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RESUMO 

 

É importante que nós, educadores ou futuros educadores, trabalhemos na 

perspectiva voltada para o quanto é importante o papel das brincadeiras no universo 

infantil, assim, permitiremos às crianças um desenvolvimento integral. Desse modo, 

o objetivo geral dessa pesquisa foi investigar o papel das brincadeiras de roda na 

infância no espaço da Educação Infantil. E, por objetivos específicos: investigar o 

que são brincadeiras; investigar como a escola lida como a brincadeira no espaço da 

Educação Infantil e analisar como as crianças percebem uma situação de 

brincadeira tradicional antiga. Para tanto, o procedimento metodológico foi a 

pesquisa-ação, em que se faz necessário primeiro conhecer o lócus da pesquisa por 

meio da observação, para depois, tentar realizar ações para alcançar os objetivos. O 

referencial teórico fundamentou-se em Vigotski (2008),  Oliveira (2002), Kishimoto 

(2010), Friedmann (2003), Aranha (2006), entre outros. Chegamos a conclusão que 

trabalhando com as brincadeiras tradicionais de tempos antigos, estaremos 

contribuindo para levar até a criança o resgate histórico-cultural, criando condições 

de possibilidades para ela relacionar-se com o grupo, socializando-se e respeitando-

se e, além disso, criando mais uma possibilidade de trabalho educativo com a 

brincadeira, atividade que contribui para a compreensão de mundo por parte da 

criança. 

 Palavras Chave: criança, resgate, brincadeiras e cantigas de roda. 
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Memorial 

 

Nasci na zona rural do município de Mossâmedes/GO. Nasci em uma 

família humilde. Meus pais tiveram seis filhos, e apesar das dificuldades, 

sempre houve fartura, educação e liberdade para todos. Tive uma infância 

maravilhosa com meus irmãos. Brincávamos de correr, subir em árvores, 

nadar, cavalgar e as brincadeiras de fim de tarde no quintal com as crianças da 

vizinhança. Foi uma época muito feliz. 

Onde morávamos não tinha escola perto e quando um dos filhos 

completava seis anos de idade, meu pai contratava uma professora particular 

para nos ensinara a ler, escrever e calcular. A minha professora particular se 

chamava Valdecy, era muito atenciosa e dedicada em me ensinar. Como tinha 

muita vontade de aprender a ler, não tive dificuldades. Depois fui para a escola, 

porém aos nove anos tive que me ausentar da sala de aula por nove meses, 

devido uma doença nos ossos. Fiquei internada na capital esse tempo, em 

cima de uma cama, na companhia de bonecas e companheiras de quarto que 

sempre saiam antes de mim. O que me distraia na cama era confeccionar 

roupas de bonecas com retalhos levados por freiras voluntárias. Um fato que 

me marcou enquanto eu estava internada, foi um presente que ganhei das 

freiras, um lindo livro com ilustração encantadora que se chamava “Os três 

fradinhos”. Foi o que me distraiu no restante dos dias que permaneci ali. 

Após ficar muito tempo sem estudar, mudamos para uma chácara perto 

da cidade, que meu pai comprou, mais não muito perto. Fui matriculada no 

Grupo Escolar Barão de Mossâmedes, onde havia muitas dificuldades em 

relação ao transporte, ora ia a pé, ora a cavalo. Consegui concluir a primeira 

fase do Ensino Fundamental. Sempre fui uma aluna exemplar, nesse período 

era boa em todas as disciplinas.  

Uma professora me marcou muito nessa época por sua dedicação e 

carinho com todos   Dona Eleuza – linda e educada, com um jeito especial de 

ensinar. Após essa fase, novamente tive que deixar a escola por motivos de 

saúde de meu pai, para ajudar no sustento de casa. Com o tempo, vimos que o 

que prejudicava a saúde de meu pai era o clima e mudamos para o município 

de Goiás. Achei uma maravilha, pois voltaria para a escola, fui para a segunda 
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fase do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Professor Alcide Jubé. Foi 

quando comecei a sentir dificuldades com as novas disciplinas, além de vários 

professores, novos métodos de matemática e interpretação de texto. Nessa 

fase, me dei bem com as ciências e as artes. 

Minha relação com colegas, professores e funcionários sempre foi boa. 

As provas eram mensais à base de decoração de questionários. O colégio era 

bem estruturado com uma boa biblioteca. Neste mesmo colégio conclui a 

segunda fase do Ensino Fundamental e também o magistério. 

Após concluir o magistério, fiz um curso técnico de enfermagem, mas vi 

que essa não era a minha área, quando fui fazer o estágio em um hospital 

público da cidade. E resolvi investir na carreira de educadora, na qual 

permaneço até os dias atuais e é minha paixão. Comecei trabalhando em uma 

creche, hoje CEMEI. O trabalho com crianças é gratificante. Os cursos 

ofertados nos ajudam a qualificar e melhorar nosso trabalho. Nessa trajetória. 

fiz vários cursos voltados para área de educação.  

Após longos anos aprimorando meus conhecimentos através de cursos, 

decidi que precisava fazer um curso de graduação em pedagogia, mas em 

minha cidade não tinha e meus filhos impossibilitavam minha saída para outra 

cidade. Foi quando em 2009, para minha alegria, surgiu a oportunidade do 

curso ofertado na modalidade EAD no município de Goiás. Fiz o vestibular sem 

muita confiança, pois estava muito tempo longe da escola e dos conteúdos do 

vestibular. Para minha surpresa passei no vestibular e com isso surgia mais 

uma barreira – a tecnologia, a informática – da qual não tinha muito 

conhecimento e tudo no curso dependia de conhecimentos nessa área, que 

com o tempo e com ajuda dos meus filhos fui me adaptando. 

O curso tem professores excelentes e boas disciplinas, até por pertencer 

a uma Universidade renomada no país – a UnB. No decorrer do curso passei 

por várias dificuldades e fui reprovada em algumas disciplinas. Já refiz algumas 

na reoferta e há outras pendentes, mas nada que me desanime e me faça 

desistir. Com as dificuldades vou caminhando. 

Dentro de algumas disciplinas há a produção e execução de projetos 

pedagógicos dos quais, gosto muito. Já fiz projeto de resgate às brincadeiras 

de roda, de leitura, de jogos matemáticos, entre outros. Também há as 
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atividades extracurriculares para horas complementares. Desde 2009 participo 

de vários seminários e cursos na área de educação. 

Ao concluir o curso de Pedagogia pela UnB, espero ter ampliado 

profundamente meus conhecimentos dentro da área pedagógica e educacional. 

O curso me proporcionou e proporciona momentos marcantes com colegas e 

professores nos encontros presenciais, com experiências riquíssimas. 

Antes de iniciar o curso me considerava inexperiente ao trabalhar com 

pessoas já graduadas. Agora, me sinto preparada para enfrentar desafios e 

melhorar a qualidade de meu trabalho. 
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Introdução 

 

Desde as sociedades medievais a brincadeira encontrava-se 

intensamente presente entre adultos, em suas festas religiosas e profanas, nas 

feiras, nos trabalhos e no lazer. Nessa época, não havia uma distinção rígida 

entre as crianças e adultos. Nisso incluía sua participação em festas, 

brincadeiras e jogos, atividades de trabalhos e nas demais práticas sociais 

(ARANHA, 2006).  

Até o final do século XVIII, o brincar foi uma atividade coletiva, comum a 

crianças e adultos. A dissociação entre infância e fase adulta consolidou-se no 

século XIX, quando então, surgiram os espaços especializados para o cuidado 

com a infância. As brincadeiras passaram por um processo de transformação e 

adaptação, adquirindo caráter infantil e distinto do adulto (ARANHA, 2006). 

Segundo uma pesquisa encomendada pela multinacional Unilever e 

conduzida pelo instituto IPSOS (empresa de pesquisa) com 31,5 milhões de 

pais e 24,3 milhões de filhos, em 77 cidades, as crianças brasileiras não 

brincam o suficiente. Compreende-se que o resultado desta pesquisa é 

preocupante porque dedicar pouco tempo à brincadeira pode comprometer o 

desenvolvimento infantil. Brincar é um dos quatro parâmetros para medir o 

bem-estar da criança segunda a pesquisa encomendada. As crianças são as 

que mais veem televisão em todo mundo. Tornam-se dependentes da 

televisão, vídeos e computadores, isso consome em media três horas e meia 

por dia e pode ser considerada uma das brincadeiras favoritas delas 

(FRIEDMAN, 2003). Os pais hoje em dia estão preocupados com o futuro 

profissional de seus filhos, contribuindo assim, para agravar e afastar os filhos 

das brincadeiras. O tempo livre das crianças agora é ocupado com cursos e 

esportes – balé, inglês, computação, futebol.  

Infelizmente, as atividades como brincadeiras e cantigas de roda, já 

estão perdendo espaço em nossa sociedade. Hoje, as crianças em geral, não 

sabem ou não dão valor às brincadeiras que faziam parte da cultura de seus 

pais e avos. É preciso resgatar o que fazia parte da diversão das gerações 

passadas e proporcionar meios para que as crianças vivenciem nas escolas, 

entre colegas nas ruas e praças, brincadeiras tradicionais que possam 

contribuir para o seu desenvolvimento dentro do contexto em que estão 
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inseridas. Hoje, sabemos que vivemos em um mundo em que a tecnologia 

tomou conta de quase todos os setores da sociedade.  A tecnologia tornou-se o 

centro das atenções de nossas crianças e nós, adultos, sabemos o quanto é 

importante resgatar as brincadeiras tradicionais, onde muitos não possuem tal 

conhecimento.  

Cascudo(2001) afirma que grande parte das praticas lúdicas da infância 

brasileira- adivinhas, par-lendas, cantigas de roda, estórias de assombrações, 

bruxas, brinquedos como pipa, pião, biloque, baliza, amarelinha entre outros 

foram trazidas pelos colonizadores portugueses  e fazem parte da cultura 

europeia. 

É importante que nós, educadores ou futuros educadores, trabalhemos 

na perspectiva voltada para o quanto é importante o papel das brincadeiras no 

universo infantil, assim, permitiremos que as crianças desenvolvam-se de 

modo integral. 

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi investigar o papel das 

brincadeiras de roda na infância no espaço da Educação Infantil. E, por 

objetivos específicos: investigar o que são brincadeiras; investigar como a 

escola lida como a brincadeira no espaço da Educação Infantil e analisar como 

as crianças percebem uma situação de brincadeiras diferentes de gerações 

passadas. 

Na realização da pesquisa, primeiro fizemos um breve apanhado, 

baseado nos estudos de Zilma de Morais Oliveira (2002) sobre os primeiros 

passos da história da Educação Infantil no Brasil. Em seguida, abordamos 

sobre as brincadeiras na Educação Infantil e qual sua importância para o 

desenvolvimento das crianças. Por fim, um breve apanhado sobre brincadeiras 

tradicionais antigas e qual sua importância na preservação da cultura e no 

desenvolvimento da criança. 

Em seguida, trouxemos uma pesquisa de campo, elucidando como a 

escola e as crianças receberam o projeto “Brincadeiras e cantigas de roda”, 

bem como os resultados obtidos por meio da pesquisa ação e a análise.   
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Capitulo I 

Os primeiros passos da Educação Infantil no Brasil 

 

Segundo Oliveira (2002), até meados do século XIX, o atendimento de 

crianças pequenas longe de suas mães, em instituições como creche ou 

parques infantis, praticamente não existia no Brasil, mas a partir da metade do 

século XIX, essa situação começou a mudar. Nesse século, aconteceu à 

abolição da escravatura no país. Surgia paralelamente, o desenvolvimento 

cultural e tecnológico. As famílias da zona rural começaram a migrar para a 

zona urbana em busca de melhorias. Deu-se, também, a Proclamação da 

República como forma de governo. E começaram os primeiros movimentos de 

proteção à criança, muitos deles relacionados a grande mortalidade infantil da 

época. Então, começaram a surgir instituições para o cuidado das crianças.  

A abolição da escravatura trouxe vários outros problemas referentes aos 

filhos dos escravos que não iriam assumir as mesmas condições de seus pais, 

isso provocou o aumento do abandono de crianças e para mascarar o 

problema, surgiram creches, asilos e instituições que eram vistas, na época, 

como instituições destinadas a cuidar das crianças. (Oliveira, 2002). 

Surgiram então, jardins de infância, o que provocou um grande 

entusiasmo em alguns setores sociais. Uns acreditavam e defendiam o jardim 

de infância, outros já faziam críticas a respeito, dizendo que não passavam de 

salas de asilo de estilo francês, que só serviam para guardar as crianças.  

Por meio de debates e discussões, em 1875, sob os cuidados de 

entidades privadas, foram criados os primeiros Jardins de Infância públicos, em 

que seu desenvolvimento pedagógico era inspirado nas ideias de Froebel. A 

partir de então, as preocupações com menores tornou se frequente. Em 1882, 

Rui Barbosa apresentou um projeto que iria reformar o atendimento à infância 

no país. Nessa época, havia muito preconceito acerca da criança oriunda de 
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classes sociais mais baixas, o que veio reforçar ainda mais o movimento de 

proteção à criança. O Jardim de Infância, no início, foi entendido como 

perigoso, pois consideravam que as crianças eram muito pequenas para iniciar 

o processo educativo e também, era considerado prejudicial à unidade familiar. 

A Proclamação da República se deu dentro de um cenário de renovação 

ideológica, mudando assim, o entendimento das questões sociais. Devido a 

vários movimentos, em 1919, por iniciativa governamental, que demonstrava 

preocupação com a saúde publica, surgiu uma série de escolas infantis e 

jardins de infância, sendo alguns deles criados por imigrantes europeus para 

atendimento de seus filhos. A primeira escola infantil foi em Belo Horizonte e 

consequentemente, foram implantadas outras em outros lugares. Aos poucos, 

devido a grande urbanização das cidades e aos novos setores de trabalho para 

as mulheres, intensificou-se o surgimento de creches. As mulheres passaram a 

trabalhar nas indústrias que surgiam e necessitavam cada vez mais de creches 

para deixar os filhos durante o período de trabalho. Época que surgiu o 

primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à infância, onde foram discutidos 

temas como educação moral e higiênica, com ênfase no papel da mulher como 

cuidadora, dando inicio a regulamentação do atendimento de crianças 

pequenas em escolas maternais e jardins de infância. Em 1932 surgiu o 

manifesto dos Pioneiros da Educação Nova defendendo um amplo leque de 

pontos: a educação como função pública a existência de uma escola única e da 

coeducação de meninos e meninas; a necessidade de um ensino ativo em sala 

de aula e de que o ensino elementar deveria ser laico, gratuito e obrigatório. 

Surgiram novos jardins de infância e cursos para formar seus professores, mas 

nenhum deles estava voltado ao ensino das crianças das camadas populares. 

As creches eram entendidas como um mal necessário, pois estas eram 

planejadas como instituição de saúde. Desde o inicio da década de 1950, as 

poucas creches que existiam eram de responsabilidades de entidades 

filantrópicas, laicas e principalmente, religiosas. As creches passaram a ter e 

receber ajuda do governo e de famílias ricas. No período de 1940 a 1970, 

houve grandes reformulações à proteção e ao ensino da criança. Creches e 

parques infantis que atendiam crianças no período integral, passaram a ser 

cada vez mais procurados por grande parte da população. No início desse 

período, ocorreu uma mudança importante: a Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional aprovada em 1961 – Lei 4024/61 – que aprofundou a 

perspectiva apontada desde a criação dos jardins de infância. 

 

 

Capítulo II 

O universo das brincadeiras  

 

É importante, desde cedo, proporcionar a brincadeira na vida da criança. 

A criança, mesmo pequena, sabe muitas coisas. Ela expressa o que sabe por 

meio de seus gestos, do olhar e das primeiras palavras. Ela é capaz de 

compreender o mundo por meio da brincadeira (VIGOTSKI, 2008).  Conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), sabemos que toda criança tem 

direito ao lazer e isso inclui as brincadeiras. A ação de brincar é livre, surge a 

qualquer momento, é instantânea, não precisa de um momento específico ou 

determinado. Brincar é muito importante para a criança, por isso, nós adultos, 

não podemos privá-las dessa atividade. 

A brincadeira é importante na vida da criança para adquirir o poder de 

tomar decisões, expressar sentimentos, conhecer a si, ao mundo e aos outros 

que estão a sua volta. Quando uma criança brinca, ela esta experimentando o 

poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura 

(VIGOTSKI, 2008). Convivendo com as crianças observamos que a brincadeira 

faz parte do seu cotidiano. É brincando que a criança aprende a conviver com 

os colegas e a respeitá-los. 

Friedmann (2003) afirma que a brincadeira é uma atividade que tem se 

perpetuado, apesar de sua forma se transformar. Ou seja, as brincadeiras 

fazem parte da vida das crianças há muito tempo. Elas brincam para conhecer-

se e conhecer os outros, em suas relações culturais, para aprender as normas 

sociais de comportamento. O ato de brincar aparece sempre como uma ação 

que faz parte da natureza humana para compreensão do mundo (VIGOTSKI, 

2008).  

As brincadeiras acontecem espontaneamente. Acontece e se 

desenvolve enquanto houver interesse por parte da criança. Não tem um fim 
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estipulado, geralmente acaba quando seus participantes estão cansados ou 

perderam o interesse na atividade. Na brincadeira, as crianças ficam a vontade 

para estabelecer suas próprias regras. A brincadeira em todo seu contexto 

pode ser uma atividade que a criança realiza sozinha ou em grupo. A 

brincadeira propicia a criança um desenvolvimento necessário para sua vida, 

porque contribui para o seu desenvolvimento. 

Segundo Vigotski (2008), cada período do desenvolvimento tem uma 

atividade principal. Na idade pré-escolar, esta atividade é a brincadeira e esta, 

é muito importante para a criança. Por meio da brincadeira a criança não 

aprende somente a manipular os objetos, ela passa a dar significados, nomes 

aos objetos que fazem parte da sua brincadeira, agindo assim, ela passa a dar 

sentido às coisas e formulando o pensamento abstrato sobre os objetos. 

Na idade em que a criança está na pré-escola, as brincadeiras surgem 

devido a um desejo não realizado. A criança brinca não somente por mero 

prazer, mas porque para ela, é uma necessidade que surge de seu interesse 

de compreensão do mundo. Destaca-se que se a brincadeira não partir do 

interesse da própria criança, qualquer outra atividade ou objeto pode ser mais 

prazeroso que ela. (VIGOTSKI,  2008).  

O importante quando a criança está brincando é que aquele brinquedo 

dê possibilidades a ela de viajar no mundo da imaginação e que ela possa dar 

varias definições ao objeto. Cada fase na vida da criança exige novas formas 

de brincar, pois a brincadeira preenche as necessidades da criança 

(VIGOTSKI, 2008). 

Por meio da brincadeira a criança compreende melhor o mundo à sua 

volta, aprende regras, testa habilidades físicas como: correr, pular e além de 

tudo, aprende a ganhar e a perder. As brincadeiras também podem 

desenvolver a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. O brincar é 

uma das formas mais comuns do comportamento do ser humano, 

principalmente quando se é criança. 

Nós educadores, precisamos reformular o nosso conceito sobre 

brincadeiras na escola. É importante que nós proporcionemos um ambiente 

rico e um espaço para brincadeiras.  

 É por meio das brincadeiras que a criança se prepara para a vida, onde 

ela assimila a cultura do meio em que está inserida. Sabemos que as 
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lembranças fazem parte da nossa história e que essas lembranças ficam 

muitas vezes esquecida pela humanidade. Sabemos que a história de toda e 

qualquer sociedade precisa ser renovada na memória de seu povo. E o brincar, 

por meio de brincadeiras tradicionais, é mais uma possibilidade que a criança 

pode ter para compreender o meio à sua volta e desenvolver-se. 

 

2.1. Resgate histórico das brincadeiras tradicionais antigas  

As brincadeiras tradicionais fazem parte da cultura brasileira. As 

brincadeiras tradicionais que faziam parte da vida de nossos antepassados, 

muitas delas, hoje já estão esquecidas, se perderam com o tempo. Hoje, quase 

não se vê crianças reunidas realizando brincadeiras tradicionais e antigas. 

Não é de nosso conhecimento a origem de todas as brincadeiras e 

brinquedos tradicionais que existem em nosso país. Alguns estudos e 

pesquisas relatam que as primeiras brincadeiras se deram com a vinda do 

folclore lusitano, quando os primeiros colonizadores aqui chegaram 

(CASCUDO, 1984 apud KISHINOTO, 2010).  

Por meio das brincadeiras a criança estabelece vínculos sociais, 

interage com o grupo e aceita que outras crianças participem das brincadeiras 

com os mesmos direitos e, além de tudo, aprendem a obedecer às regras do 

grupo, aprendendo a ganhar e a perder. 

Segundo (CASCUDO, 1984 apud KISHINOTO, 2013) as brincadeiras 

tradicionais infantis fazem parte da cultura popular, expressam a produção 

espiritual de um povo, em uma determinada época histórica. São transmitidos 

pela oralidade e sempre estão em transformação, incorporando as criações 

anônimas de geração para geração. Ligados ao folclore possuem as 

características de anonimato, tradicionalmente de transmissão oral. As 

brincadeiras tradicionais possuem, enquanto manifestações da cultura popular, 

a função de perpetuar a cultura de um povo e desenvolver a convivência social. 

Mesmo que as brincadeiras tradicionais não estejam tão presentes nas 

atividades das crianças, o pouco que elas brincam já é importante para 

perpetuação dessa cultura. Ainda hoje, as brincadeiras como: jogo de 

pedrinhas (baliza), cantigas de roda, amarelinha, tentam manter-se presentes 
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em uma sociedade onde a tecnologia invadiu os espaços das crianças e suas 

brincadeiras.  

 

2.2. Cantigas de roda 

 

As cantigas de roda foram trazidas pelos portugueses e difundidas como 

uma atividade característica de meninas. Esta permaneceu muito tempo como 

a principal brincadeira das crianças e ficou sendo conhecida em todo território 

nacional. O tempo foi passando e o mundo vivenciou a grande Revolução 

Industrial que deu segmento a outras brincadeiras ou brinquedos (CASCUDO, 

1984 apud KISHINOTO, 2013). A tecnologia estava aflorando devido as 

grandes mudanças que o mundo estava vivendo. A brincadeira de roda vem 

perdendo seu espaço na diversão das crianças, dividindo seu espaço com 

videogames, jogos eletrônicos (computador, celular, tablet) e TV. As 

brincadeiras e cantigas de roda, aos poucos, voltaram a fazer parte dos 

círculos infantis.  

A proposta de trabalhar com brincadeiras tradicionais na escola já está 

presente nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(1998), onde estes propõem aos educadores a articulação do ensino com a 

cultura popular na conquista dos saberes previsto para cada área do 

conhecimento, o que torna as atividades como cantigas de roda, mais 

significativas. 

Cantigas de roda é um tipo de canção popular infantil em que são 

relacionadas às brincadeiras de roda. É uma cantiga curta, que se aprende 

com facilidade, carregada de rimas, repetições e trocadilhos que fazem da 

música uma brincadeira. Às vezes, a canção trata da vida usando episódios 

fictícios, que podem ser comparados com a realidade humana, isso faz com 

que a criança fique com atenção à história cantada ou contada, sendo estas 

um estimulante para imaginação e memória da criança. 

Geralmente essas cantigas são de autoria desconhecida, são 

modificadas e adaptadas a realidade do grupo de pessoas que as canta 

(KISHINOTO, 2013). Por meio das cantigas de roda pode se identificar a 
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cultura local, seus costumes e cotidiano. Não se sabe ao certo quando as 

cantigas foram criadas e nem por quem foram criadas. 

Alguns exemplos de cantiga de roda: 

 

Atirei o Pau no Gato 

Atirei o pau no gato, tô, tô 

Mas o gato, tô, tô 

Não morreu, reu, reu 

Dona Chica, cá, cá 

Admirou-se, se, se 

Do berro, do berro, que o gato deu: 

Miau! 

 

Ciranda Cirandinha 

Ciranda, cirandinha, 

Vamos todos cirandar. 

Vamos dar a meia volta, 

Volta e meia vamos dar. 

O anel que tu me destes 

Era vidro e se quebrou; 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou. 

Por isso dona Rosa 

Entre dentro desta roda, 

Diga um verso bem bonito, 

Diga adeus e vá se embora. 

 

A Canoa Virou 

A canoa virou, 

Quem deixou ela virar? 

Foi por causa da menina, 

Que não soube remar. 

(bis) 
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Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar 

Eu tirava a menina 

Lá do fundo do mar (2X) 

 

Essas cantigas vêm confirmar a simplicidade de como eram compostas  

as melodias, as rimas e versos que encantaram e ninaram o mundo das 

crianças de tempos passados. Mas que hoje, graças a estudos e esforços, 

estão voltando a fazer parte do mundo das crianças, até mesmo por meios 

tecnológicos.  

As brincadeiras de roda ajudam a sociabilizar e desinibir as crianças, 

uma vez que exige o olhar frente a frente, o toque corporal, a exposição, pois 

em muitas delas cada um deve se apresentar no centro da roda. Auxiliam no 

desenvolvimento da expressão corporal, senso rítmico e organização coletiva. 

É também um dos elementos importantes para a integração e o lazer infantil. 

Não é que as crianças da atualidade prefiram brincar com jogos 

tecnológicos, o que acontece é que, muitas crianças não conhecem essas 

brincadeiras tradicionais. Nós, educadores e pais, precisamos trazer essas 

brincadeiras para o cotidiano de nossas crianças, trabalhando na escola o seu 

resgate, bem como o das cantigas de roda, proporcionando às crianças 

momentos de prazer e alegria e ao mesmo tempo, estaremos contribuindo para 

o desenvolvimento social, cultural e emocional da criança. 
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Capitulo III 

Pesquisa de campo 

 

Quando decidi o tema do projeto, optei por uma escola que atendesse 

alunos de baixa renda, alunos que não tem acesso às tecnologias e brinquedos 

caros, ou seja, que tem poucas opções para brincar, conforme os parâmetros 

atuais, pois o objetivo da pesquisa era  investigar o papel das brincadeiras de 

roda na infância no espaço da Educação Infantil. Durante toda minha carreira 

na área de educação trabalhei com crianças da Educação Infantil, por esse 

motivo, optei por este espaço.   

No dia 19 de março de 2013 me apresentei na escola e comecei a 

observar os alunos do Jardim II, uma sala mista composta por 15 alunos, 8 

meninas e 7 meninos. 

Para a realização da pesquisa-ação é importante iniciar o processo por 

meio da observação, para se conhecer primeiro, a realidade a ser pesquisada 

(BARBIER, 2007). Comecei a observação no meu estágio em uma escola 

municipal da Cidade de Goiás/GO. Ia à escola duas vezes na semana, na 

segunda e na sexta. Como a escola é municipal, não conta com uma variedade 

de brinquedos, os poucos que possui, são frutos de doações e alguns, que são 

pedagógicos, adquiridos com verba municipal. Os brinquedos doados, na 

maioria das vezes, não tem cunho pedagógico e alguns são descartados por 

oferecer riscos às crianças. 

Observei as brincadeiras das crianças dentre os brinquedos 

pedagógicos e as realizadas fora da sala de aula, nos momentos do recreio. 

Como já esclarecido, os brinquedos são limitados, existem também, os que são 

confeccionados pelos coordenadores e professores.  

Em sala de aula, usa-se muito dominó pedagógico com temas diversos 

(números, sílabas). Há alguns quebra-cabeça e brinquedos de encaixe para as 

crianças menores. Há varetas na escola, mas os professores optaram por não 
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usar, por haver riscos, pois as peças são pontiagudas.  Alguns jogos perderam 

a utilidade porque foram perdidas algumas peças. 

Fora da sala de aula, os meninos gostam de jogar bola. A escola possui 

apenas uma bola e o espaço não é adequado para a prática do futebol. 

Observei algumas crianças brincando de pular corda, barra-manteiga e 

amarelinha (riscada pelos professores com giz). 

Observei que na hora de brincar, tanto em sala quanto no pátio, as 

crianças brincam sozinhas. Há pouca orientação por parte dos professores, até 

mesmo nos jogos pedagógicos. Os alunos brincam, às vezes, sem saber como 

conduzir a brincadeira. Observei que neste ambiente, os professores tratam e 

referem-se às brincadeiras como instrumento auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem, ou seja, “deixam as crianças brincarem” quando a brincadeira 

serve como uma estratégia, para ensinar certo conteúdo. Isto é, as atividades 

que envolvem brincadeiras não são empregadas como fim em si mesmo, mas 

para permitir o alcance de algum objetivo escolar.  

No período em que estagiei na escola, posso dizer que não me lembro 

de ver as crianças brincando de roda ou outras brincadeiras tradicionais, as 

brincadeiras e brinquedos eram sempre os mesmo, sem haver inovação e as 

crianças acabavam perdendo o interesse. Em meu entender, nesse ambiente, 

a hora de brincar era hora de lazer, de mero entretenimento para as crianças e 

professores, que aproveitavam para descansar de suas atividades curriculares. 

Nos primeiros dias só observei, depois a pedido da professora passei a 

auxiliar nas aulas e passei também, a olhar as crianças durante o recreio. 

Percebi a falta de opção de brincadeiras e brinquedos, pois as crianças 

contavam apenas com alguns brinquedos pedagógicos, muitos incompletos 

que não chamavam mais a atenção. 

Após as observações, percebi que de fato, as brincadeiras tradicionais e 

antigas não faziam parte do contexto educativo dessa escola, o que possibilitou 

a necessidade de desenvolver o projeto de resgate das brincadeiras 

tradicionais e cantigas de roda. Então, levei minha proposta à professora, falei 

sobre o projeto e que tinha interesse em desenvolvê-lo ali. Logo, ela disse que 

não daria certo, pelo tamanho das crianças e que essa decisão não dependia 

dela, teria que ter autorização da coordenação pedagógica da escola. Fiquei 

imaginando o porquê de não introduzir algo tão simples sem autorização da 
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coordenação, afinal a professora era ela, mais enfim, normas são normas. A 

professora passou para coordenadora e no dia seguinte fui chamada à 

coordenação para tratar do assunto proposto. A coordenadora gostou do 

projeto, mas disse que ao executá-lo em uma sala iria atrapalhar as demais 

turmas, pois criança brincando, faz bastante barulho. Por aí, vê-se as 

limitações impostas às brincadeiras no espaço da Educação Infantil.  

Neste momento, uma professora disse que na Educação Infantil, o 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil traz uma relevante 

contribuição para a conscientização da importância do brincar no cotidiano das 

escolas. No entanto, em relação à fala da professora, é perceptível que temos 

ainda, um bom caminho a percorrer no sentido de internalizar esses conceitos 

e assumi-los na nossa prática diária junto às crianças. 

Segundo FRIEDMAN (2003), o brincar precisa materializar-se, descer da 

cabeça, do âmbito cognitivo para o corpo, o âmbito sensorial, perceptual, da 

reflexão para a vivência. O brincar precisa desprender-se, libertar-se dos 

discursos, para ser resgatado na pele de cada brincante no cotidiano do viver. 

Então, disse à coordenadora que sabia que criança fazia barulho, 

principalmente se tiver em número maior e, barulho em uma brincadeira é difícil 

de controlar. Minha proposta já estava lançada. Depois de dois dias, fui 

chamada novamente pela coordenação e relatei a importância de estar 

resgatando a cultura local, que há tempos esta adormecendo aos poucos, e 

que a escola seria um lugar propício para o resgate dessas brincadeiras. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos e resultados 

 

Para a realização dessa investigação, me propus a realizar uma 

pesquisa-ação (BARBIER, 2007). Para a realização das brincadeiras, propus a 

coordenadora que fosse feito um trabalho coletivo, queria que as outras 

professoras participassem e assim, me ajudassem. Após a decisão e o apoio 

da coordenação fui conversar com cada professora, algumas apoiaram a ideia, 

outras não, dizendo que as crianças não iam gostar de voltar no tempo, que 

elas queriam brinquedos modernos ou que, ao juntar as turmas, haveria 

violência e que era preciso garantir e seguir o planejamento. Ou seja, 

estabelecer limites à realização das brincadeiras.  
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Em relação a juntar as turmas, pergunto: se as pessoas aprendem ao se 

relacionar com pessoas diferentes ao longo de sua vida, se elas aprendem com 

a convivência uns com os outros, então por que as crianças são separadas por 

idade? Reunir as crianças, independente de idade, é um meio para que elas 

possam fazer algumas atividades, pois sozinhas, muitas não conseguem e com 

a ajuda de outras crianças de mais idade elas podem conseguir (VIGOTSKI, 

2008). 

Segundo Vigotski (2008), todos nós temos uma zona de 

desenvolvimento iminente, ou seja, as funções que ainda estão em processo 

de amadurecimento que podem se desenvolver com o auxílio de outra pessoa, 

sendo assim, entende-se que as crianças podem aprender com o auxílio e a 

ajuda de seus pares, as próprias crianças maiores ou com conhecimentos já 

conquistados.   

E foi através de muito dialogo, que ficou decidido aprovar minha 

proposta e que eu poderia por em prática a pesquisa-ação acerca das 

brincadeiras de roda, na semana seguinte. Fui embora satisfeita, sabendo que 

minha insistência valeu a pena. Então comecei a preparar brincadeiras 

tradicionais e selecionei cantigas de roda para levar a escola. Quando cheguei, 

percebi que as crianças já estavam ansiosas para o horário da brincadeira. 

Conversando com as crianças sobre a proposta, percebi que algumas já tinham 

conhecimentos acerca de algumas brincadeiras e cantigas mais comuns, tais 

como: ciranda, cirandinha; atirei o pau no gato; amarelinha, entre outras.  

Para dar início às brincadeiras, as crianças foram separadas por 

tamanho, para não haver perigo dos maiores machucarem os menores, 

conforme “direcionamento” das professoras. Nos primeiros dias, as crianças 

menores se sentiram um pouco perdidas, mais foram se adaptando. Os 

meninos tinham receio em brincar de roda, a brincadeira é vista como feminina, 

então as meninas, faziam sua roda enquanto os meninos procuravam outra 

diversão, entre elas, cabra-cega, São vilão e outras.  

Pedi aos alunos, que ao chegar a casa, relatassem aos pais essas 

brincadeiras, perguntassem se eles conheciam e se realizaram em sua 

infância; se brincavam na escola, na rua ou em outro espaço. Que, solicitasse 

aos pais para eles ensinarem algumas que lembrassem e, se algum dia, eles 

poderiam ir à escola vivenciar esse resgate com os filhos. Na aula seguinte 
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apareceram três mães dispostas a participar, brincando e confeccionando 

brinquedos simples de sua época como: biloquê, baliza, carrinho de lata de 

sardinha, peteca etc. Como sabia da escassez do tempo para confecção dos 

brinquedos e também da falta de materiais, pedi que as crianças escolhessem 

qual brinquedo queriam e se podiam providenciar o material. Realizamos uma 

aula só de confecção de brinquedos e outra somente para brincar. 

Sabemos que o mundo de hoje é cercado e influenciado pela tecnologia 

e com isso as crianças perderam o hábito de brincar com coisas simples e até 

mesmo, de confeccionar brinquedos. Antigamente tudo se tornava brinquedo 

(sabugo de milho, manguinhas verdes, latas, pau, pedra). Tudo virava diversão, 

dependendo da criatividade de cada criança e logo, esses simples objetos se 

transformavam em bonecas, carrinhos, espadas, vaquinhas e garantiam a 

diversão por horas afins. Ou seja, era a imaginação e a criatividade que 

conduzia a realização desses momentos de brincadeiras. Brinquedos e objetos 

simples também podiam proporcionar e garantir diversão e desenvolvimento. O 

que importava era que a brincadeira fosse desafiadora, oportunizasse a 

criatividade e a fantasia. E esses momentos foram vivenciados na realização 

dessa pesquisa-ação. As objeções iniciais das professoras não se 

concretizaram. As crianças se interessaram pelas brincadeiras tradicionais e 

antigas. E, os próprios pais também se interessaram em participar das 

atividades, o que permitiu uma relação de troca entre as gerações.  

Segundo Vigotski (2008) a brincadeira é um desafio. Nesse sentido, a 

brincadeira que contribui para o desenvolvimento infantil precisa ser 

desafiadora, provocar a imaginação e o processo criativo da criança. 

No início, os alunos ficaram empolgados com as brincadeiras e 

confecções dos brinquedos populares, mas com o passar dos dias, mesmo 

inovando as brincadeiras a cada momento, senti que eles estavam ficando 

desmotivados, sem vontade de brincar. Tentei inovar as metodologias, as 

dinâmicas, mais os alunos continuavam desinteressados. Fiquei confusa. Foi 

então, que decidi reunir todas as crianças no palco para que pudéssemos 

conversar sobre as brincadeiras realizadas. Pedi a eles que falassem, um por 

vez. Eles falaram e eu também. Algumas crianças disseram que aquelas 

brincadeiras eram cansativas, outras diziam que as músicas eram feias, um 
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dos alunos maior perguntou para quê brincar com essas brincadeiras se no 

computador, as brincadeiras são mais divertidas. 

Teve momento que pensei em desistir, parecia que nem os professores 

eram a favor das brincadeiras. Mas é assim mesmo. Decidi dar um tempo com 

as brincadeiras, fiquei um tempinho sem levar as crianças para brincarem, mas 

sempre ouvia buchichos em sala, como: “Será que a tia não vai levar nós para 

brincar de roda?”; “Até que eram boas as brincadeiras”. Outros diziam que 

gostavam de fazer brinquedos.  

Observando o desejo das crianças a voltar a realizar as brincadeiras, 

retornei com elas e dessa vez, pude presenciar o quanto as crianças gostavam 

dessas brincadeiras. Algumas crianças já realizavam as brincadeiras sozinhas, 

sem a minha orientação e só apresentavam dificuldades nas letras das 

músicas e para resolver isso, levei um CD com cantigas de roda. Como nem 

todos brincavam de roda, separei as turmas entre brincadeiras e cantigas de 

roda. No final da pesquisa-ação, quase todos, principalmente as crianças 

maiores, já brincavam sozinhas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No final da pesquisa-ação, as crianças estavam quase independentes 

para brincar sozinhas e os professores já demonstravam compreender a 

importância de promover momentos de brincadeiras para as crianças no 

espaço da Educação Infantil, que esses momentos não se constituem em mero 

entretenimento, mas que podem contribuir para a compreensão da criança 

acerca do meio circundante. Em relação às brincadeiras tradicionais antigas, 

que elas podem sim, provocar o interesse das crianças de hoje e ainda, 

contribuir para uma troca de conhecimentos entre as gerações.  

As crianças, no final da pesquisa-ação, realizavam as brincadeiras com 

maior facilidade, demonstrando muito interesse e satisfação. Foi perceptível, 

também, que esses resultados contribuíram para o resgate e formação da 

identidade cultural de cada criança envolvida na investigação. O pouco que 

elas aprenderam, serviu de base para que pudessem, desde cedo, preservar e 

manter a cultura local, que está sendo esquecida e perdida em nossa memória. 



28 
 

É muito importante, que desde cedo, as crianças conheçam e respeitem e seus 

valores culturais.  

Por meio do desenvolvimento dessa pesquisa consegui salientar a 

importância das brincadeiras e cantigas de roda na escola, pois são parte do 

desenvolvimento integral das crianças, além de propiciar o conhecimento de 

sua cultura, pois ao adentrar na escola a criança já possui certos 

conhecimentos, ela traz consigo certa bagagem cultural do seu convívio 

familiar e essa cultura não pode ficar esquecida, como se fosse algo sem valor, 

essa precisa ser trabalhada e valorizada pela escola e principalmente, pelos 

professores. 

Hoje, já se pode observar que as escolas estão começando a despertar, 

incluindo as brincadeiras tradicionais, mais infelizmente, ainda há educadores 

que não acreditam que as brincadeiras possam trazer contribuições para o 

desenvolvimento da criança. Nós, educadores, não podemos deixar nossa 

cultura ficar somente nos livros, precisamos resgatar a cultura de nosso povo, 

por meio das brincadeiras tradicionais, para auxiliar no desenvolvimento 

integral das crianças no contexto da Educação Infantil. 

Realizei-me ao desenvolver essa pesquisa. Vi-me como uma criança 

brincando com os alunos. Sempre busquei, enquanto educadora, novas 

brincadeiras para compartilhar com as crianças. Agora, realizei tal atividade, 

enquanto pesquisadora. As crianças aprenderam várias cantigas e 

brincadeiras.  

Espero que essas atividades não fiquem esquecidas, mas que seja dado 

sequencia e expansão, com inovações e pesquisas, descobrindo e inserindo 

novas brincadeiras tradicionais e antigas, em que a finalidade seja resgatar a 

cultura e dar oportunidade para as crianças de brincar, relacionando-se 

socializando-se e, assim descobrindo e compreendendo o mundo a sua volta.  

 

EXPECTATIVAS FUTURAS 

 

A minha perspectiva para o futuro é de concluir o curso, logo me 

aposentar e trabalhar voluntariamente com projetos educacionais em hospitais, 

creches e na comunidade mesmo. E também, vou dedicar a minha paixão 
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atual, que é o artesanato. Gosto de criar coisas novas e quando aposentar, 

quero fazer projetos voltados a arte de criar por meio do artesanato.  

Trabalhar com crianças é gratificante, porém cansativo, já cumpri minha 

missão na área. Agora é descansar mesmo. Estando em fim de carreira, 

aprendi muito com o curso de pedagogia nesses cinco anos de curso. Carrego, 

portanto, uma grande bagagem de conhecimentos adquiridos durante o curso e 

durante a vida. Distribuirei esses conhecimentos quando necessário, em 

projetos sociais ou com meus futuros netos, bisnetos. Com as crianças que 

surgirem ao meu redor. 
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