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RESUMO 

Os processos de mudanças históricas, sociais e culturais, evidentemente, também 
atingem a infância. Em nossa sociedade contemporânea a valorização das imagens 
atreladas a televisão, a internet e as demais tecnologias comuns nos tempos atuais, 
bem como os brinquedos e jogos eletrônicos tem, sem dúvida, gerado intensos 
impactos  e estímulos  impostos  pela sociedade de consumo, modificando de  forma  
relevante o  repertório das brincadeiras infantis. O presente trabalho com a temática 
de Jogos, brincadeiras e brinquedos tradicionais tem cujo objetivo geral foi  
Investigar as contribuições das brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais no 
desenvolvimento integral de crianças na faixa etária de 05 anos de idade, em três 
turmas da Educação Infantil em um CEMEI no município de Alexânia –GO. Na 
sequencia, construí os objetivos específicos assim representados: a) Analisar o uso 

pedagógico das brincadeiras, jogos e brinquedos e tradicionais no contexto escolar 
pesquisado; b) Investigar junto aos professores que atuam nas três turmas 

pesquisadas qual é a concepção acerca do lúdico e das brincadeiras, jogos e 
brinquedos tradicionais, e suas relações com o processo de ensino e aprendizagem; 
c) Verificar em que medida as brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais são 
inseridos no cotidiano das turmas pesquisadas. Para a pesquisa de campo o 
percurso metodológico utilizado foi a abordagem qualitativa da pesquisa de natureza 
descritiva, tendo como principais  técnicas de coleta de dados a observação e  
entrevistas semiestruturadas. Este estudo revela que as brincadeiras, jogos e 
brinquedos tradicionais ainda encontram acolhida no imaginário  de nossas  crianças 
e na prática pedagógica  de professoras da educação infantil   em pleno século  XXI,    
dominado, quase inteiramente  pela tecnologia e artefatos eletrônicos. Na instituição 
pesquisada foi possível constatar que a Amarelinha, as Pipas, o Pique Esconde, 
Coelhinho na  Toca, Arranca Rabo, Bambolê, entre outras brincadeiras e brinquedos 
da tradição cultural de nossa infância  fazem a alegria e contribuem  com o  
desenvolvimento integral das crianças do  CEMEI  pesquisado no município de  
Alexânia-GO.  
 

 
 

 

 

Palavras- Chave: Educação infantil. Jogos. Brincadeiras e brinquedos 

tradicionais. Prática Pedagógica. 
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MEMORIAL EDUCATIVO 
 

Breve esboço de um retrato  

Lembranças vêm e vão, memórias vem 
e ficam, e experiências marcam nossas 
lembranças, e enfeitam nossas 
memórias. 

(Rafael Valladão Rocha)  
 
 

Meu nome é Dalma Gomes Lima Rabelo, nasci no dia nove, mês de outubro 

no ano de um mil novecentos e setenta e seis, sou Goiana natural de Corumbá de 

Goiás, sendo a terceira filha de uma família de cinco irmãos. Somos um total de sete 

pessoas, minha mamãe Joana Pereira Lima e meu papai Divino Gomes Lima, três 

irmãos; Adelson, Adilson e Ademilson e uma irmã que se chama Delma. 

 

Somos uma família humilde, mas que sempre esteve em busca da educação. 

Meus pais lutaram muito para garantir a educação dos seus cinco filhos, apesar de 

dificuldades como a distância. 

 

Vivíamos em uma chácara do meu papai as margens do Rio do Ouro, que fica 

no município de Alexânia – GO. Foi nesse lugar que brinquei muito curti bastante 

minha infância. Um lugar maravilhoso, calmo e muito bonito só de falar, sinto muita 

saudade. Agora moro ainda no município de Alexânia, mas não mais na zona rural.  

Mudei-me  para a cidade há muito tempo, e desde então, aqui estou. 

 

O Processo de Escolarização na Educação Básica 

 
 

A alegria não chega apenas no encontro 
do achado, mas faz parte do processo 
da busca. Ensinar e “aprender não pode 
dar-se fora da procura, fora da boniteza 
e da alegria.”  

(Paulo Freire) 
 
 

Iniciei minha vida estudantil aos sete anos, na Escola Municipal Humberto de 

Alencar Castelo Branco na Fazenda São João - Corumbá/GO. A escola ficava a 6 

km de nossa casa, e o percurso era feito a pé, com meus irmãos, não tinha merenda 
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escolar, nem transporte escolar e funcionava tudo em uma única sala multisseriada 

(1ª a 4ª).  

 

A professora de todas as séries era a Abadia Cardoso, uma professora muito 

querida. Porém, muito severa quando se tratava de fazer as lições. Semanalmente, 

era necessário decorar um texto inteiro em casa para no dia seguinte recitá-lo na 

frente para os outros alunos, quem não conseguisse ficava sem recreio. Até hoje 

quando vou ler um texto não consigo interpretá-lo direito, pois quando leio fico 

tentando decorar alguma parte.  

 

Estudei nesta escola até 1986, ali terminei a 3ª série, sendo transferida para 

uma escola maior onde tinha as turmas separadas por série, era a Escola Municipal 

Experimental Geminiano Ferreira de Queiroz,  que ficava ainda mais longe de nossa 

casa (07 km) no Povoado de Olhos D’água Município de Alexânia/GO, foi onde 

cursei a 4ª série. Fui então transferida no ano de 1988 para a Escola Estadual Padre 

Antônio Marcigalha no mesmo Povoado, para cursar a segunda fase do ensino 

fundamental.  

 

Nesse momento de meu processo de escolarização fiquei assustada no início, 

pois eram tantas novidades; barulho da sirene a cada troca de aula, cada disciplina 

era um professor diferente, disciplinas novas, inclusive o inglês, mas com o tempo fui 

me adaptando. Adorava minha professora de matemática, pois tinha um jeito muito 

legal de dar suas aulas mesmo sendo uma aula de calculo ela conseguia ter a 

atenção dos alunos, fazendo com que sua aula fosse interessante. E concluí o 

ensino fundamental, sem nunca repetir série "bomba".  

 

Quando concluí o ensino fundamental deparei-me com um grande problema, 

pois no povoado de Olhos D’Agua- GO, não havia o Ensino Médio. O local mais 

próximo de nossa casa em que havia uma escola que oferecia Ensino Médio ficava 

a 18 km, no município de Alexânia-Go.    Enfrentei o desafio e iniciei o Ensino Médio 

em 1993, percorrendo diariamente, em ônibus de linha para estudar no Colégio 

Estadual 31 de Março.  
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Entretanto, tive que abandonar o Ensino Médio, no início do II bimestre, pois, 

o ônibus em que eu fazia o percurso até o Colégio, em Alexânia e de volta até minha 

casa, em Olhos D’Água - GO, chegava muito tarde da noite, dentre outras coisas.  

 

No ano de 1994 minha irmã iniciou também o Ensino Médio, surgindo assim, 

a companhia que eu precisava. Quando tínhamos que fazer algum trabalho em 

grupo, meu Deus, que dificuldade para reunirmos, pois os restantes dos colegas 

de sala moravam em Alexânia e nós a 18 km da escola, em Olhos D Água.  

 

A matéria que eu mais gostava era biologia, quando começamos a parte 

que falava da genética eu ficava encantada e curiosa para saber o resultado. A 

professora era muito boa para explicar e sempre usava um método muito 

interessante porque no dia da prova ela colocava em perguntas o que tinha 

explicado na sala de aula e quem não tinha prestado atenção não conseguia 

responder nada. Com o tempo fizemos boas amizades com nossa turma, 

caminhamos os três anos do ensino médio juntos. Concluí o Ensino Médio em 

1996. 

 

Casei-me, em 1998 com Gedeão Alves Rabelo, com ele tive um filho 

depois de cinco anos, seu nome é Paulo Victor Lima Alves.  Desde o ano de 

1997 abandonei os estudos ficando por 13 anos afastada da escola, por falta de 

oportunidade e também por comodismo. Em 2009 tudo mudou. Fiquei muito feliz 

ao passar no vestibular da UAB-UNB, para o curso de Pedagogia a Distância. 

Foi um momento de uma primeira conquista para que eu voltasse a estudar. 

Iniciei uma etapa muito importante na minha vida, que foi fazer o curso de 

Pedagogia. Este curso foi um grande desafio, espero ter forças para concluir 

com sucesso, realizando meu trabalho de conclusão de curso – TCC, com toda a 

complexidade que ele representa. 

 

No momento estou trabalhando em um restaurante, fora da área de 

educação. Minha experiência com o trabalho em escola de ensino fundamental foi 

na função de merendeira, contratada temporariamente. Foi nesse contato com o 

universo da escola que surgiu em mim, a vontade de atuar em educação, na 

condição de professora.  Embora, nunca tenha trabalhado em sala de aula, tenho o 
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sonho de poder contribuir, e, espero que o curso de Pedagogia me possibilite a 

formação inicial necessária para que em breve, eu possa realizar esse sonho.    

 

Meu percurso na Graduação em Pedagogia a Distância 
 
 
A alegria que se tem em pensar e aprender 
faz-nos pensar e aprender ainda mais. 

(Aristóteles) 
 
 

Iniciei então o curso de Pedagogia no ano de 2009. Que desafio! Logo na 

aula inaugural tivemos explicações de como seria nossos trabalhos em um curso à 

distância, como seria a utilização do ambiente de aprendizagem, como acessar 

disciplinas, como seria a participação dos tutores à distância e presencial, e como 

seria nosso contato com eles.  Bom, na teoria parecia ser fácil. Mas como foi difícil o 

processo de adaptação. Pra começar, eu não tinha muita experiência com o 

computador, e o Moodle não ajudava muito. O primeiro semestre foi então um terror. 

Textos e vídeos que não “abriam”. Trabalhos deletados antes de terem sido salvos. 

Tutores que sumiam. Ambiente de aprendizagem que “saía do ar” nas horas mais 

impróprias. Enfim, surgiram vários problemas que me deixavam louca, e que me 

levaram muitas vezes a pensar em desistir. Mas não desisti, apesar das dificuldades. 

 

Depois de muito esforço, consegui vencer meus limites. Adaptei-me  ao AVA, 

e ao computador, é claro. Passei a entender seus mistérios e aprendi a utilizar 

editores de textos, inserir imagens, links, a pesquisar, a montar slides, enfim, aos 

poucos fui conseguindo fazer meus trabalhos de maneira satisfatória.  

 

Hoje sei que cursar Pedagogia me trouxe aprendizagens antes 

desconhecidas. Cada disciplina estudada teve sua importância no meu aprendizado 

e na minha formação de identidade de educadora. Cada tutor, mesmo tendo alguns 

que eram distantes, teve um papel fundamental nesse processo, com suas palavras 

de incentivo, com suas críticas construtivas, com a preocupação que tinham quando, 

por algum motivo, eu “sumia”, todos eles tiveram seu papel nessa etapa da minha 

vida. 
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Agora entendo que a aprendizagem acontece em conjunto. Que aprendemos 

ao mesmo tempo em que ensinamos algo e que o ato de ensinar não depende 

apenas da transmissão de saberes, mas da possibilidade de criação e produção de 

conhecimentos. Com o tempo, durante o curso, fui aprendendo que não somo 

sabedores de tudo. Que estamos sempre aprendendo algo. Aprendemos com a 

vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os mais novos, os mais 

velhos, com as situações cotidianas, com as dificuldades, as conquistas. Aprendi 

assim, que tudo e todos têm algo a nos ensinar. 

 

 

Durante o curso, com as disciplinas estudadas, novos conceitos foram 

implantados, novos valores aprendidos, novas descobertas foram feitas e novas 

experiências vivenciadas. Aprendi, com a disciplina Teorias da Educação, que o 

diálogo é muito importante, que ele “humaniza” as pessoas e o mundo, dando a 

todos a capacidade de modificar o significado das coisas. Compreendi a importância 

do brincar para a criança pequena, no início do seu processo de escolarização. A 

disciplina sobre Educação Infantil me ensinou que a criança aprende através da 

exploração, do contato com o ambiente em que está inserido e com as pessoas que 

a cerca, e ao educador cabe proporcionar momentos de exploração, de descobertas, 

de aprendizado. 

 

Todas as disciplinas foram fundamentais na minha formação como 

educadora. Destaco também a disciplina EDUNE, e o quanto é importante a inclusão 

de crianças com necessidades especiais, e como devemos estar preparados para 

recebe-las em nossas escolas. Além disso, destaco também a disciplina Educação 

de Adultos, que me proporcionou um aprendizado essencial, que utilizei na segunda 

fase do meu estágio, realizado com a EJA de uma escola aqui do município de 

Alexânia, já que o primeiro estágio foi realizado com a educação infantil. 

 

O curso também me proporcionou conhecer alguns autores e estudiosos que 

se dedicavam a educação. Entendi, portanto, os conceitos de Piaget, Vygotsky, 

Wallon, Freire, Morin, entre outros, sobre como ocorre o processo de aprendizagem 

dos indivíduos. E os trabalhos de campo então. Como foram significantes para mim! 

A disciplina Didática Fundamental nos levou a realizar um projeto muito interessante 
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numa escola do município, eu nos fez perceber uma outra realidade. Que nos levou 

a ver que a criança possui uma capacidade incrível de criar, inventar imaginar, e 

quando proporcionamos isso a ela, podemos ter maravilhosas surpresas. 

 

Além desses aprendizados, ainda há tantos outros que transformaram meu 

modo de ver a educação. Toda a minha trajetória acadêmica até esse momento foi 

de grandes descobertas sobre como quero meu futuro como profissional, e tudo o 

que foi aprendido será utilizado por mim sempre que necessário, para garantir um 

trabalho satisfatório independente da função ou lugar que eu escolher. 
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INTRODUÇÃO 
 

A oportunidade de escrever minha monografia de final do curso de 

Licenciatura em Pedagogia à distância pela Universidade Aberta do Brasil-UAB – 

Universidade de Brasília-UnB – Faculdade de Educação – FE, levou - me a refletir 

sobre uma temática no campo da educação, que me movesse exigisse de mim um 

estudo mais aprofundado e sistematizado. Brincadeiras, Jogos e Brinquedos 

Tradicionais na educação infantil foi o tema por mim definido. De há muito essa 

temática me chama a atenção e me inquieta.  

 

Nas brincadeiras, jogos e brinquedos o brincar é que move toda a ação. 

Brincar é fundamental para toda a criança, pois favorece desenvolvimento da 

criatividade, da percepção da realidade, da competência intelectual, da estabilidade 

emocional, do prazer, da alegria, do compartilhamento. 

 

Nem sempre o brincar está presente nas salas de educação infantil. No mais 

das vezes a preocupação de professores, gestores e pais são os conteúdos formais.  

 

No universo do lúdico existem muitas possibilidades de expressão, como o 

faz-de-conta, a música, as cantigas de um do geral, as cantigas de roda, as 

parlendas, os jogos, brincadeiras e brinquedos. Na sociedade contemporânea estão 

disponíveis e ao alcance da maioria das pessoas os jogos eletrônicos para todas as 

faixas - etárias. 

 

Pensando na criança como um ser histórico-social e cultural e também em 

minhas origens de criança criada, boa parte da vida no meio rural e em pequenos 

municípios, decidi investigar o uso das brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais 

no cotidiano escolar. 

 

As brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais de maneira geral, são 

importantes instrumentos para desenvolver a simbolização, a criatividade e a 

representação do real, constituindo-se assim, maiores condições de se desenvolver 

uma aprendizagem significativa e integral para as crianças. Dentre as principais 

brincadeiras infantis tradicionais, destacamos: pular corda, pega-pega, amarelinha, 
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cabra-cega, pião, polícia e ladrão, passa anel, estátua, queimada, escravos de Jó, 

brincadeiras de roda, esconde-esconde, barra-manteiga, pular cela, entre outras, 

são fundamentais no contexto pedagógico da educação infantil. 

 

Nessa perspectiva, assim delimitei meu estudo Brincadeiras, brinquedos e 

jogos tradicionais no contexto de três turmas de educação infantil na faixa etária 05 

anos de idade no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no município de 

Alexânia - GO. Como consequência assim, enunciei meu problema de pesquisa: Em 

que medida, as brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais nas atividades 

pedagógicas da educação infantil, podem contribuir para o desenvolvimento integral 

da criança? 

 

Dando sequência na organização e estruturação de meu trabalho de 

pesquisa, elaborei o seguinte objetivo geral: Investigar as contribuições das 

brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais no desenvolvimento integral de 

crianças na faixa etária de 05 anos de idade, em três turmas da Educação Infantil  

em um CEMEI no município de Alexânia –GO.  Na sequencia, construí os objetivos 

específicos assim representados: a) Analisar o uso pedagógico das brincadeiras, 

jogos e brinquedos e tradicionais no contexto escolar pesquisado; b) Investigar junto 

aos professores que atuam nas três turmas pesquisadas qual é a concepção acerca 

do lúdico e das brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais, e suas relações com o 

processo de ensino e aprendizagem; c) Verificar em que medida as brincadeiras, 

jogos e brinquedos tradicionais são inseridos no cotidiano das turmas pesquisadas. 

 

Para dar conta do estudo em questão e atendendo ao documento orientador 

do TCC da FE, foi necessário organizá-lo em três partes. Na primeira apresento meu 

Memorial Educativo, traçando os principais acontecimentos de minha vida escolar, 

até a graduação em Pedagogia. A segunda parte compõe-se da Monografia que por 

sua vez está estruturada em uma introdução e mais três capítulos e a conclusão. O 

Capitulo I apresenta o Regencial Teórico, trazendo o diálogo, reflexão e a discussão 

dos principais estudiosos que fundamentam a análise e interpretação dos dados 

coletados em campo, na pesquisa empírica. O percurso metodológico é 

demonstrado no Capítulo II. Descrevo ali, a abordagem qualitativa de natureza 

descritiva por mim adotada neste estudo. No Capítulo III, apresento, discuto e 
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analiso os dados coletados em campo, a partir de instrumentos e técnicas de coleta 

de dados como a observação e entrevista semiestruturada. Por fim, apresento a 

conclusão da monografia com algumas considerações sobre os resultados obtidos. 

 

Na terceira e última parte desse estudo delineio minhas perspectivas 

profissionais no campo da Pedagogia e meus sonhos de continuidade de minha 

formação de educadora.  
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CAPITULO I 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

1.1. O brincar e o contexto histórico-social  

 

O conceito ou a concepção de infância vem se modificando ao longo do 

tempo, em conformidade com contexto histórico, social e cultural de cada sociedade. 

Assim, principiamos essa reflexão afirmando que infância é uma construção 

histórica. Esse entendimento nos permite significar o passado e redimensionar o 

presente.  No decorrer da história, o entendimento do brincar tem sido foco de 

inúmeros estudiosos, que tem contribuído para a compreensão de que o brincar é 

fundamental para o desenvolvimento integral da criança.   

 

Outros importantes aspectos a serem ressaltados no âmbito da brincadeira, 

dos brinquedos e jogos é o diálogo intergerações, contribuindo para a reconstrução 

da realidade passada e presente, e ainda propiciar experiências criativas, 

colaborativas compartilhadas. 

 

De acordo Walter Benjamin, (2002) a criança experimenta em suas 

brincadeiras a tradição e o cotidiano que ela incorpora e reelabora mediante as 

contradições que ela vivencia. A partir de situações concretas a criança interroga, 

vislumbrando para além do aparente, o que geralmente não é problematizado, 

conformando uma ordem, que muitas vezes a desrespeita em sua humanidade. 

 

Importantes politicas públicas tem sido formuladas para a educação infantil, 

de um modo geral. Contudo, nos tempos atuais constatamos que o repertório de 

brincadeiras tradicionais vem sendo influenciado pelas novas tecnologias, em 

consequência, observamos um “abandono ou esquecimento” das brincadeiras 

tradicionais. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, determina 

pela primeira vez na história de nossas legislações sobre educação infantil (0 a 6 

anos), como etapa da educação básica, estabelecendo: 

 
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (Título V, 
Capítulo II, Seção II, Artigo 29). 

 
 

A LDB 9.394/96 teve um importante desdobramento que foi a elaboração do 

Referencial Curricular para a Educação Infantil pelo Ministério da Educação (1998) - 

volumes 1,2 e 3, neste documento o brincar é destacado como uma das atividades 

fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança. 

Define ainda, o direito ao brincar como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil, beneficiando a simbolização, socialização, 

autoestima e criatividade. Educar no documento é definido como:  

  
 
Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, 
de ser e estar com os outros, em uma atitude básica de aceitação, 
respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 1998, Vol. 1, p. 23). 

  

 

Na agitação e superficialidade do mundo atual, o computador, a televisão, o 

vídeo game, jogos e brinquedos industrializados têm sido a tônica dominante na vida 

de nossas crianças, e, maioria das vezes tem a função de premiar ou distrair a 

meninada. Com o advento do progresso, da formação acentuada de grandes e 

médios centros urbanos, houve sem dúvida, uma significativa mudança de hábitos, 

impostos pela evolução da civilização. As brincadeiras tradicionais foram se 

modificando no decorrer dos séculos.   

 

Bolinhas de gude, peteca, bonecas de pano, pião, cavalinhos de pau, 

brincadeiras de roda, pique-pega, pique esconde, soldado e ladrão, amarelinha, 

pipa, carrinhos de rolimã, um universo de brinquedos e brincadeiras que pouco a 
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pouco vai desaparecido da vida de nossas crianças. A maioria delas passa horas 

sem fim teclando um computador, construindo objetos imaginários que não pode 

experimentá-los ou senti-los em sua plenitude.  

 

Com a intensificação e o aprofundamento do processo de industrialização e 

posteriormente, o advento da globalização, os centros urbanos passaram por 

imensas transformações, refletindo-se de maneira geral, nas pequenas, médias 

cidades e localidades mais afastadas. Esse fenômeno de grandes transformações 

urbanas implicou em crescente desaparecimento de espaços de convívio entre 

crianças e adultos. Os espaços para esse convívio foram se restringindo apenas a 

playgrounds, parques e outros reduzidos espaços de lazer.  

 

Evidentemente, que não nos colocamos contra os grandes e importantes 

avanços da tecnologia em todas as áreas do conhecimento e em todos os 

seguimentos da sociedade contemporânea. O que discutimos é a não excludência 

das brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais que envolvem a criança em sua 

inteireza corporal, mental, sensível, social e cultural.  

 

Entendamos que os jogos eletrônicos, o computador e demais artefatos 

tecnológicos podem conviver de forma equilibrada, promovendo maiores 

possibilidades de escolhas do brincar de nossas crianças. Talvez o espaço escolar, 

em especial, na educação infantil, possa trazer esse equilíbrio, ao resgatar e 

contextualizar as brincadeiras tradicionais do repertório da cultura popular brasileira.  

  

As brincadeiras são meios pelos quais a criança tem condições de 

comunicar-se com o mundo adulto, desenvolvendo autoestima, confiança em si 

mesma, propiciando atitudes e experiências ativas e tomada de decisões, como por 

exemplo, aventurar-se a comer sozinha, vestir-se e fazer amigos. 

 

Quando a criança brinca ela age por imitação, por reprodução e de certa 

forma aprende atividades adultas com inocência de infante, pois nessa reprodução 

ela não tem a mesma noção de responsabilidade vivida pelo adulto. Mas o brincar é 

uma forma de a criança se desenvolver e criar condições para seu amadurecimento 

para a fase adulta. 



18 

 

 

De acordo com Carvalho (1992, p.132),  

 

O brincar, desde cedo, é muito importante na vida da criança, pois 
através do jogo, da brincadeira, ela explora e manuseia aquilo que 
está à sua volta, utilizando seus próprios esforços e sem ser 
pressionada pelo adulto, se sentindo livre e podendo viver por 

completo aquele momento. 
 

Ainda outros autores como Echevarria et. al. (2012, p.56) O ato de brincar é 

importante, terapêutico, prazeroso, e o prazer é ponto fundamental da essência do 

equilíbrio humano. Através do lúdico, as crianças experimentam varias situações 

sociais e culturais.  As brincadeiras como o faz-de-conta, por exemplo, promovem 

para a criança um momento único de desenvolvimento, em que a criança vivencia 

sua capacidade de planejar, de imaginar situações lúdicas com conteúdos, regras de 

acordo com cada uma dessas situações. 

 

A importância das brincadeiras no contexto escolar está no fato de as 

brincadeiras de faz- de- conta possibilitam que a criança, crie e recrie seu mundo, 

conforme seus anseios e desejos. “Quando a criança tem essa possibilidade de criar 

e recriar, ela se apropria dos conhecimentos que a escola tem a lhe oferecer, dos 

conhecimentos esperados e objetivados para aquele ano e série”. (CARMO, 2010, p. 

09) 

 

Quando falamos no prazer e lúdico o que está em jogo é o desenvolvimento 

mental que a criança está colocando em prática, pois quando brinca ela é capaz de 

imaginar situações, de gravar algo que já viu e tentar reproduzir ali em suas 

brincadeiras, quando ela tem o poder de escolher o que quer fazer.  

 

 

O brinquedo é objeto da brincadeira, uma espécie de substituição do 
objetos reais manipulados pelas crianças, e esse ato de manipulação 
dos brinquedos se concretiza em brincadeira, quando a criança é 
capaz de experimentar, imaginar e criar situações reais, imitando 
atos adultos, livrando-se de suas frustrações e angústias. 
(VYGOTSKY, 2000, p. 100) 
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Com o mundo cada vez mais norteado pelo trabalho, levando cada vez mais 

a ideia de sociedades administradas, voltadas para a lógica do lucro e do 

consumismo extremo, as brincadeiras continuamente foram sendo infantilizadas e 

desvalorizadas, pois se trata de uma atividade não produtiva. De outro lado, a 

violência dos meios urbanos, a falta de espaços se configura nos principais motivos 

apontados para a diminuição das brincadeiras de rua, as brincadeiras tradicionais de 

nossas infâncias. As gerações atuais pouco ou nada sabem sobre essas 

brincadeiras e jogos.  

 

De um modo geral o universo infantil foi e está sendo invadido fortemente por 

jogos eletrônicos, musicas estimulando precoces movimentos sensuais nas crianças, 

brinquedos industrializados que representam de forma maniqueísta heróis e 

bandidos. Os desenhos animados também reproduzem essa lógica. Esses fatores 

todos, nos dias atuais foram retirando do cotidiano das crianças as experiências com 

os jogos, brinquedos e brincadeiras infantis tradicionais.   

 

Acredito que as ofertas eletroeletrônicas presentes em nossa sociedade 

contemporânea, possam conviver de forma equilibrada com os jogos, brinquedos e 

brincadeiras tradicionais infantis. Nesse sentido é necessária uma postura politico-

pedagógica mais contundente e sensível para que as crianças possam conviver com 

as duas pontas do processo cultural, possibilitando-lhes que o brincar seja também, 

um espaço de liberdade de escolhas de outras práticas infantis que fazem parte do 

repertório cultural de nossa sociedade.    

 

Nessa perspectiva, a escola se apresenta como um importante espaço de 

convívio e experiências lúdicas e culturais, ao propor, orientar e conceber ações 

pedagógicas em que estejam presentes as brincadeiras, brinquedos e jogos infantis 

tradicionais, ampliando as possibilidades de expressão das crianças por meio do 

brincar.  

 

 

1.2. Nas Trilhas de Alguns Estudiosos do Lúdico na infância  
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Importantes autores tratam desse campo de estudos, dentre eles podemos 

destacar: Froebel (1912c p.55) que afirma que “o brincar em qualquer tempo não é 

trivial, é altamente sério e de profunda significação”. Na concepção desse importante 

autor, o brincar é também uma forma de educar e desenvolver a criança, já que 

permite as relações entre a criança, os objetos culturais e a natureza. Temos ainda 

em Froebel (ibid,p.55) a afirmação que o brincar “é uma atividade livre e 

espontânea, sendo responsável pelo desenvolvimento físico, moral, cognitivo, e que 

os dons ou brinquedos são os objetos que subsidiam atividades infantis”. 

 

Vygotsky (1989, p.98), discute o “brincar como possibilidade de oportunizar a 

criança uma construção progressiva de sua autonomia, afetividade e socialização, 

bem como, permite a criação de uma nova forma de desejo”. Ainda nas trilhas de 

Vygotsky, (1989), ele acredita que os desejos não realizáveis podem ser alcançados 

pelo mundo imaginário, através do brinquedo, “a criança está em uma fase do 

imaginário se preparando para uma fase onde se podem aprender regras e assim 

começar a trabalhar sua vida cidadã” (VYGOTSKY, 1984 apud OLIVEIRA, 1994 p. 

86) 

 

O autor fala da brincadeira como algo próprio da criança, momento em que 

ela de forma espontânea se torna capaz de explorar o mundo de forma intencional, e 

dessa forma a criança estabelece seu contato com objetos do mundo físico. Quando 

joga a criança se torna capaz de transpor a realidade de sua vida para o jogo, e 

dessa forma encontrar prováveis soluções para seus conflitos, sendo essa uma 

grande contribuição do jogo, principalmente quando é uma atividade feita em grupo, 

quando a criança assimila regras de conduta, de vivencia social, e assim se 

aproxima cada vez mais da imitação do mundo adulto, favorecendo seu 

amadurecimento para essa fase de vida.  

 

Piaget (1976) vê a brincadeira como uma forma de expressão e condição 

para o desenvolvimento infantil, já que as crianças quando jogam assimilam, 

acomodam podendo interferir na realidade. Ou seja, na assimilação a criança 

incorpora novos eventos do jeito que elas o conhecem depois na acomodação elas 

reorganizam esses eventos de acordo com sua estrutura mental, tornando-o parte 

de seu conhecimento.  
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É dessa forma que a criança consegue se adaptar ao meio, e assim 
às regras da brincadeira, ao convívio em grupo. Uma consideração 
importante do autor revela que “é no brincar, e talvez apenas no 

brincar, que a criança ou o adulto fruem sua liberdade de criação” 
(PIAGET, 1994 p.159). 

 

Ainda para Piaget, (1976) o jogo na vida da criança deve ser adaptado em 

três fases, sendo primeiro o jogo de exercício responsável pelo desenvolvimento da 

coordenação motora, depois o jogo simbólico em que predomina o faz de conta, e só 

depois o jogo de regras, quando a criança então é capaz de obedecer a regras e se 

relacionar com outras crianças em grupos.  

 

 

1.3.   O As experiências lúdicas – jogos e brincadeiras no contexto escolar 

 

Os jogos e as brincadeiras de um modo geral constituem-se em importantes 

recursos no contexto pedagógico da educação, em especial, da educação infantil 

pois com eles as crianças provam “que estas não são apenas uma forma de 

desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que 

contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual” ( PIAGET, 1994, p.159). 

 

Entendendo que a educação tem como fator primordial buscar atividades que 

sejam favorecedoras no desenvolvimento intelectual dos alunos, a educação infantil 

tem na brincadeira uma aliada muito forte, pois Piaget revela que a criança participa 

da brincadeira de forma espontânea, sendo ainda mais rico o momento de 

aprendizagem, pois ela participar com prazer e aprende com eficácia, visto que 

entende aquele momento como voltado para si.  

 

Nessa perspectiva se entende a importância de levar para o contexto escolar 

os jogos e brincadeiras, pois suas experiências são capazes de aprimorar o 

desenvolvimento da criança participante, mesmo que ela não perceba esse 

desenvolvimento. Para Khisimoto (2003, p.114), 

 

Quando se introduz jogos e as brincadeiras tradicionais no contexto 
pedagógico, além da escola estar participando do movimento de 
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divulgação das brincadeiras e jogos tradicionais ela também 
proporciona, por meios desses jogos, o desenvolvimento infantil.  

 

 Ao reconhecer a importância dos jogos e brincadeiras, incluindo também os 

jogos e brincadeiras tradicionais, os educadores contribuem para que as crianças 

desenvolverem o aprendizado de forma prazerosa, integrada e contextualizada.   

 

Na perspectiva Fidelis (2005) e Tempel (2005), igualmente, reconhecem a 

importância dos jogos e brincadeiras em sala de aula como possibilidade de 

desenvolver trabalho interdisciplinar e expressão das ideias, pensamentos, anseios 

e desejos das crianças que ali estão. Não apenas esses fatores são desenvolvidos 

estão implícitos, na participação e princípios dos jogos valores, regras, disciplina e 

respeito ao próximo, condições necessárias para que a vida em sociedade seja 

possível e ainda, para que a criança seja capaz de se reconhecer como cidadã.  

 

Além do que afirmam esses autores, é importante afirmar que o lúdico é 

fundamental no processo de aprendizagem, pois consegue a atenção da criança na 

execução do exercício de forma satisfatória e agradável. Em se tratando das 

brincadeiras e jogos de uma maneira geral, além de constituir um momento de 

interação social bastante significativo, faz com que a própria sociabilidade 

estimulada por essas brincadeiras constitua a motivação para que seja mantido o 

interesse pela atividade. 

 

Em relação as brincadeiras, jogos e brinquedos  tradicionais, além  de 

proporcionar o desenvolvimento infantil, eles também resgatam e estimulam o 

conhecimento e a preservação de antigas manifestações culturais populares. E, 

além disso, ao brincar a criança manifesta sua independência, pois cabe a ela 

escolher o jogo ou a brincadeira, os brinquedos e/ou outros materiais, assim como 

os parceiros. 

 

 A criança também pode decidir o tema do jogo e a forma pela qual ele irá 

desenvolver-se, e, muitas vezes ela precisa negociar e argumentar as propostas, 

submetê-las a aprovação ou modificá-las. E todos esses elementos estão e estarão 
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presentes em sua vida a todo o momento, e a seguirão até esta chegar à fase 

adulta. 

 

 

1.4.  Os jogos tradicionais e suas características  

 

Algumas características dos jogos tradicionais são ressaltadas por Araújo et. 

al. (p.02) como: “Anonimato, oralidade, tradição, conservação, mudança e 

universalidade são características desses jogos” o anonimato é a condição de que a 

brincadeira surge sem ninguém saber quando, e sem conhecer o autor da mesma. A 

oralidade é o fato de ser transmitido em conversas e experimentações junto aos 

mais velhos, principalmente os pais. A preservação dessas brincadeiras se dá 

quando os jogos são mantidos na tradição, na cultura, repassados incorporando 

mudanças e particularidades se adaptando de uma cultura para outra, e mesmo 

assim são universais, pois existem e são reconhecidos em todo mundo.  

 

Atualmente, há importantes estudos e movimentos educativos no sentido de 

retomar a importância dos jogos e brincadeiras tradicionais, pois eles estão se 

tornando raridade entre as crianças, principalmente aquelas que vivem em grandes 

e médios centros urbanos Brincadeiras praticadas em todo o mundo e conhecidas 

de todos já eram praticadas desde os tempos antigos, como afirma Kishimoto: 

 

A tradicionalidade e universalidade dos jogos assentam-se no fato de 
que povos distintos e antigos como os da Grécia e do Oriente 
brincaram de amarelinha, empinar papagaios, jogar pedrinhas e até 
hoje as crianças os fazem quase da mesma forma. Tais jogos foram 
transmitidos de geração em geração através de conhecimentos 
empíricos e permanecem na memória infantil. (1998, p. 25). 

 

Em consonância com a afirmação de Kishimoto, acima citada, Souza (2001 

p.14) ressalta que os “jogos tradicionais infantis são as atividades lúdicas 

desenvolvidas em ruas, quintais, terrenos baldios, produtos da cultura popular, 

transmitidos de geração em geração”. 

 

Corroborando com a afirmação de Souza algumas brincadeiras são trazidas 

abaixo revelando o contexto e a situação em que são praticadas. Canções de roda, 
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advinhas, parlendas, histórias de fadas, bruxas, lobisomens, e jogos de bolinhas de 

gude, pião, amarelinha, pedrinhas (saquinhos), a pipa, (Bernardes 2006). 

 

As cantigas de roda são praticadas em pequenos e grandes grupos, os quais 

gestualizam músicas conhecidas por todos e praticam a brincadeira simbólica em 

forma de roda, geralmente com as mãos dadas. As advinhas também são praticadas 

por duas ou mais pessoas, que devem responder perguntas inventadas ou 

conhecidas pelas crianças. As parlendas são brincadeiras de recitação de texto com 

rimas, as histórias de fadas também são brincadeiras simbólicas que podem sofrer 

mudanças de cultura para cultura, assim como as bruxas, os lobisomens, que são 

brincadeiras já muito antigas.  

 

A bolinha de gude é um jogo também praticado em grupo, com intuito de 

acertar a bola colocada no alvo e ganhar mais bolas que o adversário. O pião tem o 

objetivo de fazer o brinquedo rodar por mais tempo, e em diversos lugares. Já a 

amarelinha é a disputa de quem consegue acertar os números riscados em 

desenhos quadrados no chão de forma sequencial, e sem errar a pisada no 

quadrado. Já a pipa uma brincadeira muito amada pelas crianças, tem com intuito 

conseguir fazer voar a pipa, e mantê-la no ar por mais tempo, e se possível mais alto 

que os colegas.  

 

Todas essas brincadeiras podem ser praticadas por ambos os gêneros sem 

distinção, por isso são importantes e tradicionais, mantidas vivas até hoje na 

memória dos mais velhos, e repassadas como cultura viva para os mais novos.  

 

Atualmente, muitos são os estudiosos que buscado dar ênfase e destaque a 

importância ás brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais. Kishimoto (1999) 

enfatiza que a brincadeira tradicional infantil, desenvolve entre outros aspectos, os 

modos de convívio social, favorecendo a transmissão da cultura e a situação 

imaginária do lúdico.  

 

Fatin (2000, p. 18) assim se refere a importância  do restauro da  história  dos 

jogos tradicionais: 
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Resgatar a história de jogos tradicionais infantis, como a expressão 
da história e da cultura, pode nos mostrar estilos de vida, maneiras 
de pensar, sentir e falar, e, sobretudo, maneiras de brincar e 
interagir. Configurando-se em presença viva de um passado no 
presente. 

 

 

Nesse sentido, o espaço de formação inicial e continuada de professores é 

uma importante instância de discussão, reflexão e prática de brincadeiras, jogos e 

brinquedos tradicionais. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

1.1.  A Pesquisa 

 

  

O presente trabalho de pesquisa que tem como objetivo integrar o meu 

trabalho de conclusão de curso- TCC em Pedagogia, é de abordagem qualitativa e 

de natureza descritiva. Este estudo tem como tema delimitado Brincadeiras, 

brinquedos e jogos tradicionais no contexto de três turmas de educação infantil  na 

faixa etária 05 anos de idade no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) 

Casulo Bem Me Quer no município de Alexânia - GO.  

 

Pesquisar pode ser compreendido como uma ação de conhecimento da 

realidade, um processo sistemático e meticuloso para conhecer, aspectos ou 

recortes de uma determinada realidade. Nesse sentido foi necessário traçar um 

caminho, uma metodologia que pudesse averiguar alguns aspectos da realidade que 

quero conhecer com maior profundidade.   

 

Em relação a sistematização do trabalho da pesquisa  (GIL,1996, p.17) 

ensina:  

 

Pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como 
objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos 
(...). A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso de 
conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, 
técnicas e outros procedimentos científicos (...) ao longo de um 
processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação 
do problema até a satisfatória apresentação dos resultados. 
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Nessa perspectiva me propus investigar neste estudo as brincadeiras, jogos e 

brinquedos tradicionais no contexto da educação infantil e suas possibilidades de 

desenvolvimento de crianças na faixa etária de cinco anos de idade. Compreender, 

analisar e discutir essa temática levou-me a tomar algumas decisões de natureza 

metodológica da pesquisa empírica, quanto a sua abordagem e natureza. A 

abordagem qualitativa é adequada para me ajudar a compreende a natureza do 

fenômeno que quero analisar. Na mesma direção, a natureza descritiva desse 

estudo contribui para expor algumas características do fenômeno a ser pesquisado, 

ao analisar os dados coletados.  

A abordagem qualitativa da pesquisa torna-se cada vez mais frequente em 

trabalhos de pesquisadores da área de educação. No presente estudo o ambiente a 

ser pesquisado para a coleta de dados no Centro Municipal de Educação Infantil 

(CEMEI) que atende crianças de 0 a 6 anos. “a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento” 

(LUDKE e ANDRÉ,1986, p.11) e ainda de acordo com as autoras (1986,p.12) a 

abordagem qualitativa, “expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. O pesquisador não concentra sua atenção no porquê da 

ocorrência do fenômeno e não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação”. 

 

1.2. O universo da Pesquisa, Técnica e Instrumentos de coleta de dados 
 

Para pesquisar o fenômeno educativo delimitado para o presente trabalho, 

cujo objetivo geral é Investigar as contribuições das brincadeiras, jogos e brinquedos 

tradicionais no desenvolvimento integral de crianças na faixa etária de 05 anos de 

idade, em três turmas da Educação Infantil, escolhi o Centro Municipal de Educação 

Infantil (CEMEI) em Alexânia-GO, que é uma instituição  educacional voltada para a 

educação infantil, mantida pela prefeitura do município. Esse CEMEI, atende creche 

para crianças de 2 a 3 anos, Maternal I e II Jardim I e II, para crianças de 4 a 6 anos 

de idade. 

 

O CEMEI, cujo universo recortei para estudar, está localizado no centro da 

cidade de Alexânia de frente a prefeitura municipal, ao lado de outra escola 
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municipal do ensino fundamental. Devido a sua localização privilegiada o CEMEI 

atende crianças de todas as classes sociais, são oriundas de famílias de baixa renda 

até famílias de classe média.  

Mesmo sendo um prédio antigo o CEMEI já foi reformado diversas vezes e 

assim ganhou espaços novos, para atender a crescente demanda de crianças. No 

Centro há seis salas grandes que acomodam em média 35 alunos. São salas bem 

ventiladas e iluminadas.  

 

O Centro foi reformado e numa dessas reformas ganhou jardins bem altos, 

feitos sobre o chão em covas altas e concretadas, foram preparados também 

espaços gramados para que as crianças pudesse brincar, assim como o parque que 

tem diversos brinquedos como balanços de pneus, escorregador, rodas, forrado com 

areia.  

 

O número de alunos do CEMEI alcança a faixa de 280, e são divididos em 

Maternal I e II integrais um de cada, funcionando de 07h: 00m até as 17h: 00m. já as 

turmas de meio período são um maternal II no período da manhã e outra no período 

da tarde, dois jardins I no período da tarde e dois Jardins II no período da manhã. O 

período da manhã vai de 07h: 00m até as 11h: 30m e o período da tarde vai das 

13h: 00m até as 17h: 00m.  

 

Nas turmas de integrais há o revezamento assim as monitoras chegam as 

sete e vão embora às 13h: 00m e as outras do período da tarde chegam às 12h: 

00m e saem as 18h: 00m, dessa forma garantem que as crianças nunca fiquem 

sozinhas.  

 

Ao todo são quinze professoras que atuam no CEMEI pesquisado, contando 

ainda com dezesseis monitoras concursadas, algumas têm nível médio, poucas 

delas possuem especialização, já algumas estão fazendo graduação. São esses 

profissionais que atendem as crianças desse que CEMEI. Algumas dessas crianças 

são abrigadas e cuidadas enquanto mães e/ou pais trabalham. Outras estão no 

CEMEI, porque os pais e/ou responsáveis entendem a necessidade e a importância 

desse processo de escolarização nos anos iniciais de vida.  
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Um ponto relevante nas observações feitas é que a gestão da instituição já 

tem caráter democrático, pois o gestor já é eleito por meio do voto direto, com a 

participação da comunidade escolar, mesmo que o voto dos funcionários tenha peso 

maior. A comunidade ainda participa da Associação de Pais e Mestres em que são 

prestadas contas do que é gasto com Projeto Dinheiro Direto na Escola, de reuniões 

bimestrais, de projetos rotineiros visando a participação da família na escola.  

 

Para o presente estudo defini investigar três turmas e três professore que 

atuam nessas turmas. Como técnica de coleta de dados, utilizei a observação nas 

três turmas e entrevistas semiestruturadas com os professores selecionados. 

 

Parti para o trabalho de observação que totalizou 12 horas, munida de um 

roteiro previamente elaborado e planejado para me orientar no foco dos fenômenos 

que queria observar. Registrei o máximo que pude das atividades desenvolvidas nas 

três salas de aula em um caderno de registro, especialmente destinado a esse fim.  

 

Ludke e André (1986, p.25), assim se referem a observação como 

instrumento investigação científica: (...) “a observação precisa ser antes de tudo 

controlada e sistemática . Isso implica a existência a existência de um planejamento 

cuidadoso do trabalho e uma percepção rigorosa do pesquisador” 

 

As técnicas de observação e entrevistas são fundamentais para a prática da 

pesquisa em especial no campo da educação. 

 
Tanto quanto a entrevista, a observação ocupa um lugar privilegiado 
nas novas abordagens de pesquisa educacional. Usada como 
principal método de investigação ou associada a outras técnicas de 
coleta, a observação possibilita um contato pessoal e estreito do 
pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma 
série de vantagens. Em primeiro lugar, a experiência  direta é sem 
dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência  de um 
determinado fenômeno. ( LUDKE e  ANDRÉ, 1986, p.26)   

 

Este instrumento, portanto, pareceu-me de fato, pareceu-me bastante 

adequado para a investigação no presente estudo, possibilitando-me chegar mais 

perto das experiências cotidianas relacionadas a temática  aqui definida, junto as 

três turmas de educação infantil por mim observadas.  
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Associada á observação como instrumento de coleta de dados neste estudo, 

utilizei a técnica da entrevista semiestruturada. Com base em meu objetivo geral, 

objetivos específicos e questão de pesquisa planejei e elaborei um roteiro de temas 

e questões a serem feitas aos três professores que atuam em três turmas de 

educação infantil do CEMEI pesquisado. Para realizar as entrevistas, 

antecipadamente conversei e apresentei aos professores o objetivo de minha 

pesquisa, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, explicitando os 

pormenores de meu trabalho de coleta de dados, objetivando a elaboração de meu 

TCC.  

 

Na perspectiva da pesquisa qualitativa, “ao lado da observação a entrevista 

representa um dos instrumentos básicos da coleta de dados (...) está é, aliás, uma 

das principais técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa utilizados 

nas ciências sociais” (LUDKE e ANDRÉ 1986, p.33).  

 

 Na entrevista semiestruturada, as questões são apresentadas ao 
entrevistado de forma mais espontânea, seguindo sempre uma 
sequencia livre, dependendo do rumo que toma o diálogo. Nesse tipo 
de entrevista é recomendado que o pesquisador procure criar um 
clima espontâneo e descontraído para atingir seus objetivos. 
(TONOZI-REIS, 2006 p.49) 

 

Observando essa orientação, munida de gravador dirigi-me ao encontro das 

três professoras, cujo agendamento de data e horário foram feitos separadamente. 

De um modo geral as professoras foram gentis e houve um diálogo harmonioso e 

produtivo entre nós.  
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CAPITULO III 

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO  DOS 
DADOS 

 

 

Neste capítulo busco apresentar, discutir, analisar e interpretar os dados 

levantados em campo, relacionados á pesquisa empírica em torno da temática 

tratada no presente estudo que integra o meu trabalho de conclusão de curso em 

Pedagogia. Para investigar meu tema de pesquisa - Brincadeiras jogos e brinquedos 

tradicionais na educação infantil, cujo objetivo geral assim elaborei: Investigar as 

contribuições das brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais no desenvolvimento 

integral de crianças na faixa etária de 05 anos de idade, em três turmas da 

Educação Infantil  em um CEMEI no município de Alexânia –GO,  foi necessário  

coletar dados empíricos no universo por mim delimitado, utilizando técnicas e 

instrumentos de coleta de dados como a entrevista semiestruturada e observação.   

 

Essas técnicas e instrumentos de coleta de dados estão em consonância com 

a abordagem metodológica da pesquisa por mim utilizada no presente trabalho – a 

pesquisa qualitativa de natureza descritiva para discussão e interpretação dos dados 

levantados em campo, problematizando assim o tema aqui definido, á luz da 

fundamentação teórica que integra os objetivos específicos dessa investigação 

assim estão enunciados: a) Analisar o uso pedagógico das brincadeiras, jogos e 

brinquedos e tradicionais no contexto escolar pesquisado; b) Investigar junto aos 

professores que atuam nas três turmas pesquisadas qual é a concepção acerca do 

lúdico e das brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais, e suas relações com o 

processo de ensino e aprendizagem; c) Verificar em que medida as brincadeiras, 

jogos e brinquedos tradicionais são inseridos no cotidiano das turmas pesquisadas. 

 

 
3.1 – A coleta dos dados  
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          Após conversas preliminares e informais com a direção e professoras da 

instituição, campo de minha pesquisa empírica, discuti, organizei e agendei um 

calendário para trabalhar  com as observações em salas de aula e entrevistas 

planejadas, que foi aprovado por todas. Nesse momento apresentei as professoras 

selecionadas para este estudo, o TCLE - Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em relação ás entrevistas e observações, no qual está formalizado o 

objetivo do meu trabalho de pesquisa. As professoras leram e assinaram o termo, 

conforme constam cópias que integram o apêndice 1. 

 

       De um modo geral, tanto as observações que totalizaram 36 horas, sendo 12 

horas para cada uma das salas, bem como as entrevistas realizadas com as 

professoras selecionadas ocorreram em um clima amistoso. 

   

Dos docentes pesquisados as três são do sexo feminino, na faixa etária  

dessas professoras encontra-se entre 30 e 40 anos. Com exceção de uma delas, as 

demais tem curso de graduação em Pedagogia. As três professoras participantes 

desse estudo já atuam na educação infantil, em média de cinco anos na instituição 

pesquisada. Todas moram em Alexânia – GO.  

 

3.2.  Apresentação dos dados coletados em campo – Observação e Entrevistas 

semiestruturadas. 

 

A – As Observações 
 

       Conforme havia planejado realizei doze horas de observação em cada 

uma das turmas selecionadas, totalizando trinta seis horas de trabalho. Todas as 

observações foram anotadas em meu Caderno de Registro de campo, 

especialmente aberto para essa finalidade. Após cada observação chegava a casa e 

relia as anotações, complementado algo que me escapou nas salas de aula. Após 

concluído o trabalho de observação organizei e sistematizei um pequeno relatório, 

cuja síntese transcrevo a seguir. 
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Com base nas respostas das professoras e das observações feitas sabe-se 

que as aulas são planejadas com antecedência e que os planos de aula trazem 

opções de atividades muito diversificadas, mas que nem sempre são trabalhadas na 

realidade das professoras, talvez por falta de tempo, ou dificuldades que aparecem 

no momento da aula.  

 

Mesmo assim as brincadeiras e jogos são planejados de acordo com os 

conhecimentos das crianças e possibilidades também, as professores pesquisam na 

internet opções de jogos e brincadeiras, e nessas opções elas buscam as que 

podem ser adaptadas. O importante é realizar a afirmação de Fantin (2000), o autor 

fala em resgate da história de jogos tradicionais infantis como expressão e da 

cultura, trazendo de volta o passado cada vez mais presente.  

 

Essas brincadeiras e jogos são conduzidos pelas professoras que primeiro 

ensinam o jogo e por alguns momentos participam, pelo menos até que os alunos 

consigam entender e praticar sozinhos os jogos, os alunos demonstram durante as 

brincadeiras grande entusiasmo, o que facilita e muito a aprendizagem.  

 

Durante as aulas com jogos e brincadeiras as professoras costumam utilizar 

bolas, giz branco, materiais didáticos. O espaço para realização das atividades 

lúdicas é definido de acordo com a necessidade de cada atividade. Por exemplo: as 

crianças que jogam bola e precisam de um espaço grande então, brincam no pátio. 

Outras atividades que requerem menos espaço são feitas na própria sala de aula.   

 

Na grande maioria das vezes os jogos e brincadeiras utilizados na pratica 

pedagógica das professoras pesquisadas fazem parte do planejamento previamente  

elaborado, porém, quando as professoras esgotam todas as atividades planejadas 

elas propõem brincadeiras aleatórias como completarão do trabalho.  

 

Nesse sentido observa-se a necessidade de se construir um planejamento 

mais completo e abrangente para o tempo de cada atividade, no contexto de 

currículo da instituição. 
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B - As Entrevistas 
        

          Após confirmação de datas e horários previamente agendadas, munida de 

gravador e caderno de anotações, dirigi-me aos locais combinados para as 

entrevistas semiestruturadas com as professoras  que atuam no  CEMEI, instituição 

universo de minha pesquisa empírica em torno da temática Brincadeiras, brinquedos 

e Jogos tradicionais na Educação Infantil, integrante de meu trabalho de final do 

curso de Licenciatura em Pedagogia pela FE/UnB/UAB.   

 

Todas as três professoras entrevistadas são do sexo feminino, cuja faixa 

etária está entre 30 e 40, uma é licenciada em Artes Visuais e possui magistério, 

também especialização em Educação Infantil, outra é licenciada em Pedagogia  e 

em   Recursos Humanos a segunda possui magistério com Especialização em 

Gênero e Diversidade na Escola.  A terceira tem formação em Magistério, todas 

residem na cidade de Alexânia-GO. 

Ao terminar a etapa de entrevistas com as três professoras selecionadas, ouvi 

cuidadosamente as gravações, degravei e transcrevi todo seu conteúdo em meu 

caderno de registro de campo.  Em seguida analisei esse conteúdo organizando e 

estruturando as informações em categorias de análise, conforme explicito ao longo 

deste capitulo. 

 

Na primeira etapa apresento o Quadro 1 contendo as questões e respostas 

ás entrevistas feitas com as três professoras participantes desse estudo.   

 

 Quadro 1 - Questões e respostas das professoras entrevistadas 
 

 

QUESTÕES 

 

RESPOSTAS 
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1. O que você entende 
por lúdico? 

 

Professora A:Entendo o lúdico como tudo que pode 
provocar a imaginação, não importa idade, sexo. 

____________________________________________ 
Professora B: processo de promover brincadeiras e 
jogos para incentivar o aprendizado 

Professora C: P C - brincadeiras, jogos incluindo a 

educação 

 
 
 
 
 
 
 
2. Qual é a sua importância 
para a criança nos processos 
de escolarização? 

 

 

Professora A: 

Durante o processo de escolarização a intenção do 
professor é fazer com que os alunos aprendam para 
isso é preciso mexer com a imaginação dos alunos, 
está aí a importância do lúdico no processo, pois como 
ele ajuda no desenvolvimento da imaginação ele é mais 
que essencial para o processo de escolarização, para a 
aprendizagem da criança.  
____________________________________________ 

Professora B: a sua principal importância é incentivar o 

aprendizado e interação das crianças 
____________________________________________
Professora C: potencializam e auxiliam no 
desenvolvimento cognitivo, físico psicológico, motor, e 
social das crianças.  

 
 
 
 
3. Como as atividades 
lúdicas podem ser 
inseridas na prática 
pedagógica na educação 
infantil? 
 

Professora A: 

Sabendo que o lúdico são atividades imaginativas estão 
inseridas nessas atividades as brincadeiras, os jogos, 
os brinquedos que possibilitam a criança a aprenderem 
coisas pertinentes à sua realidade, diante desse fato na 
prática pedagógica é possível utilizar diversas 
brincadeiras que podem ajudar e muito na educação 
infantil, pois os objetivos dessa fase ainda são de 
formar conceitos na criança, dar a elas uma noção de 
vida no mundo, integração, socialização, lateralidade, 
isso está muito presente nas brincadeiras, brinquedos e 
jogos. 
____________________________________________ 
Professora B: São inseridas a todo momento para 
chamar atenção das crianças, nas brincadeiras 
dirigidas, jogos. 

Professora C: As crianças aprendem muito, desde que 
elas sejam voltadas para o aprendizado.  
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4. Na sociedade 

contemporânea com o 
aparecimento e acesso 
aos jogos eletrônicos, à 
internet ainda há lugar 
para as brincadeiras, 
jogos e brinquedos 
tradicionais? 

Professora A: 

Os jogos eletrônicos e a internet são feitos para 
brincadeiras mais individuais, dessa forma privam muito 
as crianças da presença de outras pessoas, por isso 
acredito que o espaço dos jogos, brinquedos e 
brincadeiras tradicionais ainda tem lugar guardado na 
vida delas, pois eles são feitos em grupos, para ensinar 
a relação interpessoal.  
____________________________________________ 

Professora B: sim, pois na escola o modo tradicional 

de trabalho ainda prevalece. 
____________________________________________ 

Professora C: sim, as brincadeiras e jogos tradicionais 

ainda tem lugar na vida das crianças.  
5.A escola tem papel 

relevante na 
aprendizagem e prática 
das brincadeiras, jogos e 
brinquedos tradicionais? 

Professora A: 

Visto que a sociedade trabalha cada vez, e que muitos 
pais não conseguem passar muito tempo com seus 
filhos o papel de ensinar as brincadeiras, jogos e 
utilização dos brinquedos fica cada vez mais incumbido 
à escola, pois é a instituição que vem ganhando cada 
vez mais responsabilidades e essa é mais uma, na 
educação infantil essa prática é muito frequente, pois os 
professores utilizam muitas brincadeiras para permitir 
aos alunos a aprendizagem por meios prazerosos.  
 

 

 

Professora B: Tem sim, na escola ainda prevalece 
essas praticas para ensinar crianças 

 

 
 
 
 
 
 
 
6. Você conhece e 

pratica jogos, 
brincadeiras tradicionais 
com seus alunos?  
Quais? Por quê 
 

Professora A: 

Conheço muitos jogos de quando era criança e hoje 
ensino a meus alunos, pois vejo neles uma forma de 
manter tradições, de praticas saudáveis de 
brincadeiras, pois as crianças está cada vez mais 
agressivas e a prática das brincadeiras tradicionais 
ajuda na sociabilização, conhecimento de regras, 
interação com os outros além de divertir.  
____________________________________________ 

Professora B: Amarelinha, brincadeiras de roda, pois 
as crianças gostam.  
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____________________________________________ 

Professora C: Brincadeiras de corda, jogos, danças, 
pois por meio dessas brincadeiras, é possível elevar os 
conhecimentos dos alunos, levando os a entender 
sobre variadas culturas. 

7. Como e quais 
brincadeiras, jogos e 
brinquedos tradicionais 
que você usa em suas 
aulas? Quais as 
contribuições mais 
significativas para o 
processo de ensino e 
aprendizagem das 
crianças? Cite exemplos 

Professora A: 

Durante minhas aulas costumo usar brincadeiras como 
Marcha soldado, estátua, morto vivo, Fui à Espanha, 
Três Marinheiros, pular corda, Coelhinho sai da toca, 
queimada, pular corda, amarelinha, esconde- esconde, 
quebra cabeças, jogo da memória, blocos lógicos, 
massinha.  
Todos são importantes no processo ensino 
aprendizagem das crianças, pois cada um traz uma 
contribuição diferente, dentre elas podemos citar a 
capacidade de raciocínio, lateralidade, sequência 
numérica, formas geométricas, conhecimentos sobre o 
corpo, coordenação. 
____________________________________________ 

Professora B: não respondeu  

____________________________________________ 

Professora C: Brincadeiras de roda, pião, amarelinha, 

pular corda, quebra cabeças, blocos de montar.  

 
 
 
 
 
8. Como você 

aprendeu/e/ou conheceu 
essas brincadeiras, jogos 
e brinquedos 
tradicionais? 

Professora A: 

Aprendi a maioria das brincadeiras jogos e brinquedos 
quando criança, com meus pais e também com 
vizinhos, nas escolas em que estudei e algumas 
aprendi depois que comecei a trabalhar na educação, 
com colegas de trabalho.  
____________________________________________ 

Professora B: aprendi as brincadeiras com meus pais, 
avós e primeiros professores.  

____________________________________________ 

Professora C: aprendi quando ainda era criança, 
durante minha infância com colegas e primos, amigos, 
vizinhos.  

 
 
 
 
9. Quais contribuições 
que as brincadeiras, 

Professora A: 

Olhando para minha prática pedagógica como a 
responsável por mediar o processo ensino 
aprendizagem na escola, acredito que os jogos e 
brincadeiras tradicionais tem a importância de me 
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jogos e brinquedos 
tradicionais podem trazer 
para sua prática 
pedagógica? 
 

ajudar a desenvolver um trabalho lúdico mais sério com 
os alunos, de trabalhar com eles novidades, e práticas 
diferentes da mesmice rotineira. 
____________________________________________ 

Professora B: Não respondeu  

____________________________________________ 

Professora C: ajuda a descobrir o prazer de vivenciar 

as brincadeiras populares, valorizar a cultura dos 
povos, incentivar e desenvolver a imaginação, emoções 
e sentimentos.  

 
 
 
10. Quais as 
brincadeiras, jogos e 
brinquedos tradicionais 
utilizados por você em 
suas aulas? 

Professora A: Não respondeu 

____________________________________________ 

Professora B: Dança das cadeiras, cantigas de roda, 

músicas folclóricas, lego, jogo da memória.  

____________________________________________ 

Professora C: brinquedos como vai e vem, bambolê, 

balanços, areia, bonecas e carrinhos.  

11.Como as crianças 

reagem quando você 
propõe jogos, 
brincadeiras e 
brinquedos tradicionais? 

Professora A: 

Na hora em que proponho jogos, brincadeiras e 
brinquedos para as crianças elas reagem com muita 
animação, o entusiasmo é contagiante, é preciso conter 
a empolgação caso contrário elas nem me deixam falar. 
Afinal criança tem que brincar e por isso elas gostam 
tanto de brincar.  
____________________________________________ 

Professora B:  As crianças se divertem e gostam 

muito.  
____________________________________________ 

Professora C:  Adoram, ficam muito entusiasmadas 

 
 
 
 
12. As crianças com as 
quais você trabalha 
conhecem algumas 
brincadeiras, jogos 
brinquedos tradicionais? 
Quais? 

Professora A: 

As crianças com as quais trabalho conhecem algumas 
brincadeiras que ensinei como coelhinho sai da toca, 
amarelinha, pular corda, esconde- esconde, 
revezamento, brincadeiras de roda, brinquedos que os 
pais ensinam a utilizar como pião, carrinhos, bonecas e 
jogos como dominó, quebra cabeças, jogo da memória.  
____________________________________________ 

Professora B: PB Sim, muitos.  

Professora C: Danças de roda, dança das cadeiras, 
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amarelinha. 

 
 
 
13. Como é a reação das 
crianças em relação 
atividades que incluem 
jogos, brincadeiras e 
brinquedos tradicionais? 
Elas se envolvem? 
Participam? 

Professora A: 

Na hora dos jogos e brincadeiras as crianças tem uma 
relação de afinidade, ou seja, se elas não gostarem da 
brincadeira, jogo ou brinquedo proposto elas 
simplesmente não brincam, não participam. Mas quase 
sempre todas elas são envolvidas e conseguem 
participar com sucesso.  

Professora B: é mágico, as crianças adoram se 
envolvem e participam com entusiasmo.  

____________________________________________ 

Professora C: Não respondeu.  

14. Quais os tipos de 
brincadeira, jogos e 
brinquedos tradicionais 
que mais atraem as 
crianças? Por quê? 
 

Professora A: 

Os jogos que mais atraem as crianças são aqueles que 
tem bola, objetos concretos, acredito que seja assim 
porque elas gostam de tocar, de ver os objetos e poder 
trocar com os colegas.  
____________________________________________ 

Professora B: as brincadeiras de roda, porque além de 
brincar cantamos também.  

____________________________________________
Professora C: Não respondeu 

 

Nesta segunda etapa procuro discutir e interpretar as informações e dados 

contidos no quadro 1, á  luz do referencial teórico  e da abordagem qualitativa  

utilizada  no presente estudo.  

Como podemos observar em relação a questão 1 as  professoras A, B e C 

tiveram respostas muito parecidas, usando  conhecimento empírico em seu 

cotidiano pedagógico para  responder.  

As professoras entrevistadas tem plena consciência  de  que  a educação 

infantil,  de acordo com  LDB 9394/96, tem  como finalidade desenvolvimento 

integral da criança até seis de idade,  em diversos aspectos considerados 

primordiais para a vida da criança. Nessa perspectiva a fala das professoras 

entrevistadas demonstra que  o papel  do lúdico estimula  não apenas a imaginação 

da criança, mas  é um importante aliado  ao processo das aprendizagens múltiplas.    
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Quando as professoras entram em certo consenso sobre o conceito de lúdico, 

fazem crer que suas práticas pedagógicas são norteadas por esse conceito. 

Compreende-se também que essas professoras utilizam essas brincadeiras de 

forma planejada, entendendo que as atividades lúdicas na  educação infantil são 

fundamentais  para  o  desenvolvimento integral da criança.  

 

Nessa perspectiva, o que ensina Carvalho (1992, p.132), está em 

consonância com pelo menos, parte da prática pedagógica por parte das 

professoras entrevistadas.        

 

O brincar, desde cedo, é muito importante na vida da criança, pois 
através do jogo, da brincadeira, ela explora e manuseia aquilo que 
está à sua volta, utilizando seus próprios esforços e sem ser 
pressionada pelo adulto, se sentindo livre e podendo viver por 

completo aquele momento. 
 

PA- Durante o processo de escolarização a intenção do professor é fazer com 

que os alunos aprendam para isso é preciso mexer com a imaginação dos alunos, 

está aí a importância do lúdico no processo, pois como ele ajuda no 

desenvolvimento da imaginação ele é mais que essencial para o processo de 

escolarização, para a aprendizagem da criança.  

 

PB- a sua principal importância é incentivar o aprendizado e interação das 

crianças 

PC-potencializam e auxiliam no desenvolvimento cognitivo, físico psicológico, 

motor, e social das crianças.  

 

Ainda com base na LDB/9394/ 96 as brincadeiras são tidas como meio 

importante para o desenvolvimento das capacidades de relação interpessoal, 

conhecimento e respeito que as crianças estabelecem umas com as outras, diante 

de tal afirmação fica mais que comprovado que o lúdico é importante para o 

processo de escolarização, assim como de aceitação e inserção social das crianças.  
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A importância do lúdico no processo de escolarização da educação infantil   

se faz  apresente, de um modo geral,  nas   atividades  pedagógicas do cotidiano da 

instituição pesquisada. Como sabemos, as brincadeiras foram se modificando com o 

passar do tempos, em muitos casos,  essas brincadeiras necessitam de ser   

reaprendidas pelas crianças. A escola, portanto, é um dos espaços mais 

privilegiados para  aprendizagem lúdica.   

 

Com relação a essa inserção de atividades lúdicas na prática pedagógica na 

educação infantil  a fala da professora A,  revela  a importante articulação  entre os 

processos de aprendizagem  e o brincar:       

 

Sabendo que o lúdico são atividades imaginativas estão inseridas 
nessas atividades as brincadeiras, os jogos, os brinquedos que 
possibilitam a criança a aprenderem coisas pertinentes à sua 
realidade, diante desse fato na prática pedagógica é possível utilizar 
diversas brincadeiras que podem ajudar e muito na educação infantil, 
pois os objetivos dessa fase ainda são de formar conceitos na 
criança, dar a elas uma noção de vida no mundo, integração, 
socialização, lateralidade, isso está muito presente nas brincadeiras, 

brinquedos e jogos. (PA/2014) 
 

 

Pode-se depreender na fala de,  praticamente, todas  as professoras 

entrevistadas que brincadeiras, jogos  são  introduzidos  em todo o percurso  

pedagógico de  forma contextualizada visando um aprendizado mais amplo e 

integrado.   

De outro lado, observa-se  que as brincadeiras na pratica pedagógica levam 

as   crianças, de uma  forma geral,  despertar  a imaginação e a liberdade de  

criação. E ainda contribui para o aprimoramento da coordenação motora, da 

capacidade compreender regras e de relacionar-se com crianças em grupos.    

 

 

As respostas dadas pelas professoras fazem alusão ao que Carvalho (1992),  

afirma a respeito de o brincar ser importante na vida da criança desde cedo, para 

que ela possa explorar o mundo a sua volta, sem pressões e com sentimento de 

liberdade.  
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Mesmo sabendo da importância do brincar em suas formas mais tradicionais 

em todas as etapas da  infância, a sociedade contemporânea tem desenvolvido 

cada vez mais jogos e brinquedos eletrônicos que privam cada vez mais as crianças 

da experimentação das brincadeiras e jogos tradicionais.  

 

Vivemos imersos em uma cultura virtual, em que a internet cada vez mais é 

parte integrante da vir da de todos nós, não podemos alienar as crianças dessa 

realidade. Entretanto, os jogos tradicionais como bola de gude, peteca, pique-pega, 

pique esconde, policia e ladrão, empinar pipas, brincar de roda, entre outros podem 

igualmente fazer parte da vida da criança, especialmente, na escola.     

 

Em relação aos jogos eletrônicos e a internet, assim se expressa a professora 

A: 

  

Os jogos eletrônicos e a internet são feitos para brincadeiras mais 
individuais, dessa forma privam muito as crianças da presença de 
outras pessoas, por isso acredito que o espaço dos jogos, 
brinquedos e brincadeiras tradicionais ainda tem lugar guardado na 
vida delas, pois eles são feitos em grupos, para ensinar a relação 
interpessoal. (PA/2014). 

 

 

.  

Nas falas de PB e PC  se evidencia  a importância  de  integrar  os jogos e 

brincadeiras tradicionais  aos jogos da internet, lembrando que o processo de ensino 

e aprendizagem na  educação infantil ainda seguem o modelo de trabalho  

tradicional. Nesse sentido, o lugar de brincadeiras e jogos tradicionais é um 

importante aspecto cultural que não pode ser excluído do convívio das crianças . r 

Echevarria et. al. (2012, p.56), afirmam que “por meio do lúdico as crianças 

experimentam várias situações sociais e culturais. Quando a criança se torna capaz 

de planejar, imaginar situações, regras”.  

 

Ao se referir a quase total impossibilidade da família no processo educativo 

das crianças, dadas as circunstâncias de nossa sociedade contemporânea, revela-

se nas falas das professoras, que a escola deve suprir em muitos aspectos o 

desenvolvimento  integral dessas crianças, incluído o espaço de suas necessidades 
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lúdicas e prazerosas, propiciando assim, condições de aprendizagens mais 

aprimoradas e amplas dentro e fora da escola.   

 

Os jogos tradicionais conforme fica explicito na fala da PA, são trazidos para 

o espaço escolar por ela como uma forma de avivamento de sua própria memória 

das brincadeiras de sua própria infância. 

 

Conheço muitos jogos de quando era criança e hoje ensino a meus 
alunos, pois vejo neles uma forma de manter tradições, de praticas 
saudáveis de brincadeiras, pois as crianças estão cada vez mais 
agressivas e a prática das brincadeiras tradicionais ajuda na 
sociabilização, conhecimento de regras, interação com os outros 
além de divertir. (PA/2014) 
 

 

A PB  revela   também  alguma lembrança de  suas brincadeiras de criança 

trazidas  para as suas atividades  com os alunos de suas turmas,  afirmando “ 

amarelinha, brincadeiras de roda, pois as crianças gostam”.  Mais adiante a PC,  

assim comenta a importância das brincadeiras tradicionais  no contexto da escola: “ 

Brincadeiras de corda, jogos, danças, pois por meio dessas brincadeiras, é possível 

elevar os conhecimentos dos alunos, levando os a entender sobre variadas 

culturas”. 

 

A PA refere-se a agressividade que a maioria das crianças apresentam 

atualmente, afirmando que “brincadeiras e jogos tradicionais podem representar  

uma forma de ajuda-las a se socializar, conhecer regras e interagir com outras 

pessoas, acalmando  parte de suas agitações” 

 

As três professoras entrevistadas reafirmam que as brincadeiras, jogos e 

brinquedos tradicionais trazem significativas contribuições para o processo de 

ensino e aprendizagem das crianças, revelando que durante suas aulas costumam 

usar brincadeiras como Marcha soldado, estátua, morto vivo, Fui à Espanha, Três 

Marinheiros, pular corda, Coelhinho sai da toca, queimada, pular corda, amarelinha, 

esconde- esconde, quebra cabeças, jogo da memória, blocos lógicos, massinha.  
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Essas brincadeiras trazem importantes elementos que estimulam e 

aprimoram a capacidade de raciocínio, lateralidade, sequência numérica, formas 

geométricas, conhecimentos sobre o corpo, coordenação das crianças de um modo 

geral. 

  

É importante acentuar o papel da memória das professoras entrevistadas, em 

relação a aprendizagem das brincadeiras  tradicionais em seus tempos de  criança . 

Assim conta a PA: “Aprendi a maioria das brincadeiras e jogos que hoje ensino 

quando criança. Aprendi com meus pais e também com vizinhos, nas escolas em 

que estudei, algumas outras aprendi depois que comecei a trabalhar na educação 

infantil com colegas de trabalho” 

 

A reflexão da prática pedagógica mediada por jogos e brincadeiras na 

educação infantil, aparece na fala de PA: 

 

Olhando para minha prática pedagógica como a responsável por 
mediar o processo ensino aprendizagem na escola, acredito que os 
jogos e brincadeiras tradicionais tem a importância de me ajudar a 
desenvolver um trabalho lúdico mais sério com os alunos, de 
trabalhar com eles novidades, e práticas diferentes da mesmice 
rotineira. (PA/2014) 
 

Além do prazer em vivenciar as brincadeiras tradicionais populares no 

contexto da educação infantil, há a valorização da memoria cultural de nossa 

sociedade despertando emoções e sentimentos genuínos próprios do ato de brincar.  

 

Podemos verificar que algumas brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais 

são utilizados pelas professoras com bastante frequência, pois elas têm a 

compreensão que sua prática cotidiana leva ao desenvolvimento das crianças em 

sua integridade física, emocional, social e cultural.  Dentre as mais usadas pelas 

professoras entrevistadas podemos destacar: Vai e Vem, Bambolê, Adoleta, Jogo da 

Memória, amarelinha, Arranca Rabo, Balança, Batatinha Quente, entre outras. 

Essas brincadeiras além da alegria propiciam a concentração, a observação de 

regras no grupo.   
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       Referindo-se à reação das crianças relacionadas aos jogos e brincadeiras  

tradicionais,  revela  PA:  

 

Na hora em que proponho jogos, brincadeiras e brinquedos para as 
crianças elas reagem com muita animação, o entusiasmo é 
contagiante, é preciso conter a empolgação caso contrário elas nem 
me deixam falar. Afinal criança tem que brincar e por isso elas 
gostam tanto de brincar. (PA/2014). 

 

As Professoras B e C complementam: “As crianças se divertem e gostam 

muito. Adoram, ficam muito entusiasmadas”. 

 

As respostas das professoras podem ser consideradas como verdadeiras 

revelações da importância das brincadeiras tradicionais no contexto escolar, pois em 

um mundo cada vez mais globalizado, as crianças não tem muitas oportunidades 

para brincar em grandes grupos nas ruas, em casa, ou até mesmo, na maioria das 

escolas. Os jogos, brincadeiras propostos na instituição pesquisada se constituem 

em uma fonte de animação, empolgação, motivo que leva as crianças a participarem 

por gosto, com prazer. 

 

Para além do gosto, do prazer e da alegria proporcionada por atividades que 

incluem os jogos, brinquedos e brincadeiras no contexto da educação infantil, Fidelis 

(2005) e Tempel (2005), reconhecem a importância do lúdico inerentes às  

brincadeiras como possibilidade de desenvolver trabalho interdisciplinar e expressão 

de ideias. A satisfação das crianças fica explicita, pois conseguem manter sua 

atenção presa de forma integral e concentrada.   

 

Ao serem perguntadas se as crianças conheciam algumas brincadeiras, jogos 

e brinquedos tradicionais interessante registrar a fala da PA:   

 

As crianças com as quais trabalho conhecem algumas brincadeiras 
que ensinei como coelhinho sai da toca, amarelinha, pular corda, 
esconde- esconde, revezamento, brincadeiras de roda, brinquedos 
que os pais ensinam a utilizar como pião, carrinhos, bonecas e jogos 
como dominó, quebra cabeças, jogo da memória.( PA/2014) 
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Observa-se, portanto, que as crianças aprendem as brincadeiras  tradicionais  

no espaço escolar, o que mais uma vez reforça-se  a relevância da escola para o 

aprendizado do brincar. 

 

 

Quando PA diz que ensinou muitas brincadeiras para as crianças, ela afirma 

ainda, que aprendeu algumas brincadeiras depois que começou a trabalhar com 

crianças na educação infantil, Coelhinho Sai da Toca, por exemplo. Outras 

brincadeiras fazem parte de sua memória de infância, que ela integra às suas 

atividades pedagógicas. Isso muito contribui com seu trabalho, criando um repertório 

de brincadeiras, diverso, múltiplo e atraente.   

 

A troca de informações e aquisição de novos repertórios propicia a 

preservação da cultura do brincar e sua continuidade longo do tempo em uma 

sociedade, ampliando a memória e a tradição popular de brinquedos, brincadeiras e 

jogos e suas possibilidades educativas dentro e fora da escola.   

 

 

Brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais são tão apreciados pelas 

crianças, pois se constituem em espaços de liberdade e escolha. Ou seja, se elas 

não gostarem da brincadeira, jogo ou brinquedo proposto elas simplesmente não 

brincam, não participam. Mas quase sempre todas elas são envolvidas e participam 

alegremente. O momento de brincadeiras é mágico as crianças de maneira geral, se 

envolvem e participam inteiras e felizes.   

 

Ao brincar a alegria, o senso de participação, a criatividade, a construção de 

veículos são despertados em cada criança. O brincar é condição necessária para o 

desenvolvimento saudável da criança, por meio dele ela organiza sua realidade e se 

introduz no universo sócio-histórico-cultural.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

  Os processos de mudanças históricas, sociais e culturais, evidentemente, 

também atinge a infância. Em nossa sociedade contemporânea a valorização das 

imagens atreladas a televisão, a internet e as demais tecnologias comuns nos 

tempos atuais, bem como os brinquedos e jogos eletrônicos tem, sem dúvida, 

gerado  intensos impactos  e estímulos  impostos  pela sociedade de consumo, 

modificando de  forma  relevante o  repertório das brincadeiras infantis.  

           O lugar da brincadeira tradicional, com a disseminação da tecnologia 

moderna tem sido relegado, com isso,  o desenvolvimento  integral da criança vem 

se perdendo. A urbanização e a industrialização conduziram a uma considerável 

diminuição de espaços apropriados para o brincar, acentuando um certo   

esquecimento das brincadeiras tradicionais, como  consequência, podemos  

constatar  o desaparecimento   de importantes  acervos culturais  da infância.     

 

         O presente estudo, no entanto, revela que as brincadeiras, jogos e brinquedos 

tradicionais ainda  encontram acolhida  no imaginário  de nossas  crianças e de 

professoras da educação infantil   em pleno século  XXI, praticamente,   dominado 

pela tecnologia e artefatos eletrônicos. Na instituição pesquisada  foi possível  

constatar  que a Amarelinha, as Pipas, o Pique Esconde, Coelhinho na  Toca, 

Arranca Rabo, Bambolê, entre outras brincadeiras e brinquedos de nossa tradição 

cultural da infância  fazem a alegria e contribuem  que o desenvolvimento integral 

das crianças de um  CEMEI de Alexânia-GO.  

 

Quando se fala em brincadeiras, jogos e brinquedos na educação infantil se 

pensa apenas nas crianças, esquecendo que um dos principais  responsáveis por 

incentivar essa prática  é o professor. Diante disso, neste estudo busquei investigar 

o que os professores tem feito para incentivar, relembrar e colocar em prática em 

seu cotidiano brincadeiras, brinquedos e jogos tradicionais infantis no espaço 

escolar.    Para minha grata surpresa constatei que as professoras pesquisadas  
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desenvolvem em suas  práticas pedagógicas  muitos jogos, brincadeiras e 

brinquedos tradicionais de forma  contextualizada  com os conteúdos curriculares da 

educação infantil na  faixa etária de três a   cinco anos de idade.  

             Jogos, brinquedos, brincadeiras que fazem parte de uma tradição cultural da 

nossa infância   podem ocupar um lugar de destaque no contexto escolar, criando  e 

construindo o aprimoramento da prática pedagógica na educação infantil de  forma 

não excludente. O diálogo entre as brincadeiras tradicionais e os artefatos  das 

tecnologias atuais, como jogos, brinquedos eletrônicos pode   se fazer presente no 

dia-a-dia da criança na escola ou em outros espaços sociais. 

 

Neste estudo pude verificar que as professoras que participaram do mesmo 

utilizam diversas brincadeiras e jogos tradicionais contribuindo para o  

desenvolvimento das crianças, entre outros aspectos, a  interação entre elas e com  

demais grupos sociais, desenvolvendo não apenas o corpo, mas também outros 

fatores como a linguagem, a socialização, e a afirmação de  vínculos com sua 

cultura e  tradição. 

Entre as revelações relacionadas as brincadeiras, jogos e brinquedos 

tradicionais merece destaque  a afirmação das três professoras pesquisadas  que 

boa parte dessas brincadeiras  que hoje elas ensinam para as crianças fazem parte 

de suas memórias de infância. 

A educação infantil como responsável por desenvolver as crianças até os seis 

anos de idade, precisa proporcionar o restauro de importantes tradições de nossa 

cultura popular, no que se refere às brincadeiras, brinquedos e jogos 

tradicionais,mesmo que a tecnologia seja um adversário um tanto quanto difícil de 

vencer. 

 Entretanto, é possível conciliar tradição e as transformações históricas, 

sociais, culturais   que ocorrem na infância dos dias atuais. A escola  deve  primar  

por  estimular de  forma  sensível e equilibrada esse   importante diálogo, assim ela 

estará  propiciando infâncias mais saudáveis individual e socialmente.  

A reflexão  e a prática da pesquisa  deste TCC, levam-me a  afirmar,  que as 

brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais são responsáveis por muito daquilo que 
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praticamos  nos múltiplos espaços sociais que  ocupamos cotidianamente,  tais  

como copiar gestos, aprender com o outro, saber esperar sua vez, respeitar regras,  

ser solidário, compartilhar, ser criativo  na escola e na vida.  

Acredito, pois, que a escola é um espaço privilegiado na sociedade 

contemporânea  para  promover  o aprendizado do brincar de forma  contextualizada 

e integrada ás necessidades da infância criando  melhores condições atuais,  e 

perspectivas mais alvissareiras para o futuro de nossas crianças.  
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APÊNDICES 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCL (entrevista) 

 
O  senhor (a) está sendo convidado (a) a participar  da pesquisa  para  o Trabalho 
de Conclusão de  Curso – TCC em Pedagogia cujo tema é : BRINCADEIRAS 
JOGOS E BRINQUEDOS TRADICIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
  
............................................ 

O objetivo desta pesquisa é: objetivo geral: Investigar as contribuições das 
brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais no desenvolvimento integral de 
crianças na faixa etária de 05 anos de idade, em três turmas da Educação Infantil  
em um CEMEI no município de Alexânia –GO.   

Objetivos específicos assim representados: a) Analisar o uso pedagógico das 
brincadeiras, jogos e brinquedos e tradicionais no contexto escolar pesquisado; b) 
Investigar junto aos professores que atuam nas três turmas pesquisadas qual é a 
concepção acerca do lúdico e das brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais, e 
suas relações com o processo de ensino e aprendizagem; c) Verificar em que 
medida as brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais são inseridos no cotidiano 
das turmas pesquisadas. 
.................. 
O (a) senhor (a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer 
da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais 
rigoroso sigilo através da omissão total de quaisquer informações que permitam 
identificá-lo (a). 
 
A sua participação será através de uma entrevista semiestruturada, conforme  
roteiro previamente  elaborado, que será  agendada de acordo com a sua 
disponibilidade de tempo. A entrevista será gravada, para posterior análise e 
sistematização dos dados.  Na data combinada a entrevista será realizada em  um 
tempo estimado entre 1 hora  a 1 hora e 30 minutos. Informo ainda, que se forem 
necessários mais de um encontro, agendaremos com antecedência.   
 
Informamos que o (a) senhor (a) pode se recusara responder (ou participar de 
qualquer procedimento) ou qualquer questão que lhe traga constrangimento, 
podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem 
nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto é, não há 
pagamento por sua colaboração. 
 
Os resultados da pesquisa estarão disponibilizados em meu trabalho  conclusão de 
curso – TCC para consultas  que se fizerem necessárias.   Os registros dessa 
pesquisa  e materiais  utilizados  na mesma  ficarão sobre a guarda do pesquisador. 
 
Se o (a) senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa por favor, 
telefone para: (61) 99 51 7464 ou escreva para o  email : 
neuzacomz.maria@gmail.com 

mailto:neuzacomz.maria@gmail.com
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UAB-FE-UNB 
 
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador/a 
responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. 
 
_______________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável ( estudante)  Nome / assinatura 
 
Telefone: 
Email: 
 
Orientadora: Professora Neuza Maria Deconto – Faculdade de Educação –
Universidade de Brasília – UNB – Universidade Aberta do Brasil - UAB 
(61) 99 51 7464 – email: neuzacomz.maria@gmail.com 
 
 
Local  e   Data______________________ 
  
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE ( Observação) 

 
O senhor (a) está sendo convidado (a) a participar  da pesquisa  para  o Trabalho de 
Conclusão de  Curso – TCC em Pedagogia cujo tema é : BRINCADEIRAS JOGOS 
E BRINQUEDOS TRADICIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 
O objetivo desta pesquisa é:.objetivo geral: Investigar as contribuições das 

brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais no desenvolvimento integral de 
crianças na faixa etária de 05 anos de idade, em três turmas da Educação Infantil  
em um CEMEI no município de Alexânia –GO. E objetivos específicos assim 
representados: a) Analisar o uso pedagógico das brincadeiras, jogos e brinquedos e 
tradicionais no contexto escolar pesquisado; b) Investigar junto aos professores que 
atuam nas três turmas pesquisadas qual é a concepção acerca do lúdico e das 
brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais, e suas relações com o processo de 
ensino e aprendizagem; c) Verificar em que medida as brincadeiras, jogos e 

brinquedos tradicionais são inseridos no cotidiano das turmas pesquisadas. 
..................................................................... 
O (a) senhor (a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer 
da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais 
rigoroso sigilo através da omissão total de quaisquer informações que permitam 
identificá-lo (a). 
 
A sua participação será através do seu consentimento para uma sequencia de 
observações a serem por mim realizadas em sua sala de aula, de acordo sua 
disponibilidade, previamente agendada.  As observações serão por mim registradas 
com anotações escritas em meu Diário de Observação- Caderno de campo, para 

mailto:neuzacomz.maria@gmail.com
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posterior análise e sistematização desses registros. Nas datas combinadas as 
observações serão realizadas, perfazendo um total de 10 a 12 horas de trabalho.    
 
Informamos que o (a) senhor (a) pode se recusara responder (ou participar de 
qualquer procedimento) ou qualquer questão que lhe traga constrangimento, 
podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum 
prejuízo para o (a) senhor (a). Sua participação é voluntária, isto é, não há 
pagamento por sua colaboração. 
 
Os resultados da pesquisa estarão disponibilizados em meu trabalho  conclusão de 
curso – TCC para consultas  que se fizerem necessárias.   Os registros dessa 
pesquisa e materiais utilizados  na mesma  ficarão sobre a guarda do pesquisador. 
 
Se o (a) senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, 
telefone para: (61) 99 51 7464 ou escreva para o  e-mail : 
neuzacomz.maria@gmail.com      
UAB-FE-UNB 

 
Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador/a 
responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. 
 
_______________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável ( estudante)  Nome / assinatura 
 
Telefone: 
Email: 
 
Orientadora: Professora Neuza Maria Deconto – Faculdade de Educação –
Universidade de Brasília – UNB – Universidade Aberta do Brasil - UAB 
(61) 99 51 7464 – email: neuzacomz.maria@gmail.com 
 
Local e Data______________________ 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS  

 
Dados do Entrevistado 
 
NOME: 
Tempo que trabalha com crianças: 
Idade: 
Formação escolar: 
Data da Entrevista: 
Sexo: 
 
BLOCO 1 – a CONCEPÇAÃO DE LÚDICO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS POR 
PARTE DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS 
 

1. O que você entende por lúdico?  

mailto:neuzacomz.maria@gmail.com
mailto:neuzacomz.maria@gmail.com
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2. Qual é a sua importância para a criança nos processos de escolarização? 

3. Como as atividades lúdicas podem ser inseridas na prática pedagógica na educação 

infantil? 

   

4. Na sociedade contemporânea com o aparecimento e acesso  aos  jogos eletrônicos, 

à internet ainda há lugar para as brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais? 

 
BLOCO 2  -  AS brincadeiras, Jogos e brinquedos  tradicionais  e a prática 

pedagógica.  

 

5. Você  conhece e pratica  jogos, brincadeiras tradicionais  com seus alunos?  

Quais?  Por quê 

6. - Como e quais  brincadeiras, jogos e brinquedos  tradicionais que você usa em suas   

aulas? Quais as contribuições  mais significativas  para o processo de ensino e 

aprendizagem das crianças? Cite exemplos 

 

7. - Como vc aprendeu/e/ou conheceu essas brincadeiras, jogos e brinquedos 

tradicionais? 

8. - Quais contribuições  que as  brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais 

podem trazer  para sua prática pedagógica? 

9. Quais  as  brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais  utilizados por vc  em suas 

aulas  

 

BLOCO 3   -  as crianças e as brincadeiras, jogos e brinquedos tradicionais  no 

cotidiano escolar. 

 

10. Como as crianças reagem quando vc propõe  jogos, brincadeiras e brinquedos 

tradicionais? 

11. As crianças com as quais você trabalha conhecem algumas brincadeiras, jogos  

brinquedos  tradicionais?  Quais? 

 

12. Como é a reação das  crianças   em relação  atividades  que incluem  jogos, 

brincadeiras e brinquedos tradicionais?  Elas se envolvem?  Participam ? 

 



57 

 

13. Quais os tipos de brincadeira, jogos e brinquedos  tradicionais  que mais  atraem  as 

crianças? Por quê? 

 

 

Roteiro de observação: 

 

Esmiuçar as observações de aulas com anotações diárias. 

Observar e DESCREVER A  estrutura escolar, tanto física quanto pedagógica 

Analisar planos de aula. 

Observar preparação/planejamento  das brincadeiras e jogos. 

Momentos em que as brincadeiras e jogos acontecem. 

Como é a condução dos jogos e brincadeiras por parte do professor. 

Analisar a participação dos alunos e a expressão deles durante as brincadeiras e 

jogos. 

Materiais utilizados nas brincadeiras e jogos. 

Ambiente escolhido para realização das brincadeiras e jogos. 
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PARTE III -  PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS NO CAMPO DA 

PEDAGOGIA 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS NO CAMPO DA PEDAGOGIA 

 

    Educar é semear com sabedoria e colher com paciência 

(Augusto Cury) 

  

            Inicio meu texto com essa frase por que acredito que educar é um dom. Um 

dom que na minha concepção de vida não cabia em mim. Imagina?  Eu? Uma dona 

de casa, mãe, com dotes de artesã, ser educadora? Não dava. No entanto,   o curso 

de Pedagogia pela Universidade Aberta do Brasil UAB – Universidade de Brasília – 

UnB  da Faculdade de Educação-FE, me mostrou  que tenho condições de ser uma  

educadora e atuar na Educação Básica.  

  

         Hoje, acredito que tenho as condições iniciais para exercer o ofício de 

professora. É claro que tenho que aperfeiçoar alguns pontos. Sei que posso me 

aprimorar com uma formação continuada para  vivenciar  novas experiências, 

ampliar minha  fundamentação teórica e  abrir  novos  horizontes de reflexão  sobre 

a prática pedagógica.  

 

         Pretendo participar de cursos, projetos, seminários e grupos de estudo 

voltados para a educação infantil. Quero ainda, fazer uma especialização com 

enfoque na temática do lúdico e suas possibilidades educativas.  

  

     A minha experiência com a educação infantil foi estimulante, quando cursei o 

componente curricular que tratava do estágio e demais disciplinas que tratam do 

tema. Isso me levou elaborar meu projeto de pesquisa e construir meu TCC com 

foco na educação infantil, especificamente para trabalhar com brincadeiras, jogos e 

brinquedos tradicionais. Foi de grande importância pra mim o período do estágio 

para que eu percebesse onde eu me encaixava, e foi ali que me encontrei. Aquelas 

dezenas de crianças, com seus olhinhos curiosos, ansiosas por uma novidade, por 

novas descobertas, me ajudaram a compreender o quanto é importante educação 

na primeira fase da vida. 
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 Entretanto, apesar de tudo isso, desse meu “achado” no âmbito  da educação 

infantil, da descoberta de ter capacidade para ser educadora, ainda me traz  um  

certo receio quanto à profissão. Talvez seja, pelos aspectos  que  tenho que 

melhorar, ou pela responsabilidade de ser a mediadora do saber, não sei. O fato é 

que, dentro de mim, talvez eu ainda não me sinta preparada para tal atuação. 

  

           No entanto, sei que o preparo vem com o tempo, vem com a experiência, vem 

com o trabalho, e é assim que vou seguir com esse pensamento de provocar 

mudanças, não apenas em mim mesma, mas também naqueles que esperarão algo 

de mim. Ou seja, a Educação Infantil é o principal foco da minha carreira 

profissional, e eu ainda acredito na transformação da educação.  

 

        Nesse sentido pretendo me engajar em trabalhos educativos  em intuições de 

ensino  em minha comunidade para retribuir  a minha  formação   em licenciatura  

em  Pedagogia em uma universidade pública, como a UnB, por meio da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB.  

 


