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RESUMO 

O brincar na educação infantil é muito importante e é direito legal de qualquer criança, aliás, direito ao 

lazer é direito de qualquer pessoa de acordo com nossa Constituição. Diante disso, o objetivo desse 

trabalho foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema de Políticas Públicas e seus direitos de 

brincar, e são inúmeros métodos e tipos de jogos, brincadeiras e atividades de lazer ao ar livre em praças e 

pátios que podem ser desenvolvidas com alunos da educação infantil. Pesquisando-se em revistas 

acadêmicas científicas disponíveis on-line e impressas, livros e bases de dados, reunindo e comparando os 

diferentes dados encontrados, pode-se concluir que o lazer tem o papel de motivador social e político, e 

com a promoção do direito ao brincar na educação das crianças, é possível contribuir para o 

fortalecimento das práticas pedagógicas desenvolvidas por gestores e educadores brasileiros e na 

qualificação de políticas públicas para a infância. 
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ABSTRACT 

 

 
Playing in early childhood education is a very important and legal right that any child, in fact, the right to 

leisure is the right of anyone according to our Constitution. Therefore, the objective of this work was to 

carry out a bibliographic research on the subject of Public Policies and their rights to play, and there are 

many types of games, games and leisure activities outdoors in squares and patios that can be developed 

with students from child education, researching scientific academic journals available online and in print, 

books and databases, gathering and comparing the different data found. , it can be concluded that leisure 

has the role of social and political motivator, and with the promotion of the right to play in children's 

education, it is possible to contribute to the strengthening of pedagogical practices developed by Brazilian 

managers and educators and in the qualification of policies public policies for childhood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 10 de dezembro 

de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, estabeleceu que todo Ser Humano 
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tem direito ao lazer. A elaboração da Carta Internacional de Educação para o Lazer, 

proposta pela Associação Mundial de Recreação e Lazer, tem a finalidade de informar 

aos governos, às organizações não governamentais e às instituições de ensino, tratando 

do significado e dos benefícios do lazer e da educação para e pelo lazer (ONU, 2019).  

Conforme Silva et al. (2006), podemos assegurar que a Lei de Diretrizes e Bases 

da educação Nacional (BRASIL. Lei nº 9.394/96), foi embasada na Constituição de 

1988 onde assegura completamente a significância do ingresso da criança, entre o 

momento que nasce até completar seis (6) anos, o acesso ao ensino  infantil, sendo pré 

escolas e creches, podendo assim compreender que a primeira etapa da educação básica 

da educação infantil que é responsável pelo desenvolvimento da criança em todos os 

aspectos é segurada, e é onde acaba sendo os primeiros locais onde o brincar de forma 

protegida, com ambiente específicos acontece. 

A escola é um dos espaços apropriados para o brincar infantil, por representar 

um contexto no qual há um padrão de atividades, papéis sociais, relações interpessoais, 

além de troca de experiência da criança em desenvolvimento. As experiências 

vivenciadas pela criança no contexto escolar são percebidas de forma que cada criança 

concebe diferentes significados às experiências de seu contexto de inserção a essas 

experiências vão influenciar a criança durante toda a sua vida (SILVA, et.al. 2006). 

Visando a importância desses momentos desde a infância, inicialmente foi 

identificado um projeto de Lei que foi sancionado no Município de Itapeva-SP que leva 

o nome de “Semana do Brincar” e trata sobre práticas de jogos, brincadeiras tradicionais 

e do contato com brinquedos realizados pelas próprias crianças, e através disso foi dado 

o incentivado a pratica do lazer em praças públicas do município. Após esse contato 

com esse projeto de Lei, todas as escolas de Educação Infantil foram convidadas a ir 

com seus alunos a espaços adequados e realizar brincadeiras ao ar livre, tais atividades 

foram realizadas e registradas, resgatando assim brincadeiras e atividades em espaços 

externos.  

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi compreender qual o papel 

fundamental das Políticas Públicas e seus direitos de brincar, e como ela tem 

importância no desenvolvimento das crianças fora do âmbito escolar, trazendo assim 

vivencias e convívios sociais que se difere dentro de uma sala de aula e com a intenção 
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de que a criança continue a brincar fora de horário escolar incentivando assim a realizar 

essas atividades em espaços públicos e apropriados. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No que diz respeito às condições dos direitos sociais básicos, o direito ao lazer 

não é apenas aplicável diretamente no sistema perante o poder público, mas também 

afeta a relação entre as pessoas, como na relação de trabalho (Bezerra, 2016).  

O reconhecimento do direito social ao lazer contribui para a expansão do ser 

humano em sua essencialidade, com a liberação para a convivência familiar, a 

confraternização com os amigos, a prática recreativa, esportiva, cultural, a fruição das 

artes, o estudo, o que o condiciona ao crescimento pessoal, familiar e social (ÂMBITO 

JURÍDICO, 2010).  

Promover e incentivar o contato com a natureza e desenvolver atividades ao ar 

livre é muito importante para trabalhar a imaginação das crianças, pois são nestes 

ambientes que os objetos comuns como terra, pedras e conchas se tornam castelos, 

aviões e até mesmo bonecos (ALIANÇA PELA INFÂNCIA, 2020). 

Este tema se mostra tão importante para as crianças, que o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) estabeleceu a diversão e o brincar como direitos inerentes à 

liberdade, conforme preceitua o artigo 16, IV do ECA.  

Com isso, foi criado um projeto de lei na esfera municipal de Itapeva, que visa à 

semana do brincar, buscando o interesse pelo desenvolvimento saudável das crianças, 

envolvendo uma combinação do aprendizado com o brincar de maneira lúdica.  

Além de ser importante para trabalhar a imaginação, a criança, ao brincar, acaba 

estimulando o aprendizado, a coordenação motora e a socialização, habilidades muito 

importantes para o seu desenvolvimento. Assim, além de ser um direito, o brincar se 

mostra como uma forma de expressar o pensamento e os sentimentos das crianças, 

proporcionando momentos de convivência saudável, fraterna, construtiva e criativa 

(REIS, 2011). 

Atualmente, as atividades do dia-a-dia fazem com que haja dispêndio de tempo, 

onde até mesmo crianças e adolescentes revelam-se não serem praticantes de atividades 
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de lazer em caráter de ocupação física-corporal, a prática do lazer é fundamental para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes, para o bem-estar físico, mental e 

intelectual. A ideia por traz de lazer envolve um conjunto de ocupações que vai além da 

diversão e entretenimento. Há pleno envolvimento do indivíduo, para que se entregue à 

livre vontade, desenvolvendo autoconhecimento, participando de ações voluntárias, e 

até mesmo o repouso. O mero desembaraço das obrigações profissionais, familiares e 

sociais, já pode ser considerado como lazer (DUMAZEDIER, 2004).  

O brincar é uma ação tanto das crianças quanto dos adultos, pois antigamente, as 

crianças participavam de festas, lazer e jogos dos adultos, mas estando em ambientes 

diferentes (OLIVEIRA, 2002). 

Muitas brincadeiras que antes aconteciam em ambientes abertos, como ruas, 

praças de eventos e públicas, eram sem supervisão de pais, ou qualquer outro 

responsável adulto, e as crianças brincavam livres, sem medo, sem distinção de gênero e 

idade (Velasco, 1996). 

Com a mudança de hábitos nos últimos anos, o brincar passou por várias 

transformações, pois com os espaços físicos menores deixou de haver segurança para 

que as crianças possam brincar, onde o ritmo da vida agitada em que os indivíduos se 

encontram hoje reduziu o tempo das atividades lúdicas e as novas tecnologias 

diminuíram o interesse pelas brincadeiras (FRIEDMANN, 2006).  

           O brincar é tido como um elemento cultural, do riso e da história, sendo um 

fenômeno social, considerando que a participação de todos era comum, mas com o 

passar do tempo deixou de ter vínculo social, passando a ser individual (FRIEDMANN, 

1996).  

Entre as brincadeiras que podem ser desenvolvidas em espaços públicos estão à 

amarelinha, esconde-esconde, brincadeiras de roda e pula corda, etc., como podemos 

ver abaixo nas ilustrações abaixo. 

 

Figura 1. Brincadeiras desenvolvidas em espaços externos 
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Fonte: CARVALHO, (2018). 

 

 

Atualmente a sociedade contribui para o aparecimento de dois agentes, ou seja, a 

criança separada da vida dos adultos e a inserção da mesma na escola, utilizando as 

atividades lúdicas como ferramenta para aprendizagem, sendo que o brincar é tido como 

uma atividade exclusivamente infantil (KISHIMOTO, 2002). 

O brincar oportuniza um crescimento saudável para a criança, sendo que ela vive 

infância na sua totalidade, tornando-se um adulto equilibrado nos requisitos físicos e 

emocional, superando as dificuldades da vida adulta com maior criatividade. Portanto, a 

criança que é impedida de brincar, seja qual for o motivo, apresentará muitos problemas 

por falta dessa experiência (VELASCO, 1996).  

Na infância, o brincar, é o caminho onde a criança organiza suas experiências, 

pois quanto mais intensa e variada for à brincadeira, mais elementos favoráveis ao 

desenvolvimento mental, emocional e infantil se apresentarão (OLIVEIRA, 2002). 

Na atualidade as brincadeiras são tidas como um valioso recurso pedagógico, o 

qual os professores fazem uso delas para desenvolver nas crianças as suas habilidades 

estimulando a descoberta de novos conhecimentos (MOYLES, 2006). Portanto, a 

brincadeira tem a função de integrar, pois nela sempre existem novidades, que é 
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essencial no que se refere a estimular a criança, já que na medida em que se brinca ela 

começa a se conhecer e construir o seu mundo interior (KISHIMOTO, 2003).  

Na brincadeira a criança descobre em si mesma a várias maneiras de interagir 

com o mundo a sua volta, compete ao professor oportunizar momentos desafiadores, 

possibilitando muitas respostas, estimulando a criatividade e a autonomia, afinal o 

brincar alegra e estimula o sentido das crianças colaborando com o desenvolvimento 

integral e sua socialização com o todo (MOYLES, 2006). 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo sabendo que muitos pais optam por deixar seus filhos dentro de casa, até 

mesmo por uma questão de segurança e também pelo tempo corrido, podemos concluir 

que o lazer tem papel fundamental para um momento fora do ambiente residencial ou 

escolar, e são nesses locais públicos que as crianças podem chegar a criar novos 

convívios sociais, como os vínculos de amizades, encontros com todos os tipos de 

gêneros e classes. 

Com as políticas públicas caminhando em prol da sociedade e focada no bem-

estar da criança, ela pode proporcionar locais adequados e com mais segurança, pois, 

são nesses locais que a criança pode promover suas ordens, regras e um bom convívio 

com os demais. 

Foi por meio do Projeto de Lei “Semana Municipal do brincar” instituído na 

cidade de Itapeva-SP que trouxe como obrigatoriedade para as escolas do ensino infantil 

do município juntamente com os profissionais da educação a efetivar a utilização de 

ambientes externos, como praças e lugares públicos com a intenção de trazer a 

memórias, vivências de brincadeiras que antigamente era comum a ser realizadas nas 

ruas, parques e praças. 
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