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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva estudar o brincar na prática pedagógica do professor da 
educação infantil, identificando a sua compreensão/concepção sobre o brincar e o 
seu papel no desenvolvimento da criança. Pretende-se assim caracterizar a prática 
docente e as contribuições do brincar para o desenvolvimento da criança. O lúdico 
se apresenta como proposta diferenciada para o ensino, por meio da 
utilização de jogo e brincadeiras que promovam a educação e a formação dos 
indivíduos. Foi realizada uma pesquisa com a participação de cinco professores de 
dois colégios da rede de ensino particular de Fortaleza, buscando obter informações 
a respeito de sua prática em sala de aula voltada ao uso de brincadeiras no 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Para isso, utilizou-se de questionário 
com questões abertas que facilitaram a coleta de informações e experiências por 
parte dos professores. O trabalho se fundamenta em teóricos como Antunes 
(2002); Aufauvre (1987); Kishimoto (1996-1997); Vygotsky (1991), entre 
outros. Os dados apontam que a utilização do lúdico em sala de aula vem 
contribuindo positivamente para o ensino-aprendizagem, e que segundo os 
sujeitos da pesquisa, serve não só como facilitador, mas também socializador 
da criança. 
 

Palavras-Chave: Jogos, Brincadeiras; Lúdico, Processo Ensino-

Aprendizagem. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A educação infantil como direito da criança representa uma conquista que se 

efetiva a partir de muitas lutas na história da sociedade brasileira. No Brasil, os 

jardins de infância froebelianos penetraram nas instituições particulares como 

inovação pedagógica destinada à elite do início do século XX, como forma de 

mostrar a modernidade da escola, que oferecia um curso semelhante ao divulgado 

no então modelo do sistema educacional americano. 

Somente nas décadas de 1960 e 1970, a psicologia do desenvolvimento e a 

psicanálise contribuíram para que se visse a infância como um período especial do 

desenvolvimento humano, enfatizando o papel da brincadeira na educação infantil. 

(ANTUNES, 2002, p. 23). 

Na perspectiva de melhoria do ensino infantil, salientando reflexões sobre a 

formação adequada dos professores em sua atuação, o brincar se insere como uma 
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importante atividade, mediando o processo ensino-aprendizagem das crianças que 

têm acesso a essa etapa da escolarização. 

Sob esse aspecto, a psicopedagogia vem mostrando que o brincar infantil tem 

um papel importante no desenvolvimento da criança, ao tempo em que satisfaz 

algumas de suas necessidades. 

Este artigo científico tem como fonte principal o estudo dos jogos e 

brincadeiras no contexto da educação infantil, nos quais busca constatar a interação 

do lúdico com outras disciplinas, pois para muitos professores o mesmo é usado 

apenas como forma de lazer, não adquirindo um papel essencial à vida da criança. 

Para a realização do mesmo, foram investigadas as escolas Instituto Frei 

João Pedro de Sexto e Paulo Freire, onde se abordou o tema “O papel do brincar na 

prática pedagógica da educação infantil”, com intenção de socializar os sentimentos 

e opiniões dos docentes a respeito do lúdico como instrumento de aprendizagem, 

possibilitando um conhecimento maior e detalhado sobre o tema. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa tem como objeto de estudo o brincar 

na prática pedagógica do professor da educação infantil, objetivando particularmente 

identificar qual a compreensão do professor da educação infantil em relação ao 

brincar e o seu papel no desenvolvimento da criança. De modo mais específico, 

pretendemos caracterizar a prática docente e suas contribuições para o 

desenvolvimento da criança e analisar a importância do brincar na aprendizagem 

infantil.  

Desta forma, pretende-se contribuir com reflexões que possibilitem aos 

educadores se debruçarem sobre o papel do brincar na aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, contribuindo para a elevação da qualidade nessa 

modalidade específica de ensino. 

Aufauvre (1987), Piaget (1978), Kishimoto (1997), entre outros 

estudiosos da área, viabilizaram a construção do trabalho e determinaram o 

seu direcionamento. 

As abordagens teóricas permitiram refletir de maneira sistemática 

sobre a temática escolhida, abrindo caminho para o aprofundamento e 

estudos posteriores, já que se trata de assuntos que estão em pauta na 

maioria das discussões referentes à educação de crianças. Essas discussões 

privilegiam tanto o cuidado quanto as estratégias de aprendizagem 
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direcionadas à criança, enfatizando o brincar enquanto atividade principal no 

período pré-escolar. 

Sob esse aspecto, discutimos a utilização de brincadeiras no processo 

ensino-aprendizagem de crianças, aumentando o entrosamento dos 

indivíduos envolvidos no processo, sociabilizando e promovendo o respeito 

mútuo. 

 

1.1 A Importância Do Brincar Na Aprendizagem E Desenvolvimento 

Das Crianças 

 

A infância, que desde o renascimento ganha atenção especial dos 

educadores, passa a ser entendida como período especial na vida do ser 

humano. Na sociedade contemporânea, a criança tem o seu próprio momento 

de ser, veste-se de acordo com sua idade, brinca com objetos construídos 

culturalmente para ela e tem uma educação específica, organizada e 

orientada para a satisfação de suas necessidades. 

Em relação ao lúdico, este se refere ao ato de brincar em que podem 

se incluir nesta relação os jogos, o uso de brinquedos e a própria diversão, 

dependendo ainda da conduta de quem joga e de quem se diverte.  

Vygotsky (1991) percebe a brincadeira como uma atividade que tem 

claras relações com o desenvolvimento, por permitir que a criança recrie a 

realidade em que está inserida, utilizando apenas sistemas simbólicos. 

Segundo ele, o brinquedo (referindo-se especificamente à brincadeira de faz-

de-conta) cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança, tendo 

significativa influência no seu desenvolvimento. 

 

No brinquedo, a criança sempre se comporta além do 
comportamento habitual de sua idade, além de seu 
comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse 
maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de 
aumento, o brinquedo contém todas as tendências do 
desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, 
uma grande fonte de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991, 
p.117) 

 

Para Antunes (2002), os jogos objetivam estimular o crescimento, como 

também a aprendizagem, definindo-se como uma representação da relação 
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interpessoal entre sujeitos, realizada dentro de determinadas regras, 

intensidade e atividade. Apesar de o jogo ter sempre como resultado a 

vitória, o empate ou a derrota, o autor destaca que “a palavra jogo se afasta 

do significado de competição e se aproxima de sua origem etimológica latina, 

com o seu sentido de gracejo ou mais especificamente divertimento, 

brincadeira, passatempo” (ANTUNES, 2002, p. 09). 

Toda a essência do jogo se sintetiza em suas regras, pois é operando 

dentro de algumas regras e percebendo com clareza sua essência que 

vivemos bem e nos relacionamos com o mundo. Neste contexto, a brincadeira 

é uma proposta criativa e recreativa de caráter físico ou mental, desenvolvido 

espontaneamente, em cuja evolução é definida e nem sempre prevista, já que 

depende dos métodos adotados para que esta se realize.  

 

Os jogos, brinquedos e brincadeiras são atividades 
fundamentais na infância, o brinquedo pode favorecer a 
imaginação, a confiança e a curiosidade, proporcionar a 
socialização, o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento, da criatividade e da concentração. (ANTUNES, 
2002, p. 11). 

 

1.2 Escola Como Promotora Do Desenvolvimento Cognitivo Através Do 

Uso De Jogos E Brincadeiras Educativas 

 

A utilização dos jogos e brincadeiras por professores deve ser 

realizada de forma planejada. Assim, a utilização de jogos pedagógicos como 

recursos de sala de aula serviria como facilitador da compreensão dos 

conteúdos abordados, proporcionando uma participação mais ativa no 

processo de ensino-aprendizagem. O conjunto desses aspectos com certeza 

contribuiria para o desenvolvimento harmônico dos alunos. 

O brincar é uma forma de inserir a criança na sociedade, buscando 

valores, crenças, normas, leis, regras, hábitos, costumes, história e princípios 

éticos. Através dele, conhecimentos são construídos, transmitidos e 

assimilados pela criança. Santos (2003) procura ressaltar a apropriação da 

cultura que resulta da interação com as crianças e os instrumentos de 

brincar; ou seja, os brinquedos criados a partir de imagens significantes e 

significados próprios da cultura do grupo ao qual a criança pertence. 
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O brincar como fenômeno psicológico e psicoterápico, são uma 
necessidade e um fator determinante no desenvolvimento 
integral, na constituição de sua personalidade, construção de 
sua identidade, fator de relação e comunicação com outros 
sujeitos e consigo mesmo. (SANTOS, 2003: 112). 

 

No processo de desenvolvimento infantil, há aspectos universais que 

igualam as crianças, destaca a autora citada, enumerando os elementos 

biológicos e psicológicos. No entanto, existem aspectos que as diferenciam, 

dentre eles, os fatores socioeconômicos e culturais.  

 

Sujeito que se constitui nas relações com as figuras parentais e 
com outros sujeitos com quem se relaciona ao longo de sua 
existência, com o meio e os objetos, que traz ao nascer um 
substrato orgânico, um ser em desenvolvimento, portanto sujeito 
único e peculiar, que vai construindo-se num processo contínuo 
e dinâmico que perdura por toda vida. (SANTOS, 2003, p. 113).  

 

Para esta autora, através do brincar, a criança repensa suas angústias, 

medos e conflitos internos, manifesta seus sentimentos e emoções, encontra 

respostas para tais angústias elaborando teorias, afirma-se, constrói-se, 

resgata a possibilidade de “ser” e “sentir” prazer e desprazer, alegria e 

tristeza, medo e raiva, amor e ódio, dentre outros. 

Se os alunos tivessem oportunidade de aprender brincando, talvez 

essa nova experiência possibilitasse aos mesmos responder 

questionamentos, equacionar dificuldades de aprendizagem, facilita r a 

comunicação e propiciar o estabelecimento de relações interpessoais. Um ato 

criativo, em que os alunos podem criar, descobrir e se conhecer.  

 

Brincar e criar são atividades semelhantes em que a criança 
necessita de iniciativa e autonomia, de coragem para realizar 
atividades descompromissadamente, coragem para errar e 
tentar quantas vezes forem necessárias ou desistir (SANTOS, 
2003, p. 114). 

 

Talvez seja, sem dúvidas, um importante recurso pedagógico que 

estimula e desenvolve as funções mentais superiores, as funções 

psicomotoras e participa no processo de construção do conhecimento. A 

criança se desenvolve e aprende brincando, adquire experiências e 
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conhecimentos, pensa e raciocina, descobre e apreende o mundo e a si 

própria, constrói-se física, social, cultural e psicologicamente. 

Na construção deste artigo, vários desafios tiveram que ser vencidos, 

como a busca por um referencial adequado à temática escolhida; elaboração 

e aplicação de questionários com profissionais que trabalham na área da 

educação e que utilizam o processo do brincar como alternativa viável para a 

educação; seleção e análise dos dados obtidos. 

O instrumento utilizado para a obtenção de dados neste estudo foi um 

questionário com 4 (quatro) questões abertas e subjetivas voltadas à 

aplicação de brincadeiras como estratégia de ensino-aprendizagem, que, por 

se tratar de um procedimento mais dinâmico para absorver as informações 

necessárias sobre o conteúdo abordado, serviu, também, para a construção 

de um paralelo entre a teoria e a realidade vivenciada por estes profissionais.  

Assim, a população alvo constou de 5 (cinco) profissionais da 

educação das Escolas Instituto Frei João Pedro de Sexto e Paulo Freire. Os 

questionários foram entregues às professoras e devolvidos por volta de uma 

semana depois com todas as questões respondidas, embora que de forma 

bastante sucinta.  

Por meio da aplicação do questionário, pretendeu-se obter informações 

que pudessem ser utilizadas em uma análise qualitativa deixando o sujeito à 

vontade para que pudéssemos conhecer suas opiniões.  

Este instrumento de obtenção de dados, segundo Coelho (2006), 

 

Permite a obtenção de informação muito importante. Aplicável a 
diferentes e diversas atividades, os questionários permitem aferir a 
opinião das pessoas e daí definir estratégias, políticas e 
procedimentos, por forma a obter os melhores resultados e 
desempenho. (p. 37). 

 

Após esse procedimento, foi realizada a análise do campo de estudo 

direcionado ao que foi percebido na teoria em relação à prática, tomando 

como categorias: 1ª) A relação atividade lúdica e aprendizagem escolar, 2ª) 

As atividades lúdicas utilizadas pelos professores e 3ª) O envolvimento do 

aluno. 
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A análise foi realizada por meio de comparações entre as práticas 

vivenciadas no cotidiano da educação infantil, em que se utilizam, em grande 

medida, estratégias diferentes das tradicionais, o brincar infantil.  

De modo geral, os sujeitos da pesquisa, mesmo limitando suas 

respostas, e com somente 5 (cinco) sujeitos contribuindo plenamente, 

puderam nos dar a noção da necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre o tema. Percebemos ser consenso para os sujeitos pesquisados, que a 

inserção da atividade lúdica na escola potencializa a aprendizagem do aluno , 

conforme constatamos nas falas a seguir, relacionadas às três categorias. 

 

1ª CATEGORIA: A RELAÇÃO ATIVIDADE LÚDICA E APRENDIZAGEM 

ESCOLAR 

 

Para o primeiro questionamento, que indaga sobre a percepção do 

professor em relação à aprendizagem da criança com o uso do lúdico na 

educação infantil, obtiveram-se os seguintes comentários dos sujeitos, 

 

Fundamental, o lúdico exerce uma forte influência no processo ensino-

aprendizagem, e através dele percebemos a facilidade de assimilação dos 

conteúdos vistos em sala. (Sujeito A). 

 

Favorece o aprendizado dos alunos, despertando prazer nas atividades. 

(Sujeito B) 

 

Muito bom, torna-se mais fácil trabalhar as atividades. (Sujeito C) 

 

De forma positiva, pois através de atividades lúdicas bem planejadas e 

adequadas a cada faixa etária, o professor atinge objetivos com mais 

segurança no aprendizado da criança. (Sujeito D) 

 

Envolver as crianças nesse contexto favorece o despertar para novos 

saberes. Pois os mesmos se interessam participando ativamente das 

atividades. (Sujeito E) 
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O ludismo é reconhecido por todos os entrevistados, demonstrando a 

essencialidade que se encontra no educar de forma diferenciada, atraindo a 

criança e proporcionando um ambiente agradável para o seu 

desenvolvimento.  

Campagne (apud ANDRADE, 2010) afirma que “o brinquedo é o 

suporte do jogo, mediador que permite à criança testar situações da vida real 

ao seu nível, sem riscos e sob seu controle” (p.81)  

Observa-se assim, que não só a introdução de materiais que prendam 

a atenção da criança é importante, como também a forma em que são 

trabalhados, qual a finalidade e objetivo de seu uso. 

Questionou-se, então, sobre a credibilidade dos profissionais em 

relação ao lúdico no processo ensino-aprendizagem, fortalecendo o 

questionamento anterior. Com relação a esse aspecto, observamos que o 

lúdico, segundo o sujeito A, serve como facilitador para a compreensão e o 

entendimento em sala.  

 

Com toda a certeza o lúdico facilita o entendimento dos alunos quanto aos 

conteúdos. (Sujeito A)  

 

Os sujeitos B e C da pesquisa relatam a curiosidade do aluno em 

relação ao desenvolvimento do lúdico na aprendizagem, servindo como 

socializador no processo ensino-aprendizagem. Ainda segundo Campagne 

(apud ANDRADE, 2010), o brinquedo possui uma dimensão socializante, em 

que “noções de propriedade, de relacionamento, de respeito e todas as 

relações que subentendem a vida em grupo” (p.81) são aprendidas. 

 

Sim, porque desenvolve a curiosidade dos alunos, seu processo de 

socialização. (Sujeito B) 

 

Sim, porque desperta a curiosidade da criança. (Sujeito C)  

 

O sujeito D reporta-se ao prazer obtido durante as atividades, como as 

que este relacionou, acreditando que o lúdico transforma o ato de aprender 

de forma mais significativa. 
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Sim, jogos, brincadeiras, músicas, dramatizações, levam as crianças a abrir -

se para o conhecimento de forma prazerosa e assim o conhecimento torna-se 

significativo. (Sujeito D) 

 

O sujeito E procura enfatizar a aproximação professor-aluno, como 

meio facilitador da compreensão por parte dos alunos. 

 

Sim, pois a dialética professor-aluno torna-se mais compreensível. (Sujeito E) 

 

A adoção de brincadeiras (jogos) no ensino traz uma preocupação, já 

que deve adequar o jogo à finalidade do aprendizado. Assim, devem-se 

conhecer todos os passos e objetivos visados no ato de jogar, buscando com 

a utilização de materiais adequados a realização do ensino-aprendizagem. 

De acordo com Angela Anning (2006), “a fim de adequar a tarefa ao 

aprendente, o professor precisa estar intimamente envolvido com as crianças 

enquanto elas trabalham e brincam” (p.90).  

 

2ª CATEGORIA: AS ATIVIDADES LÚDICAS UTILIZADAS PELO 

PROFESSOR 

 

Posteriormente, perguntou-se sobre quais jogos e brincadeiras os 

profissionais utilizavam para trabalhar o desenvolvimento psíquico, motor e 

social da criança. 

Todos comentam sobre utilizar-se de brincadeiras no ato de educar, 

como músicas e jogos, entre outras alternativas que promovem a interação 

aluno-aluno e aluno-professor, tornando as aulas mais dinâmicas e 

divertidas, como mostram as falas a seguir:  

 

Cantigas de roda, jogos educativos, brincadeiras corporais (dança). (Sujeito 

A) 

 

Bingo, jogo da memória, músicas e dinâmicas. (Sujeito B). 
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Músicas, bingos, jogos, corridas, brinquedos educativos. (Sujeito C)  

 

Como trabalho com crianças maiores (Ensino Fundamental I), gosto de 

construir os jogos com eles, principalmente relacionados ao estudo de língua 

Portuguesa e matemática. (Sujeito D) 

 

Músicas, jogos de encaixe, dado linguístico, quebra cabeça, alfabeto móvel, 

atividades em rodinha, teatro, oficinas, brincadeiras, etc.. (Sujeito E)  

 

É na escolha do tipo de jogo que começa o ensino, é proporcionando 

ao educando a chance de se expressar, de promover alguma atividade, que 

se garante o aprendizado. Este aprendizado advém da observação, da 

atividade e do interesse de cada criança em realizá-lo; cabe ao professor 

mediador a garantia para que isto ocorra. Uma forma de o professor apoiar a 

aprendizagem da criança é se certificar, por meio da observação de cada 

criança, que as atividades propostas a ela sejam significativas (ANNING, 

2006). 

 

3ª CATEGORIA: O ENVOLVIMENTO DO ALUNO 

 

No item que se refere a como se dá a participação das crianças 

mediante a realização do lúdico em sala de aula, os sujeitos A, B e C 

demonstram que a participação aumenta, as crianças ficam mais atentas e 

satisfeitas, como também se observa um aumento maior no rendimento, 

conforme as falas: 

 

As crianças na verdade adoram, visto que sempre o lúdico as atrai, deixando-

as concentradas e interessadas em aprender. (Sujeito A)  

 

Participam de forma positiva envolvendo a turma em seu contexto. (Sujeito B)  

 

Bem aceita entre os alunos, pois o rendimento torna-se satisfatório. (Sujeito 

C) 
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Em relação aos sujeitos D e E, estes relatam o maior prazer por parte 

das crianças e a participação envolvendo as atividades propostas no contexto 

de sala de aula. 

 

Elas aprendem de forma prazerosa, pois o aprender fazendo é significat ivo, 

como afirma o pesquisador Charles Hadfi. (Sujeito D) 

 

As crianças sentem prazer em participar envolvendo-se nas atividades 

propostas. (Sujeito E) 

 

Tem-se, neste sentido, a necessidade em se adequar o jogo à 

finalidade do ensino, observar cada um dos alunos, fazendo-os participar, 

interagindo; são peças fundamentais para que a atividade se torne prazerosa.  

Torna-se fundamental o uso de fatores que contribuam para a 

consolidação de uma educação de qualidade. Para isso, necessita-se de 

investimentos que facilitem a utilização de métodos e técnicas inovadoras. O 

que se observa é que muitos profissionais têm feito mudanças no seu modo 

de realização da educação em sala de aula, utilizando-se de estratégias 

criativas que possam facilitar a atividade. 

De acordo com o Relatório Rumbold (apud ABBOTT, 2006, p.104), as 

necessidades que precisam ser satisfeitas para assegurar um brincar de 

qualidade incluem uma preocupação com: 

 

 Envolvimento e intervenção sensível, instuída e 
informada por parte do adulto; 

 Cuidadoso planejamento e organização de ambientes 
lúdicos a fim de prover e expandir a aprendizagem; 

 Tempo suficiente para as crianças desenvolverem o seu 
brincar; 

 Cuidadosa observação das atividades das crianças para 
facilitar a avaliação e o planejamento da progressão e 
continuidade. 

 

Entretanto, existem aqueles que não conseguem realizar as atividades, 

muitas vezes por falta de familiaridade com métodos mais lúdicos ou por 

considerarem que estes métodos podem acabar dispersando os alunos e 

causarem efeito contrário ao esperado. 
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O jogo, paralelo ao ensino, torna-se essencial, já que influencia o 

professor, o aluno e a própria comunidade a participar. A atração torna-se 

uma ferramenta de aproximação da teoria à prática. 

O brincar tratado nesta análise vem como proposta necessária e 

interativa ao processo ensino-aprendizagem, assim a utilização de materiais 

adequados viabilizam a atividade e promovem o ensino. O tradicional torna-

se motivo de críticas já que ainda existem profissionais que não se sentem à 

vontade para a utilização de propostas de ensino pautadas no ludismo, haja 

vista que, como mencionado anteriormente, alguns profissionais não 

acreditam na eficiência da aprendizagem quando esta envolve jogos ou 

brincadeiras ou simplesmente não conseguem adaptar seus métodos de 

ensino a estratégias mais divertidas. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criança deve ser priorizada, razão pela qual o ensino deve se 

adequar a ela, facilitando sua compreensão. O que se tem no ensino atual é 

um conjunto de problemas relacionados à disciplina, evasão, desinteresse e 

problemas sociais que contribuem para que estes fatores se agravem. Assim, 

o que se busca neste momento é uma reflexão sobre a maneira de se realizar 

o ensino, atraindo o educando e fazendo com que este se sinta à vontade 

para a realização de suas atividades e tenha maior interesse no aprendizado. 

O jogo e a brincadeira mostraram-se eficazes, segundo os autores 

consultados, e também para os sujeitos desta pesquisa, um recurso 

importante, tanto para o professor quanto para o aluno; estratégias 

observadas por vários estudiosos que demonstraram que, com sua utilização 

de forma adequada, pode se conseguir maior satisfação no processo ensino-

aprendizagem das crianças e jovens alunos. 

O jogo, por ser muitas vezes relacionado à disputa, se não bem 

elaborado, pode passar para alguns indivíduos o lado negativo, deixando-os 

menos participativos, envergonhados. Já com a utilização de métodos 

adequados que não busquem apenas a disputa e sim a diversão, pode-se 

atrair o aluno a praticá-los, desenvolvendo a sua autoestima. O ato de 

brincar, muito difundido nas práticas de ensino atuais, torna-se mais 
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satisfatório por contribuir para a imaginação do indivíduo. Toda criança cria 

sua ilusão e esta deve ser valorizada; na brincadeira, a criança se “solta”, as 

ideias “voam”, e esta se torna mais acessível à educação. Para tanto, o 

carinho e a forma de lidar com a brincadeira é de fundamental importância. 

Como no jogo, a brincadeira deve primar por objetivos, que devem ser 

alcançados naturalmente. 

A essencialidade da brincadeira como forma diferenciada e facilitadora 

é reconhecida por todos os professores entrevistados, porém esse ensino 

traz uma preocupação no fato de adequar o jogo à finalidade do aprendizado. 

Os profissionais, muitas vezes, não conhecem todos os passos e objetivos a 

que querem se retratar no ato do brincar e não utilizam os materiais 

adequados na realização do processo ensino-aprendizagem da criança. 

Assim, o lúdico vem como uma proposta de atrair e ensinar a criança, 

utilizando-se de objetos, de criação, de ilusão das próprias crianças, para 

que estas sejam educadas utilizando aquilo que realmente gostam de fazer. 
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