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Para você, meu leitor ou leitora que acredita na esperança, novos

tempos se avizinham todos os dias em nossa vida: sejam no sorriso

de uma criança, sejam nas festas da escola, nos gestos de solida-

riedade vivenciados cotidianamente ou nos projetos engavetados à espera de

ver a luz do sol, há sempre mais motivos para esperança do que receio.

Por isso escrevi este livro: para apresentar experiências e atividades de-

senvolvidas ao longo de minha trajetória no campo educacional. Meu objetivo

não é fazer dele somente um manual prático ou um texto teórico para pes-

quisas acadêmicas. Minha intenção é que esta obra se torne ao leitor/edu-

cador uma fonte de inspiração para que tire suas próprias conclusões.

Desejo que você, caro leitor, reflita e compreenda exatamente o que quiser,

em função de seus valores, de suas convicções, de seus preconceitos e de sua

história pessoal. Reconheço, porém, que provocar tal reflexão realmente não é

tarefa fácil. É comum as pessoas dizerem que estão interessadas nas possibi-

lidades de mudança e transformação de seu comportamento, contudo, suas

ações acabam por contradizê-las. Todos, na teoria, desejam, sonham e almejam

sempre o melhor, mas, na prática, tendem a manter tudo da mesma forma.

Introdução
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É preciso compreender que o medo de fazer a mudança acontecer im-

pede-nos de reconstruir nossa vida, nossa esperança, nossos sonhos.

Proponho uma reflexão especial a partir de brincadeiras. Você se lem-

bra das suas brincadeiras de criança? Com o passar do tempo, acabamos

por desprezá-las. Porque nos tornamos adultos, parece-nos estranho brincar,

como se brincar fosse perda de tempo e não um momento especial de cres-

cimento e desenvolvimento. 

Além de auxiliar na construção da personalidade infantil, os jogos e as

brincadeiras colaboram para o pleno desenvolvimento da criança. Ao longo

destas páginas, você irá perceber que, por meio deles, também é possível in-

centivar a autoestima do educador e desenvolver suas melhores potenciali-

dades. Isso acontece porque o lúdico e a criatividade são os instrumentos

básicos para uma verdadeira educação. 

Por isso, acredite e transforme-se. Quebrar paradigmas é o primeiro

passo para vivenciar os novos tempos.

Um abraço!

Nelson Gonçalves
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1. O lado sério
da brincadeira

Certa vez, em um desses cursos, de que fazia parte um

homem que fora, durante longo tempo, operário, se 

estabeleceu uma dessas discussões em que se afirmava

a “periculosidade da consciência crítica”. No meio da 

discussão, disse este homem: “Talvez seja eu, entre os

senhores, o único de origem operária. Não posso dizer

que haja entendido todas as palavras que foram ditas

aqui, mas uma coisa posso afirmar: cheguei a esse curso

ingênuo e, ao descobrir-me ingênuo, comecei a tornar-me

crítico. Esta descoberta, contudo, nem me fez fanático,

nem me dá a sensação de desmoronamento”.

(Freire,1987)
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Após anos atuando como palestrante em vários lugares do

Brasil, pude observar que, apesar de muitos estudiosos de-

fenderem a importância do ato de brincar na vida das pes-

soas, a própria sociedade impõe que o brincar é falta de seriedade.

Somos obrigados precocemente a deixar de lado nosso universo

infantil para penetrar na realidade da vida adulta, período em que o

ato de brincar costuma ser relacionado apenas com quem ainda não

cresceu ou não amadureceu. Fato é que, desde cedo, somos educados

a ser produtivos. 

Com base em estudos sobre a dificuldade do adulto em vivenciar

o lúdico, pesquisas sobre o cérebro mostram que a razão passou a ser

um instrumento de autodeterminação do ser humano; por meio dela,

o homem encontraria respostas e alcançaria sua dignidade, valoriza-

ção e plenitude na sociedade. Para Santos (2001, p. 10): “[...] a su-

pervalorização da razão deu origem aos valores e crenças nas quais se

assentam os paradigmas vigentes, portanto, responsáveis pelas ações

e comportamentos dos adultos de hoje”.

Razão e emoção, porém, estão no mesmo patamar. Diferenciam-

-se apenas pela influência de cada uma delas no âmbito das dimensões

do ser humano, em seu processo de criação ou de aprendizado.

Atualmente, observa-se a supervalorização da razão nos processos

de constituição humana e a inibição das características que contribuem

para a ludicidade. O adulto que se utiliza do brincar em seu campo pro-

fissional acaba entrando em confronto com um padrão de comporta-

mento estabelecido e determinado pela perspectiva da racionalidade.
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É importante ressaltar que o brincar não põe em risco a autori-

dade do educador. Ao contrário, esse ato promove um sentimento

de cumplicidade entre o adulto e a criança, permite a aproximação

dos universos e facilita as relações de convivência e de aprendizagem.

Como defende Cruz (1997, p. 12):

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer
idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvi-
mento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvi-
mento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde
mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os pro-
cessos de socialização, comunicação, expressão e construção do
conhecimento.

Com base nesse conceito, é fundamental que os educadores se

apropriem dessa percepção lúdica de dimensão significativa na for-

mação da criança para sua prática diária como ser humano. 

Atualmente, a maioria dos cursos de nível superior só oferece a

base teórica, sem preparar o aluno para o mercado de trabalho. Cada

um se torna responsável por buscar maneiras para se aperfeiçoar, para

procurar algo além de sua formação. 

Então, se em algumas universidades o lúdico inexiste nos currí-

culos oficiais de graduação de educadores, como esperar que, depois

de formados, se utilizem da ludicidade em suas aulas? Se a formação

não contempla o lúdico e não confere a devida importância ao mo-

vimento do corpo nem a sentimentos e emoções individuais, é evi-

dente que os professores terão muita dificuldade em se apropriar
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desses elementos em suas aulas, uma vez que não foram preparados

para tal. Segundo Harres (2001, p. 82),

[...] é preciso mexer com a formação e, sobretudo, com a sensibi-
lidade dos professores. Acreditamos na importância da formação
sistematizada e contínua que aconteça em várias frentes para que
se possa alicerçar o acordar desse sujeito [lúdico] que parece estar
adormecido.

Para muitos estudiosos, a teoria e a prática são indispensáveis no

processo ensino-aprendizagem. Se a formação acadêmica não priorizar

isso, os educadores encontrarão muita dificuldade para detectar e se fa-

miliarizar com uma atitude lúdica. Tanto a sociedade quanto a escola

estão voltadas para a produção, sem dar a devida importância da ludi-

cidade à prática docente. Quem afirma isso é Kishimoto (1998, p. 131):

Pela visão do profissional, o brincar não pode integrar-se às ati-
vidades educativas, ocupa lugar fora da sala de aula, não sendo
sua tarefa interagir com a criança por meio da brincadeira, cabe
a outro esse papel. As razões da dicotomia entre o educador e o
brincar indicam as dificuldades enfrentadas pelos profissionais
de compreender o lúdico.

A teoria sobre o brincar permite seu conhecimento somente no

plano intelectual quando valoriza os moldes da educação formal. No

entanto, é importante que tal conhecimento seja posto em prática para

que se possa brincar, sentir, viver, trocar alegrias, afetos e emoções.

Afinal, brincar se aprende brincando. “Brincar é fazer” (Winnicott,

1996, apud Rosa, 1998).
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Sugestão de atividade: meditação 

É impressionante verificar as reações dos participantes quando

resgatam lembranças de sua infância. Em minhas palestras, costumo

aplicar o seguinte exercício de meditação:

Deitado no chão, relaxe e tente se lembrar de quando você tinha 6

anos de idade. Como era seu quarto, sua cama, seu travesseiro; qual era

seu brinquedo favorito, o lugar secreto onde escondia suas coisas... Depois,

comece a brincar, procurando sentir novamente a emoção de estar vivendo

aquilo de novo. Tente se lembrar das cores, do cheiro, da maciez de sua

cama. Tente recordar os momentos mais felizes. Imagine agora que, em

seu quarto, próximo à sua cama, há um pedaço de papel e uma caneta.

Aproxime-se da folha e escreva, em letras grandes: “Eu estive aqui!”. Olhe

bem para seu quarto novamente, absorvendo o máximo de informações

que puder, e vá embora.

Leitura complementar: O urso burro, 
de Rubem Alves 

Há a história dos dois ursos que caíram em uma armadilha e foram
levados para um circo. Um deles, com certeza mais inteligente que o
outro, aprendeu logo a se equilibrar na bola e a andar no monociclo, o
seu retrato começou a aparecer em cartazes e todo mundo batia palmas:
“Como é inteligente!” 
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O outro, burro, ficava amuado em um canto, e, por mais que o trei-
nador fizesse promessas e ameaças, não dava sinais de entender. Chama-
ram o psicólogo do circo e o diagnóstico veio rápido: “É inútil insistir. O
QI é muito baixo...” Ficou abandonado em um canto, sem retratos e sem
aplausos, urso burro, sem serventia... 

O tempo passou. Veio a crise econômica e o circo foi à falência. Con-
cluíram que a coisa mais caridosa que se poderia fazer aos animais era
devolvê-los às florestas de onde haviam sido tirados. E, assim, os dois ursos
fizeram a longa viagem de volta. Estranho que em meio à viagem o urso
tido por burro parecia ter acordado da letargia, como se ele estivesse re-
conhecendo lugares velhos, odores familiares, enquanto seu amigo de QI
alto brincava tristemente com a bola, último presente. 

Finalmente, chegaram e foram soltos. O urso burro sorriu, com aquele
sorriso que os ursos entendem, deu um urro de prazer e abraçou aquele
mundo lindo de que nunca se esquecera. O urso inteligente subiu na sua
bola e começou o número que sabia tão bem. Era só o que sabia fazer. Foi
então que ele entendeu: em meio às memórias de gritos de crianças, cheiro
de pipoca, música de banda, saltos de trapezistas e peixes mortos servidos
na boca, há uma inteligência que é boa para circo. O problema é que ela
não presta para viver. Para exibir sua inteligência ele tivera de se esquecer
de muitas coisas. E esse esquecimento seria sua morte...!
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