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RESUMO 
 

JORGE, Mayara de Souza. Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em 
diferentes espaços e tempos. 2017. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Curso de Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal Fluminense, 
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio de 
Pádua. 2017. 
 
Esse trabalho traz uma reflexão sobre os brinquedos e brincadeiras em 
diferentes espaços e tempos. Procurei trazer vários argumentos sobre o tema, 
partindo de uma análise bibliográfica, das observações e entrevistas que eu 
realizei. No início do trabalho foi necessário conhecer um pouco da história da 
infância, mostrando a evolução da criança dentro da sociedade, em seguida 
apresento a brincadeira como algo muito importante e necessária na vida das 
crianças. Brincando as imaginações se transformam em realidade, tornando 
assim os seres humanos pensantes e críticos na sociedade em que fazem parte. 
Trago a partir das minhas observações argumentos sobre vários tipos de 
brincadeiras em três espaços diferentes, na rua, nos momentos familiares e na 
escola, mostrando que a brincadeira está em todo o lugar, onde o brincar não se 
resume em competição mais é um momento de distração, diversão e 
principalmente de grande aprendizagem para os envolvidos. Brincadeiras 
sempre estiveram presentes em nossa sociedade, com isso todas as pessoas 
que são adultas hoje na sua infância brincaram com aquilo que a época 
proporcionava, todos passaram por essa etapa de brincadeiras, onde todos têm 
muitas histórias para contar. Brincar é uma atividade essencial, pura e gostosa 
na vida dos seres humanos, através dela tudo pode acontecer utilizando a 
fantástica imaginação. 
 
Palavras-chave : Brincadeiras; Histórias; Aprendizagens. 
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ABSTRACT  
JORGE, Mayara de Souza. Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em 
diferentes espaços e tempos. 2017. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Curso de Licenciatura em Pedagogia) – Universidade Federal Fluminense, 
Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, Santo Antônio de 
Pádua. 2017.  
 
This work brings a reflection on the toys and games in different spaces and 
times. I tried to bring several arguments on the subject, starting from a 
bibliographic analysis, the observations and interviews that I realized. At the 
beginning of the work it was necessary to know a little of the history of childhood, 
showing the evolution of the child within the society, then I present the joke as 
something very important and necessary in the life of the children. Playing the 
imaginations become reality, thus making human beings thinking and critical in 
the society in which they are part.I bring from my observations arguments about 
various types of games in three different spaces, on the street, at family moments 
and at school, showing that the play is everywhere, where playing is not about 
competition but it is a moment of Distraction, fun and especially great learning for 
those involved.Jokes were always present in our society, so all the people who 
are adults today in their childhood played with what the season provided, 
everyone went through this stage of play, where everyone has many stories to 
tell.Playing is an essential activity, pure and delicious in the life of human beings, 
through it everything can happen using fantastic imagination. 
 
Keywords : Play; Stories; Learning. 
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INTRODUÇÃO, OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
 
 

Nasci em meados da década de 1990 e sempre morei na cidade de 

Aperibé, interior do Rio de Janeiro, em um bairro pequeno da cidade. Nesta 

década, no Brasil, muitas transformações aconteciam, simultaneamente. No 

campo da agricultura, começou a ser comercializada a soja transgênica 

(modificada geneticamente), o que, até na atualidade, é motivo de críticas 

provenientes de setores preocupados com a saúde pública e com a 

sustentabilidade. Na política, em setembro de 1992, o Congresso Nacional 

aprovou o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, assumindo o 

vice-presidente Itamar Franco, e, nesse mesmo ano, ocorre no Rio de Janeiro 

o Encontro Mundial para o meio ambiente, a reunião que ficou conhecida como 

ECO 92. Com fortes impactos na economia brasileira, em julho de 1994 tem 

início o Plano Real criado para diminuir e controlar a inflação no Brasil, o que 

interferiu fortemente e, nem sempre, positivamente junto à população. No 

campo da tecnologia, foi lançado, em 1995, pela Microsoft, o sistema 

operacional Windows 95, sendo que esta mesma empresa fundaria, em 1998, 

o Google, site que hoje é muito usado por quase todos brasileiros, modificando 

radicalmente, nossa forma de captar informações e ter acesso ao 

conhecimento. 

Na educação, em 1996 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN – 9394/96), a qual abrange a área da educação, 

que detalha os direitos e organiza os aspectos gerais do ensino. Tudo isso que 

acontecia no país tecia o contexto no interior do qual eu viveria, herdando, 

também, aquilo que preservávamos da nossa história. A lógica neoliberal 

avançava e a tecnologia empreendia mudanças paradigmáticas, era mudança 

para todo o lado, mas isso não prejudicou minha infância, pelo contrário foi 

maravilhosa, vivenciei momentos incríveis utilizando brinquedos e brincadeiras 

do meu tempo de criança. 

Sempre estudei em escolas públicas e nem por isso deixei os meus 

sonhos de lado, pelo contrário sempre me esforcei para alcançar meus 

objetivos e sonhos, o primeiro deles realizei cursando o Ensino Médio na 

Modalidade Normal, pois o que eu mais queria era ser professora. Estudava o 

dia inteiro, quando não estava na escola, estava realizando estágios que eram 
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disciplinas obrigatórias, foi no estágio que confirmei minha vontade de ser 

professora, tive a oportunidade de ver o que se passa dentro de uma escola e 

principalmente dentro de uma sala de aula, onde se têm várias crianças que 

estão em busca de novos conhecimentos que precisam ser construídos junto 

com a professora. Com isso, percebi que a professora tem um papel 

fundamental na vida de cada criança.  

Quando estava no último ano do Ensino Médio, me veio uma dúvida 

sobre qual curso de faculdade eu poderia cursar, já que eu havia me encantado 

pelo magistério, na área da Educação Infantil. Busquei ajuda nesta escolha, 

então conversei com uma professora de disciplinas pedagógicas sobre a minha 

dúvida, ela então me disse que a faculdade mais próxima para mim e que era 

pública, se chamava Universidade Federal Fluminense (UFF), situada na 

cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, e que essa Universidade oferecia o 

curso de Pedagogia que abrangia o magistério na Educação Infantil e nas 

primeiras séries iniciais. Depois desta conversa fiquei mais aliviada, neste 

mesmo ano fiz o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), eu me inscrevi no 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), que é o sistema informatizado, 

gerenciado pelo Ministério de Educação (MEC), por meio do qual, instituições 

públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do 

ENEM, mas não consegui ser convocada nas primeiras chamadas. Isso, 

contudo, não me desanimou, pois me inscrevi na lista de espera, foram feitas 

sete chamadas e, na sexta chamada da lista de espera, fui selecionada para 

ingressar na UFF! Fiquei muito feliz, pois eu não tinha condições financeiras 

para pagar uma faculdade particular, então tinha que tentar na pública e com o 

meu grande esforço eu consegui realizar mais um sonho em minha vida. 

Nesta trajetória em que me faço professora, minha infância deixou suas 

marcas. Eu amava brincar na rua com os meus amigos e com os meus primos, 

muitos vizinhos questionavam por eu ser menina e ficar brincando na rua com 

as outras crianças. Para eles, eu tinha que ficar dentro de casa brincando de 

boneca com minha irmã, mas meus pais sempre deixaram eu brincar com 

aquilo que eu gostava e, agindo assim, pude crescer rodeada de 

conhecimentos novos que fui aprendendo através das brincadeiras em 

conjunto. 
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A história do feminismo começa no século XIX e vem se desenvolvendo 

ao longo dos anos, através de movimentos empreendidos, em grande parte, 

por mulheres. O feminismo refere-se a um movimento social e político que tem 

como objetivo os direitos iguais baseados nas normas dos gêneros feminino e 

masculino (LOURO, 2003). Isso implica em que, “No Brasil será já no final dos 

anos 80 que, a princípio timidamente, depois amplamente, feministas passarão 

a utilizar o termo gênero” (Idem, p. 23). O termo "gênero" é algo novo na 

sociedade; quando nasci havia uns 15 anos que esse termo começara a ser 

utilizado. 

Na rua em que eu sempre morei, era o ponto de partida para iniciar 

qualquer tipo de brincadeira, pois essa rua é até hoje uma rua sem saída, 

então podíamos brincar sem perigo. Perto dessa rua tem um morro bem 

grande que também era local de brincadeira. Por ser um lugar tranquilo, muitas 

crianças iam brincar lá e a maioria dessas crianças eram meninos que 

brincavam de jogar futebol, bolinha de gude, pião e soltar pipa. Essas 

brincadeiras foram chamando a minha atenção e com o tempo fui gostando 

delas. Porém, elas são vistas pela sociedade como "brinquedos de meninos". 

Sobre as distinções de cada gênero, Louro (2003) destaca que: 

 

Teorias foram construídas e utilizadas para “provar” distinções 
físicas, psíquicas, comportamentais; para indicar diferentes 
habilidades sociais, talentos ou aptidões; para justificar os 
lugares sociais, as possibilidades e os destinos “próprios” de 
cada gênero. O movimento feminista vai, então, se ocupar 
centralmente dessa diferença – e de suas conseqüências (p. 
45). 
 

A sociedade constrói padrões que devem ser seguidos pelas pessoas 

que fazem parte dela, por exemplo, ela determina os brinquedos que são de 

meninas e os brinquedos que são de meninos; quem não segue essa linha de 

pensamento, é classificado como o desajustado. Isso acontecia comigo. Para 

muitas pessoas, eu tinha que brincar de boneca, maquiagem e casinha, mas 

eu sempre optava em brincar com bolas, pião e pipa, e com isso eles olhavam 

para mim com estranhamento. 

Essa divisão de gênero está presente em qualquer lugar da sociedade, 

na igreja, em casa, na escola, na rua etc. Na escola, o que se vê mais é a 

divisão de gênero, é nas posições das carteiras, é na seleção de brincadeiras, 
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trabalhos em grupos e até os livros didáticos abordam essa separação de 

gênero. Sobre esse assunto, Louro (2003) faz o seguinte destaque: 

 

Os livros didáticos e paradidáticos têm sido objeto de várias 
investigações que neles examinam as representações dos 
gêneros, dos grupos étnicos, das classes sociais. Muitas 
dessas análises têm apontado para a concepção de dois 
mundos distintos (um mundo público masculino e um mundo 
doméstico feminino), ou para a indicação de atividades 
“características” de homens e atividades de mulheres (p. 70). 

 

As brincadeiras sempre apareceram nos livros didáticos, mas sempre 

separando e mostrando através das imagens brinquedos relacionados as 

meninas,e brinquedos relacionados aos meninos. Estes brinquedos, distintos 

para os gêneros masculino e feminino, podemos ver abaixo. As imagens foram 

reproduzidas a partir de livros didáticos: 

 

 
Figura 1 – Menino brincando de carrinho e bola 

FONTE: Viver e aprender Ciências (TRIGO e TRIGO, 2001) 
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Figura 2 – Menina brincando de boneca e costura 

FONTE: Viver e aprender Ciências (TRIGO e TRIGO, 2001) 
 

Na figura 1 aparece no desenho uma criança com característica de 

menino brincando com bola e carrinho. Já na figura 2 aparece uma criança com 

característica de menina, brincando com boneca e materiais de costura. Essas 

imagens são retratadas como o modelo correto das brincadeiras, padrões que 

a sociedade cria para influenciar as pessoas desde pequena, ainda criança. 

O que tem de errado menina brincar com bola, pipa ou carrinho? Em 

nosso país temos o futebol feminino, onde várias mulheres jogam bola. Brincar 

com bola se tornou profissão, tanto para os homens quanto para as mulheres. 

Qual é o problema de menino brincar com corte e costura? Hoje em dia 

existem várias confecções de roupas, onde homens cortam e costuram, 

transformando um simples pedaço de pano em várias e lindas peças de 

roupas. São tantos os preconceitos, que acabam deixando falar mais alto o 

modelo que a sociedade impõe, sendo assim deixam essas imagens tomarem 

conta das crianças, como imagens corretas, não mostrando que pode ser 

diferente, com isso acaba destruindo a imaginação das crianças em vez de 

cuidar e valorizar os pensamentos dos pequenos. 

Alguns professores e professoras preferem aceitar os conteúdos que 

vem nos livros, pois não querem ter o trabalho de explicar algo que seja 
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diferente do que está proposto nos livros didáticos. Com isso, muitas questões 

importantes que precisam ser discutidas acabam passando por despercebidas. 

Agindo assim, os alunos vêem os livros didáticos com o modelo e acabam 

reproduzindo as ideias do mesmo, pois acreditam que tudo o que está escrito 

ali é algo verdadeiro e atualizado. Sabemos que muitos livros defendem, de 

forma tácita, a binaridade de gênero, e como isso não acontece explicitamente, 

alguns professores (as) e alunos (as) não percebem a ideologia posta no 

material que consomem. 

Independentemente daquilo que eu vi nos meus livros didáticos, das 

conversas que eu ouvia sobre o assunto de brincadeiras de meninos e 

meninas, eu escolhia os brinquedos que me faziam bem, aprendi muito 

brincando na rua de minha casa, ficava triste quando não aparecia ninguém 

para brincar. A rua ficava cheia de crianças, de toda idade, os finais de tardes 

eram pura diversão que era renovada a cada dia. 

O legal é quando todos podem brincar de tudo, quando têm 

oportunidade de brincar de diferentes tipos de brinquedos e brincadeiras. O 

momento da brincadeira é momento de aprendizagem e não momento de 

preconceito, os professores precisam ter uma visão ampla sobre o assunto, 

explicar muito bem os conteúdos para não formar alunos e pessoas 

preconceituosos. 

Meus brinquedos eram objetos simples, pois meus pais não tinham 

condições de comprar brinquedos caros anunciados nas propagandas de 

televisão, mas nem por isso, deixei de brincar. A inexistência de brinquedos 

sofisticados não impedia minhas brincadeiras, pelo contrário, brincava e muito 

com os meus simples brinquedos, era bolinha de gude, pião, bola, pipa feita em 

casa mesmo com papel ou sacola, amarrava em uma linha e quando 

começava a ventar, juntava aquele grupo de crianças e subíamos em um morro 

bem alto e ficávamos brincando com a pipa que ia voando, conforme o vento 

chegava. Como foi bom o meu tempo de criança! Na escola também 

aconteceram momentos incríveis envolvendo as brincadeiras, eu ficava 

contando os minutos para chegar a hora do recreio para reunir os meus 

colegas e assim começar as brincadeiras. Ali também brincávamos de bolinha 

de gude, baralho, bola, pique-pega, pique-esconde e amarelinha, era delicioso 

estar ali no meio dos meus colegas, conversando e brincando. Confesso que 
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aprendi muito, nessas brincadeiras que nós mesmos organizávamos e tudo 

ocorria bem sem haver nenhuma confusão. 

As brincadeiras e brinquedos sempre chamaram a minha atenção, 

acredito que as crianças podem aprender e muito através dos brinquedos e das 

brincadeiras que elas utilizam no dia-a-dia. Estar em contato com outras 

crianças ajuda no processo de desenvolvimento, interação e principalmente no 

ensino/aprendizagem de cada criança. Para as crianças, brincar é algo 

prazeroso, curioso e atrativo, onde no ato da brincadeira elas reagem como se 

estivessem vivenciando fatos da realidade. 

Nas sociedades sempre existiram crianças, o ser humano que está em 

fase de crescimento, mas o sentimento de infância nem sempre existiu, o 

reconhecimento das particularidades da infância era desconhecido na Idade 

Média, como afirma Ariès (1981). As crianças eram vistas com “adultos em 

miniaturas”, onde participavam de tudo juntamente com os adultos, elas não 

tinham direitos, expressões de afeto, apego e nem amor, muitas delas morriam 

muito pequenas sem haver choro por parte da família, pois a morte de crianças 

era algo comum naquela época. Como não havia o sentimento de infância, os 

adultos simplesmente não se preocupavam com as doenças que poderiam 

pegar ou não nas crianças, já que as crianças não eram reconhecidas como 

seres importantes na sociedade. A morte se tornava algo comum e aceitável 

para eles. Quando as crianças morriam a família não se desesperava, pois 

esse fato era comum de acontecer. 

Assim que as crianças superavam o período de alto nível de 

mortalidade, conseguindo ultrapassar e a reagir às doenças que viessem 

aparecer, elas eram inseridas no mundo dos adultos, onde as crianças e os 

adolescentes eram confundidos com os adultos, pois todos faziam a mesma 

coisa, participavam das mesmas festas e trabalhavam juntos. 

Nessa época as roupas de crianças eram iguais às dos adultos, porém, 

em tamanho menor, as crianças usavam roupas extremamente pesadas que 

apertavam e esmagavam os órgãos internos levando-as à morte. Segundo 

Ariès (1981, p.51), “no mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século 

XIII, não existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim 

homens de tamanho reduzido”. Com isso fica comprovada o quanto a infância 

era pouco particularizada na vida real. Como diz Ariès (1973), depois que as 
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uma caixa de madeira apoiada em sua perna e uma criança menor está 
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Na imagem contém uma mulher adulta e três crianças, uma menina está 

com o vestido bem parecido com o vestido da mulher, um menino aparece com 

uma caixa de madeira apoiada em sua perna e uma criança menor está 

carrinho. A imagem nos mostra que na Idade Média as roupas 

nças eram bem pesadas, com isso muitas crianças morriam

entando o peso das próprias roupas que usavam. 

todos parecem estar felizes, mesmo estando com as roupas 

pesadas. O ambiente parece de luxo e não possui objetos lúdicos para as 
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carrinho. A imagem nos mostra que na Idade Média as roupas 

nças eram bem pesadas, com isso muitas crianças morriam não 

mesmo estando com as roupas 

pesadas. O ambiente parece de luxo e não possui objetos lúdicos para as 
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adultos, quietos, com a coluna reta, mostrando serem pessoas bem 

sofisticadas. Observando os corpos retratados, podemos afirmar a inexistência 

da ideia de “infância”, uma vez que as crianças são apresentadas como 

pequenos adultos, tanto em suas vestes, como em seus comportamentos. 

As crianças trabalhavam com os adultos, exercendo atividades pesadas 

sem nenhuma proteção, não havia divisão de trabalhos e atividades, todos 

independentes, da idade faziam as mesmas coisas. 

Com o aumento de mortes de crianças, a igreja foi responsável por 

acolher as crianças, mudando assim essa situação, protegendo de qualquer 

violência. Sendo assim, de acordo com a Igreja Católica, no século XIV, as 

crianças passam a ser tratadas como anjos, associando-as ao menino Jesus e 

à Virgem Maria. 

A partir do século XVII a criança começa a ser o centro das atenções, 

ganhando um papel principal, onde ela sairia do seu lugar oculto para um lugar 

de destaque. Sobre o novo papel que as crianças passaram a ocupar Ariès 

destaca:  

No século XVII, entretanto, a criança, ou menos a criança de 
boa família, quer fosse nobre ou burguesa, não era mais 
vestida como os adultos. Ela agora tinha um traje reservado à 
sua idade, que a distinguia dos adultos. Esse fato essencial 
aparece logo ao primeiro olhar lançado às numerosas 
representações de crianças do início do século XVII (ARIÈS, 
1973, p.32). 
 

Essa iniciativa de necessidade de separar as crianças dos adultos 

começou pela mudança dos trajes, ou seja, criação de diferentes roupas para 

as crianças. “Escolheu-se então para elas um traje cuja tradição fora 

conservada em certas classes, mas que ninguém mais usava” (ARIÈS, 1973, p. 

38). Esse acontecimento marcou a formação do sentimento da infância, onde 

separa as crianças da vida adulta. Cabe ressaltar que os meninos foram 

beneficiados primeiro na questão do sentimento da infância, como diz Ariès: 

 

O sentimento da infância beneficiou primeiro meninos, 
enquanto as meninas persistiram mais tempo no modo de vida 
tradicional que as confundiam com os adultos: seremos 
levados a observar mais de uma vez esse atraso das mulheres 
em adotar as formas visíveis da civilização moderna, 
essencialmente masculina (ARIÈS, 1973, p.41). 
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Essa mudança de traje aconteceu nas famílias burguesas ou nobres. As 

crianças do povo, filhos dos camponeses e dos artesões continuaram a usar o 

mesmo traje dos adultos. Elas conservaram o antigo modo de vida que não 

separava as crianças dos adultos (ARIÈS, 1973). 

Começa então, a separação das atividades entre os adultos e as 

crianças, sendo oferecida às crianças a educação. A escola deveria e deve até 

hoje estar em primeiro lugar juntamente com as brincadeiras, pois elas 

necessitam dessas atividades para o seu pleno desenvolvimento. Para os 

adultos, ficaria a responsabilidade da família, da educação dos filhos, 

alimentação, tudo o que for necessário para a sobrevivência humana. 

No decorrer dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX aconteceram muitas 

mudanças no que se refere às crianças e aos adultos, a diferença das roupas e 

da linguagem entre eles começaram a aparecer, onde passaram a valorizar e 

investir nas crianças, separando assim as atividades também, os adultos 

podiam ter acesso a qualquer tipo de conhecimento e informação, já as 

crianças tinham que ir para a escola aprender. 

Com a invenção da mídia moderna, essa separação de informação não 

funciona mais, pois grande parte das pessoas tem acesso à televisão. A nossa 

atualidade está marcada pela presença da mídia eletrônica, caracterizando 

assim um novo tempo, é novo por se tratar de anos, pois os anos vão 

passando, mas a história parece se repetir. Com o surgimento da mídia, todos 

passaram, ou voltaram a ter as mesmas informações, tanto os adultos quanto 

as crianças, a televisão veicula variadas informações que são boas e ruins e as 

crianças assistem e ouvem tudo, como ouviam e viam na Idade Média.  

O que acontecia na Idade Média volta a acontecer na atualidade devido 

ao surgimento dos meios eletrônicos que transmitem diversas informações a 

todo o momento. Os comerciais mostram sempre roupas infantis iguais as dos 

adultos, a alimentação não é saudável, a linguagem das crianças está cada vez 

mais parecida com a dos adultos, pois as crianças hoje em dia escutam de 

tudo, prestando atenção em tudo que os adultos conversam e reproduzem nas 

relações do cotidiano. Os jogos eletrônicos começam a aparecer deixando um 

pouco de lado as brincadeiras espontâneas. Tudo o que a televisão transmite, 

as pessoas absorvem como “moda” e passam a usar.  
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A história nunca tem um ponto final, ela vai e volta, está sempre nos 

surpreendendo. Sendo assim, mesmo com tantas mudanças as crianças de 

cada época conseguem se encaixar no meio a tantas transformações, onde 

brincam com aquilo que a época proporciona, isso é infância, isso é 

divertimento algo muito importante na vida das crianças. Podemos observar 

que em todas as épocas as brincadeiras estavam presentes na vida das 

crianças, só que cada época acontecia alguma mudança, mudando assim os 

objetos e brinquedos mais nunca mudou o sentido da brincadeira, o ato de 

brincar, a imaginação sempre existiu.  

Brincar faz parte da vida de todos os seres humanos, as brincadeiras 

podem ou não estar relacionadas com brinquedos, as quais, através dos anos, 

foram criados vários produtos que acompanham gerações e que marcam a 

vida das crianças. Além de ser uma forma de entretenimento, as brincadeiras 

auxiliam no desenvolvimento da capacidade cognitiva e da socialização. Os 

brinquedos vêem evoluindo e se adaptando conforme o estilo de cada época. 

Falar de tecnologia requer uma bela reflexão do assunto, pois as 

tecnologias não estão presentes apenas nos equipamentos de informática ou 

nos aparelhos eletrônicos, estão presentes desde a criação do homem como 

ser humano. Todo o processo de desenvolvimento do homem envolveu e ainda 

envolvem a tecnologia.  

É importante deixar bem claro, que na maioria das vezes ao falarmos em 

tecnologia pensamos imediatamente nos produtos, objetos mais sofisticados 

que estão presentes no mercado, na sociedade nos dias atuais. Porém, a 

tecnologia não é só isso, é preciso lembrar que a nossa história tecnológica 

começou junto com o primeiro homem, quando ele descobriu que era possível 

modificar a natureza para melhorar as condições de vida de seu grupo. O 

homem, ao descobrir que poderia modificar o osso, estabelecendo um novo 

uso para o mesmo, dava o passo inicial para a conquista do espaço surgindo 

assim a tecnologia (VERASZTO, 2004). 

 No início do surgimento dos aparelhos eletrônicos as crianças ficavam 

mais tempos rodeadas de brinquedos. Hoje com o avanço dos mesmos, muitos 

pais preferem presentear seus filhos com objetos eletrônicos, deixando os 

outros brinquedos de lado, com isso as crianças ficam o tempo todo em contato 

com computadores, tablet e vídeo game, esquecendo das demais brincadeiras. 
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Bolas e bonecas hoje disputam lado a lado com os jogos eletrônicos e 

demais mídias digitais do interesse de cada criança. Este ritmo impresso pelo 

desenvolvimento tecnológico possibilita as crianças facilidade para realizar 

diversas atividades ao mesmo tempo. 

Com o avanço no mundo da tecnologia que vem avançando em um 

ritmo acelerado, surge a construção de novas concepções do “ser criança”. 

Segundo Ariès (1973), a infância é uma construção da modernidade, a qual 

possui consequências constitutivas sobre estes sujeitos em formação. 

Os brinquedos e brincadeiras vão diferenciar de acordo com cada 

espaço e tempo. Segundo Walter Ong (1998), a tecnologia não é algo recente, 

ela sempre esteve presente em nosso meio, onde a escrita é uma tecnologia, 

durante muito tempo só usava a linguagem oral e através de mudanças e 

transformações apareceu a escrita.  

Tudo o que muda é evolução tanto pode ser positiva quanto negativa. Se 

houve transformação, houve tecnologia. Para Ong (1998) a escrita está 

relacionada ao espaço, já a oralidade está presa ao tempo, “as palavras 

escritas são resíduos, a tradição oral não tem tais resíduos ou depósitos” 

(ONG, 1998, p.17). A cultura oral, pouco a pouco, vai cedendo espaço a 

escrita.  

O autor trás a questão de que tecnologia não são apenas os meios e 

produtos eletrônicos, vai muito além disso, qualquer evolução que possa surgir 

em nosso meio é uma tecnologia, ele apresenta como exemplo a tecnologia da 

escrita. Sendo assim, não podemos usar um pensamento simplificador e 

afirmar que as crianças não brincam na atualidade porque o mundo foi tomado 

pela tecnologia. Não é isso. Havia tecnologia nas cavernas, quando os 

primeiros seres riscavam nas paredes. Havia tecnologia no feitio de uma 

boneca de sabugo de milho, assim como há tecnologia neste computador em 

que escrevo. Para Ong, a tecnologia altera a nossa consciência, então 

precisamos entender que nossa sociedade atual não é diferente das anteriores 

por causa da tecnologia, mas em congruência com uma das inúmeras 

tecnologias que criamos através dos séculos. 

O convívio com os brinquedos faz com que as crianças trabalhem com a 

imaginação, com a interação e principalmente ampliem seus conhecimentos. O 

que acontece nas brincadeiras, geralmente, são as coisas que acontecem no 
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dia a dia de cada criança, os fatos que acontecem em casa, na escola, na 

igreja, tudo o que os adultos fazem, elas simplesmente imitam através da 

brincadeira. Assim, “Somente aquilo que a criança vê e reconhece no adulto 

ela deseja para a sua boneca” (BENJAMIN, 2002, p. 97), e com isso a criança 

vai crescendo e se desenvolvendo, tendo como espelho e referência as 

pessoas que estão presentes em sua vida. As crianças se sentem seguras em 

imitar as pessoas mais próximas, pois confiam e acreditam que tudo o que elas 

ouvem é o correto. 

As crianças se empenham durante as suas atividades do brincar da 

mesma maneira que se esforça para aprender a andar, a falar, a comer etc. 

“Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um 

mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo 

próprio” (BENJAMIN, 2002, p. 85). As crianças brincam com qualquer objeto, 

para elas o que não falta é imaginação, um simples pedaço de madeira vira um 

cavalo e que depois vira um carrinho, o importante para elas é brincar, onde 

utilizam muito o faz de conta.  

Todas as pessoas brincaram em sua infância, porém, com brinquedos e 

brincadeiras diferentes, pois as épocas são diferentes uma das outras, a 

tecnologia vai evoluindo e, com isso, vai produzindo brinquedos novos. Cabe 

ressaltar que o objeto “brinquedo” não é uma centralidade nas brincadeiras, 

pois, como lembra muito bem Walter Benjamin (2002), não é o conteúdo do 

brinquedo que define a brincadeira da criança, mas, ao contrário, é a criança, 

ao brincar, que transforma em brinquedo qualquer objeto de que possa dispor. 

Um único objeto pode ser diferentes brinquedos, vai depender das 

necessidades das crianças em cada brincadeira. 

As crianças aprendem muito quando estão brincando. É através das 

brincadeiras, de seus movimentos, da sua interação com os objetos, com o 

espaço e com as outras crianças, que os pequenos vão desenvolvendo suas 

potencialidades e descobrindo suas habilidades. Segundo Kishimoto (1999), 

brinquedo é o objeto que representa certas realidades, é um substituto dos 

objetos reais, para que possa ser manipulado pelas crianças, sendo todo objeto 

utilizado para brincar ou jogar. 

As crianças geralmente inventam brincadeiras, onde elas mesmas criam 

regras a serem seguidas e obstáculos que precisam ser ultrapassados durante 
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a brincadeira. Uma criança vai conversando com a outra esclarecendo o que 

deve acontecer, na maioria das vezes dentro do grupo há crianças que 

discordam com o que foi falado e têm aquelas que concordam com tudo, elas 

vão conversando até chegar a um acordo, depois de tudo certo elas mesmas 

iniciam a brincadeira onde todas elas respeitam as regras que foram colocadas 

antes do início da brincadeira. 

Brincar é uma das atividades essenciais na vida de todas as crianças, é 

através dela que elas aprendem a se relacionar melhor com outras pessoas, 

bem como desenvolver sua identidade e autonomia no meio social. A 

brincadeira é uma necessidade vital para as crianças, algo essencial que 

precisa estar presente na infância das mesmas. 

Na brincadeira é preciso que as crianças se entreguem totalmente, 

utilizando o corpo e a mente, ao mesmo tempo, pois precisarão usar a 

imaginação, o raciocínio e os movimentos das partes do corpo para cada tipo 

de brincadeira. Tudo isso predispõe à vivência de atividades colaborativas, pois 

um vai precisar do outro para a realização plena e satisfatória da brincadeira. 

Brincar é a criança estar em contato com o meio envolvente, criando, 

imaginando e interagindo com o outro e com o mundo em que vive, enquanto 

ela brinca, ela está investigando a vida. Segundo Ribeiro, brincar é: 

 

Meio de expressão, é forma de se integrar no ambiente que a 
cerca. Através das atividades lúdicas a criança assimila 
valores, adquire comportamentos, desenvolve diversas áreas 
do conhecimento, exercita-se fisicamente e aprimora 
habilidades motoras. No convívio com outras crianças, aprende 
a dar e receber ordens, a esperar a sua vez de brincar, a 
emprestar e tomar como empréstimo o seu brinquedo, a 
compartilhar momentos bons e maus, fazer amigos, a ter 
tolerância e respeito, enfim, a criança desenvolve a 
socialização (RIBEIRO, 2002, p.56). 

 

Brincar é também experimentar um sentimento de controle sobre o 

ambiente e as próprias ações, sentir que domina parte da vida. A criança é um 

ser que brinca e gosta de vivenciar novos desafios proporcionados pelas 

brincadeiras favorecendo a sua imaginação e criatividade, usando como 

modelos e exemplos os adultos. 

Kishimoto (2002) sugere que o brincar é um espaço explorável, pois ao 

brincar a criança corre, anda, conversa, pula e derruba. Todas essas atividades 
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servem como novas descobertas e isso torna-se uma prática importante para o 

desenvolvimento das crianças, uma vez que a partir das brincadeiras a criança 

tem a oportunidade de praticar diversas experiências, e assim desenvolve 

várias aprendizagens que serão necessárias para a sua vida. 

As brincadeiras precisam estar presentes na infância de todas as 

crianças, pois é fundamental para o desenvolvimento humano neste período. A 

criança faz do universo do brincar a sua vida, pois ela vive em um mundo 

imaginário em que a brincadeira é a representação da realidade que está em 

sua volta. Sobre o brincar Kishimoto diz o seguinte: 

 

O brincar é uma atividade que auxilia na formação, 
socialização, desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, 
físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. Ao brincar as 
crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, 
exploram, pensam, sentem, reinventam e se movimenta 
(KISHIMOTO, 2002, p.67). 

 

Ao imaginar, a criança recorda angústias, conflitos, alegrias, desiste e 

refaz, deixando de lado as ordens e exigências dos adultos, inserindo-se no 

mundo do faz de conta que só ela tem autoridade de fazer o que desejar. 

Nesse mundo ela escolhe o que quer fazer a partir das coisas que vivencia em 

seu dia a dia que pode ser coisas boas e também coisas ruins. 

A brincadeira auxilia o desenvolvimento da criança de forma tão intensa 

e marcante que a criança leva todo o conhecimento adquirido nessa fase para 

o resto da vida, os momentos vivenciados são tão significantes na infância que 

ficam marcados para sempre. 

Tomando a ludicidade enquanto tema para este estudo, realizei um 

recorte em direção aos brinquedos e brincadeiras. Sendo assim, meu objetivo, 

nesta pesquisa, foi investigar diferentes brincadeiras e brinquedos que foram 

utilizados, vivenciados e inventados por diferentes sujeitos, em diferentes 

espaços e tempos. Ou seja, busquei conhecer quais eram os brinquedos e 

como brincavam as pessoas, no decorrer de uma temporalidade que ainda 

posso alcançar. Esta “temporalidade que ainda posso alcançar” implica em que 

escolhi trabalhar apenas com fontes orais, ou seja, com pessoas que possam 

contar suas histórias de brinquedos e brincadeiras, e não investigar toda a 
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história que envolve o tema. Os sujeitos desta pesquisa são “brincadores em 

geral”, não havendo delimitação etária, de gênero ou qualquer outra. 

Este trabalho está dividido em três seções. Na primeira Seção apresento 

a Metodologia de Pesquisa, explicando as metodologias que usei para a 

realização desse trabalho. Como orientação metodológica, foi empregada a 

Cartografia para observar as crianças nos seus momentos de brincadeiras, e a 

História Oral para entrevistar os adultos. Na segunda Seção, trago as 

brincadeiras das crianças, enquanto crianças em três espaços que foram na 

rua, nos momentos familiares e na escola. Na terceira Seção trago as 

brincadeiras das crianças, hoje adultas, ou seja, converso com os adultos 

sobre seus brinquedos e brincadeiras quando eram crianças. Por fim, 

apresento a Conclusão do trabalho e as Referências Bibliográficas. 
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SEÇÃO I 
METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Ao desenvolver qualquer pesquisa, o pesquisador precisa ter em mente 

quais as metodologias que ele vai utilizar, quais os propósitos e 

intencionalidades vão estar por trás da pesquisa que será realizada. Segundo 

Demo (1985) pesquisa é: 

Atividade científica pela qual descobrimos a realidade. 
Partimos do pressuposto de que a realidade não se desvenda 
na superfície. Não é o que aparenta à primeira vista. Ademais 
nossos esquemas explicativos nunca esgotam a realidade, 
porque esta é mais exuberante que aqueles (p.23). 
 

A metodologia de pesquisa propicia uma intervenção na realidade, ela 

interliga a teoria com a prática. Ir a campo não significa que vamos ver 

somente aquilo que queremos, na prática encontraremos de tudo. Sobre a 

metodologia Demo (1985) diz o seguinte: 

 

A metodologia desenvolve a preocupação em torno de como 
chegar a isto. Importante percebermos que a ideia que 
fazemos da realidade de certa maneira percebe a ideia de 
como tratá-la. Nisto fica clara sua posição instrumental, 
porquanto está a serviço da captação da realidade. Se não 
temos ideia da realidade, sequer coloca-se a questão da 
captação (p.20). 
 
 

Como já disse, na prática encontraremos muitas coisas, devemos ter um 

olhar e uma observação bem atentos para fazer a separação do que realmente 

é necessário, caso ao contrário só iremos captar as informações e no final não 

saberemos organizar, teremos muitas informações, mas, ao mesmo tempo, 

teremos pouco conteúdo, pois se perdeu o foco no principal objeto. 

O pesquisador se depara o tempo todo com inúmeros desafios, um 

deles é observar e descrever uma realidade social e complexa que está 

sempre em permanência mudança, de que ele mesmo faz parte. É trabalhoso, 

mas se determinar um ponto a ser focado, tudo fica mais fácil. 

Escolhi duas metodologias para fazerem parte da minha pesquisa: a 

cartografia e história oral.  

A cartografia, conforme foi posta por Gilles Deleuze e Félix Guattari é, 

segundo Virgínia Kastrup (2009) um método que “visa acompanhar um 
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processo, e não representar um objeto”. Com a utilização dessa metodologia, o 

pesquisador vai entrar em contato com vários objetos, mais o que é necessário 

e de suma importância é o desenvolvimento do processo do objeto principal de 

sua pesquisa. 

Na pesquisa de campo aparecerão muitos objetos, onde a atenção pode 

desviar, o que se tem que fazer é focar no objeto alvo, sobre esse assunto 

Virgínia Kastrup diz o seguinte: 

 
No caso da cartografia, a mera presença no campo da 
pesquisa expõe o cartógrafo a inúmeros elementos salientes, 
que parecem convocar a atenção. Muitos deles não passam, 
entretanto, de meros elementos de dispersão, no sentido em 
que produzem um sucessivo deslocamento do foco atencional 
(KASTRUP, 2009, p.39). 
 

No campo de pesquisa acontecem trocas de saberes, focando no objeto 

principal, os outros objetos passarão por despercebidos, caso ao contrário 

acontecerá um desvio de atenção, podendo levar o pesquisador para outro 

caminho. 

Como cartógrafos, nos aproximamos do campo como 
estrangeiros visitantes de um território que não habitamos. O 
território vai sendo explorado por olhares, escutas, pela 
sensibilidade aos odores, gostos e ritmos (BARROS e 
KASTRUP, 2009, p.61). 
 

Usar a cartografia como metodologia de pesquisa é de extrema 

importância, pois ajuda a desenvolver as capacidades relativas à 

representação do espaço/campo que estamos observando, ou seja, 

representação da realidade, tanto do espaço em seus fenômenos físicos e 

sociais, além de abordar o espaço (lugar) vivido em seu cotidiano. 

 

A cartografia não comparece como um método pronto, embora 
possamos encontrar pistas para praticá-lo. Falamos em praticar 
a cartografia e não em aplicar a cartografia, pois não se trata 
de um método baseado em regras gerais que servem para 
casos particulares (KASTRUP e BARROS, 2009, p.76). 

 
Cada caso requer um processo diferente de cartografia, um não vai ser 

igual o outro, pois o campo, as pessoas e os objetos vão ser diferentes. Em 

cada pesquisa o olhar do pesquisador muda a direção. A cartografia deve ser 
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pensada como um conjunto de práticas que podem e devem ser adaptadas a 

diferentes realidades e se fazer presente na prática do pesquisador. 

A cartografia é um instrumento necessário para o indivíduo em relação 

ao seu cotidiano. É por meio de seu estudo que este passa a desenvolver as 

noções do espaço/campo que observa. 

Utilizar a cartografia não é simplesmente olhar os objetos de pesquisa, 

além de olhar o pesquisador tem que analisar e ler todas as informações que 

estão sendo observadas. 

A História Oral foi outra metodologia que escolhi para fazer parte do meu 

trabalho. Conforme Alberti (2005), história oral é: 

 

Uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para 
o estudo da história contemporânea surgida em meados do 
século XX, após a invenção do gravador à fita. Ela consiste na 
realização de entrevistas gravadas com indivíduos que 
participaram de, ou testemunharam acontecimentos e 
conjunturas do passado e do presente (p.155). 

 

A história oral produz falas, que são os acontecimentos que ficaram 

guardados na memória. O pesquisador vai trabalhar com a memória do 

entrevistado, ele vai falar aquilo que vivenciou ou presenciou dentro do assunto 

proposto. Sobre memória Portelli (1997) diz o seguinte: 

 

A memória é um processo individual, que ocorre em um meio 
social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente 
criados e compartilhados. Em vista disso, as recordações 
podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas. Porém, 
em hipóteses alguma, as lembranças de duas pessoas são – 
assim como as impressões digitais, ou, a bem verdade, como 
as vozes – exatamente iguais (p.16). 
 

Tempo, memória, espaço e história caminham juntos. Se dedicar às 

histórias orais, significa ir ao encontro de um outro tempo, diferente daquele 

que está inserido, é conhecer outros espaços que geralmente são diferentes 

dos que está acostumado a ver. Para se fazer essa viagem, a memória é a 

peça principal para os acontecimentos virarem histórias. 

Cada indivíduo tem a sua forma de expressar suas lembranças, vai 

depender de como essas lembranças estiveram presentes na sua vida. A 

memória interliga o passado, o presente e o futuro segundo Neves (1998): 
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O conceito de memória é crucial porque na memória se cruzam 
passado, presente e futuro; temporalidades e espacialidades; 
monumentalização e documentação; dimensões materiais e 
simbólicas; identidades e projetos. É crucial porque na 
memória se entrecruzam a lembrança e o esquecimento; o 
pessoal e o coletivo; o indivíduo e a sociedade; o público e o 
privado; o sagrado e o profano. Crucial porque na memória se 
entrelaçam registro e invenção; fidelidade e mobilidade; dado e 
construção; história e ficção; revelação e ocultação (p.218). 

 

Entrevistas realizadas utilizando história oral são baseadas na memória 

do indivíduo. A memória é como um gravador, que serve para memorizar, 

gravar os acontecimentos da época, para as pessoas que estão no tempo do 

presente aprender e conhecer os fatos do passado. Para que possamos 

aprimorar esses conhecimentos precisando de uma ferramenta muito 

importante: uma boa audição, o historiador oral precisa dessa arte para 

trabalhar com os relatos dos entrevistados (PORTELLI, 1997). 

Sendo assim, a cartografia deverá contribuir no momento em que eu 

observar as brincadeiras das crianças, e a história oral deverá contribuir 

quando for realizar as entrevistas com adultos (sobre suas brincadeiras 

enquanto crianças). As crianças e suas brincadeiras serão observadas em três 

espaços, a saber: na rua, nos momentos familiares e na escola. Quanto aos 

adultos, foram entrevistadas cinco pessoas, duas do sexo feminino e três do 

sexo masculino. 
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SEÇÃO II 
AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS, ENQUANTO CRIANÇAS 

 

Essa seção refere-se às brincadeiras das crianças. Brincar é algo 

comum na vida das pessoas, seja ela criança, jovem, adulto e idoso. As 

brincadeiras estão presentes diariamente no cotidiano das crianças e com essa 

presença marcante, as crianças criam, recriam, inventam e, o melhor de tudo, 

aprendem brincando, sensação deliciosa para todos os pequeninos. 

De forma a conhecer um pouco mais sobre meu interesse de pesquisa, 

escolhi trabalhar com a Cartografia. Optei por essa orientação metodológica, 

pois precisava acompanhar bem de perto o momento das brincadeiras das 

crianças. 

Nesta seção vou apresentar relatos sobre as brincadeiras que observei 

na rua, nos momentos familiares e na escola. Estes relatos trazem consigo 

minhas observações e também as falas das crianças, com quem eu conversei 

durante o momento das brincadeiras. 

 

2.1 Brinquedos e brincadeiras na rua 

 

Na rua, as crianças sempre brincam em grupos, onde elas mesmas 

escolhem a brincadeira que querem brincar. Um dia, durante minha 

observação, chegaram na rua em que eu brincava quando era criança, três 

meninos com quatro anos de idade, e um deles falou: “vamos brincar de 

futebol?”, e o outro gritou “vamos brincar de luta?”. Eles ficaram argumentando 

alguns minutos sobre qual brincadeira iriam brincar, até que um disse “vamos 

lutar igual o jogo do vídeo game? Vai ser muito legal!” – e nesse momento 

todos aceitaram a brincadeira. 

Pude perceber que eles negociam e argumentam no momento da 

brincadeira, buscam o melhor para aquele momento. Também observei que 

eles imitam muito os personagens que eles assistem nos desenhos animados e 

nos jogos. Repetem as falas e os movimentos dos mesmos durante as 

brincadeiras. 

A socialização e a criação de vínculos fora do contexto familiar se 

iniciam quando as crianças começam a frequentar a escola, pois é no contato 
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com outras crianças que surge os primeiros laços afetivos das crianças fora da 

família. 

Este exercício de negociação para a brincadeira é bastante formativo, 

pois interfere na educação da criança, trazendo os princípios da democracia, 

do diálogo, do respeito e da amizade. A amizade é um dos valores mais 

importantes no desenvolvimento da educação da criança, pois as crianças 

estão a todo o momento criando laços de amizades durante suas brincadeiras, 

onde o afeto pessoal, puro e desinteressado é compartilhado com as outras 

crianças no meio em que vive. 

As brincadeiras proporcionam às crianças a descoberta de muitos 

aspectos sobre a convivência em grupo, como por exemplo, a percepção de 

estar junto com o outro, o respeito ao próximo e a questão do limite, uma vez 

que para se relacionar é necessário seguir algumas regras. 

A amizade durante a infância é um elemento essencial para o 

desenvolvimento e amadurecimento das crianças, pois ajudam elas a se 

tornarem mais sociáveis, independentes e autônomas, formando assim adultos 

respeitosos e fiéis nas suas amizades. 

O assunto amizade precisa estar presente nas conversas familiares, 

para assim poder estimular as crianças desde cedo criar amizades saudáveis, 

respeitando as diferenças e ganhando sempre novos amigos. Obtendo 

experiência positivas através da família, ajudará as crianças no processo de 

formação de laços de amizades, onde reproduzirão coisas que foram 

adquiridas no ambiente familiar, por isso é importante que a família mostre 

sempre coisas boas e saudáveis para as crianças. 

Em outro dia, na mesma rua, o finalzinho de tarde estava bem 

agradável, quando, de repente, começam a chegar crianças para brincar. 

Chegaram meninos e meninas, no total eram sete crianças, com idade entre 4 

e 7 anos de idade. Lembrei da minha infância, quando eu brincava com os 

meninos. As crianças que moram perto dessa rua trouxeram consigo seus 

brinquedos, bicicletas, bolas e bonecos; já os que moram longe não trouxeram 

nada, mas estavam ali ansiosos para brincar. As crianças que levaram 

brinquedos, emprestaram sem problemas aos demais. Esse momento foi muito 

bonito de presenciar, pois ali naquela simples rua, as crianças queriam apenas 

brincar, um emprestava o brinquedo para o outro, depois destrocava, uma hora 
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tinha um menino andando de bicicleta e a menina brincando com a bola, 

passava dez minutos eles estavam brincando com os bonecos. 

Esse final de tarde foi rico em aprendizagem para aquelas crianças que 

estavam brincando nessa pequena rua do bairro onde eu moro. Esse contato 

com o outro faz toda diferença no desenvolvimento das crianças. Eles ficam à 

vontade para destrocar o brinquedo, não tem ninguém cronometrando a hora, 

eles simplesmente brincam daquilo que sentiram vontade de brincar e os 

demais sempre concordam com a opinião de todos que estão presentes nessa 

rua. 

Nesta cena, mais uma vez, temos a oportunidade de aprender com as 

crianças. Vivemos em um mundo capitalista, que incentiva a competição e o 

egoísmo. Em diversas instâncias sociais, inclusive na escola, a competição 

impera. Ao observar as crianças, pude compreender que, quando elas estão 

libertas da regulação das instituições e dos adultos, revelam o que há de 

humano em nós: a solidariedade, a reciprocidade, a gentileza.  

 

2.2 Brinquedos e brincadeiras nos momentos familiar es 

 

Adultos também gostam de estar em contato com brincadeiras, falo isso, 

pois presencio todo mês, brincadeiras de adultos onde tem também crianças. 

Uma vez por mês, amigos e familiares se reúnem na casa da minha mãe para 

brincar de bingo, quando não é no sábado à noite, é no domingo à tarde. 

Espalhamos mesas e cadeiras pela varanda, quando todos já estão 

acomodados, cada um escolhe duas cartelas de bingo para marcar. Depois de 

escolher, cada um pega um pouquinho de pedras bem pequenas para marcar 

os números que forem sendo cantados. Uma pessoa fica responsável por 

cantar os números, que geralmente sou eu, eu fico com o globo, nesse globo 

possui bolinhas numeradas de 1 a 90. Em um dos dias que jogamos bingo, e 

que passo a relatar agora, estavam presentes 10 adultos e 2 crianças de 8 

anos.  

No centro da mesa fica um papel para representar a legenda do jogo, 

letra D significa duque em pé, letra C significa cachorro e letra J significa jogo, 

sendo que as pessoas precisam escolher quais legendas elas querem disputar, 

pois para cada legenda o valor da aposta é de R$ 0,25. Por exemplo, uma 
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pessoa quer disputar nas três legendas, ela precisará colocar R$ 0,25 em cada 

letra. Se outra quer jogar apenas no cachorro, ela precisará colocar R$ 0,25 na 

letra C e assim segue até todos colocarem o dinheiro nos referidos locais que 

querem disputar.  

Vou girando o globo e vou tirando uma bolinha de cada vez e vou 

falando o número que vai saindo. Quem tiver o número falado, vai marcando 

em sua cartela, quem marcar primeiro dois números, um em cima do outro em 

uma única cartela, ganha o duque em pé. Quem marcar primeiro em uma única 

cartela cinco números, ganha o cachorro, e quem marcar primeiro todos os 

números de uma fileira deitada, ganha o jogo. Sendo que quem ganhou o 

duque em pé vai no papel e pega o dinheiro que foi acumulado na letra D, no 

cachorro pega o dinheiro da letra C e no jogo pega o dinheiro da letra J.  

Essa brincadeira necessita de muita atenção, pois todos precisam estar 

atentos para escutar os números cantados. O que me chama atenção são as 

crianças, elas participam até o final, os pais as incentivam a estarem ali 

conosco, pois estes pais entendem que a educação familiar está presente em 

todas as atividades sociais. Essa brincadeira mobiliza a todos, pois todos 

querem juntar moedas para brincar uma vez por mês. As pessoas que ganham 

nas apostas ficam felizes e os que perdem também ficam felizes, ninguém fica 

triste, nem as crianças, pois estão ali para se divertirem e é o que realmente 

acontece, todos se divertem muito e ficam contando os dias para brincar 

novamente. Diversão não é apenas para crianças, adultos também precisam 

de momentos de distração. 

No jogo do bingo, é importante observar que, apesar de haver dinheiro 

envolvido, não é isso o mais importante. Vale ressaltar que, nesses encontros, 

a socialização se sobrepõe à dimensão capitalista. Aparentemente, ninguém 

vai ali para ficar com as moedas de vinte e cinco centavos, mas para fazer 

parte de uma prática social que inclui interação, diversão, união. É curioso 

observar como uma prática que “deveria” estimular a competição, acaba por 

fazer o contrário, favorecendo a proximidade entre as pessoas. Humberto 

Maturana explica a diferença entre competição e cooperação, defendendo que 

os seres humanos são colaborativos: 
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Se dois animais se encontram diante de um alimento e apenas 
um deles o come, isso não é competição. Não é, porque não é 
essencial, para o que acontece com o que come, que o outro 
não coma. No âmbito humano, ao contrário, a competição se 
constitui culturalmente, quando o outro não obter o que um 
obtém é fundamental como modo de relação. A vitória é um 
fenômeno cultural que se constitui na derrota do outro. A 
competição se ganha com o fracasso do outro, e se constitui 
quando é culturalmente desejável que isso ocorra. No âmbito 
biológico não-humano, esse fenômeno não se dá. A história 
evolutiva dos seres vivos não envolve competição. Por isso, a 
competição não tem participação na evolução do humano 
(MATURANA, 2002, p.21). 

 

A competição não é saudável nas relações de convivência dos seres 

humanos, pois competir gera o fracasso do outro, sendo assim as relações vão 

se desgastando e se destruindo em vez de aumentar a união. Na brincadeira 

do bingo nos momentos familiares, a palavra competição é trocada pela 

palavra união, todos se reúnem para se divertir e valorizar o momento entre 

família, esses momentos são recheados de alegria e emoção, sentimentos que 

são essenciais para nossas vidas. Aprendemos que “não há ação humana sem 

uma emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato” 

(MATURANA, 2002, p.22), a emoção precisa estar presente nas nossas ações 

humanas, pois é ela que nos fortifica a cada dia a seguir em frente com nossos 

objetivos, alimentando os laços necessários a todas as relações sociais. 

É nas relações sociais, em nosso dia a dia, que trocamos sentimentos 

com outras pessoas e essa troca nos faz crescer cada vez mais como seres 

humanos. Precisamos sempre aceitar o outro, pois é na convivência que se 

encontra grandes aprendizados. Sobre as relações sociais e a aceitação do 

outro, Maturana diz que: 

 

Só são sociais as relações que se fundam na aceitação do 
outro como um legítimo outro na convivência, e que tal 
aceitação é o que constitui uma conduta de respeito 
(MATURANA, 2002, p.24). 

 

Na brincadeira do bingo, a conduta de respeito está presente o tempo 

todo, são pessoas de idades diferentes e um respeita o outro, isso é muito 

importante na convivência, o contato com outro precisa ser de parceira e 
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respeito sempre, para que se torne o momento saudável e valioso como 

acontece na brincadeira. 

É interessante observar que em meio às relações sociais, pessoas de 

diferentes idades interagem. Porém, na escola, as crianças são separadas por 

faixas etárias, havendo, por exemplo, horários de recreios para as crianças 

pequenas e para as maiores, separadamente. Por que a escola faz esta 

distinção? Por que adultos e crianças, de diferentes idades, ensinam, 

aprendem e brincam juntas na sociedade, e são separadas na escola? 

Momentos de brincadeiras não são apenas momentos de descanso, são 

momentos ricos de aprendizados e conhecimentos para todos. Em minha casa, 

as brincadeiras em família sempre aconteceram, pois sempre morei perto dos 

meus familiares e, para reunir todos, a ideia era, e é até hoje, de trazer a 

brincadeira com ferramenta de união e sempre deu certo. Reúnem-se primos, 

tios, crianças e adultos para brincar, por algum tempo a brincadeira escolhida 

era baralho, recentemente optamos pelo bingo. 

Conversando sobre a ludicidade em família com as pessoas que 

participam do bingo, elas disseram que é muito bom estar presentes nesses 

momentos familiares e ressaltaram que a maioria das famílias de hoje em dia 

não participam de momentos familiares como os nossos, onde as pessoas 

preferem estar em contato com a tecnologia, ficando cada vez mais isoladas. O 

ser humano precisa estar em contato com o outro, é fundamental o convívio 

social para nosso desenvolvimento. 

O momento do brincar deve ser apreciado deliciosamente pelos 

indivíduos de qualquer idade, brincadeiras de crianças são comuns de serem 

vistas diariamente, já na fase adulta quase não vêem adultos participando de 

jogos e brincadeiras, pois o tempo é muito corrido, eles estão sempre 

mergulhados em compromissos, problemas, trabalhos etc. Os adultos precisam 

de um tempo de diversão para repor as energias, o brincar possui vários 

benefícios e o adulto deve preservar a criança que há dentro de todos nós.  

Atualmente, por conta do excesso de trabalho, os pais quase não ficam 

em casa, quase nem vêem os filhos, onde o contato está distanciando cada 

vez mais. As famílias precisam pensar na ideia de organizar momentos 

familiares para reunir a família, assim estarão cultivando o amor, a amizade, a 

união e o respeito.  
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2.3 Brinquedos e brincadeiras na escola 

 

Na escola, é possível encontrar brinquedos e brincadeiras de natureza 

instituída (oficial, da escola) e instituintes (inventadas pelas crianças). Há 

diferenças entre as brincadeiras instituídas e instituintes, pois nelas é diferente 

quem inventa, organiza e participa do brincar. As brincadeiras que são 

propostas pelos funcionários da escola, sejam eles professor, diretor, 

cozinheira, por exemplo, podem ser reconhecidas como “instituídas”. 

O “instituído”, segundo a autora Marilena Chauí, são ações planejadas 

por alguém que não irá participar das ações, ela planeja e organiza para outras 

pessoas participarem. Neste caso, dentro do ambiente escolar, geralmente são 

os professores que na maioria das vezes organizam brincadeiras para as 

crianças brincarem. Sendo assim, as crianças têm que brincar daquilo que foi 

sugerido pelo professor, pode acontecer da sugestão do professor não agradar 

aos interesses das crianças, neste caso a brincadeira vai acontecer contra a 

vontade das crianças, onde poderá acontecer desentendimento entre as 

próprias crianças, pois aquela brincadeira não desperta a curiosidade nem o 

interesse das mesmas, que estão ali apenas para passar o tempo que foi 

determinado para a brincadeira, não havendo aprendizagem que é um fator 

importantíssimo durante as brincadeiras. 

Diferente disso, práticas “instituintes”, segundo a mesma autora, são 

ações que são planejadas e organizadas pelas próprias pessoas que irão 

participar das ações. No ambiente escolar podemos chamar de “brincadeiras 

instituintes” aquelas que as próprias crianças escolhem, organizam e brincam. 

Não é possível afirmar que brincadeiras “instituintes” potencializam mais ou 

menos o desenvolvimento infantil, pois não é isso que difere a brincadeira 

proposta pelo poder, das brincadeiras inventadas pelas crianças. Não é uma 

questão de mais ou menos, mas uma questão de qualidade, que afeta 

politicamente as relações. Enquanto uma brincadeira gerida por uma 

professora coloca esta professora no centro, as brincadeiras gestadas pelas 

crianças favorecem outros movimentos. Nelas, as crianças precisam lidar com 

o respeito, com a criatividade e até mesmo com o conflito, até que a 

brincadeira se faça. Então, o resultado de uma brincadeira não confere mais ou 
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menos desenvolvimento à criança, mas movimenta dimensões diferentes. As 

crianças precisam de oportunidades para fazer escolhas, é desde pequeno que 

se ensina, pois a vida é assim, feita de escolhas. 

Na escola, observei os recreios que têm duração de trinta minutos, cada 

criança brinca com o que quer. Foi nesses momentos que percebi as 

brincadeiras instituintes, onde os professores e funcionários iam tomar o café 

da tarde deixando seus alunos à vontade no pátio, apenas espiando de longe 

as ações dos mesmos. Com isso eles mesmos escolhiam em grupo a 

brincadeira que queriam brincar.  

O momento do recreio é um tempo reservado para as crianças se 

alimentarem e brincarem um pouco fora da sala de aula. Percebi que todas as 

crianças tentam se alimentar o mais rápido possível para sobrar mais tempo 

para as brincadeiras, pois é só ver os sorrisos estampados em cada rostinho 

para perceber o quanto todos gostam e muito desse momento de diversão que 

também é aprendizado para elas. 

Quando tem início uma brincadeira? A brincadeira começa quando a 

primeira criança dá o chute na bola? Ou ela já começa bem antes disso, na 

sala de aula, nos combinados... ou até mesmo no portão da escola, antes da 

aula começar, quando as crianças agendam, entre si, as delícias do brincar? 

De repente, olho para o campo e vejo seis meninos brincando de futebol 

no campo, eles mesmos dividiram o time, separaram os dois goleiros e 

começaram a jogar. Corre daqui, corre de lá, quando um cai, eles mesmo 

gritam que é falta e todos respeitam, jogam sem discussão, quando fazem gol, 

eles pulam e gritam, é tanta felicidade que eles posam para tirar foto, sendo 

que não tem ninguém ali fotografando. Depois que acabou a partida perguntei 

o que eles sentem quando imaginam que tem alguém fotografando eles, eles 

responderam: “queremos sentir a mesma emoção dos jogadores da televisão”. 

Com isso pude perceber o quanto eles são influenciados pela televisão, pelo o 

que eles vivenciam todos os dias. 

Em outra parte do pátio estava uma caixa de objetos para encaixar, até 

que um grupo de cinco meninas, foram até lá e começaram a encaixar os 

cubinhos, perguntei o que elas estavam criando com aqueles cubinhos, elas 

rapidamente responderam que estavam fazendo castelos, iguais aos dos 
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desenhos animados que elas assistem na televisão. Esse momento mostra 

também a influência da televisão na vida das crianças. 

Debaixo de uma árvore tinha outro grupo de crianças, composto por 

meninas e meninos totalizando sete crianças, elas estavam brincando de 

tourada, se dividiram e separou quem seria o touro e o toureiro, as demais 

correriam do touro. A criança que representava o touro, colocou as mãos na 

cabeça para fazer de conta que era o chifre do touro e corria atrás do toureiro e 

das demais crianças, quando enjoava, elas trocavam de papéis. Perguntei o 

porquê de elas estarem brincando de tourada, imediatamente uma delas 

respondeu que elas haviam ido na tourada que estava na cidade e que 

estavam brincando de touro, como haviam visto na tourada. Com isso fica claro 

que elas reproduzem aquilo que estão presentes no dia a dia das mesmas, o 

quanto os acontecimentos refletem na vida das crianças. 

Sobre esse assunto das crianças repetirem tudo o que presenciam na 

sua vida, Borba (2007) diz o seguinte: 

 

Constituindo um saber e um conjunto de práticas partilhadas 
pelas crianças, o brincar está estreitamente associado à sua 
formação como sujeitos culturais e à constituição de culturas 
em espaços e tempos nos quais convivem cotidianamente (p. 
39). 
 

A autora diz que as brincadeiras rodeiam as culturas em que as famílias 

estão inseridas, as crianças criam, recriam, inventam situações a partir da 

cultura de seu convívio, refletindo aquilo que elas vivenciam. Durante o 

momento lúdico as crianças trocam experiências sobre cada cultura, havendo 

um momento reflexivo que amplia os conhecimentos sobre as diversas culturas 

existentes.Foi o que percebi nas minhas observações, as crianças estão a todo 

momento inventando momentos e brincadeiras a partir dos acontecimentos 

vivenciados e presenciados em seu dia a dia. 

A família é o primeiro contato que algumas crianças têm antes de 

frequentar uma escola. Se digo “algumas crianças” é porque em nosso país e 

no mundo, infelizmente, um número incalculável de crianças vive a infância 

sem família, muitas vezes porque suas famílias são destruídas pela pobreza e 

pela guerra. Antes de entrar em contato com o meio social a sua volta, as 

crianças que têm um meio familiar aprendem muitas coisas que podem ser 
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boas ou ruins, e quando entram em contato com outras crianças, reproduzem 

aquilo que a família mostrou o tempo todo, todos esses ensinamentos vindos 

da família vão depender do meio cultural que cada um vivencia. 

A brincadeira é uma forma de interação com outros sujeitos, crianças 

com crianças, crianças com adultos, com os objetos e a natureza à sua volta. 

Brincando, elas se apropriam criativamente de formas de ação social 

tipicamente humana e de práticas específicas dos grupos aos quais pertencem, 

aprendendo sobre si mesmas e sobre o mundo em que vivem.  

Durante a brincadeira, as crianças criam laços de solidariedade, de 

amizade, de união entre as pessoas que também participam desse momento 

lúdico, com isso se forma a participação social e coletiva desse grupo. 

As brincadeiras das crianças fazem parte do seu patrimônio cultural, 

algo que trazem de casa, da família. No momento de descontração eles 

repartem com as demais crianças conhecimentos, enriquecendo as 

brincadeiras. Com isso é importante que os espaços de socialização estejam 

presentes na vida das crianças, pois são nesses espaços que grandes 

aprendizagens são aprimoradas pelas mesmas. 
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SEÇÃO III 
AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS, HOJE ADULTAS 

 
Esta seção se refere às brincadeiras dos adultos, registradas a partir de 

conversas. Conhecer como eram as brincadeiras de alguns anos atrás é 

fundamental para entender as brincadeiras na atualidade. Usei como 

metodologia a história oral, pois alguém precisa contar a história, usar a 

oralidade para assim poder haver a conexão entre o entrevistado e o 

entrevistador. 

As visitas em famílias foram os meus momentos de trabalho e 

negociação. Reservo os meus finais de semana para apreciar e estar junto à 

minha família. Foi nesses dias que eu realizei minhas conversas com os 

adultos. 

Nesta seção, apresento parte daquilo que as conversas me provocaram, 

realizei entrevistas com cinco pessoas. A primeira pessoa trabalha atualmente 

como empregada doméstica, tem 53 anos de idade, é do sexo feminino. A 

segunda pessoa com que eu conversei é pedreiro, trabalha nessa área, tem 55 

anos de idade e é do sexo masculino. A terceira pessoa que participou da 

entrevista está aposentada, tem 62 anos de idade, é do sexo feminino. A 

quarta pessoa entrevistada é aposentada, tem 85 anos de idade e é do sexo 

masculino. A quinta e última pessoa trabalha no campo, zona rural, tem 44 

anos de idade, é do sexo masculino. Todas as pessoas moram na cidade de 

Aperibé, interior do estado do Rio de Janeiro. 

A primeira pessoa entrevistada foi Maria, um amor de pessoa, sua voz 

encanta qualquer um, pois sua fala é mansa e agradável, onde tem o poder de 

prender a atenção de quem ouvi suas lindas histórias. Ela, ao conversar, 

mostra perfeitamente para seus ouvintes os lindos momentos que viveu em sua 

infância, ela detalha tudo com muita clareza. Nesse momento da conversa em 

que tive com ela aproximadamente duas horas de contação de histórias, eu 

viajei com ela, voltando à época de sua infância. Cada respiração profunda que 

ela dava era um pedacinho de felicidade que estava saindo de dentro do seu 

coração através das falas, contando suas lindas histórias de infâncias. 

Conversando com ela sobre a sua infância, como eram as brincadeiras 

de anos atrás, ela rapidamente abriu um lindo sorriso e disse que em sua 

época de criança não havia brinquedos como existe hoje e não tinha muito 
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tempo para brincar, pois precisava trabalhar para ajudar seus pais. O pouco 

tempo que tinha para brincar, ela aproveitava ao máximo e as brincadeiras 

eram as mesmas todos os dias, contos de lendas da época. Nessa brincadeira, 

todos sentavam no quintal da casa fazendo um círculo e cada um ia contando 

alguma história ou conto que aprendeu na escola ou com os familiares. O pique 

esconde, segundo a entrevistada, era a melhor brincadeira, pois “brincávamos 

no horário em que estava anoitecendo, onde uma criança fechava os olhos e 

os demais se escondiam, era uma diversão sem tamanho” (ENTREVISTADA 

Maria, jan./2017). 

A partir dessas informações nota-se que o divertimento sempre esteve 

presente nas relações humanas como algo prazeroso. Mesmo não tendo 

brinquedos, eles faziam as brincadeiras acontecerem. 

 

 

Figura 4 – Quintal vazio 
FONTE: Arquivo pessoal, 2017 

 
Esta imagem é de um quintal onde não aparece ninguém brincando e 

nem conversando. Onde estão as rodas de conversas? Desapareceram com o 

tempo? Foram descartadas da lista de brincadeiras? 
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Há alguns anos atrás era comum os adultos e as crianças irem para o 

quintal para conversar e contar histórias, esse momento era momento de 

diversão e apreciação. Hoje em dia esse momento acontece? Não! Onde estão 

as crianças que gostavam de contar e ouvir histórias? Muitas foram as 

mudanças e com isso fez as crianças da atualidade sumirem do quintal. Hoje é 

muito difícil ver crianças no próprio quintal de casa, elas se isolam e ficam em 

contato com televisão e celular, com a evolução da mídia, o mundo tecnológico 

e eletrônico ofereceram muitos objetos que vem substituindo as brincadeiras de 

alguns anos atrás.  

As rodas de conversas eram momentos de divertimento, pois naquela 

época não se tinha muitos recursos para ir ao centro da cidade, muitas 

pessoas não tinham televisão, tinha apenas rádio, então sentar no quintal era o 

que tinha para fazer. Hoje as crianças ocupam o tempo com outros objetos, 

deixando de lado as conversas orais e preferindo as conversas escritas. 

Um quintal vazio está cheio de coisas para dizer. Ele diz da mudança do 

mundo e da desconexão cada vez mais crescente entre as pessoas. Quanto 

mais nos conectamos virtualmente, mais nos desconectamos na realidade. 

Restam agora as árvores para serem subidas, e seus galhos para sombrear a 

terra que nem mais é usada para as correrias infantis. 

O próximo entrevistado foi José, um homem simples, trabalhador, 

sonhador e principalmente um homem muito feliz, o brilho nos olhos dele nos 

mostra todas essas qualidades e muitas outras. Seu olhar é brilhante e através 

de suas palavras nos tornamos brilhantes também, seu olhar alegre contagia 

as pessoas ao seu redor. 

Ele disse o seguinte com relação à infância e os brinquedos em sua 

época: “brinquedos mais sofisticados só podiam ter pessoas com condições 

financeiras bastante elevada, no meu caso, venho de uma família humilde, 

brinquei sempre com brinquedos construídos pelos meus pais, foram eles: a 

bola feita com pedaços de panos e a peteca feita com folhas de bananeira seca 

e pena de galinha. Não tenho nada a reclamar da minha infância, brinquei e 

aprendi muito” (ENTREVISTADO José, jan./2017).Percebo nas simples 

palavras, o grande valor que a infância teve para esse entrevistado. Ele brincou 

com o que podia. 



46 

 

A terceira pessoa entrevistada foi a Ana, mulher guerreira, humilde e 

generosa. Gosta de agradar todos que chegam na sua casa, quando eu 

cheguei e disse que queria fazer uma entrevista com ela sobre sua infância, ela 

ficou tão feliz, pois segundo ela ninguém ainda havia se interessado em ouvir 

suas histórias e eu fui a primeira. Sentamos debaixo de uma árvore no quintal 

de sua casa e começou a conversa, ela também brincava com as coisas que 

tinham em seu quintal. A boneca dela era uma espiga de milho, ela disse que 

brincava muito, inventava canções para fazer a boneca “milho” dormir, fazia 

tudo o que via a sua mãe fazer com a irmã caçula. Com isso, fica clara a 

imitação e a imaginação dessa criança.Isso faz pensar na ludicidade, como as 

pessoas ativam isso em si através dos objetos que criam, através da 

imaginação! 

A imaginação sempre esteve presente nas brincadeiras das crianças, 

utilizando elementos que estão presentes no cotidiano delas, elas criam, 

inventam, fantasiam utilizando como ferramenta principal a imaginação.  

As crianças expressam por meio da brincadeira movimentos, expressões 

e falas que estão presentes na sua vida. Elementos imaginários de imitação 

juntam-se com os elementos da realidade de cada criança surgindo assim as 

brincadeiras. Foi o que aconteceu com uma das entrevistadas, a boneca dela 

era o milho, onde ela reproduzia durante a brincadeira as mesmas falas que 

estava acostumada a ouvir de sua mãe. 

As duas últimas pessoas que participaram da minha entrevista são bem 

sensíveis, gostam de detalhar cada momento, são pessoas que apreciam os 

pequenos prazeres da vida, onde para elas relembrar momentos incríveis que 

aconteceram se transforma em combustível para seguir em frente. Elas 

disseram que suas brincadeiras preferidas eram estar em contato com a 

natureza, era subir no pé da goiabeira, era brincar com os pintinhos no quintal, 

era pegar um papelão e escorregar em um morro, coisas que estavam 

presentes no dia a dia deles. Uma delas afirmou que “Brincar se resume 

nessas ações, momentos que escolhemos fazer daqueles objetos, nossas 

brincadeiras” (ENTREVISTADO Antônio, jan./2017).A partir dessa fala surge 

uma bela reflexão, as brincadeiras podem estar em qualquer lugar, onde 

qualquer objeto pode ser transformar em brinquedo, onde a imaginação pode 
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ser transformar em realidade, isso é fantástico! O ser humano tem o poder de 

transformação e com isso pode transformar o que quiser. 

As entrevistas me fizeram viajar no tempo, através delas pude conhecer 

como as brincadeiras aconteciam há alguns anos atrás, onde me proporcionou 

muitos conhecimentos e aprendizagens. 
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CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho sobre diferentes brinquedos e brincadeiras em diferentes 

espaços e tempos, nos mostra a importância do momento lúdico na vida dos 

seres humanos. 

Brinquedos e brincadeiras parecem exercer um papel comum e simples 

na vida dos seres humanos por ser muito natural, algo que estamos 

acostumados a ver todos os dias, mais brincadeiras e brinquedos são de 

extrema importância para o desenvolvimento não só das crianças como de 

todos, independentemente da idade. 

Ao ler, pesquisar e me inteirar deste assunto, pude chegar a conclusão 

do quanto é importante deixar as crianças, jovens e adultos entrarem em 

contato com jogos, brinquedos e brincadeiras. Brincar é uma importante forma 

de comunicação, tanto para as crianças quanto para os adultos, pois no 

momento da brincadeira um se comunica com o outro, havendo troca de 

conhecimentos e experiências possibilitando assim o aprimoramento de novas 

aprendizagens. O contato com o outro é de extrema importância para o 

desenvolvimento do ser humano, viver sozinho é um atraso de vida, somos ser 

social, onde precisamos do outro para nossa vida fazer sentido e valer a pena. 

Ao longo do estudo, percebe-se que a infância é um momento que 

marca a vida do indivíduo, como foi relatado nas entrevistas, os entrevistados 

recordaram com muita alegria seus momentos de brincadeiras durante sua 

infância. O momento de recordações foi de grande satisfação para os 

envolvidos, pois falar da infância é tudo de bom. 

As condições impostas às crianças em diferentes espaços, tempos e 

classes sociais revelam que não é possível viver uma infância padronizada, ou 

seja, nenhuma infância precisa ser igual a outra, cada criança vive de acordo 

com o lugar em que vive, suas condições sociais e a época. A sociedade 

sempre passou por transformações e com isso as crianças, assim com todas 

as pessoas precisam fazer adaptações para se incluírem e conseguir 

acompanhar os avanços da sociedade. 

As pessoas precisam fazer o que sentem vontade e desejo, pois todas 

as experiências são válidas e se transformam em lições e são elas que nos 

constroem. O ser humano é a soma das experiências, por isso não podemos 
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nos prender ao medo temos que avançar sempre com pensamentos positivos, 

a vida vai passando, precisamos escrever nossa história. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 



 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa*

 
AUTORIZO a estudante 
Universidade Federal Fluminense (UFF), a desenvolver observações junto às 
brincadeiras das crianças, para enriquecer o Trabalho de Conclusão do Curso, que 
tem como tema: “Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em diferent
espaços e tempos” na 
Estou ciente de que: a) as observações receberão tratamento pautado pelo respeito 
e pela ética; b) o emprego das observações será a contribuição para com o 
desenvolvimento desta pesquisa; c) diretora
da escola poderão participar do estudo, caso desejarem; d) a estudante estará à 
disposição para quaisquer esclarecimentos.

 
Assina a Sra. Diretora da Escola 
 
 
 

_________________________________________________________________________

Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___________________________ de 2016.
 
 

ANEXO I 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa*
 

estudante Mayara de Souza Jorge, do curso de Pedagogia da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), a desenvolver observações junto às 
brincadeiras das crianças, para enriquecer o Trabalho de Conclusão do Curso, que 
tem como tema: “Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em diferent
espaços e tempos” na Escola _______________________________________________________

Estou ciente de que: a) as observações receberão tratamento pautado pelo respeito 
e pela ética; b) o emprego das observações será a contribuição para com o 

nto desta pesquisa; c) diretora, orientação pedagógica
da escola poderão participar do estudo, caso desejarem; d) a estudante estará à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
 
 

ra. Diretora da Escola ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Diretora da Escola 

Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___________________________ de 2016.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa* 

, do curso de Pedagogia da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), a desenvolver observações junto às 
brincadeiras das crianças, para enriquecer o Trabalho de Conclusão do Curso, que 
tem como tema: “Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em diferentes 

_______________________________________________________. 
Estou ciente de que: a) as observações receberão tratamento pautado pelo respeito 
e pela ética; b) o emprego das observações será a contribuição para com o 

, orientação pedagógica e professores 
da escola poderão participar do estudo, caso desejarem; d) a estudante estará à 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___________________________ de 2016. 



 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa*

 
CONCORDO em conceder
Pedagogia da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
uma conversa, para enriquecer o Trabalho de Conclusão do Curso, que tem como 
tema: “Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em diferentes espaços e 
tempos”.  Estou ciente de que: a) os dados coletados
pelo respeito e pela ética; b) o emprego da coleta de registros
para com o desenvolvim
para quaisquer esclarecimentos.

 
ASSINALE a opção abaixo, caso necessário:
 
(  ) NÃO CONCORDO que meu nome seja registrado no resultado desta pesquisa. 
Isso implica em que meu nome será substituído por um pseudônimo. Assina o (a) 
Entrevistado (a). 
 
 

_______________________________________________________________________

 
 

Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___

 
 
 
 
*TCLE em duas vias: estudante e o entrevistado

ANEXO II 
 

de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa*
 

CONCORDO em conceder a estudante Mayara de Souza Jorge

dade Federal Fluminense (UFF), uma entrevista por meio de 
, para enriquecer o Trabalho de Conclusão do Curso, que tem como 

tema: “Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em diferentes espaços e 
ciente de que: a) os dados coletados receberão tratamento 

ca; b) o emprego da coleta de registros será a contribuição 
para com o desenvolvimento desta pesquisa; c) a estudante estará à disposição 
para quaisquer esclarecimentos. 

 
 
 

ASSINALE a opção abaixo, caso necessário: 

O CONCORDO que meu nome seja registrado no resultado desta pesquisa. 
Isso implica em que meu nome será substituído por um pseudônimo. Assina o (a) 

_________________________________________________________________________________________

Entrevistado (a) 
 

Santo Antônio de Pádua (RJ), _____ de ___________________________ de 2017

*TCLE em duas vias: estudante e o entrevistado 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa* 

Mayara de Souza Jorge, do curso de 
uma entrevista por meio de 

, para enriquecer o Trabalho de Conclusão do Curso, que tem como 
tema: “Diferentes brincadeiras e diferentes sujeitos, em diferentes espaços e 

receberão tratamento pautado 
será a contribuição 

a estudante estará à disposição 

O CONCORDO que meu nome seja registrado no resultado desta pesquisa. 
Isso implica em que meu nome será substituído por um pseudônimo. Assina o (a) 

_____________________ 

 
 

________________________ de 2017. 
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CONTATO: 

Nome: Mayara de Souza Jorge 

Curso: Pedagogia 

Endereço: Rua Rosa Moreira da Fonseca s/nº 

Bairro: Ponte Seca      Cidade: Aperibé – RJ 

CEP: 28495-000 

Email: mayarajorge1234@hotmail.com 

           mayarajorge@id.uff.br 

Telefone: (22) 992030841 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior – INFES 
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