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Resumo  
O artigo discute o uso dos jogos e brincadeiras nas instituições educativas para crianças de 0 a 6 
anos, buscando problematizar como se constituiu e engendrou o discurso moderno sobre o papel 
educativo dos jogos e brincadeiras, quais sentidos foram atribuídos a eles aos serem incluídos na 
educação. O estudo desenvolvido insere-se na linha de história e historiografia da educação, 
tomando como fontes os dois volumes da Revista do Jardim da Infância, de 1896 e 1897 e, os três 
volumes do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, de 1998. Analisamos o texto 
dos documentos em seu conteúdo voltado para a indicação de como organizar e conduzir as 
atividades com as crianças utilizando jogos e brincadeiras com vistas a trabalhar conceitos, valores 
e modos de se comportar. Nossa investigação partiu da problematização do papel educativo atual 
das brincadeiras e jogos e práticas a eles associadas o que nos levou a reconhecer sua 
historicidade, suas estratégias de potencialização e sua relação com os discursos. Além disso, é 
preciso registrar que, segundo o que pudemos apreender a associação do adjetivo educativo às 
práticas lúdicas foi intencional, ou seja, se constituiu como mais uma estratégia de governo, 
envolvida em relações de poder e saber, que se entrelaçou e encontrou força dentro da visão de 
infância e das instituições destinadas à sua educação cunhadas na modernidade. 
Palavras-chave: Infância; Discurso; Jogos; Brincadeiras. 
 
 

Abstract 
Current analysis investigates the employment of games and play in educational institutions for 
children up to 6 years old and problematizes the manner modern discourse emerges on the 
educational role of games and play, their meanings and the possible effects of their insertion in 
education. The study lies within the history and the historiography of education with the two 
volumes of the Kindergarten Review, published between 1896 and 1897, and the three volumes of 
the National School Curriculum for Children Education of 1998 as sources. The contents of the 
documents are analyzed so that one may have know how to organize and administer children’s 
activities through the use of games and play aiming at working on concepts, values and behavior. 
Current investigation shows that comprehension on the educational role of games and play, 
coupled to associated practices, requires the acknowledgement of their historicity, potentialization 
strategies and relationships with discourses. The association of the adjective ‘educational’ to 
playful practices does not occur unintentionally but is also a strategy. It thus involves power and 
knowledge relationships for the control of children which is interwoven and finds strength within 
the vision of childhood and of the institutions prepared for their education within modernity.  
Keywords: Childhood; Discourse; Plays; Games. 
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Introdução 
 

Há algum tempo, principalmente nas últimas décadas, assiste-se a uma acentuação dos 
discursos sobre a importância dos jogos, brincadeiras e brinquedos no universo infantil. 
Essa premissa não cansa de ser reforçada por uma série de teóricos e pesquisadores de 
diversas áreas, em especial da Pedagogia e da Psicologia, que em suas produções destacam 
a relevância dos jogos e brinquedos no “desenvolvimento integral da criança”, enaltecendo 
suas benesses e potencialidades ao serem oferecidos para as crianças pequenas. 

O conceito de jogo e brincadeira já foi debatido por vários estudiosos e pesquisadores 
(BROUGÈRE, 2003; KISHIMOTO, 2000), ganhando destaque a compreensão de que não é 
possível definir tais vocábulos, uma vez que são manifestações sociais e culturais, 
adquirindo diversas significações. Assim, não há consenso sobre a definição de jogo, o que 
nos revela uma multiplicidade de ações nomeadas por este vocábulo, sendo também 
múltiplos os significados que lhe são atribuídos. Em nossa realidade, por exemplo, falamos 
muitas vezes indistintamente de jogar e brincar, referindo-nos às atividades realizadas por 
crianças as quais apresentam um conteúdo lúdico: jogar e brincar – um jogo de tabuleiro, 
um jogo de amarelinha, um jogo de bolinhas de gude, um jogo de pega-pega, um jogo de 
futebol, brincar de casinha, brincar de boneca, brincar com carrinhos, brincar de bola, etc. 

Huizinga (2001) e Brougère (2001; 2003) afirmam que os jogos e brincadeiras, dos 
mais diversos tipos, foram e são atividades presentes na vida de todos os seres humanos. 
Como práticas sociais, os jogos se modificam de acordo com a cultura e os costumes 
estando, no entanto, sempre presentes no cotidiano das pessoas, em especial das crianças. 
Embora o conceito de jogo e brincadeira seja polissêmico e ambíguo há concordância entre 
os autores ao considerarem estas ações como manifestações autênticas, espontâneas, 
dominadas pela incerteza e pelo acaso, pressupondo liberdade e o gosto pela ação. Contudo, 
essa caracterização do jogo parece ter sido suplantada por uma série de outras 
compreensões, principalmente quando adentramos a esfera educativa. 

Muitas vezes os jogos, brinquedos e brincadeiras têm seu valor educativo enaltecido e, 
nas instituições, são utilizados como elementos e práticas voltados para o ensino de 
diferentes noções para as crianças, sendo empregados desse modo para trabalhar conteúdos 
específicos, bem como comportamentos e atitudes. Kishimoto (2000) cita alguns exemplos, 
como o quebra-cabeça para ensinar números e cores, brinquedos de tabuleiro que trabalham 
tamanhos e formas, materiais para trabalhar coordenação motora, dentre outros. Mas, a 
pesquisadora não deixa de destacar que para serem considerados jogos tais atividades 
precisam preservar a ação intencional da criança para brincar. 

Além disso, sabemos que os jogos e as brincadeiras se configuram em estratégias 
pedagógicas em que as crianças, em geral, ‘jogam’ e ‘brincam’ sob uma liberdade vigiada, 
seja por pais, seja por professores. Assim, dessas compreensões, interessou-nos analisar as 
orientações para a condução dessas práticas a partir de suas relações de poder, de seu 
compromisso em agir sobre as possibilidades de ação dos outros, de governar os sujeitos no 
sentido explicitado pelo pensador francês Michel Foucault (1995). 
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Com este entendimento, nossa investigação se debruça sobre os jogos, brinquedos e 
brincadeiras em geral, e não sobre aqueles já qualificados como pedagógicos. Isto porque 
entendemos que tais práticas e objetos poderão ou não ter uma utilização educativa ou 
aprisionada nas instituições. Isso não quer dizer que desconsideramos a produção de 
verdade sobre o desenvolvimento da infância para além das instituições educativas. Cabe-
nos, portanto, analisá-los de forma ampla e ao mesmo tempo circundada, buscando 
reconhecer em que categorias se encontram, como é proposta sua utilização e de que forma 
tais orientações têm implicações sobre as crianças e suas condutas. O propósito foi, 
descrever e analisar os discursos, seus conjuntos e interdependências, reconhecer as 
condições de seu aparecimento e as transformações do que é dito. 

Nessa direção, o ponto de partida de nossa investigação é a sociedade moderna e o 
ideal de criança e de homem por ela almejado e construído por meio de uma série de 
estratégias – práticas com determinadas regras e normas de realização – , dentre os quais 
destacamos os jogos e as brincadeiras incorporados pela instituições educativas e 
acompanhados por práticas diretivas. 

Assim, reunimos um conjunto de documentos que, pelas nossas hipóteses, nos 
permitiriam analisá-los como discursos e práticas associados aos objetos em questão. 
Elegemos as Revistas do Jardim da Infância (1896, 1897), volume I e II, publicadas em São 
Paulo, e os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998), publicados 
pelo MEC (Ministério da Educação) em seus três volumes. A opção por tais fontes deve-se 
ao reconhecimento do valor que ambos os documentos imprimiram na definição dos 
contornos das práticas dirigidas aos pequenos, principalmente àquelas que envolvem os 
jogos e brincadeiras, bem como as práticas a eles associadas.  

No que se refere às Revistas do Jardim da Infância esse traço aparece na formulação 
das ideias froebelianas como produção discursiva que marca a história da educação infantil 
brasileira, gerando efeitos nas práticas educativas dirigidas às crianças pequenas. Quanto 
aos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, considerando-se sua 
difusão e, em especial, seu discurso propalado como ‘inovador’, é importante salientar que 
poucos trabalhos se debruçaram na investigação das ideias e interesses que orientam as 
práticas com jogos e brincadeiras apresentadas no documento. 

A ideia de infância com a qual nos deparamos é aquela cunhada na modernidade, como 
uma fase da inocência, da fragilidade e da maleabilidade, carente de formação. Por isso, 
segundo alguns estudiosos (KOHAN, 2003; NARODOWSKI, 2001) é coerente falarmos da 
invenção da infância, ou seja, compreendê-la como uma construção histórica, para a qual a 
educação foi sendo destacada como essencial e assim institucionalizada.  

A partir dessas interpretações pode-se dizer que uma série de estratégias foi associada à 
infância e sua educação, justificando-se sua proteção e tipo de formação a ela dirigida. 
Principalmente nas instituições educativas, isso foi conseguido pela utilização de jogos e 
brincadeiras, que ao fazerem parte das atividades diárias, passaram também a regular 
comportamentos, ações, hábitos, ou seja, essas atividades foram utilizadas com finalidades 
educativas e instrucionais. Com isso, é possível reconhecer que há uma lógica educacional 
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que atribui significações diversas aos jogos e brincadeiras, de acordo com seus usos ou 
orientações para uso, atuando na formação dos sujeitos infantis. 

Segundo Brougère (2001), o discurso que atribui à brincadeira um valor educativo 
pode ser percebido na história e tem origem política e científica. Por um lado, o movimento 
romântico, que no início do século XIX, empreende a mudança na concepção de criança (de 
negligenciada passa a ser vista como pura e boa) e na compreensão do papel da brincadeira. 
De outra parte, a Psicologia, como campo do conhecimento que se firma como ciência no 
início do século XX tentando fundamentar cientificamente o valor de educação outorgado à 
brincadeira. De forma ponderada, o autor não nega que a brincadeira facilita sim o 
desenvolvimento, podendo até ser educativa, mas alerta que isso acontece com uma 
importância e efeitos menores do que esses discursos alardeiam. 

Pesquisas evidenciam que é comum a crença de que o brincar favorece o 
desenvolvimento infantil, proporcionando aquisição de habilidades quando utilizado como 
recurso didático para trabalhar conteúdos, não sendo questionadas, no entanto, as condições 
em que ele acontece e nem que direção segue este desenvolvimento (CARVALHO; 
ALVES; GOMES, 2005). 
 
 
O regime de verdade na produção da infância 
 

Os estudos históricos da área da Educação e da Psicologia apontam que a função 
atribuída ao jogo depende, estritamente, da representação que se tem da criança. Até o 
início dos tempos modernos tinha-se uma visão negativa de criança e, consequentemente, 
do jogo. A partir do século XVII, esboçam-se novas características para a infância, as quais 
indicam a necessidade de sua educação. Como acertadamente registra Brougère (2003), 
muitos pensadores, inspirados em Rousseau, propõem a sujeição que aparenta liberdade por 
meio dos jogos. Percebe-se, pois, que para enunciar que os jogos têm um valor educativo 
foi preciso uma revolução do pensamento, principalmente, da representação de criança. 

Ao propormo-nos examinar como são organizados os arranjos que fazem as coisas 
serem do jeito que são - no caso, do brinquedo, do brincar e do jogo - partimos dos usos e 
discursos presentes na sociedade e na escola, e, buscando regularidades e mudanças de 
caráter histórico, nos centramos com especial interesse sobre os discursos já produzidos 
sobre o assunto.  

Inspiradas em Foucault (2005), percebemos que é preciso multiplicar olhares e incidir 
sobre as certezas tradicionalmente preponderantes, tendo a consciência de que nem tudo é 
sempre dito. Em seus escritos (1988; 2002) alerta para as construções discursivas que 
podem ser analisadas como uma forma – histórica, contingente, ultrapassável – de ver as 
coisas. Assim, compreendemos que os discursos falam das coisas, mas também as criam, 
governando sociedades, culturas e o próprio sujeito. Como reverberação de uma verdade, 
os discursos instituem saberes que definem e delimitam, por exemplo, o certo e o errado, o 
normal e o anormal, inserindo-se no campo das relações de poder ao indicar ações possíveis 
e aceitáveis, necessárias e desejáveis.  
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[...] gostaria de mostrar que os “discursos”, tais como podemos ouvi-los, tais 
como podemos lê-los sob a forma de texto, não são, como se poderia esperar, 
um puro e simples entrecruzamento de coisas e de palavras: trama obscura das 
coisas, cadeia manifesta, visível e colorida das palavras; gostaria de mostrar que 
o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma 
realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma experiência; 
gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios 
discursos vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as 
palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática 
discursiva (FOUCAULT, 2005, p. 54-55). 
 

Desse modo podemos entender a verdade como um empreendimento ligado, em 
primeiro lugar, a sistemas de poder-saber que ao mesmo tempo em que a produz a apoia, 
estando também relacionada a efeitos de poder por ela induzidos e que a multiplicam – os 
regimes de verdade. O papel político que a verdade desempenha deve-se ao fato de que ela 
não existe fora das relações de poder, sendo produzida a partir de múltiplas coerções, 
gerando efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade acolhe um tipo de discurso e o 
faz funcionar como verdadeiro, a partir das estratégias mobilizadas por saberes e poderes 
produzidos sobre a criança e das intervenções e instituições que as fazem circular. Entre as 
características da “economia política” da verdade compreende-se que ela está centrada na 
forma do discurso científico e nas instituições que o produzem, sendo objeto de grande 
difusão e imenso consumo, circulando, por exemplo, nos aparelhos de educação. Diante 
disso, o importante, a partir desta compreensão, é ver historicamente como se criam efeitos 
de verdade no interior dos discursos. 

A noção de verdade é assim problematizada por Foucault (1988) para quem é 
necessário detectar e seguir as condições de surgimento e funcionamento dos discursos, 
seus mecanismos produtores de saber, multiplicadores de discursos e geradores de relações 
de poder. Ou seja, identificar as estratégias imanentes a essa vontade de saber que instaura 
verdades comprometidas com a produção dos sujeitos e seu governo. 

Em seu entendimento (1988; 1995), o poder mais do que proibitivo é produtivo e 
encontra-se disseminado nas relações. Segundo ele, sua existência não está em um ponto 
central, mas se apresenta como um suporte móvel para as correlações de força, estando em 
todas as partes e vindo de todos os lugares. Produz-se em todos os instantes e pontos, em 
todas as relações, de forma desigual, induzindo continuamente estados de poder localizados 
e instáveis. Outro conceito importante discutido por Foucault (2003) é a ideia de governo, 
constituindo-se em técnicas e procedimentos orientados para conduzir a conduta dos 
homens, abarcando modos de ação mais ou menos calculados para intervir e estruturar a 
ação dos outros, dirigir suas condutas. Assim, se considerarmos as experiências vividas 
historicamente pelas crianças nas instituições educativas vislumbramos momentos de 
educação e vigilância, objetivos que se implicavam mutuamente e mais do que a 
potencialidade de produzir sujeitos dóceis e disciplinados, aludem a modos de governar a si 
mesmo ao internalizar as regras, comportamentos, hábitos. 
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A prática pedagógica com jogos e brincadeiras presente nos documentos 
orientadores para a educação infantil 

 
Partindo da identificação da relação entre a ideia moderna de infância e os jogos e 

brincadeiras, buscamos investigar como se expressavam as orientações para a organização 
do trabalho com estas atividades nas propostas pedagógicas orientadoras das práticas com 
as crianças de até 6 anos de idade. 

É importante assinalar que o pensamento froebeliano acerca dos jogos e brincadeiras 
foi apropriado pela maioria das propostas educativas dirigidas às crianças pequenas. Tanto 
no Brasil como em outros países, grande parte das iniciativas de educação entre finais do 
século XIX e no século XX intencionaram organizar suas propostas e ações considerando a 
dimensão lúdica do fazer pedagógico, especialmente porque neste período ganhou força 
também um novo olhar sobre a criança.  

Contudo, essa onipresença do pensamento froebeliano levou a diversas interpretações 
sobre a prática com jogos e brincadeiras com as crianças pequenas, predominando 
encaminhamentos explicitamente diretivos. No livro A educação do homem (2001, p. 47), 
Froebel expõe, em diversas passagens, seu entendimento acerca do papel dos jogos e 
brincadeiras no desenvolvimento infantil: 

 
O brincar, o jogo - o mais puro e espiritual produto dessa fase de crescimento 
humano -, constitui o mais alto grau de desenvolvimento do menino durante esse 
período, porque é a manifestação espontânea do interno, imediatamente 
provocada por uma necessidade do interior mesmo. É, ao mesmo tempo, modelo 
e reprodução da vida total, da íntima e misteriosa vida da natureza no homem e 
em todas as coisas. Por isso, engendra alegria, liberdade, satisfação e paz, 
harmonia com o mundo. Do jogo, emanam as fontes de tudo que é bom. 
 

Destaca-se em sua compreensão o caráter sério associado ao brincar e também seu 
potencial de aprendizado. Os “dons” propostos por Froebel foram materiais que serviriam 
para trabalhar uma série de conceitos e noções desde a mais tenra idade, sendo que seu uso, 
minuciosamente detalhado, acabou por imprimir práticas que proclamavam a ludicidade, 
mas que na verdade pautavam- se em exercícios extremamente repetitivos e controlados. 
 
 
A Revista do Jardim da Infância 
 

Nos dois volumes da Revista do Jardim da Infância (RJI), identificamos que os relatos 
são abundantes em exemplos utilizados pelas professoras nas atividades que envolviam 
jogos e materiais lúdico/pedagógicos para conduzir as crianças e, com orientações 
minuciosas, trabalhar com conteúdos escolares buscando a aquisição de noções. É de nosso 
conhecimento que as origens da relação dos jogos com a educação são mais antigas, mas 
sabemos que, certamente, seu impulso deve-se, em grande parte, ao papel que a teoria e a 
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prática inspirada nas ideias froebelianas desempenharam nas instituições de educação 
infantil brasileiras a partir do século XIX1. No entender de Froebel e seus seguidores, a 
criança retiraria do material e dos objetos o seu alimento educativo e, para chegar ao 
desenvolvimento, esses deveriam passar por uma rigorosa seleção e condução:  

 
A própria criança instintivamente achará por si mesma os elementos necessários 
ao seu desenvolvimento mental, desde que se lhe dê o material adequado e se 
indique o seu emprego mais apropriado de acordo com uma certa lei (RJI, 1897, 
p. 377). 
 

Assim, nas atividades envolvendo os jogos e as brincadeiras, eram exercitados a 
manipulação, o modelamento e o treinamento. Embora na rotina do jardim de infância, 
segundo os relatos, tenha prevalecido um trabalho com os materiais e brincadeiras que 
dificilmente pode ser considerado como jogo – já que excluía a iniciativa e a organização 
da criança – este precisa ser analisado como atividade entendida desta forma pelos 
educadores da época sob inspiração froebeliana. Brougère (2003) analisa que o jogo na 
educação da primeira infância, em geral, é aceito como um suporte educativo controlado, 
onde toda iniciativa infantil é negada, pois se justifica como necessário fornecer ideias, 
conteúdo e roteiro para alcançar objetivos pedagógicos determinados. 

A preocupação com o controle das crianças explicitava-se inclusive nos momentos do 
brincar ‘mais livre’, como o recreio:  

 
O recreio geral é de trinta minutos, destinando-se quinze para o lanche que é 
feito em classe, aproveitando a professora a ocasião para corrigir certos defeitos 
que são naturais em toda criança de pouca idade. Os quinze minutos restantes 
são passados no jardim tendo as crianças toda liberdade possível, porém debaixo 
da vigilância das professoras (RJI, 1896, p. 12). 
 

De acordo com a Revista, os brinquedos e atividades proporcionados às crianças 
deveriam aproveitar a necessidade inata da criança de conhecer, por isso, poderiam ser 
usados para dar ciência a uma porção grande de coisas. Como por exemplo, a preocupação 
com a aquisição de conceitos científicos, a adoção dos hábitos de regularidade, a ordem, a 
precisão nos movimentos, a formação do espírito, tudo estava envolvido nas atividades de 
quem fazia uso dos materiais froebelianos. Para a efetivação de sua teoria educacional 
Froebel apresentou os dons, os quais eram materiais utilizados nas práticas do jardim da 
infância, como por exemplo, cubos, esferas, bolas, dentre outros. 

As atividades propostas no jardim da infância e descritas na Revista indicam que o uso 
livre dos dons (materiais) deveria restringir-se a poucos momentos, devendo, 
primeiramente, ser mostrado pela educadora o uso correto e o conhecimento que poderia 
originar-se dos objetos. Sendo assim, esperava-se que as crianças manuseassem o material 
não “desperdiçando tempo e energia”, e imitassem as ações anteriormente mostradas e 
‘sugeridas’, o que permitiria grande previsibilidade de atitudes. 
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Vários são os momentos de atividades e textos na Revista, os quais nos permitem 
pensar que os brinquedos e os jogos seriam úteis para infundir o hábito da ordem, ensinar 
conceitos e conduzir a finalidades morais necessárias e úteis – enfim, educar. Alguns 
exemplos dessas atividades são as imitações, o andar em marcha, permitindo controle das 
ações. A julgar pelas atividades indicadas nas Revistas, a utilização dos materiais era 
limitada e dirigida por inumeráveis lições, sendo a ritualização um treino de disciplina.  

 
Tendo recebido as caixas do 3º dom, as crianças devem colocá-las exatamente 
no centro dos seus espaços de modo a cobrir quatro quadradinhos. Tomem as 
caixas com a mão esquerda e retirem a tampa com a direita, colocando-a no 
canto direito de cima dos seus espaços. Em seguida ponham a mão esquerda 
sobre a caixa aberta e invertam-na com a mão direita de modo que a mão 
esquerda venha a assentar na superfície da mesa. Retirando-a com cuidado, 
ficará a caixa invertida cobrindo os quadradinhos do centro. Com a mão direita 
retirem-se as caixas com cuidado de modo a ficarem de pé no mesmo lugar os 
cubos que ela contém. Por último coloque-se a caixa sobre a tampa no canto 
direito superior, tomando-se sentido em que todas fiquem na mesma posição 
(RJI, 1896, p. 91). 
 

Além de excessivamente extenso esse ‘exercício’ revela, como exposto claramente na 
Revista, o desejo de que as crianças conheçam a importância da ordem, da regularidade e 
possam agir submetidas às orientações. Colocado por Foucault (2002), por meio de técnicas 
que buscam aumentar a utilidade, a fabricação de corpos submissos e exercitados era 
reforçada pela manipulação com os materiais propostos por Froebel, devendo ser repetidos 
várias vezes os exercícios com os dons, os quais buscavam a internalização das ações e dos 
comportamentos frente ao material, estabelecendo um “[...] elo coercitivo entre uma 
aptidão aumentada e uma dominação acentuada” (p. 119). 

Depois que cada criança tiver diante de si a caixa do segundo dom, dirija-se a 
professora, do seguinte modo, à classe: 

 
Quando eu der o primeiro sinal na campainha, cada um de vocês coloque a mão 
esquerda na extremidade do lado esquerdo da caixa, firmando-a com os dedos 
polegar e indicador; ao segundo sinal coloquem a mão direita sobre a tampa; ao 
terceiro abram as caixas ao mesmo tempo; ao quarto tirem da caixa um 
brinquedo igual a este (mostrando a bola do primeiro dom) (RJI, 1897, p. 125). 
 

Com o jogo no centro da educação o jardim de infância buscava ensinar com 
brevidade, racionalidade e mais facilidade na infância. Estas compreensões revelam 
experiências em que a intervenção do poder sobre a criança acontece pela técnica, pela 
normalização e pelo controle, transformando, reforçando, invertendo, de forma incessante. 

 
No Jardim da Infância a criança observa a concretização de uma verdade 
qualquer, reconhece-a justa e aceita-a sem dificuldade, sem forçar, por maneira 
alguma, o desenvolvimento de seu espírito (RJI, 1896, p. 123).  
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Assentadas no desenvolvimento da criança descrito pela Psicologia as práticas com os 

sujeitos infantis privilegiam os jogos e brincadeiras como aparatos pedagógicos, 
especialmente, propícios ao trabalho com as crianças em propostas de ensino que almejam 
a aprendizagem de condutas, comportamentos e, também, de conceitos e noções científicas 
(BUJES, 2000). 

No jardim cantava-se para conduzir a marcha, para alcançar a polidez, para louvar a 
pátria, para brindar bons comportamentos. Nas frases da Revista, as virtudes a serem 
cultivadas:  

 
Nossa vontade amiguinhas, é um vento de asas potentes, sejamos como os 
moinhos, ativos, bons, diligentes. [...] Eu sou muito obediente. Eu falo quando é 
preciso. Eu gosto do Jardim de Infância (RJI, 1896, p. 50 e 242). 
 

A exaltação dos comportamentos desejáveis era reiterada, bem como eram criticadas 
atitudes não toleráveis como a preguiça e a desobediência. E, por meio de relações de 
poder, identidades eram forjadas, produzidas, emolduradas. O reforço à construção de 
hábitos, movimentos ritmados e harmoniosos e domínio do corpo era frequente nos cantos: 
“Seja como ele [o relógio] meu bracinho, vai e vem, vai e vem, firme, reto, direitinho [...]” 
(RJI, 1896, p. 203). 

Não encontramos menção nas Revistas à possibilidade das crianças poderem escolher 
espontaneamente suas atividades, a não ser nos momentos de recreio no qual o controle 
estaria mais distante, porém não ausente. O trabalho fatigante diário era precedido de 
autorização e deveria servir à aprendizagem de coisas úteis, sendo a organização do 
cotidiano governada pelo adulto. Nessas instituições percebemos que a força é exercida 
pelo convencimento, pela vigilância permanente, pela manutenção da ordem. 

A partir do material examinado pode-se pensar que no dia-a-dia com os pequenos os 
movimentos livres, as atividades sem orientação não eram valorizados, a não ser que 
levassem a algum fim. O compromisso maior era com a instrução, com a aquisição de 
conceitos e com a garantia do controle das crianças. Assim, o discurso sobre os jogos se 
intensificava e se multiplicava ao mesmo tempo em que se exerciam as relações de poder e, 
dessa forma, também como meio para seu exercício. Ou seja, proporcionavam-se atividades 
economicamente úteis e potencialmente produtivas: “Assim pois, deve-se permitir o 
barulho das bolas nas mesas, desde que esse rumor seja produzido com um determinado 
fim” (RJI, 1896, p. 223). 

Por garantia, o rumor era preferencialmente excluído das atividades, sendo preterido e 
dissolvido em nome de uma sucessão de comportamentos de origem externa ao ‘jogador’, à 
criança. O jogo e o brincar eram praticados desde que tivessem um fim, desde que 
pudessem ser controlados e seu valor educativo pudesse ser estabelecido. Verificam-se 
registros de orientações em que o constrangimento e o consentimento são unificados, e nos 
quais o discurso pedagógico, ao apontar como devem ser as práticas, normatiza seu 
exercício.  
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O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
 

Ao analisarmos outro conjunto de documentos, os três volumes do Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), foi possível apreender o 
comprometimento da utilização dos jogos e brincadeiras propostos no discurso daqueles 
documentos. Neles localizamos estratégias educativas que buscam se apoderar da infância. 

Identificamos que a organização do jogo e das brincadeiras no tempo e espaço é 
proposta pelo Referencial de forma a atuar sobre a constituição dos sujeitos. As práticas 
sugeridas propõem formas de interação que buscam subjetivar os sujeitos, com prescrições 
pedagógicas detalhadas para o encaminhamento das situações que envolvem os jogos e a 
brincadeiras. 

Essa situação é discutida por Brougère (2003) ao destacar que os jogos e brincadeiras, 
quando imbuídos de intencionalidades educativas, devem não só ser vigiados, mas também 
dirigidos e não deixados à espontaneidade da criança. Em seus estudos o autor reconhece 
que o jogo livre não tem valor nas instituições escolares, onde tudo deve estar previsto para 
acontecer na ordem estabelecida.  

Nestes contextos, o adulto aparece como interlocutor privilegiado e com poder de 
direção das atividades infantis. Nesse caso, percebemos continuidades em relação à RJI 
acima examinada: a infância aparece como fase propícia para intervenção educativa, 
devendo este momento ser aproveitado por completo pela instituição e pelos adultos que 
trabalham com as crianças. De acordo com o manual, o professor deve ampliar destrezas, 
explorar posturas corporais, aperfeiçoar gestos, por meio da organização sistemática do 
ambiente e das atividades que dizem respeito a tais situações, empreendendo atenta 
observação na correção dos aspectos que envolvem tais ‘habilidades’. Vislumbramos aqui, 
conforme nos alertou Foucault, que a observação produzia um saber sobre a criança, uma 
verdade sobre a infância.  

 
As diferentes atividades que ocorrem nas instituições requerem das crianças 
posturas corporais distintas. Cabe ao professor organizar o ambiente de tal forma 
a garantir a postura mais adequada para cada atividade, não as restringindo a 
modelos estereotipados (RCNEI, v. 3, p. 37). 
 

A ritualização cotidiana, proposta para as práticas, imprime um controle extensivo 
sobre o tempo e os espaços, incluindo, também, a atuação sobre os movimentos das 
crianças, explicitando a compreensão de que governar deve ser entendido como agir de 
acordo com as regras. A preocupação com o aperfeiçoamento das competências motoras 
por meio das atividades diárias, inclusive com jogos e brincadeiras, aparece em destaque no 
texto do material, que enfatiza a necessidade de concentrar esforços para que as crianças 
possam desenvolver uma “[...] ampliação progressiva da destreza para deslocar-se no 
espaço” (RCNEI, v. 3, p. 35). 

O recurso aos jogos e brincadeiras é subsídio para dirigir o tempo das crianças, para 
controlar suas intenções, enquadrando-as dentro do ambiente institucional. É importante 
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observar como o brincar e o movimento integram estrategicamente o currículo dirigido aos 
pequenos. 

 
Pelo seu caráter coletivo, os jogos e as brincadeiras permitem que o grupo se 
estruture, que as crianças estabeleçam relações ricas de troca, aprendam a 
esperar sua vez, acostumem-se a lidar com regras, conscientizando-se que 
podem ganhar ou perder (RCNEI, v. 3, p. 235). 
 

Dessa perspectiva, os jogos e brinquedos, como artefatos culturais, ao fazerem parte 
das práticas educativas com intenções instrucionais, imprimem produtividade ao processo 
de construção da subjetividade. Como elementos do currículo, comprometem-se com 
objetivos que buscam formar, construir iguais. Em geral, neste processo de construção o 
adulto tem um importante papel na seleção das atividades, na disponibilização dos 
materiais e na gestão das crianças. 

 
A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, 
para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos 
sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em 
um espaço singular de constituição infantil (RCNEI, v. 1, p. 27). 
 

O RCNEI, ao dizer como devem ser encaminhadas, organizadas e conduzidas as 
atividades, faz prescrições de uso no que se refere aos jogos e brincadeiras, induzindo os 
sujeitos – professoras e crianças – a seguirem as orientações, a encontrarem no texto 
amparo para suas ações e propostas. Isso conforma o campo de atuação dos indivíduos, 
expondo-os a um direcionamento desejável e coerente para cada jogo, cada atividade. 

Na elaboração das situações didáticas para a aprendizagem matemática aparecem como 
exemplos jogos e brincadeiras, entendidos como momentos propícios para introdução de 
noções e conceitos matemáticos. É sugerido que se complexifiquem as situações 
corriqueiras das crianças, a fim de fugir do convencional e chegar a soluções melhores por 
parte das crianças, fazendo com que elas possam por meio dessas práticas utilizar conceitos 
matemáticos.  

 
É preciso lembrar que os jogos de construção e de regras são atividades 
permanentes que propiciam o trabalho com a Matemática (RCNEI, v. 3, p. 236). 
 

O texto do documento destaca que as crianças organizam muitas situações e participam 
de experiências que envolvem a Matemática, mas essas carecem de planejamento e 
controle, o que só é conseguido pela intervenção do professor e por um trabalho minucioso 
que deve objetivar a adequação e a validação das situações. Assim, são os direcionamentos 
exercidos pelo adulto que imprimem um valor educativo às atividades pelas quais as 
crianças se interessam. Em vistas do controle empreendido, naturalmente as crianças 
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quando maiores poderão ser capazes de governar a si mesmas, aceitando tranquilamente 
participar de atividades com finalidades específicas. 

 
À medida que crescem, as crianças conquistam maior autonomia e conseguem 
levar adiante, por um tempo maior, ações que tenham uma finalidade, entre elas 
atividades e jogos (RCNEI, v. 3, p. 213). 
 

Os jogos também são citados como oportunidade para trabalhar a escrita, ao 
permitirem às crianças a leitura e a redação de suas regras, constituindo-se essa atividade 
em trabalho específico de linguagem, voltado para o desenvolvimento cognitivo. Ao 
orientar para esse encaminhamento o texto do manual marca e determina usos, que podem 
ser apropriados bem como repetidos pelos sujeitos professores, desdobrando-se diretamente 
nas atividades desenvolvidas com as crianças.  

Com respeito aos materiais, nas atividades lúdicas os brinquedos adquirem importância 
primordial, sendo instrumentos eficazes na educação das crianças. No texto do documento 
são citados como recurso a ser privilegiado nas ações com as crianças sem, contudo, fazer 
ressalvas ou reflexões acerca do caráter mercadológico que cerca a produção, divulgação e 
uso de uma extensa gama de objetos dirigidos ao público infantil. 

 
Os brinquedos constituem-se, entre outros, em objetos privilegiados da educação 
das crianças. São objetos que dão suporte ao brincar e podem ser das mais 
diversas origens, materiais, formas, texturas, tamanho e cor (RCNEI, v. 1, p. 71). 
 

Disso decorre que os objetos são apresentados a partir de seu potencial pedagógico, 
adquirindo status de educativos nas práticas e nas instituições. Tais colocações podem 
reforçar a compreensão de que os materiais são elementos essenciais e potencializadores do 
ensino por si só, o que, conforme nosso entendimento, não acontece de forma generalizada 
e muito menos garantida. 

Ao valer-se de temas ligados ao universo infantil o discurso que orienta a utilização 
dos jogos e brincadeiras nas instituições infantis se apoia em outros elementos que o 
sustentam. Os materiais utilizados para isso pretendem, em seu conteúdo, na forma e nas 
práticas que suscitam, associar educação e desenvolvimento.  

 
[...] o que faz com que esses jogos sejam considerados educativos não é tanto a 
motivação lúdica e sim os temas abordados por intermédio desses princípios. O 
que domina são os temas de animais e da natureza que aparecem com um 
conteúdo que evoca, ao mesmo tempo, a aprendizagem e a infância. As letras, as 
palavras e o alfabeto constituem o segundo tema, cuja relação com a educação é 
evidente (BROUGÈRE, 2004, p. 201).  
 

Consideramos que o discurso difundido pelo documento mobiliza práticas específicas 
com os jogos e brincadeiras ao apresentar indicações e encaminhamentos para trabalhar 
essas práticas. A fim de ensinar conteúdos e comportamentos, o Referencial pode ser visto 
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como um documento oficial que põe em exercício a vontade de saber sobre a infância, se 
apodera dela e a constrói pela via educativa. 

As brincadeiras e jogos são considerados momentos privilegiados para as intervenções, 
gerando posturas adequadas quando corretamente sugeridos e coordenados pelo professor, 
tornando-se instrumentais e educativos para o movimento.  

 
É grande o volume de jogos e brincadeiras encontradas nas diversas culturas que 
envolvem complexas sequências motoras para serem reproduzidas, propiciando 
conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento (RCNEI, v. 3, p. 
24). 
 

Entendemos, pois, que consideradas como alvo privilegiado das ações institucionais 
educativas, as crianças são elementos importantes nos jogos e redes de poder. Essa questão 
já era destacada e explorada há 100 anos, como vimos na análise das Revistas do Jardim da 
Infância. Sobretudo, porque é por meio do adulto e dos jogos e brincadeiras introduzidas na 
educação infantil que se consegue atingir a grande maioria das crianças de forma planejada.  

Diante disso, identificamos no material analisado como os encaminhamentos para as 
atividades estão calcados em um discurso que enaltece o desenvolvimento, a liberdade e a 
autonomia, muito embora se concentrem em sugestões para contenção do sujeito infantil 
em sua integralidade. Talvez uma descontinuidade que podemos apontar nos RCNEI em 
relação às RJI é o discurso da autonomia e liberdade presente no primeiro documento. 
Trata-se de tecnologia de “autovigilância”, “expressão individual”, podendo ser traduzidas, 
no caso dos RCNEI, como experiências pedagógicas que mobilizam “interiorização das 
regras, dos critérios, das exigências tanto da vida coletiva quanto das formas de conduta 
individual desejáveis, por parte do sujeito da educação” (BUJES, 2008, p.117). Ao esperar 
reprodução de ações, movimentos e gestos tenta-se conduzir a conduta da criança, de modo 
que as atividades lúdicas possam ajudar a compor sua subjetividade. 
 
 
Considerações finais 
 

Considerar a questão dos jogos, brinquedos e brincadeiras sob o ângulo dos discursos 
com ênfase em seu valor educativo significa para nós construir uma hipótese explicativa 
que, sem contrapor-se às proposições de outros autores acerca dos benefícios dessas 
práticas e objetos ao desenvolvimento infantil, abre novas possibilidades de incursão nesse 
domínio. Representa uma frutificação do pensamento frente aos questionamentos sobre a 
utilização dos jogos e brincadeiras para ensinar conteúdos e educar. 

Embora nossa análise se concentre nas propostas voltadas para as instituições 
educativas, não desconsideramos que estas espelham as questões sociais dos contextos nos 
quais estão inseridas. Este é um aspecto importante para a pesquisa histórica levar em 
conta, atentando para os engendramentos e entrelaçamentos efetivados para a concretização 
de ideias e práticas coadunadas com a realidade social de cada período. 
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A análise do discurso pedagógico, ao modo de Foucault, sobre o papel dos jogos e 
brincadeiras das Revistas do final do século XIX, em São Paulo, e do RCNEI de 1998, no 
Brasil, permitiu-nos reconhecer os efeitos do poder ao ligar-se a campos de saber que 
legitimam conceitos e concepções. Na medida em que se construiu, na modernidade, uma 
ideia de criança frágil e indefesa, abriu-se um imenso campo de investimento a ser 
explorado pela esfera educativa. O discurso produzido sobre o potencial educativo dos 
jogos e brincadeiras pode atuar sobre os sujeitos infantis e produzir efeitos em suas 
condutas e formas de pensar, atingindo por completo os indivíduos, na medida em que 
operações de gestão das populações passam, cada vez mais, desde o século XVIII, a 
compor as técnicas políticas dos sistemas e suas instituições. Ou seja, os jogos e 
brincadeiras ao serem inseridos em uma cadeia de técnicas de regulação e de governo de si 
é o que Foucault chamou de biopoder, elemento com o qual estamos identificando a 
continuidade entre esses dois momentos: 1896/7 e 1998. Por outro lado, descontinuidades 
também foram apreendidas entre esses dois momentos, como acima assinalamos: trata-se 
da invenção da autonomia e da liberdade como estratégias para administrar a infância na 
contemporaneidade. Nosso entendimento é de a prática de jogos é afetada por relações de 
poder. Nesse caso caberia perguntar: Será que a ideia do jogo livre não é também uma 
produção de verdade? Haveria possibilidade de escolha entre o jogo como disciplinamento 
e o jogo como liberdade?  

Com Foucault pudemos compreender o quanto os discursos são práticas, uma vez que 
conformam o campo de ações dos sujeitos envolvidos nas ações das quais falam, atuando 
assim sobre sua constituição, gerando efeitos em suas subjetividades. A rede que comanda 
esses discursos é ampla, muitas vezes descontínua, indo desde as famílias, passando pelas 
escolas, pela mídia, pela indústria e pelos campos de saber. Campos de ação e pensamento 
que se solidarizam e reforçam, endossando discursos assemelhados em suas diferenças na 
medida em que o foco é o do controle dos sujeitos. 

A partir desses apontamentos podemos dizer que o discurso sobre os jogos e o brincar, 
construído na trama histórica da modernidade e associado à infância, constituiu-se, 
potencialmente, para propagar a educação de modo a administrar a população infantil. 
Assim, sendo inseridos nas instituições educativas, sob a supervisão e orientação do adulto 
responsável pela educação das crianças, os jogos e o brincar alcançaram resultados 
satisfatórios em termos de aquisição de noções, letras e números, atuando na constituição 
das subjetividades infantis. Portanto, é preciso, pois, como incentivou-nos Foucault (2005), 
analisar esse discurso como um acontecimento, determinar as condições de sua existência, 
estabelecer as correlações com outros enunciados, mostrando as exclusões e sua condição 
de possibilidade. 
 
 
Notas 
 
1. De acordo com Kishimoto (1998) “Embora não tenha sido o primeiro a analisar o valor educativo do jogo, Froebel foi o 

primeiro a colocá-lo como parte essencial do trabalho pedagógico, ao criar o jardim de infância com uso dos jogos e 
brinquedos” (p. 61). 
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