
Alma Inclusiva

Do ponto de vista conceitual, 
educativo e psicológico, a ativida-
de lúdica, o brincar, é compreendi-
do como recurso de construção da 
identidade de cada ser humano, 
de autoconhecimento e como ele-
mento potencializador do trabalho 
educativo.

Para a criança, o brincar é 
a coisa mais séria do mundo, tão 
necessária para o seu desenvol-
vimento quanto o alimento e o 
descanso. É o meio que a criança 
tem de travar conhecimento com o 
mundo e adaptar-se ao que a ro-
deia. As brincadeiras e jogos que 
vão surgindo gradativamente na 
vida do ser – desde os mais fun-
cionais até os de regras, mais ela-
borados – são os elementos que 
lhes proporcionarão as experiên-
cias, possibilitando a conquista da 
sua identidade.

Brincar é uma forma de co-
municação muito importante du-
rante a infância, é por meio das 
brincadeiras que a criança conse-
gue reproduzir o seu cotidiano. O 
ato de brincar possibilita o proces-
so de aprendizagem da criança 
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porque facilita a construção da re-
flexão, da autonomia e da criativi-
dade, estabelecendo uma relação 
estreita entre brincadeira e apren-
dizagem.

O brincar torna-se um aspec-
to de ligação do real ao imaginá-
rio. A criança reinscreve, de forma 
inconsciente, no mundo externo 
conteúdos de seu mundo interno. 
Esta brincadeira permitia à crian-
ça elaborar de modo inconsciente 
angústia frente a cada fase de sua 
vida.

Para o D. Winnicott, o brincar 
é universal, saudável e de todo 
desejável, inclusive na sessão de 
análise. O brincar facilita a comu-
nicação consigo e com os outros, 
propiciando experiências inéditas 
de desintegração e integração do 
paciente. A sessão de psicanáli-
se pode ser pensada como uma 
manifestação sofisticada e con-
temporânea da experiência de 
brincar. A sessão se funda em um 
espaço e temporalidade próprios 
que têm semelhanças com o es-
paço e a temporalidade das rela-
ções iniciais mãe-bebê.

As brincadeiras alicerçam 
as aprendizagens dos elementos 
mais complexos de nossa psi-
que e podem contribuir de forma 
inequívoca e inigualável para o 
desenvolvimento infantil. O brin-
car pode, então, ser considerado 
como uma fonte de energia que 
impulsa a criança na direção do 
seu desenvolvimento psicológico 
e cognitivo.

Conclui-se que a criança tor-
na se menos dependente da sua 
percepção e da situação que a 
afeta de imediato, passando a di-
rigir seu comportamento também 
por meio do significado em seu 
desenvolvimento. Uma criança 
que brinca na sua infância tem a 
possibilidade de ser um ser huma-
no melhor para a Sociedade.
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