectiva o
esforço dissertativo, ou seja, de conhecer,
compreender e diferir tem considerado o brincar:
uma atividade dotada de significação social

O brincar, desde as brincadeiras que
remete à nossa própria infância até as
brincadeiras da atualidade pertencem ao
cotidiano escolar da educação infantil. As
crianças, na escola e fora dela são marcadas
pelo mundo que a circunda, em processos de
constantes mudanças.
Nessa perspectiva aponta-se vários
fatores que influenciam e interferem na
educação, tais como:
globalização,
multiculturalismo,
pósmodernidade, questões de gênero e raça, novas
formas de comunicação, manifestações culturais
dos adolescentes e jovens, sociedade virtual,
movimentos culturais e religiosos, diversas
formas de violência e exclusão social
configuram novos e diferentes cenários sociais ,
políticos e culturais, presentes nas sociedades
moderna (CANDAU; 2002; p. 9).

A educação não está imune á realidade,
mas é parte dela, ela está no cotidiano da
escola. Percebe-se que as inserções de
interesses das crianças por
alguns
brinquedos e brincadeiras imitam a
comportamento dos adultos, quando fingem
ao falar ao celular, imitam estrelas de grupos
musicais, fogem e perseguem bandidos e
policiais, constroem supermáquinas velozes,
manifestam
preferencias
por
roupas,
calçados, alimentos e outros produtos que
circulam no mercado de consumo.
BROUGÉRE (1998) ao escrever sobre a
criança e a cultura lúdica, entende que o
brincar é um espaço da criação cultural por
excelência, que se diversifica conforme o
meio social. Destaca que na cultura lúdica
contemporânea é enriquecedor, portanto,
aumentando a sua importância.
Desta forma desenvolvem-se formas
solitárias de jogos, na realidade das
interações sociais diferidas, através de
objetos portadores de ações e de
significações. Uma das características de
nossos tempos é a multiplicação de
brinquedos (BROUGÉRE, 1998, p.3).
A importância dos artefatos culturais, na
constituição da cultura lúdica contemporânea
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é um aspecto que chama a atenção. O jogo
como qualquer atividade humana se
desenvolve e tem sentido no contexto das
interações
simbólicas,
da
cultura
(BROUGÉRE, 1998). Os artefatos culturais,
bem como as brincadeiras são dotados de
significados, de esquemas, estruturas que a
criança constrói no contexto da interação
social. As interações se distinguem de
acordo com o interesse do momento, tipo de
brincadeira, sexo, idade, meio social. O
boneco que era soldado passa a ser noivo, o
microfone passa a ser telefone celular, o gato
passa a ser o capitão e assim por diante.
As séries de relações estabelecidas pelas
crianças, em interações familiares, escolares,
constituem-se a partir das informações e
aprendizados que integram o cotidiano e
suas brincadeiras. Deve-se considerar um
momento de reflexão, vivacidade quando há
criação por meio da interagem e do acordo
com o contexto de acordo com as suas
condições.
As culturas da infância, sendo socialmente
produzidas, constituem-se historicamente e são
alteradas
pelo
processo
histórico
de
recomposição das condições sociais em que
vivem as crianças e que regem as
possibilidades de interações entre si e com os
outros membros da sociedade. Transportam as
marcas dos tempos, exprimem a sociedade nas
suas condições, nos seus extratos e na sua
complexidade (SARMENTO; 2003; p.4).

Percebe-se que tais recomposições
(reinvenções) de brincadeiras são levadas
pelas crianças a entrar na escola e serem
compartilhadas, ensinadas aos seus pares.
Fora do espaço escolar às relações de
brincar estabelecem com os outros (adultos e
crianças) uma experiência social e cultural.
Ao observar a criança ao brincar é possível
constatar que assumem possibilidades de
mudança e de renovação da experiência
humana.
Neste contexto pode-se indagar sobre a
maneira de como se tem tratado o brincar
nos processos de constituição do sujeito,
tanto pelas experiências vividas na escola
como por aquelas trazidas para a escola.
Talvez se tenha oferecido apenas o espaço
para elas acontecerem, sem possibilidade de
ir além e avançar na compreensão dos fatos.
A criança incorpora a experiência social e
cultural do brincar por meio das relações que
estabelece com os outros, adultos e crianças.
Mas essa experiência não é simplesmente
reproduzida, e sim recriada partir do que a
criança traz de novo, com o seu poder de
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imaginar, criar, reinventar e produzir cultura
(BORBA; 2006; p. 33-34).
2. O LÚDICO E O INFANTIL NA ESCOLA
A atividade lúdica é antes de qualquer
coisa a principal atividade da criança, pois
destaca o seu caráter, além da função de
exercício funcional, de seu valor expressivo e
de seu caráter de elaboração.
VYGOTSKY (2006, p.116) afirma que “a
criança em idade pré-escolar não brinca mais
do que três ou quatro horas por dia, e que
essa não é o tipo de atividade predominante
na idade pré-escolar“. Ela é considerada uma
atividade principal por ser uma conexão que
promove
mudanças
importantes
no
desenvolvimento psíquico da criança,
desenvolvendo processos psíquicos que
permitem a transição para um novo nível de
desenvolvimento.
Segundo VIGOTSKY (2006) a atividade
lúdica se caracterizada como uma das
maneiras da criança participar na cultura,
apropriando-se das técnicas e instrumentos
produzidos pelos adultos, pela sociedade,
sendo uma atividade cultural típica, que
definirá a vida adulta e no trabalho.
A atividade lúdica considera a infância
como um momento de apropriação dos
instrumentos culturais, pois é uma atividade
regulada pela própria cultura. Essa
regulação, todavia, não esgota os sentidos
possíveis e a variedade de formas da
atividade lúdica da criança, apenas
estabelece quais são os sentidos ou
variedades da atividade, do brinquedo que
protagoniza
um
papel
central
no
desenvolvimento da criança.
VYGOTSKY (2006) atribui algumas
características ao brinquedo, concedendo um
papel criador de zonas de desenvolvimento
proximal. Ele também afirma que o
brinquedo, na atividade lúdica da criança,
supera o comportamento habitual da sua
idade, como se fosse maior do que é na
realidade. Contem todas as tendências do
desenvolvimento, sendo ele próprio uma
grande fonte de desenvolvimento, pois todo
brinquedo que tem nas descrições clássicas
um caráter simbólico e que comporta a
instalação de uma situação imaginária e a
sujeição a certas regras e condutas, regras
de brinquedos.
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VYGOTSKY (2006) não restringe a
presença de regras aos jogos classicamente
descritos como regrados1.
A presença de regras aparece como
elemento construtivo de toda situação de
brinquedo simbólico. A diferença está no
caráter não sistemático, não antecipatório e
pouco explícito das regras que regulam os
brinquedos simbólicos. A atuação no cenário
imaginário obriga a criança a levar em conta
as regularidades do comportamento que
representem um papel específico segundo as
regras de sua cultura.
A situação lúdica é considerada como
geradora do desenvolvimento, na medida em
que envolve a criança em graus maiores de
consciência das regras de condutas e nos
comportamentos previsíveis dentro do
cenário construído. A criança atender de
modo relativo às prescrições sociais usuais
para os papéis imaginados ou atuados nas
situações que se apresentam figuradamente
frente a si mesma e em relação a todas as
outras atividades lúdicas, destacando a sua
amplitude. VYGOTSKY (1989) afirma que a
atividade proporciona um campo amplo para
as mudanças, as transformações, às
necessidades e consciência. Nesse sentido,
a atividade lúdica propicia o desenvolvimento
do senso de coletividade entre as crianças.
Permite que a mudança da posição da
criança face ao mundo circundante e
formação do mecanismo próprio da possível
transformação de posições e coordenação do
critério de um com os outros critérios
possíveis. Segundo ELKONIN (1998, p. 413)
“essa mudança possibilita e se apresenta
como uma via para que o pensamento infantil
passe a um nível mais elevado e constitua
novas operações intelectuais”.
O descentramento afetivo, cognitivo,
moral ocorre fundamentalmente no jogo
coletivo, não ocorrendo, segundo LEONTIEV
(1998) na atividade lúdica individual, quando,
a criança toma um boneco por companheiro
de jogo.
Efetivamente, no jogo individual, em que na
melhor das hipóteses a criança tem por
companheiro de jogo um boneco, não há ponto
de vista próprio com os dos outros participantes

no jogo. É possível que o jogo, longe de cumprir
a função de descentramento moral e
cognoscitivo, fixe ainda mais o critério pessoal,
o único da criança, sobre os objetos e as
relações, fixe o critério egocêntrico. Um jogo
assim pode desviar efetivamente a criança do
mundo real e enclausurá-la no mundo isolado
de seus desejos individuais limitados pela
estreita moldura das relações familiares
(ELKONIN; 1998; p.413)

É fundamental que as crianças possam
para além das vivências lúdicas individuais,
participar de jogos coletivos, induzidos por
elas mesmas e oportunizados por todos que
estimulam o desenvolvimento de sua
autonomia e protagonismo.
Vygotsky (1989) chama a atenção para o
fato de que o brinquedo para uma criança
com menos de 3 anos é importante, pois o
brincar é uma atividade limitada, com papel
específico da imaginação diferente da
criança pré-escolar, criando novas relações
entre o pensamento e as situações reais.
As crianças são capazes de lidar com
complexas dificuldades psicológicas por meio
de brincadeiras, elas interagem junto a
experiência da dor, do medo e da perda
acompanhada do conceito do bem ou do mal.
Quando vivem em um ambiente perigoso,
predomina a luta entre policiais e bandidos a
criança usa esse conflito como lúdico, ou
seja, uma brincadeira. Porém a criança
assume o papel de alguém por medo ou
frustração, segundo a psicanalise a criança
brinca de médico depois de ter tomado uma
injeção ou ter sido submetida a uma pequena
cirurgia, pois o “brinquedo aparece como um
pedaço de cultura colocado ao alcance da
criança. É seu parceiro na brincadeira. A
manipulação do brinquedo leva à ação e a
representação, a agir e a imaginar”.
(BONTEMPO; 2002; p.68)
A partir do momento que se considera o
jogo uma forma de expressão lúdica, tornase difícil classificar diferenças entre as
diversas definições. Pode-se considerar que
o lúdico é uma das qualidades do jogo,
qualidade que lhe oferece a alegria, regras
próprias, o caráter voluntário, um fim em si
mesmo. O jogo é lúdico em ação, expresso
por brinquedos/brincadeiras no cotidiano.

1

A distância entre o nível de desenvolvimento,
determinado
pela
capacidade
de
resolver
independentemente um problema, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da
resolução de um problema sob a orientação de um
adulto ou a colaboração com outro companheiro mais
capaz.
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3. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
O brincar é visto como um mecanismo
onde a criança mantém uma distância em
relação ao real que segundo a psicanalise o
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brincar é um modelo do princípio de
realidade, onde brincar torna-se uma
atividade cultural, como arte e não se limita
apenas com a realidade. Essa concepção é
um paradoxo, pois é o lugar de emergência,
de
enriquecimento
da
cultura,
de
subjetividade ligada a qualquer restrição á
realidade. “Toda criança que brinca se
comporta como um poeta, pelo fato de criar
um mundo só seu, ou mais exatamente, por
transpor as coisas do mundo em que vive
para um universo novo em acordo com suas
conveniências. ” (BROUGÉRE; 2002; p.19).
A cultura é algo marcado pela
independência
que
desabrocha
sem
obstáculos, quando as brincadeiras são reais
mostra-se fiel a ideia, com o ato de brincar.
As crianças brincam mesmo quando estão
sozinhas, usando o seu mundo lúdico
imaginário apropriando-se de personagens e
até mesmo atribuindo nomes.
O firmamento social do jogo e o brincar
requerem um conjunto de atividades e de
repertórios de interpretação complexa,
variando o tempo de acordo com as
diferentes culturas que estabelece a
construção de esferas delimitadas. Com esse
fato de representar o seu mundo real.
[...] caracterizada por sua futilidade de oposição
ao que é sério. Foi neste contexto que a
atividade infantil pode ser designada com o
mesmo termo, mas para salientar os aspectos
negativos (concepções às tarefas sérias da
vida) do que por sua dimensão positiva, que só
aparecerá quando a revolução romântica
inverter os valores atribuídos aos termos dessa
oposição. (BROUGÉRE; 2002; p.21)

O brincar com o jogo lúdico está ligado á
noção de interpretação e a linguagem, de
como brincar, da função de imagens, por
exemplo: o comportamento de um bebe. Na
verdade, há uma expressão do sujeito no
jogo “[...] o brincar não comporta nenhuma
atividade intelectual que lhe seja própria. Ele
tira suas configurações de comportamento de
outros sistemas afetivos comportamentais”
(BROUGÉRE; 2002; p.21).
Neste ponto de vista o brincar para a
criança não precisa ser intelectual e sim
criativo, pois “parece que a criança longe de
saber brincar, deve aprender brincar, e que
as brincadeiras chamadas de brincadeiras de
bebê entre a mãe e a criança são
indiscutivelmente um dos lugares essenciais
dessa aprendizagem” (BROUGÉRE; 2002;
p.22).
A criança desempenha um papel ativo de
suas manifestações e alegria incentiva a mãe
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a continuar brincando, por exemplo: o bebê
assimile a sua voz, ainda que de maneira
desajeitada, então ele começa escondendo
as partes do corpo, desta forma a criança
aprende
a
reconhecer
características
essenciais da brincadeira no aspecto fictício.
A repetição não muda a realidade, sendo que
o afeto e carinho que definem o jogo em seu
gênero em sua atividade lúdica. Em geral o
bebê esquece facilmente e entra em um
universo simbólico e particular, mesmo
porque ela relaciona o jogo com uma
aplicação específica, construindo sua cultura
em geral, hipótese, ideia, um conjunto de
regras e significados desenvolvendo a cultura
ou simplesmente oferecendo lugar ao
enriquecimento do lúdico, sendo progressivo,
tornando-se um processo para compartilhar
com outras crianças. Na tentativa de
construção da cultura lúdica.
As características estabelecem um
conjunto de regras e consequências, sobre a
relação da criança em suas perspectivas. Isto
não é fácil para os adultos imagine para as
crianças, mesmo porque não dispõe de
referencias e sim de regras e interpretação,
na qual não impede de errar na sua
interpretação, onde são adotadas regras
específicas.
Segundo BROUGÉRE (2002) a cultura
lúdica não é um bloco monolítico, mas, um
conjunto vivo, diversificados conforme os
indivíduos e os grupos, em função dos
hábitos lúdicos, das condições climáticas ou
espécies. Trata-se de regras vagas e
estruturas gerais que organizam a imitação e
a ficção, onde pode se brincar de papai e
mamãe, onde as crianças observam o
cotidiano e os hábitos. Os materiais
disponíveis permitem que brinquem de
mocinho e bandido em situações bem
diferentes. A cultura lúdica envolve
transposições de um tema para o outro. A
cultura tem uma diversificação de um lugar
para outro, por exemplo: Japão e Estados
Unidos, de acordo com o meio social, cidade
e também o sexo, sendo evidente que a
ludicidade de uma criança de 4 anos não é
igual a uma de 12 anos. A cultura lúdica de
uma menina é diferente a de um menino,
pois diferença pode ter alguns elementos em
comum, mas são poucas as relações entre
um e outro, o suporte e o meio ambiente que
cada criança dispõe, como o quanto é
importante adquirir um boneco que está
frequentemente no imaginário, valorizando o
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mundo em miniatura sem esquecer-se dos
jogos eletrônicos.
3.1. A produção da cultura lúdica
A criança constrói a sua ludicidade
brincando ao iniciar suas primeiras
brincadeiras
quando
o
bebê,
com
participação em jogos e ao observar as
outras crianças, e mesmo em manipular
objetos que é uma função de competência do
ser humano em mostrar que é capaz, de
desenvolver
suas
capacidades
e
simbolização, determinando as possíveis
produções por meio de uma interação social
direita ou indireta na manipulação de
brinquedos com uma interação precoce entre
mãe e bebê. Toda interação entre o
indivíduo, o objeto e a ação como definição é
A cultura lúdica não está isolada da cultura
geral. Essa influência é multiforme e começa
com o ambiente, as condições materiais. As
proibições dos pais, dos mestres, o espaço
dedicado à exposição da escola, na cidade, em
casa, vão passar sobre a experiência lúdica,
mas o processo é indireto, já que ai também se
trata de uma interação simbólica, pois, ao
brincar a criança interpreta os elementos que
serão inseridos, de acordo com a sua interação
e não diretamente. (BROUGÉRE; 2002; p. 278).

Trata-se de um conjunto de elementos de
que a criança pode utilizar para seus jogos,
da mesma maneira que a linguagem com
suas regaras e palavras, ela existe apenas
como virtualidade. A sociedade propõe
numerosos produtos (livros, filmes e
brinquedos) ás crianças com esses produtos
integram as representações que os adultos
fazem para as crianças, bem como os
conhecimentos sobre a criança disponível
numa determinada época.
Os jogos são controlados pelos adultos
por diferentes meios, mas a interação lúdica,
solitária ou coletiva exige a interpretação da
criança. Essa reedificação é compatível com
as regras, é essencial e coerente na língua
com criatividade e a possibilidade de uso da
linguagem
para
produzir
enunciados
pessoais, específicos aprendidos seja qual
for seu valor.
É indiscutível que a cultura lúdica
pertence ao processo de socialização da
criança na construção de significações e da
ludicidade para crianças.
Nota-se que entre as diversas discussões
sobre a diferença entre brincadeiras/jogos
pode-se compreender que nas brincadeiras
simplesmente acontecem e se desenvolvem
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enquanto existir interesse. Também não tem
um fim determinado, a brincadeira acaba
quando todo mundo cansa, e as crianças são
livres podendo estabelecer ou não regras e
assim ter variações de acordo com o
interesse, com o momento e com a vontade
dos participantes. Diferenciando-se do jogo,
busca-se sempre um vencedor, mesmo
tendo em mente o final da atividade. Ele
também tem regras estabelecidas e
raramente podem ser mudadas e se assim
desejarem, o jogo deverá ser interrompido e
depois reiniciado. O jogo e a brincadeira são
elementos distintos podendo estar na mesma
atividade. O jogo é uma atividade que
envolve a competição, porém não deixa de
ter a ludicidade, ou seja, trazer um bom
aprendizado para quem o pratica quando o
educador desenvolve sua aula. A brincadeira
no seu contexto é uma atividade com pouco
menos competição para ter o simples gosto
de estar brincando, sendo sozinho, com um
colega, ou com um grupo de amigos
caracterizando-se
ser
prazerosa.
Independente da sociedade, época ou
cultura, a criança sempre brincou, permitindo
novos conhecimentos sem que ninguém lhe
transmita.
No aspecto emocional a brincadeira
permite que a criança reviva situações de
peso emocional, podendo nesse momento se
descontrair, se expressar e trabalhar essas
emoções. Se a criança passou por uma forte
emoção,
medo,
tristeza,
frustração,
ansiedade ou mesmo uma alegria muito
grande e não teve condição de extravasar
como os adultos, a brincadeira pode
proporcionar um caminho de compensação.
Quanto mais a criança brinca refazendo
situações do cotidiano, ela pode mudar os
desfechos e dirigir os acontecimentos,
conforme seus desejos, entendendo o
significado dessas experiências.
No
aspecto
perceptivo
motor,
a
brincadeira é importante, pois propicia
possibilidades
motoras
diferentes,
desenvolvendo a coordenação em seus
vários níveis, levando a criança a conhecer
seu próprio corpo. É brincando que a criança
percebe tudo o que é capaz de fazer com
seu corpo, possibilitando o estabelecimento
de relações do corpo com os objetos. A
criança age corporalmente de forma diferente
com cada brinquedo ou material que tem em
mãos para cada ação corporal há uma
corporação mental, por isso é de extrema
importância que a criança tenha disponível
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uma diversidade de materiais, brinquedos e
espaços destinados à brincadeira de modo
que promova desafios.
O aspecto social é muito favorecido pela
brincadeira, porque brincando a criança
conhece a si própria, as pessoas que as
rodeiam, as relações entre as pessoas e os
papeis que elas assumem, além disso
percebe e examina as regras embutidas nos
atos sociais, além de experimentar vários
papéis, operando assim regras de conduta e
desenvolvendo valores que irão orientar seu
comportamento e aprendizagem sobre
eventos sociais, a estrutura e a dinâmica de
seu grupo.
Uma das mudanças que ocorre a partir da
brincadeira
é
a
descentralização/socialização, uma vez que
a criança quando brinca com outras crianças,
ela dividir o espaço, os brinquedos e deve
considerar o ponto de vista dos outros, sendo
um exercício permitirá a passagem da
infância aos mundos dos adultos.
4. O BRINCAR COMO ESTRATÉGIA DE
ENSINO
As Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil definem os princípios
norteadores do processo de formação ética,
política e estética da criança, em que a
ludicidade é um dos fatores de integração
entre os aspectos físicos, emocionais,
afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais. As
instituições de educação infantil devem
regular suas propostas pedagógicas, práticas
e cuidados, tendo em vista as suas
disposições. É obrigação da escola cuidar da
criança e atender suas necessidades físicas
oferecendo
condições
de
se
sentir
confortável em relação ao sono, a fome, a
saúde, a higiene, etc.
O cuidar envolve o acolher, garantir a
segurança e alimentação à ansiedade e a
expressividade infantil. Neste sentido, educar
é oferecer condições para as crianças
explorarem o ambiente e construam sentidos
à medida que se desenvolvem como sujeito e
se apropriem das formas culturais de agir,
sentir e pensar.
LIBÂNEO
(2000)
afirma
que
o
reconhecimento da necessidade de avaliar a
lógica entre estes elementos teóricos e as
respectivas
rotinas,
dado
que
sua
complexidade abrange não só o âmbito da
educação formal, planejada e controlada em
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sala de aula, como também a educação não
formal e informal onde o brincar e a formação
ética, política e estética da criança ocorre de
forma mais espontânea.
VYGOTSKY (1967) apresenta dois
aspectos importantes no brincar: a situação
imaginária e as regras. A situação imaginária
criada pela criança preenche necessidades
que mudam de acordo com a idade. Um
brinquedo que interessa a um bebê não
interessa a uma criança mais velha. As
regras presentes no brincar não são regras
explícitas, mas que a própria criança cria e
desenvolve, configurando-se esses aspectos
delineadores da evolução dos brinquedos e
das crianças.
DENZIN (1975) defende que a atividade
lúdica é um meio de ensinar a criança a se
colocar na perspectiva do outro. No brincar
as interações face a face com uma ou mais
crianças são desenvolvidas e orientam os
comportamentos cognitivos e simbólicos. A
criança ao brincar inicia a representação de
papéis
do
mundo
adulto
que
irá
desempenhar mais tarde. Ela desenvolve
capacidades físicas, verbais e intelectuais,
criando condições de se comunicar. O jogo
ou brinquedo são fatores de comunicação
amplos, pois propiciam o diálogo entre
pessoas de culturas diferentes.
CONTE e BRANDÃO (1999) afirmam que
na abordagem comportamental, o brincar tem
sido considerado um procedimento favorável
ao manejo de comportamentos clinicamente
relevantes na terapia com crianças. Antes de
escolher os procedimentos de intervenção
para
promover
a
aquisição
de
comportamentos relevantes, o terapeuta
analítico-comportamental
realiza
uma
avaliação para conhecer o repertório inicial
de comportamentos da criança. Na situação
lúdica, WINDHOLZ e MEYER (1994) afirmam
que a criança revela e descobre seus
sentimentos, pensamentos, intuições e
fantasias. O contexto lúdico pode ser
utilizado com objetivos de avaliação do
repertório da criança, permitindo o acesso
indireto a seus pensamentos e sentimentos e
o acesso mais direto às suas respostas
abertas, em relação às variáveis de
comportamento.
O brincar é rico de oportunidades para
ensinar comportamentos alternativos à
criança, por meio de procedimentos inseridos
na sala de aula. A inclusão de estratégias
lúdicas e de fantasia na avaliação professor
versus aluno, ampliam as relações que
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passam a se dar não apenas entre a criança
e seu mediador, como também entre os
personagens de sua brincadeira, conforme
ressaltam alguns autores.
A análise do comportamento da criança, na sala
de aula ou em uma clínica, se dá como base em
vários recursos, como, por exemplo, a análise
da interação que ela estabelece diretamente
com o professor, a análise das relações que
estabelece entre personagens fictícios, retirados
de suas fantasias e sonhos, e mesmos seus
relatos diretos sobre o que ocorre no dia a dia.
(CONTE E REGRA; 2002; p.98)

A criança recria a cultura por meio das
suas brincadeiras que tem permite o
aprendizado dos primeiros conhecimentos,
tornando-se
fundamental
para
a
aprendizagem exploratória, favorecendo o
pensamento intuitivo. Em qualquer idade a
brincadeira tem um potencial para facilitar a
descoberta, o relacionamento e buscar
soluções do cotidiano.
O brincar como estratégia de aprendizado
valoriza o imaginário em detrimento ao
realismo estreito segundo BROUGÉRE
(1990; p. 64) “o mundo representado é mais
desejável que o real. A brincadeira aparece
assim como um meio de sair do mundo real
para descobrir outros mundos. Para se
projetar num universo inexistente. ”
Durante as atividades lúdicas, os
educadores podem perceber traços de
personalidade2
e
o
ritmo
de
desenvolvimento. O ato de divertir-se
proporciona vivências que são inocentes e
simplesmente representam a essência lúdica
da criança, possibilitando o aumento da
autoestima, do autoconhecimento, da
compreensão das responsabilidades, dos
valores e permite a troca de informações e
experiências corporais e culturais, por meio
das atividades de socialização. Permite
também o enriquecimento das capacidades,
mediante estímulo à iniciativa, à melhoria nos
processos de comunicação e principalmente
a optar por ações que incentivam a
criatividade,
característica
e
objetivo
atividade lúdica. Toda a atividade lúdica pode
ser aplicada em diversas faixas etárias, mas
pode
sofrer
interferência
no
seu
procedimento de aplicação, considerando a
metodologia, a organização e como ministrar
de suas estratégias, de acordo com as
necessidades específicas das faixas etárias.

2

Comportamento individual ou em grupo

ISSN 1980-1742

A brincadeira é uma excelente alternativa
para a ação pedagógica. A escola que utilizar
deverá ter a visão clara sobre as
possibilidades da criança e como vai
contribuir
para
desabrochar
dessas
potencialidades, criando oportunidades reais
de crescimento pleno. Deverá também
oferecer atividades responsáveis em espaços
apropriados para que esse crescimento, por
meio de jogos e brincadeiras de forma que as
mantenham sempre ativas e que a linguagem
entre professor e aluno proporcione uma
base oral e afetiva para o desenvolvimento
do pensamento e da comunicação de forma
saudável, bem como respeitando sempre as
oportunidades para que as ensine a conviver
em sociedade.
4.1. A brinquedoteca
A brinquedoteca é um espaço onde todas
as crianças podem exercitar a sua
imaginação, criando e viajando no universo
do brinquedo, elas demonstram reações
diversas, agitadas, elas passam por uma
fase de explorar o brinquedo e o espaço,
conhecer e apropriar-se deles, criar e recriar
o seu próprio mundo brincando.
A magia da brinquedoteca acontece no
momento mais rico, quando as crianças se
inteiram e compreendem a importância da
troca. A brinquedoteca está diretamente
associada à interação social das crianças,
ensinando e construindo o alicerce do futuro.
A brinquedoteca na escola é adotada com
finalidades
pedagógicas,
suprindo
necessidades
docentes
relativas
à
disponibilidade de materiais destinados à
promoção
da
aprendizagem
e
do
desenvolvimento infantil, potencializando as
ações pedagógicas das escolas de educação
infantil.
5. O RESGATE DAS BRINCADEIRAS
Desde cedo os educadores associam a
infância e o brincar, pois é uma característica
marcante dessa etapa da vida relacionada às
mudanças sociais da sociedade. FRIEDMAN
(2011; p.83) afirma que
existem inúmeras relações de jogos, em que
estes são classificados por faixa etária, por área
de desenvolvimento, por tipo de estímulo, pela
origem, pela utilização ou não de objetos etc.
Existe também um tipo de classificação que se
encontra na memória de cada um de nós: são
aqueles jogos que nossos pais e avós brincaram
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na infância, e que nos transmitiram. Jogos que
não foram tirados de livros nem ensinados por
um professor, mas sim transmitidos pelas
gerações anteriores à nossa ou aprendidos com
nossos colegas. Os jogos que aconteciam na
rua, no parque, na praça, dentro de casa ou no
recreio da escola. Estes são os Jogos
Tradicionais.

A brincadeira coletiva era a mais comum
nas décadas passadas, quando diferentes
idades se associavam para compartilhar
momentos de diversão cuja finalidade era de
realizar um jogo em que espontaneamente
as crianças aprendiam umas com as outras.
A rua, as praças e parques eram o cenário
mais comum dessas atividades, atualmente
há um esvaziamento da presença da infância
nesses espaços, porque as ruas foram
tomadas pelo tráfego, as praças e parques
não são mais visitados pelas famílias e suas
crianças. Isso ocorre pela facilidade de
acesso a computadores, televisão e jogos
eletrônicos o tempo inteiro, em todos os
lugares.
Na discussão dos ganhos ou perdas
resultantes dessa dedicação às novas
diversões é importante considerar que tais
atividades são individuais. Portanto, existe a
necessidade de refletir a respeito da falta que
o brincar em grupo representa na formação
das crianças.
Os jogos de regras são combinações
sensório-motoras (corridas, jogos de bola) ou
intelectuais (cartas, xadrez) com competição
dos indivíduos e regulamentados por um
código transmitido de geração a geração
(jogos
tradicionais)
por
acordos
momentâneos (em que as regressões
combinadas e recombinadas a cada jogada),
de socialização na medida em que implicam
em ações limitadas por regras acordadas e
validadas por todos, sendo necessárias para
o exercício da brincadeira e possibilitar o
brincar junto com outros colegas.
O brincar é uma importante fonte de
desenvolvimento individual, pois desenvolve
capacidades importantes, tais como: a
atenção, a percepção, a imitação, a memória,
a imaginação e etc. Amadurece também as
competências para a vida coletiva, por meio
da interação e da utilização de. Elas
permitem exploram, perguntar e refletir sobre
as formas culturais nas quais vivem e sobre a
realidade circundante, desenvolvendo os
aspectos emocionais e sociais. Além disso o
resgate dos chamados jogos tradicionais
considerados como construtores da cultura é
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importante para inserir as crianças na
sociedade.
É importante ressaltar que do ponto de
vista histórico foi por meio das brincadeiras
tradicionais que as crianças foram inseridas
na cultura a partir do exercício do faz de
conta e da compreensão dos valores e
atitudes impregnados nas brincadeiras, tais
como: amarelinha, dona Sancha, pique
esconde, etc. Segundo ROSEMBERG (2011;
p.18)
o brincar, numa perspectiva sociocultural,
define-se por uma maneira que as crianças têm
para interpretar e assimilar o mundo, os objetos,
a cultura, as relações e os afetos das pessoas.
Por causa disso, transformou-se no espaço
característico da infância para experimentar o
mundo adulto, sem adentrá-lo como partícipe
responsável.

É uma atividade natural para a criança, é
preciso ter clareza que é um comportamento
aprendido, segundo ROSEMBERGE (2011;
p. 31)
Para o ser humano, jogar foi, desde sempre,
uma capacidade natural que não se aprende, já
que nos é dada desde a concepção, pelo fato de
nascermos crianças. O que aprendemos são as
brincadeiras. Os jogos ensinados e aprendidos
nos introduzem na cultura, com sua moral, seus
valores e formas de entender o mundo.

Propor um currículo que resgate o
repertório de brincadeiras tradicionais de
nossa cultura é possibilitar que as crianças
vivenciem benefícios decorrentes do brincar,
configurando a escola como espaço possível
para essa atividade. Compensa-se assim a
perda
dos
espaços
tradicionalmente
ocupados pelas brincadeiras das crianças.
Essa possibilidade permite que educadores
resgatem o papel de promotores da
sociabilidade dos alunos ao favorecer a
construção de um repertório de brincadeiras
que contribui para seu enriquecimento
cultural e amplia suas possibilidades de
interação.
Considerada como parte da cultura
popular a brincadeira tradicional representa
os costumes espirituais de um povo em certo
período histórico e algumas delas têm seu
período histórico desconhecido.
O Brasil por ser um país de mistura de
várias etnias é difícil saber sobre as origens
destas brincadeiras. O primeiro indício de
brincadeiras veio com o folclore lusitano com
os primeiros colonizadores, incluindo contos,
histórias, lendas, superstições e também os
jogos e festas.
Não se conhece a origem destes jogos. Seus
criadores são anônimos. Sabe-se apenas que
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são provenientes de praticas abandonadas por
adultos, de fragmentos de romances, poesias,
mitos e rituais religiosos. A tradicional idade e
universalidade dos jogos assentam-se no fato
de que povos distintos e antigos como da Grécia
e orientes brincaram de amarelinha, de empinar
papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje as
crianças o fazem quase da mesma forma. Estes
jogos foram transmitidos de geração em
geração através de conhecimentos empíricos e
permanecem na memória infantil. (KISHIMOTO;
2003; p.15)

Os jogos e brincadeiras infantis provêm
dos tempos passados, de fragmentos de
contos, mitos, praticas religiosas e culturais,
sendo fundamental para a educação e o
desenvolvimento infantil, tanto no aspecto
físico e motor quanto no aspecto cultural.
Pode-se notar que as brincadeiras utilizadas
naquela época, ainda hoje se fazem
presentes em nosso dia-a-dia com o mesmo
prazer trazido á criança. As Cantigas de
Roda, o jogo de Pedrinhas e a Amarelinha
estão lutando por sua existência em nossa
sociedade, recheada de jogos eletrônicos,
computadores e mídia explícita. Portanto, no
conjunto destas atividades, podemos notar
quem há três formas de expressão muito
usadas em nosso cotidiano: o jogo, a
brincadeira e lúdico.
O brincar é sobretudo educativo no
sentido em que constitui meios para
desenvolver a curiosidade e gerar toda essa
descoberta, apresenta valores específicos
para todas as fases da vida humana, assim
na idade infantil e na adolescência a
finalidade é essencialmente pedagógica. As
brincadeiras populares são um fenômeno
histórico social de significação cultural,
independentemente de gênero, ideologia,
etnia,
crença,
raça,
condições
socioeconômicas etc. A escola contribi para a
socialização dos indivíduos mediando o
patrimônio cientifico e cultural produzido
historicamente pela humanidade. Deste
modo os homens adquirem a autonomia
necessária para interagir e intervir no
processo de desenvolvimento humano.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa documental e bibliográfica
contribuiu para a compreensão do cotidiano
escolar de crianças com 0 a 3 anos. Os
objetivos gerais e específicos da pesquisa
foram atendidos na medida em que o brincar
se evidenciou como uma experiência cultural
que transmite a culturas da sociedade por
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meio de brincadeiras, permitindo ás crianças
apresentarem suas capacidades com
vivacidade.
A reflexão se desenvolveu sob a
perspectiva do brincar como dimensão
cultural, primeiramente como desvio e
vivacidade do cotidiano.
O principal indicador da brincadeira, entre
as crianças, é o papel que assumem quando
brincam na tentativa de criar um mundo cheio
de fantasia e ludicidade simbólica do mundo
real em que vivem, as crianças agem frente à
realidade substituindo ações e características
adverte BROUGÉRE (2004) para essas
situações vividas.
A brincadeira favorece a autoestima das
crianças,
auxiliando-as
a
superar
progressivamente suas aquisições de forma
criativa, sendo que brincar contribui de
maneira simbólica para interiorização de
modelos de adultos, no âmbito de grupos
sociais
diversos.
Essas
significações
atribuídas ao brincar transformam-no em um
espaço singular de construção infantil.
Nas brincadeiras as crianças transformam
os
conhecimentos
que
possuíam
anteriormente em conceitos gerais com os
quais brincam. Por exemplo, para assumir
um determinado papel numa brincadeira, a
criança deve conhecer algumas de suas
características. Seus conhecimentos provêm
da imitação de alguém ou algo conhecido, de
uma experiência vivida na família ou em
outros ambientes, do relato de colegas ou de
um adulto ou de cenas assistidas na
televisão, no cinema ou narradas em livros. A
fonte de seus conhecimentos é múltipla, mas
se encontram ainda de forma fragmentada.
O brincar apresenta-se por diversas
categorias de experiências que são
diferenciadas pelo uso do material ou dos
recursos predominantes.
As categorias podem ser agrupadas em
três modalidades básicas: faz-de-conta ou
com papéis, considerada como atividade
fundamental da qual se originam todas as
outras; brincar com materiais de construção e
brincar com regras. Portanto, as crianças
aprendem
brincando e
além
disso,
aprimoram tudo o que foi ensinado,
desenvolvimento
pequenos
jogos,
brinquedos e brincadeiras para resgatar suas
culturas em forma de brinquedos e
brincadeiras.
Cabe enfatizar a importância da
liberalidade que cada criança tem ao criar
suas próprias brincadeiras, e que isso
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depende da época ou local. Por exemplo,
antes dos videogames, computadores, e
brinquedos eletrônicos as crianças brincavam
com o que tinha à mão, era comum ver um
garoto amarrar um barbante a uma caixa de
papelão e sair puxando, afirmando aquilo ser
um carro; ou ainda, montar em um pedaço de
pau e afirmar que aquilo é o seu cavalo, ou
mesmo em um cabo de vassoura para
transforma-lo uma espingarda/espada, etc.
Todas essas variações estão no universo
imaginário da criança e estimulá-las dessa
forma contribui para o seu desenvolvimento
social, afetivo e cognitivo.
Ao mesmo tempo em que as brincadeiras
transformam a criança criam também
onomatopeias, imitando o relincho de um
cavalo, o barulho de um carro, o tiro de uma
espingarda, etc., desenvolvendo a linguagem
oral dessa.
O brincar desenvolve o senso crítico e a
autonomia da criança, pois é ela que decide
o que fazer, desenvolvendo os aspectos
cognitivos e sócios afetivos.
A escola deve reavaliar o uso dos jogos e
brincadeiras como elementos lúdicos, pois o
que tem prevalecido na educação é um
lúdico que foge do essencial, ou seja, o
brincar deve ser livre e gratuito para a vida
da criança.
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ABSTRACT
GAMES AND PLAY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

The aim of this study was to think the school beyond the information transfer institution.
It must know, then, the children's culture and existing hyper-reality in the contemporary
world. It is also critical, as school children's education, let us rethink from everyday life,
the tensions between (sports, play and work) which is free which is headed, what is
allowed, what is forbidden and why It is prohibited within their school and social reality,
and always seeking the cognitive development and socio affection in children. Being
the playing possibilities as influenced by cultures of peers, media, local and school, it is
made here a proposal to reflect in order to understand the culture created by children
and for children.
Keywords: Games. Play. Playful. School and Development. Educational
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CONCEITUANDO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Tatiana Lima de Almeida
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Aelson Vieira
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RESUMO
Este trabalho faz uma breve revisão acerca dos conceitos de violência doméstica
contra crianças e adolescentes no Brasil, considerando-a como um fenômeno
multicausal. Para tanto faz menção à legislação pertinente construída em um longo
processo de reconhecimento da infância e juventude como fases do desenvolvimento
a serem protegidas tanto pelo Governo como pela Sociedade Civil e a Família. Uma
discussão que abre um leque de estudos para várias áreas de conhecimento como
saúde, educação, direito com enfoque na Psicologia Jurídica e Sistema de Garantia de
Direitos à Infância e Juventude no Brasil.
Palavras-chave: Violência. Criança. Negligênica e Abandono.
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Breve histórico da violência contra
crianças e adolescentes no Brasil
De acordo com Phillipe Ariès (1984) o
Sentimento de Infância, isto é, o
reconhecimento
das
necessidades
específicas da infância, o reconhecimento da
infância como uma fase especial da vida
humana, só vai surgir e desenvolver-se no
período entre os séculos XII e XVII. Isso se
explica pela provisoriedade da vida infantil,
Como decorrência das condições precárias
de existência, no mundo medieval e
renascentista da Europa Ocidental.
A ideia de infância é uma invenção
recente e moderna. Embora seja muito difícil
escrever a história da infância, devido
pobreza de fontes, possível afirmar que não
deixa de soar estranho a constatação de que
multidões de criancinhas estão ausentes do
relato escrito.
Para Marcílio (1998) isso talvez tenha a
ver com o fato de que a própria emergência
da representação da criança traga consigo
um componente sutil de desvalor, que pode
ser detectado na ideia mistificadora da
criança enquanto um ser menor, subalterno
no processo de relacionamento com os
adultos. Posição na qual torna a criança
como adjetivo carregado de um sentido
desvalorizador do ser criança e repositório de
uma longa tradição histórica em que a
concepção criança, como adjetivo, foi sendo
associada aos fracos das sociedades como
escravos, negros, criados, mulheres e
pessoas mais pobres.
No Brasil, estudos mais recentes mostram
que a emergência da infância foi um
processo histórico de fabricação, em nível
dos discursos e das práticas, de várias
condições concretas de ser criança a criança
indígena, a criança negra, a criança branca,
o menino, a menina, a criança pobre a
criança rica. O que essas diferentes
condições concretas têm como denominador
comum uma situação de desigualdade, de
estarem permeadas de violência enquanto
padro assimétrico de relaçõeses de poder,
resultando em objetalização pelo mais fraco,
a criança.
Mas o que é violência?
A violência é descrita por Azevedo e
Guerra (2005) como o ato de coagir,
constranger ou usar a força bruta contra si ou
ISSN 1980-1742

outra pessoa. A violência contra a criança ou
o adolescente é entendida como toda ação
ou omissão praticada por pais, parentes ou
responsáveis
contra
crianças
ou
adolescentes no lar, que seja capaz de
causar ou que já causa dano físico, sexual
e/ou emocional à vítima, de modo sistêmico
ou
episódico,
implicando
em
uma
transgressão do poder e do dever de
proteção do adulto, transformando em objeto
a criança ou o adolescente e negando seus
direitos fundamentais. Ela pode ocorre por
uma ação, na qual o fenômeno se apresenta
de forma ativa, ou como uma omissão que
compreende o fenômeno na forma passiva.
Existe um mito de que a violência ocorre
apenas nas classes socioeconômicas mais
baixas, no entanto pesquisas indicam que ela
perpassa todas as classes sociais, religiões e
raças, ocorre em instituições, dentro e fora
da família.
A violência física é a mais frequente na
família, mas pode ocorrer na escola, na
creche, nas instituições de saúde e sociais. A
maior incidência de violência física é em
crianças com até cinco anos de idade.
O abuso sexual geralmente é praticado
por alguém próximo de quem a criança é
psicologicamente dependente, alguém da
família ou conhecido próximo. De acordo
com Marcelli (1998) 80% dos casos de abuso
sexual ocorrem com as meninas, sendo que
de 30 a 40% dos casos são de pai/filha e
outros 30 a 40% de padrasto/enteada. O
autor relata que as situações incestuosas
começam cedo, seguidamente antes de um
ano de idade, a maioria dos casos ocorre
entre seis e doze anos.
Quais são os tipos de violência?
A mais conhecida é a violência física,
caracterizada pelo uso da força ou em atos
de omissão praticados pelos pais ou
responsáveis. São danos físicos causados à
uma criança como murros e tapas, agressões
com diversos objetos e queimaduras
causadas por objetos ou liquidos quentes,
inclusive envenenamentos. Geralmente,
nestes casos, o uso da força física é utilizado
para educar ou corrigir crianças e
adolescentes como forma de castigos.
De acordo com Azevedo e Guerra (1995)
a violência física é revelada a partir de
sintomas como lesões dermatológicas,
equimoses, hematomas, queimaduras de
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cigarro, ferro de passar, água quente,
escoriações, marcas de laços, fraturas e
outros traumas. Além destes sintomas físicos
pode revelar sintomas psicológicos como:
mau estado geral, medo excessivo, um
estado de vigilância petrificada, ansiedade,
agitação,
hiperatividade,
instabilidade,
retraimento temeroso, violência, dificuldades
para dormir, pesadelos, terror noturno,
autodesvalorizações, perda da autoestima,
dentre outros.
Contemplados dentro da violência física é
possível encontrar algumas síndromes e
transtornos específicos como a Síndrome do
Bebê Sacudido e a Síndrome de
Munchausen por Procuração.
Dentro da violência física a Síndrome do
Bebê Sacudido é uma das mais conhecidas,
se refere a lesões de gravidade variável.
Ocorrem quando uma criança, geralmente
um lactente, é severa ou violentamente
sacudida. Muitos desses casos são relatados
como ocasionados em momentos no qual o
cuidador acaba perdendo a paciência com
choros constantes e duradouros do bebê.
Este tipo de violência pode ocasionar
cegueira ou lesões oftalmológicas, atraso no
desenvolvimento, convulsões, lesões da
coluna espinhal, lesões cerebrais e até o
óbito.
A Síndrome de Münchausen por
Procuração é a criação intencional ou a
simulaçãoo de sintomas e sinais físicos ou
psicológicos
em
uma
criança
ou
adolescentes, levando a procedimentos
diagnósticos
desnecessários
e
potencialmente danosos. As figuras paternas
são, geralmente, distantes afetivamente,
apagados, inacessíveis. Efetivamente a mãe
ou o pai provoca sintomas no seu filho, de
forma ativa, ou aponta sintomas para que de
uma forma ou de outra a criança recebe
tratamento médico. Alguns exemplos são a
anemia por sangramento, lesões cutâneas,
infecções, desnutriçãoo obtida por meio de
vômitos provocados por ingestão de xarope
de uma erva específica, hipertermia por
ingestão maciça de sal, septicemia por
contaminação do sangue por matéria fecal,
hipoglicemia com mal-estar e suores
provocados por injeçõeses subcutâneas de
insulina, e outras formas.
A Síndrome de Münchausen por procuração foi
descrita em 1977 pelo Médico Pediatra Roy
Meadow, caracterizando-se por doenças
produzidas em crianças por suas mães, de
modo que estas beneficiam-se da atenção
dispensada por equipes médicas para a doença
ISSN 1980-1742

de seus filhos. Esta forma grave de abuso na
criança frequentemente passa despercebida
pelos médicos, por desconhecimento da mesma
ou por não estar presente na lista de
diagnósticos diferenciais, o que pode ser difícil
num primeiro momento, demorando muito
tempo para se chegar ao diagnóstico,
resultando em complicações decorrentes de
tratamentos e procedimentos desnecessários
levando, as vezes, à morte do paciente devido a
recorrência do abuso. (PIRES & MOLLE, 1999,
p. 284)

Neste caso dificilmente o diagnóstico
parte de sintomas da criança, geralmente são
as características dos pais que chamam a
atenção dos médicos. São pais que ficam o
tempo todo com a criança e participam de
seus cuidados de modo calmo, ativo e
estranho, geralmente não se importam com o
diagnóstico em si, nem com a realização de
exames que causem dor e sofrimento na
criança, mostrando-se satisfeitos com os
procedimentos, pelo contrário, sentem
satisfaço emocional ao hospitalizarem o filho,
por receberem atenção, informaçõeses e
conforto.
Nos Estados Unidos e na Inglaterra já são
utilizadas microcâmeras ocultas em quartos
de hospitais para os casos suspeitos.
Quando há uma suspeita deste tipo de
comportamento os familiares são observados
para que seja confirmada ou não a existência
deste tipo de ação com a criança ou com
adolescência. Nos casos de identificação
positiva
a
pessoa
responsável
é
encaminhada às autoridades competentes.
Violência Psicológica
Esta categoria de violência é aplicada
apenas quando encontrada isolada, sem
estar associada a outros tipos de violência.
Constitui o efeito adverso e severo causado
sobre o comportamento e o desenvolvimento
emocional de uma criança ou um
adolescente, como consequência de rejeição
ou
de
um
problemático
tratamento
emocional.
Dentro das ações observadas na violência
psicológica pode-se identificar a rejeição, a
depreciação, a discriminaçãoo, o desrespeito
e punições exageradas. Este tipo de
agressão não deixa marcas visíveis, mas
marcas profundas por toda uma vida. São
exemplos as humilhações verbais, ameaças
verbais e chantagens afetivas alimentando
um ambiente de ódio, ansiedade, medo e até
mesmo
terror,
algumas
exigências
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educativas abusivas, dentre outras situações
de estresse emocional e cobranças.
Existem três modalidades de violência
psicológica que podem definir as diferenças
entre as ações, uma delas é a negligência
afetiva
configurada
pela
falta
de
responsabilidade, falta de afeto, de
sensibilidade e de interesse para com as
necessidades manifestas pela criança ou
pelo adolescente. Outra é a rejeição afetiva
que ocorre quando o adulto deprecia a
criança ou o adolescente com ameaças de
abandono que provocam medo e ansiedade,
geralmente
acompanhada
de
grande
agressividade
verbal.
Uma
terceira
modalidade é o alto grau de expectativa e
exigência atribuído a criança ou ao
adolescente como tarefas em excesso ou
inadaptadas as suas possibilidades e
condições,
que
atrapalhem
o
seu
desenvolvimento e a realização de suas
atividades como estudo, descanso e lazer.
As consequências podem ser diversas
incluindo retraimento afetivo, estado de
alerta, depressão, terror noturno, pesadelos,
enurese, ansiedade ao deitar, insônia,
dificuldade de formar relações interpessoais
satisfatórias, sentimento de culpa e
desamparo,
comportamentos
autodestrutivos, perda de apetite, encoprese,
enurese, dependência afetiva, depressão,
mentira,
agressividade,
pessimismo,
ansiedade.
Violência Sexual
A Violência Sexual constitui o abuso do
poder no qual a criança ou adolescente
usado para gratificação sexual de um adulto,
sendo induzida ou forçada a práticas sexuais
com ou sem violência física. Envolve
crianças e/ou adolescentes dependentes e
emocionalmente imaturas em atividades
sexuais nas quais eles verdadeiramente no
compreendem, são incapazes de consentir
ou que violam os tabus sociais dos papéis
familiares.
Pode ocorrer na forma de evocação
sexual como telefonemas, exibicionismo,
imagens pornográficas, dentre outras ações,
também como uma estimulação sexual na
qual já ocorre o contato físico como
manipulação de órgão genitais, contatos
genitais incompletos, participação obrigatória
da sexualidade de um casal como exemplo e
ainda pode concretizar-se em uma realização
sexual que ocorre na tentativa de violação ou
ISSN 1980-1742

violação com penetração vaginal, anal ou
oral.
O abuso sexual pode apresentar sintomas
como contusões, escoriações, inflamações,
sangramentos, até graves lesões genitais e
anais, infecções genitourinárias e doenças
sexualmente transmissíveis. Já os sintomas
psicológicos possíveis são pesadelos,
ansiedade ao deitar, enurese terrores
noturnos, anorexia, vômitos, recusa de
alimentação, apatia, confusão, desinteresse
pelas brincadeiras, expressão triste, crise de
choro, dificuldades escolares repentinas,
isolamento, fuga, recusa de ficar a sós com
outro adulto, fadiga, masturbação prolongada
e intempestiva em crianças pequenas, ,
conhecimento súbito ou interesse no usual
sobre sexualidade, jogos de aparência sexual
com bonecas ou com pares, comportamento
regressivo.
A criança ou o adolescente vítima de
violência sexual, em geral, traz consigo um
sentimento
de
culpa,
vergonha,
autodesvalorização, medo da intimidade. Isso
ocorre porque nem sempre a violência ocorre
uma coação, mas sim como uma
manipulação emocional ou uma sedução na
qual a vítima é envolvida e passa a se sentir
cumplice daquela ação, mesmo que não seja
a sua vontade.
Negligência e Abandono
A Negligência é o ato de omissão do
responsável pela criança ou adolescente em
prover as necessidades básicas para seu
desenvolvimento
físico,
intelectual,
emocional,
social
e
educacional.
A
persistente ou severa negligência de uma
criança que resulta em sérios danos sua
saúde ou ao seu desenvolvimento.
A ausência de cuidados em saúde e
necessidades médicas, quando os pais não
providenciam o substrato necessário para a
frequência escolar, quando a criança vive em
precárias condições de higiene ou de
supervisão, quando é deixada sozinha ou
com pessoa incapaz sujeita a riscos, quando
não há roupas adequadas para uso, ou
quando não recebe alimentação suficiente
para a sua nutrição, são exemplos de casos
de negligência.
Caracteriza-se como abandono a ausência do
responsável pela criança ou adolescente.
Considera-se abandono parcial a ausência
temporária dos pais expondo-a a situações de
risco. Entende-se por abandono total o
afastamento do grupo familiar, ficando as
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crianças
sem
habitação, desamparadas,
expostas a várias formas de perigo”.
(DESLANDES & ASSIS, 2003, p. 11)

Os sintomas físicos da negligência são a
desnutrição em vários graus, atrasos
psicomotores, hipotrofias de estatura e de
peso não orgânicas revelando uma
estagnação do desenvolvimento adequado,
nanismo de origem psicossocial. Os sintomas
psicológicos e psicomotores podem revelar
certa agitação ou agressividade emocional,
passividade com indícios de depressão,
dificuldades escolares, inibição, pouco
desenvolvimento social.
Síndrome da Alienação parental
Atualmente conhecida e disseminada pela
mídia a Síndrome da Alienação Parental foi
descrita inicialmente por Richard Gardner,
psiquiatra americano. O autor definiu o
quadro como uma desordem psiquiátrica, um
transtorno
no
comportamento
infantil,
ocasionado pela ação abusiva de um de seus
genitores. Com isto a relação afetiva com um
dos genitores é enfraquecida, chegando até
a ser destruída. De acordo com Gardner:
[...] a SAP é um transtorno infantil que emerge
quase que exclusivamente no contexto de
disputa de guarda. Sua manifestação primária é
a campanha da criança direcionada contra o
genitor para denegri-lo, campanha esta sem
justificativa. Isso resulta da combinação da
“programação” (lavagem cerebral) realizada
pelo outro genitor e da própria contribuição da
criança na desqualificação do pai alienado.
Quando o abuso e/ou negligência parental são
presentes, a animosidade da criança pode ser
justificada e então a explicação de síndrome de
alienação parental para essa hostilidade não
pode ser aplicada. (GARDNER, 2002, p.95)

Em agosto de 2010 foi decretada e
sancionada a lei n°12.318, que trata da
alienação parental e prevê a realização de
perícia psicológica para a identificação dos
casos. Esta lei altera o Artigo 236 do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Violência doméstica: um fenômeno
multicausal
A Violência Doméstica contra crianças e
adolescentes não pode ser vista como um
fenômeno decorrente de uma única causa,
circunstancial
ou
não.
Distúrbios
psiquiátricos, uso de drogas lícitas ou ilícitas,
situação
sócioeconômica,
não
são
explicaçõeses suficientes para compreender
o fenômeno.
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Uma primeira causa para a ocorrência da
violência doméstica contra crianças e
adolescentes é o macro sistema sociocultural
e econômico onde nossas crianças vivem,
um macro sistema originado na concepção
de desvalorizaçãoo da infância. Ao
analisarmos o microssistema, ou seja, a
família ou a estrutura social onde a criança
vive e que responsável pelo seu bem-estar, é
possível apontar outra série de fatores que
podem ser predisponentes para a ocorrência
desta violência. As experiências pessoais de
sociabilização trazidas pelo pai ou mãe, a
forma como cada um vivenciou sua própria
infância, que violências sofreu, que padrão
relacional
entre
pais
e
filho
eles
experimentaram tem forte influência neste
processo de formação.
As eventuais características patológicas
das personalidades de pai e mãe, e aqui não
falamos apenas de doenças mentais
explicitas, mas traços de depressão, de
comportamentos neuróticos, de frustrações
pessoais, uso de drogas lícitas ou ilícitas.
Que concepções de valores culturais que
eles próprios, pais e mães, trazem com
relação a temas como infância, violência,
sexualidade, educação e disciplina.
Além dessas características particulares
dos adultos responsáveis pela criança vale
analisar
alguns
fatores
estressantes
importantes como qual a situação relacional
do casal, qual a situação estrutural da vida
deste casal, situação econômica, social,
dificuldades
circunstanciais.
Quais
sentimentos a criança mobiliza através de
suas características particulares, como por
exemplo ser prematura, apresentar algum
tipo de deficiência, gênero, a presença de
hiperatividade, aparência física, dentre outras
situações possíveis.
Esses fatores estressantes, somados aos
outros elencados podem favorecer o
surgimento de situações precipitantes que
desmascaram a prática de um padrão
abusivo de relação pai, mãe e filho (a) e que
conduzem a vitimização da criança.
O enfoque multicausal tem a finalidade de,
além de ampliar o leque de compreensão
sobre o fenômeno, buscar caminhos que
considerem, na atenção aos direitos de
crianças e adolescentes, a visão da violência
doméstica pelo ângulo dos vários atores
envolvidos, de forma a podermos estabelecer
ações e políticas de reconstrução do padrão
relacional de famílias com prevalência ou
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predisposiçãoo
fenômeno.

para

a

ocorrência

do

Quais as consequências da violência?

As consequências da violência na
infância e na adolescência são variadas e
dependem da idade da pessoa agredida e da
que agride, do tipo de relação entre eles, da
personalidade da vítima, da duração e da
frequência da agressão, do tipo e da
gravidade do ato e da reação do ambiente.
Em geral a criança ou o adolescente
vítima de maus-tratos pode desenvolver
problemas
físicos,
dificuldades
no
desenvolvimento de relações de apego e
afetos, reações de evitação e resistência ao
apego, depressão, diminuição da autoestima,
distúrbios de conduta, alterações no
desenvolvimento cognitivo, na linguagem e
no rendimento escolar. Considerando a longo
prazo essas vítimas podem tornar-se pais
abonadores mais tarde, apresentar uma
conduta delinquencial e comportamento
suicida na adolescência, uma diminuição da
capacidade de análise e síntese, baixo
rendimento escolar, conduta criminal violenta
mais tarde.
A violência quando sofrida interfere na
formação do autoconceito. Para que esse
desenvolvimento possa ocorrer de forma
adequada e tranquila é necessário que o
adulto responsável crie uma relação de
empatia com as necessidades desta criança
ou adolescente, é necessário ainda um
ambiente suficientemente bom para acolher
essas demandas. Donald Winnicott, pediatra
e psicanalista inglês, desenvolveu a ideia de
que a mãe suficientemente boa oferece ao
bebê aquilo que ele necessita para o seu
adequado desenvolvimento, nem a mais,
nem a menos:
A continuidade do ser requer que o ritmo de
crescimento e de experiência do bebê sejam
respeitados por uma mãe suficientemente boa.
A continuidade da linha de existência,
assegurada pela constância do cuidado
materno, estabelece o fundamento da confiança
básica no mundo, que permite ao bebê relaxar e
se entregar em segurança. A continuidade do
ser sustenta todos os processos estruturais do
ser, integra a novidade dentro da permanência e
trabalha no sentido do devir, para manter
unificado esse eu que se chama self
(CHAMOND, 1999, p. 248).

Quando uma criança ou um adolescente
são expostos à situações de violência
surgem sentimento de insegurança, de
medo, angústia, a criança se perde em uma
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confusão entre confiança e desconfiança
sobre aquela pessoa que cuida mas também
machuca. Mas para quem esta criança pode
pedir socorro sendo que aquele adulto
responsável a única referência familiar que
ela tem? Neste momento se inicia um
processo de insegurança no qual ela acredita
que algo está errado e que possivelmente
que ela própria seja o problema, muitas
vezes assumindo este papel de culpada pela
violência que sofre.
O agressor pode atuar através de força
física ou da força da palavra, tanto uma como
a outra são capazes de destruir a autoestima
de uma criança ou de um adolescente. Sofrer
agressões físicas mostra principalmente para
a criança a sua fragilidade frente ao outro e
ao mundo, as agressões verbais denigrem as
qualidades de personalidade e a relação
afetiva existente entre criança e cuidador. A
criança passa a sentir que não é amada
porque, se acha feia, “burra”, incompetente.
Este é o caminho para a formação da
autoimagem distorcida e desvalorizada da
pessoa vitimizada.
E o que diz a Lei?
A legislação brasileira tem avançado na
proteção à infância e juventude. Em 1988 a
Constituição Federal revelou em seu Artigo
227
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade. Ao
respeito, à liberdade, à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma
de
negligência,
discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Parágrafo 4 - A lei punir severamente o abuso, a
violência e a exploraçãoo sexual da criança e do
adolescente.” (BRASIL, 1988)

Como forma de promulgar e garantir a
execução do artigo 227 da Constituição
Federal em 1990 foi redigido o Estatuto da
Criança e do Adolescente, e em seu Artigo 4
determinou que
Art. 4 - É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. (BRASIL, 1990)

Ainda no seu Artigo 5 o Estatuto da
Criança e do Adolescente afirma:
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Art. 5 - Nenhuma criança ou adolescente será
objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão, punindo na forma da lei qualquer
atentado por ação ou omissão aos seus direitos
fundamentais (BRASIL, 1990)

Em relação à notificação o Estatuto da
Criança e do Adolescente prevê:
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de
castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de
maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras
providências legais. (Redação dada pela Lei nº 13.010,
de 2014).
Parágrafo único. As gestantes ou mães que
manifestem interesse em entregar seus filhos para
adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à
Justiça da Infância e da Juventude. (Incluído pela Lei nº
12.010, de 2009) Vigência. (BRASIL, 2014)
As autoridades que podem receber as
denúncias, além dos Conselhos Tutelares, são
Juiz da Infância e da Juventude, a polícia, o
Promotor de Justiça da Infância e da Juventude.
As denúncias podem ser feitas por qualquer
cidadão, mas são obrigatórias para alguns
profissionais: Art. 245 - Deixar o médico,
professor ou responsável por estabelecimento
de atenção à saúde e de ensino fundamental,
pré-escola ou creche, de comunicar a
autoridade competente os casos de que tenha
conhecimento,
envolvendo
suspeita
ou
confirmação de maus-tratos contra criança ou
adolescente. Pena: multa de 3 a 2 salários
mínimos, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência. (BRASIL, 1990).

Formas de prevenção da violência
Para Passeti (2000) a prevenção da violência
doméstica contra crianças e adolescentes pode ocorrer
em três níveis, primária, secundária e terciária. A
primária constituem todas as estratégias dirigidas ao
conjunto da população num esforço para reduzir
incidência ou o índice de ocorrência de novos casos.
Incluem, de modo geral, programas de pré-natal que
abordem a temática e reforcem os vínculos pais-filhos,
programas de treinamento para pais e em escolas,
especialmente para pais adolescentes, campanhas
pelos meios de comunicação, palestras, debates.
Existem programas diversos que se dedicam à estas
ações, nas ações governamentais é possível encontrar
nos programas de atenção à mulher, à gestante, à
puericultura, pediatria e de atenção ao adolescente.
A prevenção secundária envolve a identificação
precoce da assim chamada população de risco, com a
finalidade de impedir a ocorrência ou interromper o
circuito. As estratégias incluem visitação domiciliar para
prover cuidados médico-sociais aos pais deste grupo
de risco, os telefones de crise aos quais se recorre em
momentos difíceis, obtendo ajuda e encaminhamento
especializado, recepção de auxílio material, programas
de creches para as crianças do grupo de risco. Estas
ações podem ocorrer nos serviços ambulatoriais, nas
internações com a intervenção à pais acompanhantes,
nas escolas.
Já a terciária é dirigida aos indivíduos que já são
agressores ou vítimas, no sentido de reduzir as
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consequências adversas do fenômeno ou de evitar que
o indivíduo sofra o processo de incapacidade
permanente. As estratégias incluem intervenções
terapêuticas de diversas modalidades e esforços para
organizar infraestrutura para as vítimas. A finalidade é
a de proteção da vítima. Esse tipo de prevenção inclui,
necessariamente a notificação da violência doméstica,
além dos encaminhamentos necessários.
As notificações são de caráter obrigatório como já
descrito anteriormente. Tanto os médicos, os
professores e gestores dos serviços de educação,
saúde e assistência social, tem a obrigação, prevista
em lei, de notificar as autoridades competentes os
casos de confirmação ou suspeita de maus tratos e
violência contra crianças e adolescentes. As denúncias
devem ser feitas nos Conselhos Tutelares da região ou
do município, ou ainda direto na Vara da Infância e
Juventude responsável.
Para Deslandes & Assis (2003) a priorização de
uma intervenção que tome a família como foco da
atenção ainda é um ideal a ser conquistado, pois as
limitações estruturais e econômicas, aliadas a uma
cultura individualista, restringem o âmbito da
intervenção a favor da criança e da mãe, quando é
realizada.

Como trabalhar com crianças e
adolescentes vítimas de violência?
Uma criança ou um adolescente que sofreu
violências necessita além do atendimento médico ser
acompanhado por uma equipe multiprofissional visando
à abordagem dos efeitos psicológicos e sociais. Além
da criança ou do adolescente vítima de maus-tratos,
devem contar com atendimento psicológico e social
seus cuidadores. Ouvir crianças que sofreram
violências pode ser angustiante, a procura de apoio em
outros profissionais da mesma ou de outras equipes
poder ajudar a lidar com esta conflituosa situação.
A criança que sofreu qualquer tipo de violência
precisa ser acolhida afetivamente por aqueles que são
responsáveis por seus cuidados e educação. Identificar
e perceber sua angústia são os primeiros passos. Para
Motta & Almeida (2004) é necessário elevar a sua
autoestima, essa pode ser uma das maneiras de
superar ou amenizar alguns traumas. A criança
acredita naquilo que a pessoa com quem tem maior
vínculo afetivo fala, as observações positivas podem
ajudar a melhorar o autoconceito. Elogiar suas
capacidades, mostrar suas diferenças a faz se sentir
especial, única.
A responsabilidade de quem é destinado a cuidar
de uma criança ou de um adolescente vítima de maustratos é principalmente não permitir que se repita a
agressão. Uma segunda violência pode gerar na
criança uma descrença nas relações afetivas, o que
consequentemente a prejudicar no estabelecimento de
futuros vínculos afetivos como amigos, casamento,
filhos e outras relações.
Chegamos assim à conclusão de que o amor não é,
na sua essência, uma emoção. É pelo contrário, a
expressão mais completa da racionalidade humana. O
amor não resulta de esforço, seja ele qual for. Não se
tomam decisões para se ser bom, benevolente,
generoso ou para ter espírito de sacrifício em vão. No
momento, porém, em que nos apercebemos com toda
a nitidez de que a pessoa com quem entramos em
contato tão real e humana como nós, quer por dentro
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quer por fora, a transmutação é natural, espontânea e
inevitável.
Assim, os conselhos, orientações e punições não
adiantariam muito para mudar uma pessoa violenta. O
que poderia acontecer seria no máximo, uma formação
reativa, uma fachada, em que a própria pessoa pode
acreditar
ter
mudado,
mas
apenas
seus
comportamentos (atos) são alterados e não as
emoções e sua visão de mundo. Isto auxiliaria no
controle dos atos violentos sim, mas apenas
parcialmente, pois em um momento ou outro, escaparia
um ato violento. O que pode trazer uma consciência
mais duradoura é ajudar essa pessoa a sair de uma
visão de mundo narcisista, egocêntrica, para perceber
o outro como pessoa real, tão importante quanto ele
próprio, ou seja, a ideia de alteridade.
A violência não pode ser banalizada, ela deve ser
reconhecida e enfrentada, para o sociólogo Luiz
Antônio Francisco de Souza:
[...] a banalização da violência é talvez um dos
aliados mais fortes da sua perpetuação (...) o
homem curva-se ao destino e acaba por admitir
a existência da violência, como admite a certeza
da morte. (SOUZA, 2002, p. 137 ).
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ABSTRACT

DEFINING VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND TEENAGER
This text is a brief review of the concepts of domestic violence against children and
adolescents in Brazil, considering it as a multifactorial phenomenon. For that mentions
the relevant legislation built in a long process of recognition of childhood and youth as
the development phases to be protected by both the Government and the Civil Society
and the Family. A discussion that opens a range of studies for various knowledge
areas as health, education, law with a focus on Forensic Psychology and Rights
Assurance System of Children and Youth in Brazil.
Keywords: Violence. Child. Negligênica and neglect.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UM NOVO PARADIGMA DE LIDERANÇA: GESTÃO ESCOLAR

Dâmaris G. Santos
Graduada em Pedagogia pela Faculdade Santa Rita de Cássia
Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior e em Gestão de RH

RESUMO
Esta pesquisa tem por finalidade abordar a os diferentes tipos de liderança, e
relacionar com a gestão escolar que temos na educação, nos seus diferentes
segmentos, em sua autonomia e liberdade de ação, para saber se as instituições
escolares públicas realmente seguem um modelo de gestão e se podem ser
consideradas escolas democráticas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza
básica, onde apresentamos na lei e a visão de alguns autores os quesitos necessários
para ser um bom gestor. Conclui-se, portanto, que mesmo com tantos recursos,
autonomia e liberdade de ação, que é oferecido aos gestores escolares, existem
contrariedades que tornam mais difíceis a democratização da gestão nas instituições
de ensino.
Palavras–chaves: Gestão democrática. Educação. Autonomia. Liderança,
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Introdução
As transformações que aconteceram na
política social e educacional brasileira, por
causa das mudanças ocorridas no mundo do
trabalho, na organização do processo escolar
das instituições de ensino, nortearam a
presente pesquisa que tem por finalidade
apontar os princípios democráticos que
regem uma gestão escolar.
Pelo o contexto histórico, a educação
brasileira sempre apresentou sinais de
desigualdades, no que diz respeito ao
conhecimento escolar e a qualidade de
serviços prestados aos mais pobres.
Podemos dizer que mesmo não ocorrendo
as devidas transformações, no sistema de
ensino brasileiro, a forma com este serviço é
prestado pode ter melhorias, de maneira que
os conteúdos, e a tomada de decisões da
escola seja feita, por toda a comunidade
escolar, tanto alunos, como pais e
funcionários da escola, sendo implementada
uma gestão democrática nas instituições
públicas de ensino.
A LDB - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional n° 9394/96, no seu Art.
14, deixa ressaltado a Gestão Democrática
na escola pública, pondo em evidencia o
princípio que esta deve seguir, contribuindo
com a melhoria e a qualidade do nosso
sistema de ensino. Mas com tudo isto, muitas
instituições não utilizam esta forma de
gestão.
Segundo Libâneo:
A valorização da escola pública não somente
em reivindicá-la para todos, mas, acima, de
tudo, planejar uma ação educativa diferenciada
em termos didáticos pedagógicos, oferecendo
oportunidades ao aluno para saber e saber fazer
de forma crítica, como primeira condição para
sua participação ativa em outras situações da
vida social, inclusive para melhorar suas
condições de vida. (1987, p. 37)

Sobre o dito acima, só haverá melhoria
nessas
condições,
quando
toda
a
comunidade escolar, terem a consciência de
que a responsabilidade é de todos e para isto
se
propagar
somente
com
gestão
democrática.
O ato de liderar
O conceito de liderança tem varias
definições, mas alguns aspectos são
similares a tosa as definições que lhe é
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apresentado como: atingir resultados,
trabalha em equipe, a influenciar indivíduos.
Segundo Chiavenato (2000) a liderança é
uma forma de influenciar pessoas, ou seja,
de maneira intencional uma pessoa usa a
interpessoalidade para modificar alguma
coisa na outra pessoa.
Para que seja feito o que ele quer o líder
faz uso e argumentos sólidos, conduzindo
assim a direção que só o individuo não
chegaria,
apresentando
oportunidades,
condições
de
melhoramento,
sempre
incentivando sua equipe, para que a mesma
avance e vença os possíveis obstáculos a
surgir.
A liderança é algo que está aflorado no
individuo, e com as qualidades necessárias
ela se transcende, podendo se apresentar de
algumas formas, autocrática, democrática e
liberal.
Os tipos de liderança
O que vai determinar como será a gestão
da empresa ou da escola, são as
características individuais e a cultura das
pessoas e da organização. Isso é
apresentado no quadro abaixo.
Liberal (laissez
faire)
Há liberdade total
para as decisões
grupais
e
individuais,
e
mínima
participação do líder
A participação do
líder é limitada,
apresentando
apenas materiais
variados ao grupo,
esclarecendo que
poderia oferecer
informações desde
que as pedissem

Autocrática

Democrática

O líder fixa as
diretrizes, sem
qualquer
participação do
grupo

As
diretrizes
são
debatidas e decididas
pelo
grupo,
estimulado
e
assistido pelo líder

O
líder
determina
as
providências
para
a
execução das
tarefas,
cada
um por sua vez,
na medida em
que se tornam
necessárias e
de
modo
imprevisível
para o grupo;

O grupo esboça as
providências para
atingir o alvo e pede
aconselhamento para
o líder, que sugere
alternativas para o
grupo escolher. As
tarefas ganham novas
perspectivas com os
debates

O
líder
determina
a
tarefa que cada
um
deve
executar e o
seu
companheiro
de trabalho;
O
líder
é
dominador
e
“pessoal” nos
elogios e nas
criticas
no
trabalho
de
cada membro

As
divisões
das
tarefas ficam a critério
do grupo e cada
membro
tem
liberdade de escolher
seus companheiros
de trabalho;

A
divisão
das
tarefas e escolha
dos colegas fica
totalmente a cargo
do grupo. Absoluta
falta de participação
do líder.

O líder procura ser um
membro normal do
grupo, em espírito. O
líder é “objetivo” e
limita-se aos “fatos”
nas criticas e elogios

O líder não avalia o
grupo nem controla
os acontecimentos.
Apenas comenta as
atividades quando
perguntado
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As organizações não são construídas sobre os
ombros de uma única pessoa; As equipes são
fundamentais
e
os
empregados
são
colaboradores proativos como membros de
equipe. (p.248-2005)

Fonte: Chiavenato (2000, p.138)
Podemos perguntar qual será o tipo de
liderança ideal para uma instituição escolar?
Um tipo exclusivo de liderança não faz
muito bem, se houver uma mistura dos três
tipos supracitados, uma gestão será bem
desenvolvida, ou como afirma Chiavenato
(2000) “na prática o líder, utiliza os três
processos de liderança, de acordo com a
situação, com as pessoas e com a tarefa a
ser realizada”.
O líder pode ter outra característica que
não foi dita, ele pode ser um visionário, essa
característica é aplicada aquele que tem
visões de oportunidades, onde ninguém
enxergou, ele observa e realiza mudanças a
fim de promover o desenvolvimento da
empresa.
Afirma Gaudêncio:
Os líderes visionários são cada vez mais
valorizados num mundo que se transforma a
cada instante. Mas, ao contrário do que alguns
imaginam, eles não nascem com uma bola de
cristal na mão. Tanto quanto ser líder, ser
visionário é uma capacidade a ser aprendida.
(...) São pessoas capazes de visualizar o futuro
e antecipar produtos ou serviços que vão ser
desejados no futuro pelos mercados mais
lucrativos, gerando oportunidades para si
próprias, suas organizações e para aqueles que
lideram. (2009, p.87).

Se o líder tiver essa visão do futuro ele
poderá antecipar atitudes que fará toda a
diferença no final de suas decisões.
Um novo olhar para liderança
Entre várias definições liderança é a arte
de comandar pessoas, atraindo seguidores e
influenciando de forma positiva mentalidades
e comportamentos.
E tradicionalmente este conceito vem
sendo utilizado e exercido de maneira
autoritária e excludente.
O líder é aquele que manda e seus
funcionários obedecem, sua vontade é a que
domina e deve ser acatada sem
questionamentos.
Essa definição vem sendo reconstruída,
este paradigma de liderança vem sendo
quebrado.
Hoje em dia um novo olhar vem sobre a
questão de gestão.
A chamada gestão democrática, onde o
líder gerencia uma equipe, na qual é levado
em consideração os ideais de todos, como
afirma Bruner;
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A ideia de que os comandos vêm do líder
e somente suas ordens são relevantes deve
ser mudado.
O verdadeiro papel do gestor é mediar,
gerenciar colaborar e orientar sua equipe.
Despertar a criatividade de seus funcionários
e fazer com que os mesmos interagem uns
com os outros e vistam verdadeiramente a
camisa de sua empresa é muito importante
para questão de desenvolvimento, isso
refletirá nos resultados finais das ações
vivenciadas pela equipe.
Como afirma Bruner:
os gerentes entenderem que o seu papel é o de
fomentadores da criatividade e do intelecto de
seu
pessoal,
os
resultados
serão
surpreendentes. Ouvir transforma-se em
importante atributo, assim como a capacidade
de promover o relacionamento e o senso de
comprometimento entre ,os empregados e a
empresa. (p-253, 2005)

Uma das qualidades dessa nova gestão é
saber ouvir o que todos têm a falar e muito
mais é transformar as palavras ditas em
sincronia e ideias realizadas.
Continua Bruner:
Os gestores bem-sucedidos refletem hoje sobre
o conjunto de habilidades que serão
necessárias amanhã e desbravam as trilhas
para que as pessoas cheguem lá. (p-253, 2005)

A importância de dar liberdade para que
as pessoas se manifestem e sejam
desafiadas é primordial para a boa liderança.
Segue abaixo um quadro abordando o
modelo de prática de liderança:

Modelo dominante da prática
gerencial, conforme a velha atitude








Obsessão com o comando e controle;
Visão de um futuro estável ou
previsível;
Vantagem competitiva com base em
economias de escala e expertise;
Especialização de mão de obra;
Estrutura hierárquica, centralização
do poder;
Controle pela racionalidade técnica;
Separação da vida pessoal da
profissional.
Fonte: MBA – Curso prático

Dois fatores importantes aconteceram na
história que contribuíram para a mudança da
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mentalidade do conceito de liderança.
Segundo Bruner (2005) foram às mudanças
na liberalização dos mercados e das
instituições políticas que acarretaram em um
desenvolvimento das tecnologias e da
informação, os conceitos antigos não eram
mais apropriados para essa nova realidade.
Como forma de solucionarmos problemas
parciais das empresas é pautado e
implementado o (Total Quality Managemente
– TQM) que apresenta algumas formas de
solução como a Reengenharia das
empresas, que tem em sua definição explica
Bruber:
Os graus da reengenharia, Hammer e Champy,
entendem que o objetivo dessa ferramenta é
ajudar , as empresas a gerenciar a incerteza e,
ao mesmo tempo, questionar não apenas de
que maneira atuar, mas a forma mais rápida,
mais barata e melhor, mas também indagar
sobre se certas funções e processos são de fato
necessários. (p-258, 2005)

Outra solução parcial é a Personalização
em massa que para Bruner (2005) é “ um
conceito de personalização em massa resulta
de fracassos do paradigma da produção em
massa
adotados
pelas
empresas
burocráticas.
Uma solução mais utilizada pelas
empresas é o uso das alianças e parcerias,
com consórcios, acordos tecnológicos,
contratos de fornecimento, etc. É uma forma
de iniciativas estratégicas.
É claro que essas soluções são parciais
como dito acima e não servem como
soluções definitivas para acabar com os
problemas das empresas, mas suas
implantações estão agregando a resultados
positivos para o desenvolvimento das
organizações que aderem as mesmas.
Para exercer uma boa liderança, Bruner
traz o conceito de liderança a partir do meio,
que por sua vez, tem um sentido ambíguo,
com pelo menos três significados.
O primeiro é o gerente de nível médio na
condição
de
especialista
funcional,
simplesmente, não é mais necessário em um
mundo transfuncional.
A segunda é o comprometimento, nesse
caso significa liderar com base em um
conjunto de valores essenciais.
O terceiro é liderar a partir da visão de
rede a hierarquia do poder e a pirâmide do
controle organizacional foi substituída pela
rede de relacionamento.
O quadro abaixo resume alguns
elementos dessa nova mentalidade de
liderança:
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Elementos da nova atitude mental dos
gerentes: liderando a partir do meio








Senso de propriedade em relação
a toda a empresa;
Ausência de fronteiras;
Orientação para os clientes;
Envolvimento dinâmico;
Invenção do futuro;
Papel do aprendizado;
FONTE: MBA- Curso Prático

A liderança a partir do meio redefine o
papel da alta gerencia, na qual não se
distingue tanto entre os demais gestores ou
até mesmo os funcionários.
No lugar da antiga postura de liderança
onde o controle e o comando eram principais
características, a nova liderança tem como
prioridade a liberalização e a orientação, para
que haja um melhor desenvolvimento para as
equipes gerenciadas.
Gestão escolar democrática
Atualmente o tipo de gestão que está
prevista pela Constituição Federal de 1988 é
a democrática e teve sua promulgação mais
eficaz na lei 9394/96 lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional- LDB, cujo texto está
abordado o princípio democrático do ensino
público, salientando as características da
escola como uma instituição autônoma,
“formadora de um corpo de entendimentos
estabelecidos através do consenso interno”.
Formada pela comunidade escolar, o que
inclui todos os funcionários da escola, diretor,
pais, alunos, com um novo conceito cultural e
local. (Boltler, 2003).
Em seu artigo 3º., inciso VIII a LDB prevê,
que o ensino será ministrado com base no
principio da “gestão democrática do ensino
público, na forma desta lei e da legislação do
sistema de ensino”, entre outros; mediante a
participação dos profissionais da educação
na elaboração da proposta pedagógica, e a
“participação das comunidades escolar e
local, em conselho escolar ou equivalente”
(art. 14, inciso.I e II) serão assegurados “as
escolas progressivos graus de autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão
financeira” por parte dos “sistemas de
ensino” (art. 15).
ANO 10 – NÚMERO 19 – JULHO 2015

62

O trabalho do gestor democrático é
incessante, segundo Paiva (2007) podemos
dividir em duas partes a interna e a externa.
A interna está ligada a organização da escola
em si, os “processos administrativos, a
participação da comunidade escolar no
projeto pedagógico, político e administrativo”.
A segunda externa está relacionada à parte
social da escola, sua missão, “como está
sendo divulgado o conhecimento e sua
socialização”.
A esse respeito Maia afirma:
As dificuldades externas enfrentadas pela
escola na gestão democrática, compreendem a
“pequena vontade política; e a contrariedade a
idéia de participação política”. As dificuldades
internas permeiam a “resistência a socialização
do poder e a visão patrimonialista”. As
dificuldades gerais se concentram na “cultura
democrática ainda pouco consolidada nos
diversos segmentos da sociedade” e nas
dificuldades em entender a “importância do
Controle Social; (2008, p. 7)

Entretanto no que diz respeito ao sistema
de ensino e as instituições escolares, afirma
Luck (2000) são “organismos vivos”, ou seja,
são relações de seres humanos, que estão
em constantes dinâmicas sociais, tal fato
determina a necessidade de direção para a
organização do trabalho escolar.
Como tudo que é novo essa forma de
gestão tem forças contraditórias a sua boa
execução, o tradicionalismo está muito
enraizado na sociedade e na educação não é
diferente, A escola acaba sendo utilizada
para desenvolver ações para as quais não
possui as devidas competências.
Para que este paradigma seja superado
os gestores escolares precisam desenvolver
novos conhecimento e habilidades, que
estejam em concordância com a nova
ideologia de gestão (Luck 2000).
As competências necessárias para ser um
diretor escolar
A gestão escolar será bem realizada se o
diretor como líder e mentor das articulações
educacionais, tiver desenvolvido algumas
competências para a sua atuação, segundo
Luck (2000) são elas:
1. Garantir o funcionamento pleno da escola
como organização social, com o foco na
formação de alunos e promoção de sua
aprendizagem, mediante o respeito e aplicação
das determinações legais nacionais, estaduais e
locais, em todas as suas ações e práticas
educacionais.
2.Aplicar nas práticas de gestão escolar e na
orientação dos planos de trabalho e ações
promovidas na escola, fundamentos, princípios
e diretrizes educacionais consistentes e em
acordo com as demandas de aprendizagem e
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formação de alunos como cidadãos autônomos,
críticos e participativos. (2000, p-15)

Continua Luck:
3.Promove na escola o sentido de visão social
do seu trabalho e elevadas expectativas em
relação aos seus resultados educacionais, como
condição para garantir qualidade social na
formação e aprendizagem dos alunos.
4.Define, atualiza e implementa padrões de
qualidade para as práticas educacionais
escolares, com visão abrangente e de futuro, de
acordo com as demandas de formação
promovidas pela dinâmica social e econômica
do país, do estado e do município.
5.Promove e mantém na escola a integração,
coerência e consistência entre todas as
dimensões e ações do trabalho educacional,
com foco na realização do papel social da
escola e qualidade das ações educacionais
voltadas para seu principal objetivo: a
aprendizagem e formação dos alunos. (2000, p15)

São fundamentos que contribuíram para
uma gestão bem-sucedida, na qual o diretor
vai ter uma visão abrangente e consolidada
de sua instituição escolar. Continua Luck:
6.Promove na escola o sentido de unidade e
garante padrões elevados de ensino, orientado
por princípios e diretrizes inclusivos, de
eqüidade e respeito à diversidade, de modo que
todos os alunos tenham sucesso escolar e se
desenvolvam o mais plenamente possível.
7. Articula e engloba as várias dimensões da
gestão escolar e das ações educacionais, como
condição para garantir a unidade de trabalho e
desenvolvimento equilibrado de todos os
segmentos da escola, na realização de seus
objetivos, segundo uma perspectiva interativa e
integradora.
Adota em sua atuação de gestão escolar uma
visão abrangente de escola, um sistema de
gestão escolar e uma orientação interativa,
mobilizadora dos talentos e competências dos
participantes da comunidade escolar, na
promoção de educação de qualidade.(2000, p15)

Além de conhecer e organizar todo o
trabalho educacional da escola o diretor tem
que orientar e deixar que cada indivíduo que
participa desta gestão democrática saiba
verdadeiramente seu papel e sua função no
processo (Luck,2000). No entanto, Gadotti
(2004), ressalta que as ações pedagógicas
deveriam ser o objetivo principal do gestor,
mas como a parte administrativa é muito
ampla acaba que a mesma fica em primeiro
lugar.
Considerações finais
Considerando como ponto de partida os
objetivos propostos no início desta pesquisa,
é relevante a existência de muitas
contrariedades em relação a implementação
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da gestão democrática nas instituições
escolares.
O gestor como líder da escola, deve fazer
uma política de justiça, ser imparcial, e
garantir a boa convivência com toda a
comunidade escolar, tendo em vista a busca
por colaboradores e fazer com que todos
participem de sua gestão esta é a idéia de
gestão democrática que é prevista pela
constituição de 1988 e reforçada pela LDB.
Sabemos que na realidade temos diversos
tipos de liderança, como apresenta a
pesquisa em questão, e esses líderes tentam
realizar seu trabalho, mas não entenderam a
força que ele pode ter se colocar a
comunidades escolar para trabalhar e tomar
as decisões da escola, tirando seu papel de
autoridade e exercendo uma gestão
democrática.
Acreditamos que, mesmo depois da
Constituição de 1988, muita coisa mudou na
educação, e pode continuar mudando se
houver pessoas com essa intenção e
compromisso para que essa possibilidade de
melhoramento aconteça neste sistema
educacional que temos.
Podemos concluir que, este processo de
gestão em questão só será realizado quando
existirem políticas públicas que além de
garantir, fiscalize as gestões nas instituições
escolares, é necessário também que a
comunidade escolar, quando tiver a
oportunidade de participar que assim o faça,
mas com consciência e conhecimento de
causa.
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ABSTRACT

A New Paradigm of Leadership: School management
This research aims to address the different types of leadership, and relate to the
management school we have in education in its different segments in their autonomy
and freedom of action, to know if the public school institutions actually follow a
management model and can be considered democratic schools. This is a qualitative
research of basic nature, where we present the law and the view of some authors the
necessary requirements to be a good manager. We conclude, therefore, that even with
so many resources, autonomy and freedom of action, which is offered to school
administrators, there are setbacks that make it difficult democratization of management
in educational institutions.
Keywords: democratic management, education, autonomy, leadership,
.
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