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RESUMO 
 

A presente monografia, que tem como título: “O brincar e o desenvolvimento 
infantil em espaço público no Munícipio de Porto Velho-RO”, é resultado de uma 
pesquisa realizada em um espaço público no Município de Porto Velho. O 
estudo teve  indagações: que capacidades podem ser potencializadas através 
das brincadeiras nos espaços não escolares? Tendo como objetivo geral 
investigar quais os aspectos do desenvolvimento infantil podem ser 
potencializados por meios  das   brincadeiras livres  em parques públicos no 
município de Porto Velho; objetivos específicos: a) Analisar a importância do 
brincar nos ambientes não escolares, a partir do campo teórico, legal e nos 
parques públicos; b) Identificar as brincadeiras que as crianças mais realizam, 
considerando o brincar livre em lugares não escolares; c) Compreender como as 
brincadeiras livres contribuem para o desenvolvimento das crianças. A 
metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica com teóricos que abordam a 
educação infantil, como: Kishimoto, Piaget, Almeida, e outros que tratam do 
tema sobre a importância do brincar no desenvolvimento da criança através da 
ludicidade; também foi realizada uma pesquisa do tipo pesquisa de ação. O 
campo de pesquisa escolhido foi o Parque da Cidade e a coleta dos dados 
foram obtidas através de observações in loco, observação participante, 
entrevista e fotografias do local. A análise dos dados comprovou que as 
brincadeiras no Parque da Cidade contribuem de maneira positiva para o 
desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social das crianças que frequentam 
este parque. 

 
Palavras-Chave: Criança. Desenvolvimento. Brincadeiras. Parque da Cidade. 



 
 

ABSTRACT 
 

This monograph, entitled "Playing and child development in a public space in the 
Municipality of Porto Velho-RO", is the result of a research carried out in a public 
space in the Municipality of Porto Velho. The study had questions: what capacities 
can be enhanced through play in non-school spaces? With the general objective of 
investigating what aspects of child development can be enhanced by means of free 
play in public parks in the municipality of Porto Velho; Specific objectives: a) To 
analyze the importance of playing in non-school environments, from the theoretical 
and legal field and in public parks; b) Identify the games most children play, 
considering free play in non-school places; c) Understand how free play contributes 
to the development of children. The methodology adopted was the bibliographical 
research with theorists that approach the education of children, such as: Kishimoto, 
Piaget, Almeida, and others that deal with the theme about the importance of play in 
the development of the child through playfulness; an action research type research 
was also carried out. The chosen field of research was the City Park and data 
collection was obtained through on-site observations, participant observation, 
interview and photographs of the site. Data analysis proved that the games in the 
City Park contribute positively to the cognitive, motor, affective and social 
development of the children who attend this park. 
 
Keywords: Child. Development. Jokes. City's park.
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Na história da humanidade percebe-se a importância do brincar para o 

desenvolvimento humano, visto que vivemos em uma sociedade que está em 

constantes transformações. Com o crescimento da ciência e tecnologia, dada a 

constante presença de brinquedos tecnológicos no cotidiano social, é possível 

perceber que as crianças de hoje não se interessam mais pelas brincadeiras 

tradicionais. 

O brincar faz parte da vida humana, principalmente na infância, pois é 

nesta fase que a criança através das brincadeiras passa pelo processo de 

socialização com outras pessoas, assim, adultos e crianças que brincam estão 

desenvolvendo relações sociais. 

A criança, no ato de brincar, não só aprende os conteúdos escolares, 

como também aprende a lidar com as regras de convivência social, adquire 

experiências para lidar com situações de enfrentamento quando necessário. É 

brincando que ela se diverte, faz exercícios físicos, constroi seu conhecimento 

de maneira prazerosa e aprende a conviver com outras crianças (ALMEIDA, 

2012). 

O brincar é uma atividade que engloba praticamente toda a fase do 

desenvolvimento infantil, desde o acordar até o deitar, pois, em toda e qualquer 

circunstância e em lugares diferentes, surgem diversas brincadeiras, nas quais o 

mundo interior da criança é rico e mutável, possibilitando que a mesma consiga 

se relacionar com a fantasia e com a realidade de maneira aceitável para ela. 

A presente pesquisa surgiu a partir da inquietação durante visitas aos 

parques públicos, sobre quais brincadeiras as crianças realizam nesses espaços 

e como se desenvolvem sob a ótica da pedagogia. Tendo em vista que esses 

espaços proporcionam não somente diversão, mas também experiências 

diversificadas, sendo aproveitado o potencial de desenvolvimento infantil através 

de brincadeiras. 

Entendendo que é a partir da brincadeira que se efetua a socialização e o 

desenvolvimento tanto motor quanto cognitivo, além de promover o 

desenvolvimento afetivo entre as crianças. Com este pensamento em relação ao 

brincar, aqui exposto, consideramos que ele está atrelado há uma prática rica 
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em significados, os quais proporcionam a criança criar, expressar, imaginar e 

muito mais. Kishimoto (2016, p.89) afirma que “por meio das brincadeiras, a 

criança se apropria da realidade, criando um espaço de aprendizagem para 

manifestar de modo simbólico suas fantasias, desejos e sentimentos”, uma vez 

que as brincadeiras infantis permitem que trabalhem não somente o mundo dos 

objetos, mas também o mundo dos adultos, reconstruindo através da ludicidade 

as coisas que os adultos fazem. 

Para Fontana e Cruz (1997, p.47), “a organização do real por meio da 

ação marca o início do desenvolvimento cognitivo da criança.” Assim, é através 

da brincadeira que a criança começa a conhecer de forma instantânea os 

objetos do seu mundo. 

Pesquisas têm afirmado que o brincar é uma prática necessária e 

essencial na vida de toda criança, sendo a brincadeira um componente 

socialmente construído que ajuda a criança entender de si mesma e do 

ambiente sociocultural em que se insere. Considerando este olhar sobre o 

brincar, percebemos a importância de pensar os espaços públicos como 

ambiente lúdicos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Abramowicz (1995, p. 56) nos lembra de que “a brincadeira é um espaço 

educativo fundamental da infância” e se constitui como atividade constante e 

essencial para o desenvolvimento da criança, é por meio dela que a criança se 

apropria de maneira lúdica de vários conhecimentos. Ainda, não se pode deixar 

de considerar o caráter social que o brincar possui, já que essa atividade não é 

nata de todo ser humano, mas sim aprendida através das interações sociais 

com outras crianças e adultos (KISHIMOTO, 2010). 

O brincar é uma atividade essencial para a saúde física, emocional e 

intelectual do ser humano. Quando a criança está brincando ela mergulha em 

um mundo de possibilidades, sendo que neste espaço ela pode recriar e 

enfrentar situações por ela vividas no seu cotidiano, sendo importante que todas 

as crianças usufruam dos benefícios emocionais, intelectuais e culturais que as 

atividades lúdicas proporcionam, tais como: partilhar brincadeiras com outros, 

expressar sua individualidade e identidade, explorar o mundo dos objetos, das 

pessoas, da natureza e da cultura para compreendê-lo, assim como usar o 

corpo, os sentidos, os movimentos, as várias linguagens para experimentar 

situações que lhe chamam a atenção, solucionar problemas e criar. 
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São muitas as habilidades motoras que as crianças adquirem brincando 

em ambientes naturais, a exemplo dos parques, pois desde cedo a criança 

possui anseio natural para brincar; isto é, de pôr em prática suas habilidades 

que desabrocham - em crescentes variedades - para explorar a si própria e o 

ambient que as cercam. Dito isto, me propus em explorar o ambiente dos 

parques, visto a relevância dessa temática, caracterizando uma forma da 

criança desenvolver capacidades e aprender com o meio, ampliando os 

conhecimentos pessoais. 

Este estudo tem enfoque na vida urbana, especificamente no Parque da 

Cidade, localizado na cidade de Porto Velho, por ser um lugar público 

estruturado para “o brincar” em suas diversas formas. O interesse surgiu para 

investigar como os espaços públicos estão sendo usados pelas crianças. 

Ao considerar o desenvolvimento da criança em espaço não escolar, 

tomamos por referência o Artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, da 

Organização das Nações Unidas (ONU): “Toda criança tem o direito ao 

descanso e ao lazer, e a participar de atividades de jogo e recreação, 

apropriadas à sua idade, e a participar livremente da vida cultural e das artes”. 

Assim, é importante a concessão de poder à criança para tomar decisões, 

expressar sentimentos e valores, conhecer a si, os outros e o mundo. 

Considerando a importância da temática de pesquisa, pergunta-se: Quais 

aspectos do desenvolvimento infantil podem ser potencializados por meios das 

brincadeiras livres em um parque público do município de Porto Velho? 

Para tanto, foram definidos os objetivos específicos: analisar a 

importância do brincar nos ambientes não escolares, a partir do campo teórico, 

legal e de um parque público; identificar as brincadeiras que as crianças mais 

fazem, considerando o brincar livre em lugares não escolares; compreender 

como as brincadeiras contribuem para o desenvolvimento das crianças. 

De acordo com Gimenes e Teixeira (2011), a importância das atividades 

lúdicas voltadas para o desenvolvimento e aprendizagem, é superimportante 

quando oferecidas em diversos ambientes como praças e parques, não somente 

em escolas. Dentre os espaços existentes na cidade para a investigação, foi 

escolhido o Parque da Cidade, localizado na Avenida Calama, ao lado do Porto 

Velho Shopping, sendo que o Parque é frequentado pela comunidade em geral, 

no qual foi realizada visitas a esse espaço com a intenção de investigar como 
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ocorre o desenvolvimento das crianças através das brincadeiras neste local. 

Em busca de obter resultados que pudessem fornecer informações mais 

aproximadas do universo investigado, foi realizada uma pesquisa qualitativa e 

exploratória, realizada a partir de visitas ao Parque da Cidade, em Porto 

Velho/RO. Sobre instrumentos para coleta de dados, Lakatos e Marconi (2003, 

p. 166) sugerem uma diversidade de técnicas: 

 
São vários os procedimentos para a realização da coleta de 
dados, que variam de acordo com as circunstâncias ou com o 
tipo de investigação. Em linhas gerais, as técnicas de pesquisa 
são: 1. Coleta Documental. 2. Observação. 3. Entrevista. 4. 
Questionário. 5. Formulário. 6. Medidas de Opiniões e de 
Atitudes. 7. Técnicas Mercadológicas. 8. Testes. 9. Sociometria. 
10. Análise de Conteúdo. 
11. História de vida. 

 

Esses instrumentos permitem ao pesquisador obter informações sobre 

fenômenos e indivíduos, sendo uma alternativa não documental sobre 

determinado tema pesquisado. O estudo em enfoque utilizou os seguintes 

instrumentos para coleta de dados in loco: 

- Foi realizada observação no local da pesquisa, sendo dois dias de 

observações não participantes e um dia de observação participativa, durante o 

desenvolvimento do projeto de recreação da disciplina “Estágio em Espaços não 

Escolares”. 

- Também foi realizada a técnica de entrevista, a partir de três perguntas 

direcionadas a algumas pessoas, sendo que seis delas - que frequentavam o  

espaço durante o período de observação - voluntariamente concordaram em 

participar da pesquisa, respondendo-as: 

• Porque você traz sua criança para brincar no Parque da Cidade? 

• Qual a sua opinião sobre este local? 

• As crianças gostam de brincar no Parque? De quais brincadeiras 

gostam mais? 

A pesquisa se deu com crianças que frequentam o parque para se divertir 

e brincar naquele lugar, pois o local é bem amplo e diversificado, com 

brinquedos como: balanços; escorregadores; um anfiteatro onde ocorrem 

apresentações artísticas; campo de futebol; quadra de voleibol; pista para 

caminhada; um lago ao centro do parque; além de camas elásticas e vários 
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brinquedos infláveis que são instalados nos finais de semana quando é 

comercializada a utilização destes. 

Para coletar os dados, foram realizadas observações durante três finais 

de semana, com duração de quatro horas por dia, no período da tarde. Também 

foram entrevistadas seis pessoas que frequentavam o parque naquele período. 

Com os dados registrados e para garantir maior objetividade quanto aos 

resultados da pesquisa, o trabalho de interpretação e análise das informações 

obtidas - a partir das observações e entrevistas - foi sempre realizado com o 

apoio do referencial teórico selecionado. 

Neste trabalho são apresentadas seções que abordam a importância das 

brincadeiras livres para o desenvolvimento infantil no Parque da Cidade. 

Na Seção I é apresentado o brincar, o brinquedo, o desenvolvimento 

infantil; o brincar e sua importãncia; brinquedos, brincadeiras e jogos; 

brincadeiras e desencolvimento infantil. 

Na Seção II são apresentadas as brincadeiras no parque da cidade; 

observando o brincar no parque; brincado no parque: projeto “Recreaçâo já”. 

Na Seção III estão presentes as percepções sobre o brincar no parque, 

seguidas das consideraçoes finais da pesquisadora. 
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SEÇÃO I 

 
BRINCAR, BRINQUEDO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

1.1 O BRINCAR E A SUA IMPORTÂNCIA 

 

A hora do brincar é um momento muito significativo para todos. 

Entendemos que é a partir da brincadeira que se efetua a socialização e o 

desenvolvimento das crianças tanto motor quanto cognitivo, promovendo assim 

o desenvolvimento afetivo entre as pessoas que as cercam, e também entre 

educandos e seus respectivos educadores. Para tanto, Froebel (apud 

KISHIMOTO, 2016, p. 68) afirma que: 

 
[...] A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem 
neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana 
enquanto um todo- da vida natural interna no homem e de todas 
as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso 
externo e interno, paz com o mundo [...] A criança que brinca 
sempre, com determinação auto-ativa, perseverança, 
esquecendo sua fadiga física, pode certamente torna-se um 
homem determinado, capaz de auto- sacrifício para a promoção 
do ser bem e dos outros... Como sempre indicamos o brincar em 
qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda 
significação. 

 
Com este pensamento em relação ao brincar temos uma prática rica em 

significados onde proporciona a criança a criar, expressar, imaginar e muito 

mais. Muitas pesquisas como a criança e a cultura lúdica,  de Gilles  Brourgéres 

(1998); o brincar na formação inicial do pedagogo, de Kishimoto (2016); e o 

papel da brincadeira no desenvolvimento da criança, de Fontana e Cruz (2009), 

têm afirmado que o brincar é uma prática necessária e essencial na vida de toda 

criança, que a brincadeira é um componente socialmente construído que ajuda a 

criança a compreender a si mesma, além do ambiente cultural e social em que 

está inserida. Este olhar sobre o brincar nos revelou a importância de pensar os 

parques públicos como ambientes lúdicos, de aprendizagem e desenvolvimento. 

Almeida (2012, p. 21) nos diz que: 

 
[...] a prática lúdica das crianças precisa ser ampliada para 
espaços públicos, durante o tempo de lazer, promovendo uma 
relação entre pares e apropriação de espaços possíveis para 
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brincar. O lúdico não pode ser restringir somente os espaços já 
institucionalizados como o espaço da casa ou o espaço da escola. 

 
O parque público para a criança é um lugar de descoberta de novas 

brincadeiras e também de interagir e se socializar com outras pessoas, pois 

pode proporcionar o brincar livre e espontâneo que promove o desenvolvimento 

da criança. Neste espaço ela pode brincar e correr, pular, reinventar, recriar 

brincadeiras e enfrentar situações por ela vividas no seu cotidiano. Como afirma 

Davis e Oliveira (2010, p. 28), a criança [...] não aprende apenas na escola, mas 

também através da família, dos amigos, de pessoas que considera significativas, 

dos meios de comunicação de massa, das experiências do cotidiano, dos 

movimentos sociais”. 

Os espaços não escolares em geral contribuem para o desenvolvimento 

da criança, e o adulto pode e deve participar da brincadeira, pois a criança se 

sente mais confiante, principalmente uma vez que o seu envolvimento só ajuda 

a estreitar os laços afetivos como: amizade, autoestima, autoconfianças com a 

criança, como também aumenta o seu nível de interesse pela brincadeira, pois o 

adulto tem oportunidade de ajudar a criança na elaboração das possíveis 

inquietações que sugerem durante a brincadeira. 

O brincar é tão necessário que trabalhar com crianças requer 

sensibilidade por parte do educador, assim como rever sua conduta e ações 

pedagógicas realizadas com elas. Essa questão é necessária, pois refletir sobre 

a própria ação traz ao educador um comprometimento maior com seu papel, não 

obstante acarreta em bons resultados na aprendizagem dos pequenos. A 

criança necessita de brincar, correr, pular se exercitar imaginar, criar e muito 

mais. Uma vez que é através da brincadeira a criança compreende o mundo a 

sua volta construindo assim sua identidade. Kishimoto (2010, p. 1) nos alerta 

para o valor do brincar: 

 
O brincar é atividade principal do dia a dia. É importante porque 
dá o poder à criança para tomar decisões, expressar 
sentimentos e valores, conhecer a si, os outros e o mundo, 
repetir ações prazerosas, partilhar brincadeiras com o outro, 
expressar sua individualidade e identidade, explorar o mundo 
dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura para 
compreendê-lo, usar o corpo, os sentidos, os movimentos, as 
várias linguagens, para experimentar situações que lhe chamam 
atenção. 
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Além disso, o brincar é uma atividade que funciona de maneira prazerosa 

em si mesma, que leva a satisfação e a realização pessoal da criança (KISHIMOTO, 

2010). Na verdade, a hora de brincar é esperada com muita euforia, seja onde for; 

na escola, no quintal de casa com os amiguinhos, na pracinha do bairro, momentos 

esses em que elas se socializam, e surgem várias ideias sobre diversas 

brincadeiras, exploram o mundo em sua volta de uma maneira bem criativa, 

espontânea e sem pressão. Assim, a criança que brinca, experimenta-se, constrói-se 

através do brinquedo, ela passa a conhecer seu corpo sua fragilidade e seu esforço 

e vem ganhado autoconfiança em si mesma. 

Ao brincar, a criança ainda experimenta o poder de explorar o mundo dos 

objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-

lo por meio de variadas linguagens (KISHIMOTO, 2010). Toda criança gosta de 

brincar, sendo que para elas o brincar é a atividade principal do cotidiano, a hora 

do parquinho é almejada por todas, as brincadeiras fazem com que os pequenos 

gastem energia, concentrem-se nas atividades e também se exercitem. 

Crianças que ficam por muito tempo na frente da televisão, do 

computador, celular e videogames podem se tornar sedentárias e ansiosas, 

porque não fazem nenhum exercício que movimente o corpo. Por isso a 

brincadeira é tão importante, uma vez que ela despertando na criança as 

possibilidades para a criação, a imaginação explorando os vários significados 

que traz uma brincadeira e colocando- a em contato com experiências 

diversificadas para o autoconhecimento, como o brincar favorece ganhos 

significativos à criança. 

A criança que brinca pode ter maior desenvoltura para ser um adulto 

criativo, pois a interação com outras crianças a faz se expressar com mais 

facilidade. Enfim, o tempo de brincar é tão importante quanto o tempo de 

estudar, pois, enquanto as crianças brincam se desenvolvem. Portanto, torna-se 

relevante que sejam criados espaços adequados e oportunidades para que o 

brincar realmente aconteça de maneira livre e espontânea (KISHIMOTO, 2010). 

As brincadeiras fazem com que os pequenos se divirtam, interajam com 

outras pessoas, é por meio delas que as crianças desenvolvem os aspectos 

físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo, que são habilidades 

apreendidas durante a infância que acompanharão os indivíduos durante toda a 

sua vida. 
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1.2  BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS E JOGOS 

 
 

O brincar é uma atividade importante na vida humana, porque é através 

deste que a criança adquire conhecimento de si e do mundo que o cerca. Assim, 

brincar é muito bom, porém não é só diversão, sendo que existem muito mais 

possibilidades de desenvolvimento por traz de uma brincadeira de pega-pega, 

de um jogo, de uma brincadeira de casinha, de uma brincadeira de amarelinha, 

portanto estimular a criança a brincar é essencial para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Contudo, são por meio das brincadeiras que a criança 

desenvolve sua autoestima, sua criatividade, suas habilidades cognitivas e 

motoras. 

Sobre o brincar, Gimenes e Teixeira (2011, p. 13) afirmam: 

 
 

[...] sobre a dinâmica do brincar propriamente, esse implica 
desenvolvimento humano, que é muito mais que aprendizagem. 
Porque para a criança pequena, brincar significar se expressar 
naturalmente, ou seja, existir em toda a sua plenitude, sem ser 
tolhida em sua espontaneidade. 

 
Para as crianças, o brincar traz em si uma série de elementos 

imaginários, como a imitação do cotidiano, ou experiências vividas por elas 

anteriormente que, por sua vez, acarretam um desenvolvimento saudável pelo 

prazer que o brincar proporciona na vida dos seres humanos. Enfim, é 

necessário compreender que o tempo de brincar é de fundamental importância. 

É indispensavél o acesso ao brinquedo, à brincadeira e ao jogo, pois é 

através das atividades lúdicas que grande parte o desenvolvimento da criança 

acontece, fornecendo condições para evoluir do simples para o mais complexo. 

De acordo com Kishimoto (1994), o brinquedo é representado como um 

"objeto suporte da brincadeira". Quer dizer, o brinquedo aqui estará concebido 

por objetos como piões, bonecas, carrinhos, espada etc. Ou seja, o brinquedo é 

considerado como um atrativo para a criança brincar, pois é através desses 

materiais que as crianças e adultos podem criar diversas brincadeiras. 

Kishimoto e Santos (2016, p. 62) classificam “[...] os brinquedos em três 

categorias mais abrangentes: tradicional popular, tradicional artesanal e 

industrializado”. 
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Os brinquedos considerados populares são aqueles que as crianças 

constroem com seus pais, seus familiares e são usados como diversão desde a 

construção, como por exemplo: bonecas de pano, jogos de boliche, jogos de 

dama, etc. Já os industrializados são produzidos em grandes quantidades para 

a comercialização, e por último os brinquedos artesanais são feitos por artesões 

e classificados tidos tradicionais, porém a sua produção também é vinculada ao 

comércio. 

A brincadeira tem um papel significante no desenvolvimento da criança, 

seja realizada em qualquer lugar, no pátio da escola, no quintal de casa ou na 

pracinha, pois as crianças pulam, correm, jogam bola, brincam de pega-pega, de 

bolinha de grude, de amarelinha, entre outras tantas brincadeiras. 

Fontana e Cruz (2009, p. 27) afirmam que “na escola, na hora do recreio, 

na aula de Educação Física as crianças jogam, pulam corda, praticam esportes”. 

E lembram ainda que para Piaget, a brincadeira infantil é uma assimilação 

quase pura do real ao eu, não tendo nenhuma finalidade adaptativa. 

As brincadeiras se diferenciam por várias estruturações e pela utilização 

de regras, sendo algumas amplamente conhecidas: Brincar de Casinha; Ladrão 

e Polícia etc., sendo a brincadeira definida com a ação da criança revelada pela 

sua ludicidade infantil (KISHIMOTO, 2016). Ou seja, na brincadeira a existência 

das regras não limita a ação lúdica das crianças, pelo contrário elas podem 

modificá-la e adequar às regras que assim desejarem. 

Nesta perspectiva, Kishimoto e Santos (2016, p. 138) descrevem: 

 
 

A brincadeira é uma atividade social que tem como 
característica intrínseca a exploração. Quando é manifestada a 
essência do brincar, ou seja, quando o brincar realmente 
acontece, ocorre uma ocasião educativa única para a criança, 
pois fazendo uso da autonomia que lhe foi concedida, torna- se 
sujeito da ação, criando regras, propostas e desafios próprios. 

 
Por meio da brincadeira, a criança se apropria da realidade, criando 

assim um espaço de aprendizagem para manifestar de maneira simbólica suas 

fantasias, sentimentos e desejos, sendo que a brincadeira pode ser tanto 

coletiva quanto individual e dependendo do tipo, a criança adota suas próprias 

regras. 

A criança, por meio das brincadeiras e de sua criatividade, dá aos objetos 
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significados diferentes daqueles que possuem se tornando assim um brinquedo, 

como por exemplo, uma escova de pentear cabelo ou uma colher pode se tornar 

um microfone, ou um pedaço de cabo de vassoura pode ser um cavalo, em uma 

troca construtiva de significados. Para Moreira (1996, p. 54): 

 
A brincadeira e o jogo são as formas mais adequadas para lidar 
com uma realidade que, para ser compreendida, necessita ser 
preenchida com uma boa dose de imaginação. A atividade 
criativa tem, pois, um valor capaz de diminuir a ansiedade diante 
dos conflitos e das situações confusas e complexas. 

 

 

A criança ao estruturar uma brincadeira ou um jogo de diversão, tem o 

poder de controlar sua realidade por meio da fantasia e ao fazer isso, ela tende 

a diminuir sua ansiedade por não poder controlar as situações da vida real. 

Moreira (1996, p. 57) afirma que: 

 
 

A brincadeira infantil traz em si as potencialidades que irão 
desenvolve-se na vida adulta. A criança expressa seus impulsos, 
suas motivações, seus desejos, seus pensamentos através da 
criação espontânea a partir de recursos corporais, linguísticos e 
simbólicos para a comunicação. 

 

O autor deixa bem claro que a brincadeira infantil é essencial para o 

desenvolvimento da criança, pois é durante a infância que ela vai adquirindo os 

conhecimentos que irão acompanha-la para a vida toda. 

A concepção de jogo está integrada tanto ao objeto (brinquedo) quanto à 

brincadeira. Para Kishimoto e Santos (2016, p. 81), “o jogo pode ser visto como: 

1. O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto 

social; 2. Um sistema de regras e 3. Um objeto”. 

O jogo é uma atividade criada e definida por um princípio de regras, 

sendo que alguns exemplos clássicos seriam: Jogo de dama, de Cartas, de 

Tabuleiro, de Construção, de Faz-de-Conta, jogo de futebol, etc. O jogo pode 

ser jogado tanto por crianças quanto por adultos, enquanto que o brinquedo tem 

uma combinação mais exclusiva com o universo infantil. 

A característica essencial do jogo refere-se ao jogar como uma 

experiência, e sempre uma experiência criativa (MOREIRA 1996); ou seja, a 

criança utiliza sua personalidade e é somente sendo criativo que o individuo 
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descobre suas potencialidades, e ainda segundo Moreira (1996, p.53), “o jogo 

revela uma característica transformadora essencial, uma vez que quanto melhor 

a capacidade da criança para jogar mais próximo está da saúde mental”. 

Sobre o jogo, Moreira (1996, p. 53) também discorre: 

 
 

O jogo da criança é espontâneo e se expressa pela brincadeira. O 
brinquedo é o objeto, real ou imaginário, que antecipa os dados 
da realidade. Normalmente visto pelos adultos como sinônimos de 
divertimentos, de entretenimento ameno ou atividade de descarga 
de energia, o brinquedo oferece à criança algo, além disso, pois 
representa uma fonte de conhecimento, de satisfação e uma fonte 
de acesso ao imaginário. 

 

O jogo tem como característica uma brincadeira prazerosa de diversão 

que envolve regras, dá liberdade para a criança escolher se quer participar ou 

não, pela sua seriedade, pela sua limitação no tempo e espaço e também pelas 

incertezas quanto aos seus resultados, como por exemplo, na brincadeira de 

amarelinha, jogo de dama, xadrez, futebol, as regras são bem claras. Já no jogo 

de faz-de-conta a regra é implícitas (MOREIRA, 1996). 

O jogo também pode ser uma atividade livre com regras que podem ser 

inventadas pelos participantes, não por imposição, mas por um acordo 

desinteressado entre eles. É também reconhecido como uma atividade que 

proporciona prazer em jogar, principalmente ser for num ambiente agradável, 

enriquecedor e motivador, que possa contribuir para o aprendizado de várias 

habilidades das crianças. 

Existem dois tipos de jogos - com regras e sem regras - conforme afirma 

Moreira (1996, p. 57): 

 
O jogo pode ser livre de regras e servir apenas para descanso: 
substitui-se o trabalho cheio de obrigações pela improvisação de 
atividades livres. O prazer é conquistado porque há um 
desbloqueio das capacidades espontâneas, chamamos isso de 
recreação. O jogo com regras é formalizado de acordo com 
objetivos que se pretenda alcançar: competir, melhorar o 
desempenho, aprender algo definido. 

 

Os dois tipos de jogos são importantes para o desenvolvimento cognitivo, 

intelectual e motor da criança, visto que, o jogo sem regras é mesmo que o 

brincar espontâneo, sendo uma atividade lúdica prazerosa que aparece natural 
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à criança pequena que por vezes não consegue assimilar as regras impostas, 

mas que passa a ser organizada com o tempo e a experiência. 

O jogo com regras acontece num espaço e tempo determinados e suas 

regras são formalizadas de acordo com os objetivos que se pretende alcançar, 

como por exemplo, numa partida de futebol, seja onde for, no campinho do 

bairro, na quadra da escola ou até mesmo no cantinho da praça com as traves 

improvisadas, a regra permanece clara, pois ganha a equipe que fizer mais gols, 

como na brincadeira de Amarelinha, pois ganha quem chegar ao sol primeiro. 

Moreira (1996, p. 63) explica que “o jogo se repete inúmeras vezes 

porque o prazer e a segurança crescem quando a criança se sente cada vez 

mais preparada para enfrentar as dificuldades que estão por vir”. Assim, o jogo é 

uma ponte que ela usa para expressar como vê as coisas do seu mundo real, 

fazendo assim uma ligação entre o real e o imaginário, que tende a satisfazer 

esses desejos, pois quando a criança entende as regras mesmo no jogo de faz-

de-conta é um grande ensaio para a vida real. 

 
1.3 BRINCADEIRAS E DESESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

 
O brincar é uma atividade essencial para a saúde física, emocional e 

intelectual do ser humano. Quando a criança está brincando ela mergulha em 

um mundo de possibilidades e descobrimentos. É por isso que todas as crianças 

precisam usufruir dos benefícios emocionais, intelectuais e culturais que as 

atividades lúdicas proporcionam. Gimenes e Teixeira (2011 p. 27) afirmam que 

“o brincar favorece a autoestima das crianças, por contribuir na interiorização de 

certos modelos de adultos, obtidos em diversos segmentos sociais”. 

É importante frisar que a brincadeira não se resume apenas em 

divertimento e prazer, mas é uma forma privilegiada da criança se expressar 

seus sentimentos e aprender. Pois sabemos que as crianças estão sufocadas 

com atividades extracurriculares e deveres escolares, e acabam deixando o 

brincar para segundo plano, por não terem tempo. 

Esse tempo do brincar está sendo substituído por várias atividades que 

os pais sugerem que seus filhos façam como, por exemplo: aula de natação, 

aula de judô, aula de música, etc. Claro que todas essas atividades extras são 



24 
   

importantes, mas às vezes não sobra tempo para brincar. Portanto, os 

benefícios do brincar são inesgotáveis, sendo importante que os pais deixem 

algumas horas do dia livres para as crianças brincarem, quando, com certeza, 

surgirão diversos tipos de brincadeiras. 

Sobre a importância do brincar, Almeida (2012, p. 42) lembra: 

 
O brincar é um poderoso instrumento de diversão, de 
socialização, de inclusão, de desenvolvimento e de integração, 
além de ser um direito de todas as crianças (menino e menina), 
direito este já estabelecido em 1959 pela ONU, na Declaração 
de Direitos da Criança. 

 
Todas as crianças tem o direto de brincar já estabelecido por lei, pois 

necessita correr, pular, se exercitar, criar um mundo imaginário que só é 

possível através das brincadeiras (ALMEIDA, 2012). Ademais, o brincar 

depende e sempre dependeu do convívio social; ou seja, é uma aprendizagem 

social, de experimentação e interação com outras pessoas, são as vivencias 

cotidianas, uma vez que, ao brincar a criança exercita varias habilidades como: 

concentração, raciocínio, imitação, criatividade, imaginação, representação 

espacial, etc. 

Ao brincar a criança começa a desenvolver a autonomia e a iniciativa 

para executar atividades que lhes tragam satisfação. É na brincadeira que a 

criança aprende a aceitar as regras que lhes são apresentadas pelos 

participantes, por isso a comunicação com os adultos é muito importante nos 

primeiros anos de vida, pois a criança encontrará dificuldades em aceitar o sim 

e o não. 

Sobre o sim e o não, Moreira (1996, p.43) afirma que “a compreensão do 

‘sim’ e o confronto com o ‘não’ dos pais serão importantes para que perceba os 

limites sociais de sua individualidade. É o início da compreensão do que é 

liberdade, uma decisão permanente entre demandas individuais e sociais”. 

A internalização do sim e do não pela criança - através da brincadeira - 

favorece a aceitação das regras que lhes são propostas no momento do brincar, 

assim ela aprende e combina o que vai ser permitido na brincadeira, sendo que 

existem brincadeiras que tem regras diferentes dependendo do lugar. 

Quando a criança compreende que o brincar e o jogar sofrem influência 

da cultura e do controle social, estes evoluem de atividades espontâneas para 
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jogos organizados e repletos de regras, deixando assim de ser uma atividade 

espontânea criada pela criança e passa a se inserir no acervo cultural. Ou seja, 

as crianças aprendem que normas são importantes para que as pessoas 

possam conviver na sociedade em harmonia, e de maneira prazerosa e lúdica, o 

ato de brincar faz com que regras sejam entendidas, seguidas e até mesmo 

construídas. 

O brincar é importante para o desenvolvimento da criança por ser uma 

atividade que estimula a aprendizagem sobremaneira, potencializando a 

construção de novos conceitos, alavancados pela Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP). Na perspectiva de Vygotsky (2007, p.134): 

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

 

É através do brinquedo que a criança cria a sua cultura lúdica, é na 

brincadeira que por vezes a criança age como se fosse um adulto, com as 

brincadeiras de faz de contas como: brincar de casinha, brincar de médico, de 

bombeiro, etc. Por isso podemos pensar no quanto é importante o brincar na 

vida do ser humano, como é saudável a criança ter um espaço adequado para 

brincar e ser estimulada pelos adultos que o cercam; ou melhor, que brinque 

com as mesmas, pois no brincar e no jogar a criança, e também o adulto, 

alcançam sua liberdade de criação e somente nas suas criações o indivíduo 

descobre o seu eu. 

Sobre as brincadeiras de faz-de-conta, Moreira (1996, p. 52) nos orienta: 

 
 

Desde o início da sociedade humana observamos que a criança, 
em suas brincadeiras de faz-de-conta, alcança um pleno 
domínio da situação, vivendo e convivendo com a fantasia e a 
realidade, capaz de passar de uma a outra, criando assim 
possibilidades de elaboração de seus anseios e fantasias. 

 
O brincar é fundamental para o amplo desenvolvimento do ser humano, 

por isso a brincadeira é tão necessária para o desenvolvimento do organismo de 

uma criança, como o alimento e a hora de dormir. 
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A criança ao nascer, logo nos seus primeiros meses de vida, já interage 

com as pessoas que a cercam através de brincadeiras - neste caso com sua 

mãe - quando ela já sente necessidade de manipular alguns objetos com as 

mãos. De acordo com Fontana e Cruz (2009, p. 122), “neste período, ela tende 

a atuar não apenas sobre as coisas as quais tem acesso, mas esforça-se para 

agir como um adulto”. Depois por volta de dois a três anos, com o aparecimento 

da linguagem surgem os jogos de imitação e assim a criança segue evoluindo, 

passa pela fase do faz-de-conta e chega até os jogos de grupo. 

Portanto, o ato de brincar traz consigo a possibilidade da criança não 

apenas imitar a vida, mas também a possibilidade de transformá-la. Logo, a 

brincadeira é uma atividade natural, espontânea e necessária para a criança, já 

que seus benefícios são notáveis, considerando que através dessas atividades a 

criança consegue construir seu próprio mundo. 
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SEÇÃO II 

 
AS BRINCADEIRAS NO PARQUE DA CIDADE 

 

2.1 OBSERVANDO O BRINCAR NO PARQUE 

 
 

Com a intenção de perceber como e quais brincadeiras ocorrem no 

Parque da Cidade, localizado em Porto Velho, foi realizada uma observação, 

sendo esta registrada através de fotos e anotações no diário de campo. Assim, 

foi possível caracterizar a estrutura do parque, sendo esta ampla e acolhedora 

com duas academias ao ar livre, um anfiteatro onde acontecem apresentações 

artísticas, duas lanchonetes, pista para caminhada, duas lagoas no centro do 

parque, mesas com jogos de tabuleiros, um campo de futebol, uma quadra de 

vôlei de areia, balanços e escorregadores, além de muitas árvores sombreando 

o parque. 

O parque é frequentado por pessoas de todas as idades, pois é um lugar 

de socialização e de encontro de amigos e os pais levam as crianças para 

brincarem no parque, para sair um pouco da rotina do dia a dia. Durante as 

observações, realizadas no período da tarde dos dias 13 e 14 de outubro de 

2018, foi possível perceber que neste local as crianças ficam à vontade para 

brincar, pular e correr, sendo que exploram diversos tipos de brincadeiras, 

como: 

• Jogo de xadrez e dama, entre crianças e adultos; 

• Brincadeiras de subir nas árvores do parque; 

• Brincadeira de escorregar; 

• Brincadeira de andar de bicicleta; 

• Brincadeira de esconde – esconde; 

• Brincadeira de jojar bola nos espaços do parque da cidade; 

• Brincadeira de pega – pega; 

• Pequinique no gramado; 

• Brincadeira nos aparelhos das academias do parque; 

• Brincadeira de skate no anfitreatro; 

• Brincadeiras de andar de patins; 

• Caminhadas na trilha e no gramado. 
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Durante a observação dos jogos de xadrez e dama, notou-se que era 

entre um adulto e uma criança que estavam bem concentrados no jogo. Faz-se 

necessário ressaltar que através do jogo de xadrez, a criança adquire 

capacidades de concentração, de raciocínio lógico e agilidade no pensamento, 

conforme defendido pela Academia de Xadrez (2018): 

 
É do conhecimento de todos, que o xadrez vem a enriquecer 
não só o nível cultural do indivíduo, mas também várias outras 
capacidades como a memória, a agilidade no pensamento, a 
segurança na tomada de decisões, o aprendizado na vitória e na 
derrota, a capacidade de concentração, entre outros. 

 

O jogo de xadrez possui grande importância no desenvolvimento 

cognitivo das crianças, pois desperta o raciocínio lógico, contribui para a prática 

do pensamento rápido, bem como condiciona a criança a aceitar regras; no 

caso, as do jogo, podendo estas ações causar impactos positivos para a vida 

adulta. 

Enquanto observava - crianças de seis e sete anos brincando de subir em 

uma das árvores do parque - foi possível notar que o ambiente livre oferece 

diversos desafios motores para que as crianças desenvolvam suas habilidades 

de maneira saudável. Eram três meninas que brincavam de subir e descer na 

árvore aparentando estar seguras dos movimentos que faziam. As crianças ao 

brincar em árvores adquirem equilíbrio, força e coragem quanto a permanecer 

no alto. 

Haviam crianças de várias idades brincado livres nos escorregadores e 

balanços do parque. Outras brincavam de andar de bicicleta, na trilha e no 

anfiteatro do parque, o que revela a importância dos espaços de lazer nas 

cidades, infelizmente cada vez ofertados em menor quantidade, o que, na visão 

de Neto (2003, p. 16) tem modificado as brincadeiras: 

 
A inexistência de espaços verdes e instalações desportivas 
adequadas; as ruas estreitas, os passeios diminutos, a bola que 
atravessa a rua e quebra a janela, zonas interditadas ao jogo, a 
bicicleta que não pode rodar, a tabuleta que não permite que se 
pise a relva que ainda existe, etc, tudo é interdito num de cor 
uniforme e repetitivo. 
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Todas as brincadeiras que ocorrem nos espaços de lazer desenvolvem 

importante papel no desenvolvimento das crianças, como também na pessoa 

adulta, como por exemplo, a criança ao andar de bicicleta ao ar livre, exercita 

o corpo praticado uma atividade física bem completa; desenvolvendo o 

equilíbrio motor, a percepção de ficar sempre atenta, pois pode ser preciso 

desviar alguns obstáculos, que podem surgir no caminho, reduzir ou aumentar a 

velocidade. Assim ela desenvolve autoconfiança. 

Durante as observações foi perceptível que a brincadeira de jogar bola 

estava presente em quase todos os lugares do parque, havia crianças junto com 

adultos jogando bola no gramado, no anfiteatro, no campo, na lateral do campo, 

e também tinha um grupo de pessoas jogando vôlei no campo de areia. 

Dada a grande ocorrência da atividade de jogar bola, tomamos por 

referência uma afirmação de Kishimoto (1998, p.140): 

 
O jogo, ao ocorrer em situações sem pressão, em atmosfera de 
familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou 
perigo proporciona condições para aprendizagem das normas 
sociais em situações de menor risco. A conduta lúdica oferece 
oportunidades para experimentar comportamento que, em 
situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro ou 
punição. 

 

O Parque da Cidade proporciona o jogo e as brincadeiras livres, portanto 

trata-se de um lugar que estimula a criatividade de crianças de todas as idades, 

como por exemplo, teve um momento observado, no qual crianças de quatro e 

cinco anos brincavam de pega-pega e pique-esconde entre as árvores do 

parque. Nessas brincadeiras livres, as crianças se divertem correndo, ao tempo 

em que desenvolvem o raciocínio, a coordenação motora, o equilíbrio e também 

aprendem a cumprir as regras das brincadeiras. 

O parque também possui duas academias ao ar livre, que são bem 

utilizadas por pessoas que praticam atividades físicas, quando foi observado 

que enquanto os adultos praticam exercícios nos aparelhos, as crianças usam 

os mesmo para brincar, mesmo sem saber os benefícios que trazem, mas 

somente por diversão. Para uma melhor compreensão, tomamos por referência 

Brougère (1998, p. 61): 
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O circulo humano e o ambiente formado pelos objetos contribui 
para a socialização da criança e isso através de múltiplas 
interações, dentre as quais algumas tomam a forma de 
brincadeira ou, pelo menos de um comportamento reconhecido 
como tal pelo adulto. Esse comportamento pode ser identificado 
como brincadeira na medida em que não se origina de nenhuma 
obrigação senão daquela que é livremente consentida, não 
precedendo buscar nenhum resultado além do prazer que a 
atividade proporciona. 

 

Todos os espaços disponíveis no parque são bem utilizados para brincar, 

como o anfiteatro que é usado para apresentações artísticas, mas que por ser 

um lugar com o chão de concreto e plano, as crianças usam para brincar de 

patins, de skate e também para jogar bola. Essas brincadeiras aconteciam todas 

ao mesmo tempo; ou seja, várias crianças que mesmo não se conhecendo 

partilhavam do espaço para brincar. 

O Parque da Cidade é um lugar onde os pais podem, de maneira lúdica, 

conscientizar os filhos sobre as questões ambientais, como não jogar lixo na 

lagoa do Parque porque pode matar os peixes, que o lixo só deve ser jogado na 

lixeira, e explicando para as crianças que cuidar do meio ambiente é obrigação 

de todos, e assim, as crianças passam a entender, desde cedo, que precisam 

cuidar da natureza, pois nada é tão belo e importante para o ser humano do que 

viver e usufruir das maravilhas que a mesma nos proporciona. Medeiros et al, 

(2011, p. 5) nos dizem que “uma relação harmônica e ética do homem com o 

seu ambiente, tendo a conservação e melhoria das condições ambientais como 

tema, pode ser desenvolvida desde a infância até a fase adulta através da 

educação formal e informal”. 

     Os pais, ao levarem os filhos ao Parque para brincar em meio à natureza 

de maneira espontânea e prazerosa, proporcionam a oportunidade de aprener 

desde pequenos a importância de preservar o meio ambiente, a não jogar lixo 

nos rios, nas ruas, e assim quando estiverem na escola vão aprender mais 

sobre o assunto e se tornarem adultos conscientes e preocupados com o meio 

ambiente, aprendendo que é dever de todos - o cuidado - com os espaços 

públicos. 
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2.2 BRINCANDO NO PARQUE: PROJETO “RECREAÇÃO JÁ1” 

 
 

Durante o Estágio Supervisionado em Espaços Não Escolares, realizado 

durante o oitavo período do curso de Pedagogia,  sob a supervisão da Profa. 

Dra. Marlene Rodrigues, foi realizado um projeto no dia 21 de outubro de 2018 

no Parque da Cidade, em Porto Velho, RO, a partir do qual levamos momentos 

de recreação com brincadeiras e jogos tradicionais para as crianças que 

frequentam aquele espaço, sendo que a execução do projeto contou com a 

participação de doze acadêmicos. 

A observação participativa aconteceu em um domingo à tarde, no qual 

organizamos varias brincadeiras antigas como: queimada; corrida do saco; 

rouba bandeira, etc. Quando chegarmos ao Parque da Cidade por volta das 

quinze horas e trinta minutos, havia crianças brincando em vários locais, então 

as convidamos para participar conosco das brincadeiras, sendo que a principio 

os maiores se recusaram a participar das brincadeiras, já os menores logo 

aceitaram e depois os maiores acabaram por aceitar, por se tratarem de 

brincadeiras antigas que chamaram a atenção deles que começaram a brincar e 

se divertir. 

Muitas brincadeiras antigas permanecem em evidência na atualidade. 

Brougére (1998, p. 98) lembra que ”[...] a brincadeira pressupõe uma 

aprendizagem social. Aprende-se a brincar. A brincadeira não é inata, pelo 

menos nas formas que ela adquire junto ao homem”. Dessa forma se dá a 

continuidade das brincadeiras culturalmente vivenciadas. 

No jogo de queimada, brincavam crianças e jovens de faixa etária de 

nove, onze, treze, dezesseis, vinte e vinte e dois anos. Durante a brincadeira 

observamos que as crianças menores eram as primeiras a serem queimadas, 

pois aqueles com mais idade possuíam mais habilidades em relação às 

menores durante a brincadeira. 

Na brincadeira de cabo de guerra eram cinco oponentes de cada equipe, 

crianças e adultos com idades de nove, onze, treze, quinze, vinte e um e vinte e 

                                                
1 Projeto elaborado e executado por alunos do 8° Período de Pedagogia da Universidade 
Federal de Rondônia sob supervisão e orientação da Profa. Dra. Marlene Rodrigues. 
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seis anos. Nesta brincadeira a equipe que ganhou foi aquela que tinha mais 

habilidade em segurar a corda e também a maneira como eles se posicionavam 

com os pés no chão para puxar a corda, o que fez toda a diferença para a vitória 

da equipe; ou seja, eles tiveram mais força, estratégia e habilidade para puxar a 

corda. 

 
Figura 1 

Crianças brincando de Cabo de Guerra 
 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Na brincadeira de rouba bandeira eram seis oponentes para cada equipe 

com idades variadas de nove, dez, onze, treze e quinze anos. No decorrer da 

brincadeira observava que era uma atividade que exigia estratégia dos 

participantes e trabalhava a coletividade do grupo, pois todos estavam atentos, 

porque um descuido poderia levar a vitória, a equipe adversária. 

Outra brincadeira bem divertida que as crianças pequenas e adolescentes 

gostaram de realizar foi a Corrida do Saco. Os sacos eram de estopa e todas as 

crianças queriam participar da brincadeira. Então foram realizadas em dois 

momentos, nos quais as regras foram diferentes para os maiores que correram 

todos juntos, e para as crianças de cinco a oito anos, como eram muitas 

crianças, dividimos em duas equipes, quando organizamos em duas filias; 

corriam duas crianças ao mesmo tempo e ganhava a equipe em que todos os 

oponentes chegassem primeiro. 
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Figura 2 

Crianças brincando de Corrida do Saco 
 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 
 

 
Em outro momento realizamos diversas brincadeiras com as crianças de 

cinco a oito anos, como: morto vivo; passar o bambolê, corrida do limão, passar 

a bola por cima e por baixo, brincadeira de estourar balão com o colega, corrida 

com balão e brincadeira do trenzinho. As brincadeiras aconteciam sempre em 

equipe, pois como havia mais de quinze crianças dividimos em duas equipes: a 

equipe da pulseira amarela e a equipe da pulseira vermelha. 

 

Figura 3 
Brincadeira de passar a bola por cima 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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Durante as brincadeiras percebemos que as crianças levaram a sério a 

competição entre as equipes, todas se dedicavam e ficavam na torcida para que 

o membro da equipe fosse mais rápido para assim a equipe ganhar. Outras 

crianças não aceitavam quando a sua equipe perdia e começavam a chorar, 

mas mesmo assim continuavam a participar das brincadeiras, então 

conversávamos com as crianças explicando que perder fazia parte da 

brincadeira, que o importante era se divertir e que às vezes ganhamos e outras 

perdemos, mas isso também faz parte do brincar. 

Durante as observações notamos que havia crianças com mais 

habilidades nas brincadeiras, como por exemplo: em correr; passar a bola para 

o colega; em seu agir, mesmo sendo da mesma idade. Conforme Bueno (2010, 

p. 21), “[...] o brinquedo possibilita o desenvolvimento total da criança, já que ela 

se envolve afetivamente no seu convívio social. A brincadeira faz parte do 

mundo da criança”, sendo fundamental para o desenvolvimento afetivo e 

intelectual da criança. 

Nas brincadeiras de pular corda; coelhinho sai da toca e da brincadeira de 

arranca rabo, percebemos que havia crianças e adolescentes com faixa etária 

de cinco a dezesseis anos; ou seja, todos queriam participar das brincadeiras, 

sendo que os maiores se destacavam mais, pois eles possuíam mais 

habilidades na corrida, na hora de encontrar a toca do coelho. 

 

Figura 4  

Crianças pulando corda 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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O Parque da Cidade é um espaço público acolhedor, propício para 

brincadeiras ao ar livre, pois além de ser um espaço amplo com vários 

atrativos, possui árvores; gramados e pista para caminhadas. Durantes as 

observações surgiram brincadeiras livres, de regras e direcionadas. 

 
Figura 5 

Jogos com Regras no Parque 

 
JOGOS COM REGRAS 

Xadrez Pega bandeira 
Dama Cabo de guerra 

Futebol Corrida do saco 
Bestes Corrida do limão 

Queimada Pular corda 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Segundo Fontana e Cruz (1997), os jogos com regras aparecem por volta 

dos sete anos, possibilitados pela crescente socialização do pensamento da 

criança, em que ele substitui o símbolo do lúdico individual pelas regras. 

Os jogos com regras na maioria das vezes tem um objetivo próprio, pois 

quase sempre há competições entre os oponentes que são reguladas por regras 

estabelecidas pelo grupo, por acordo momentâneo entre os participantes do 

jogo, sendo que ao contrário do simbolismo, a regra supõe relações 

interindividuais, pois na perspectiva de Piaget (1978, p. 148), é “uma 

regularidade imposta pelo grupo, de tal sorte que a sua violação representa uma 

falta”. 

 

As brincadeiras com regras têm sempre objetivos próprios, como por 

exemplo, na brincadeira de queimada, o objetivo do jogo e fazer o maior número 

de prisioneiros em cada campo; ou seja, ganha a equipe que tive o maior 

número de prisioneiros dentro de um tempo pré-estabelecido. Já na brincadeira 

de cabo de guerra, o objetivo do jogo é puxar o oponente pra cruzar a linha 

central, ganha a equipe que conseguir que os adversários cruzem a linha central 

da corda. 

Sobre os jogos com regras existem os intelectuais que são as cartas; o 

xadrez; a dama, que aprimoram o raciocínio e sempre há competições que são 

regulamentas por regras e tempos pré-estabelecidas (FONTANA; CRUZ, 1997).  
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Sejam quais forem os jogos ou brincadeiras, as regras contribuem para a 

construção dos limites e socialização das crianças. 

 

Figura 6  
Brincadeiras Livres no Parque 

 
BRINCADEIRAS LIVRES 

Subir nas árvores 
Brincar de esconde-esconde 
Correr no gramado do parque 

Brincar de andar de patins 
Jogar pão para os peixes da lagoa 

Brincar de andar de skate 
Brincar de andar de bicicleta 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Brincar Livre é quando uma criança realiza uma atividade que não tem 

regras e não é direcionada, quando a brincadeira acontece somente para o 

divertimento. O brincar livre, conceitua-se pelo lúdico informal, quando as 

brincadeiras acontecem por diversão, sem regras, sem intenção educativa, 

geralmente no espaço familiar de passeios, principalmente em lugares como 

praças, parques de diversão que estimule a criatividades das crianças, enfim, 

brincadeiras que, apesar de serem de iniciativa da criança, sem intervenções, 

assumem características de aprendizagens. 

A criança ao brincar de subir nas árvores, de correr no gramado ao ar 

livre, alimentar os peixes da lagoa junto com seus pais, ela está aprendendo e 

desenvolvendo diversas habilidades como percepção de espaços, adquire 

resistência corporal, aprende a conviver com a natureza. 

Pois a partir de suas ações, através da brincadeira, a criança avança o 

pensamento, e, por isso as brincadeiras são importantes para o 

desenvolvimento do pensamento infantil. Segundo Kishimoto (2016, p. 149), “o 

jogo livre oferece à criança a oportunidade inicial e a mais importante para 

atrever-se a pensar, a falar e a ser ela mesma.” Portanto, oferecer oportunidade 

para as brincadeiras livres, ajuda no seu desenvolvimento. 

O brincar no Parque não é a mesma coisa que brincar na escola e a esse 

respeito Fontana e Cruz (2007, p. 136) nos dizem: 
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O brincar na escola é marcado pelas características, pelas as 
funções e pelo modo de funcionamento da instituição. Na 
escola, como lugar essencialmente destinado à apropriação e 
elaboração pela criança de determinadas habilidades e 
determinados conteúdos do saber historicamente construídos, a 
brincadeira e negada, secundarizada ou vinculada a seus 
objetivos didáticos.De acordo com as autoras, o brincar livre nas 
escolas é deixado para  segundo plano, e na maioria das vezes 
não acontece. Na escola o professor conduz a brincadeiras de 
acordo com objetivos e concepções didático-pedagógicas; ou 
seja, as atividades são selecionadas pelo professor e 
apresentadas às crianças. Diferente do brincar em casa, no 
parque ou na praça, onde o adulto apenas vê a criança 
brincando ou brinca com a mesma, sem regras, sem interferir na 
brincadeira. 

 

Kishimoto (2016, p.148) nos lembra de que “a brincadeira livre deve ser 

complementada com outras atividades não lúdicas, destinadas a materializar as 

intenções e os projetos das crianças”. Ou seja, é através da brincadeira livre que 

a criança tem oportunidades de ser ela mesma, mas também precisa receber os 

estímulos necessários ao seu desenvolvimento. 

 

Figura 7 
Brincadeiras Direcionadas no Parque 

 
BRINCADEIRAS DIRECIONADAS 

Origami 
Brincadeira de passar o bambolê 

Brincadeira de morto vivo 
Brincadeira do saco  

Brincadeiras de passar a bola 
Brincadeiras com balões 

Brincadeira de coelhinho sai da toca 
Brincadeira de arranca rabo 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

 
O brincar dirigido é entendido à luz de algumas teorias sobre a 

aprendizagem, sendo a atividade lúdica direcionada para fins de aprendizagem 

e a criança vivenciando experiências. Para Kishimoto e Dantas (2016, p.112), 

“quando um adulto se julga autorizado a impor atividades, por ele consideradas 

prazerosas, os convites para participar de uma brincadeira são frequentemente 

convocações que não preveem recusa”. 

As brincadeiras direcionadas tem uma intenção, um objetivo, como por 



38 
   

exemplo: na brincadeira de passar a bola para o colega, por cima da cabeça e 

por baixo das pernas, esse tipo de brincadeira tem a intenção de desenvolver 

habilidades motoras nas crianças, pois trabalha os movimentos de agachar, 

levantar, segurar a bola e não deixa cair, sendo que todos esses movimentos 

contribuem para o desenvolvimento das crianças. 

O brincar dirigido como um procedimento usado por professores para 

compor o processo pedagógico, na escola existe para que sejam conduzidas 

intencionalmente as brincadeiras de acordo com os objetivos didáticos. Portanto 

para dar mais sentido às brincadeiras, as escolas propõem atividades que 

exercitem imaginação, criatividade, equilíbrio, agilidade de movimentos e 

raciocínio. Ou seja, conforme Fontana e Cruz (2007, p. 137), “o professor 

relaciona-se com a brincadeira como um procedimento previsto em seu plano de 

ação”. Dessa forma, a escola precisa organizar o espaço com brinquedos para 

que as brincadeiras aconteçam. 

As brincadeiras direcionadas no Parque da Cidade aconteceram no 

momento que executemos o projeto “Recreação já”, que teve como objetivo: 

proporcionar momentos de diversão com brincadeiras e jogos tradicionais, com 

regras e direcionados. 

Organizamos os espaços a sombra das árvores do Parque para realizar 

as brincadeiras direcionadas como: origami, diversas brincadeiras com balões, 

etc. As brincadeiras dirigidas, mesmo sendo tradicionais não eram conhecidas 

pela maioria das crianças que estavam no Parque, mas estas participaram 

ativamente das brincadeiras.
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SEÇÃO III 

 
PERCEPÇÕES SOBRE O BRINCAR NO PARQUE DA CIDADE 

 
 

A seguir apresenta-se a análise das respostas das entrevistas que foram 

realizadas - com seis responsáveis pelas crianças presentes no Parque da 

Cidade - durante o período de observação. 

 

Figura 8 
Motivações para levar as crianças ao Parque da Cidade 

 
Questão 1 - Porque você traz sua criança para brincar no Parque da Cidade? 

 

Mãe A 
Para sair um pouco da rotina de casa, pois não tem espaço para eles 

brincarem, afastar um pouco do vídeo gemes, para compensar os dias da 
semana que eu passo fora de casa trabalhando e eles na escola. 

 

Mãe B 
Para que ele tenha acesso a outros espaços, que favoreça a interação, a 
brincadeira. E até pra gente sair com eles nos fins de semana, saírem da 
rotina semanal. 

 

Mãe C 

Com frequência não, de vez em quando trago minha filha ao parque, para 

brincar com as coleguinhas do bairro, pois é um espaço bom pra brincar e 
socializar. 

 
Mãe D 

Porque é um local diferente que proporciona interação com outras crianças e 
outro espaço com brinquedos diferentes, e áreas de lazer em meio a natureza. 

 
Pai 

Para eles brincarem, porque durante a semana não temos tempo, eu passo 
trabalhando, pra afastar um pouco dos vídeos gemes. 

 

Tio 
Pra passear e brincar, ele é a única criança pequena da família e aqui ele 
brinca com outras crianças da idade dele, ele é muito fácil de interagir, logo ele 
faz amizade. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 
 

Dentre os motivos da mãe “A” e o “Pai” trazerem seus filhos para o 

Parque da Cidade é por não terem espaço para brincar, e também para ficar 

junto dos filhos já que trabalham a semana toda e não tem tempo para ficar com 

os mesmos. Sendo que o parque é um ambiente acolhedor e propicio para 

brincar ao ar livre é uma das melhores formas de promover união familiar, e 

também para afastar as crianças dos jogos eletrônicos e vídeo games. Nas 

observações feitas no parque era bastante comum a presença dos pais e 

familiares brincando com seus filhos. 

Já os motivos da mãe “B” e mãe “D” foram para que as crianças tivessem 

acesso a outros espaços que promovessem a interações com outras crianças, 

por ser um espaço de lazer com brinquedos diferentes em meio à natureza, um 
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lugar bom para sair da rotina semanal. A mãe “C” fala que é um lugar bom para 

brincar e se socializar, mas só de vez enquanto ela traz a filha junto com as 

coleguinhas do bairro para brincar no parque. Já os motivos elencados pelo 

“Tio” foram se socializar e brincar com outras crianças da mesma idade e 

também passear. Os espaços públicos como o Parque da Cidade, são locais 

onde acontece o brincar espontâneo, a socialização e interações entre crianças 

e adultos que os frequentam. Almeida (2012, p. 127) nos diz: 

 
O brincar é um processo no caminho da aprendizagem, mas um 
processo vital e influenciável, e observamos que são nos 
espaços lúdicos públicos como: a praça, a rua, a avenida, os 
parques, etc. onde o brincar espontâneo e o jogo livre mantém 
sua posição de importância, pois é no desenvolvimento de 
muitos aspectos intangíveis que o brincar se sobressai dentro 
destes espaços. 

 

Os parques e as praças são espaços onde as brincadeiras espontâneas e 

os jogos livres, além disso, proporcionam a interações de pessoas de culturas 

diferentes, pois falamos em ambientes amplos com gramados, árvores, 

balanços, pista para caminhadas, sendo que todos esses atrativos favorecem a 

criatividade das crianças em diversas brincadeiras como correr, pular, subir nas 

árvores, e isso contribui para o desenvolvimento motor, cognitivo das crianças. 

 
Figura 9 

Percepções sobre o Parque da Cidade 
 

Questão 2 – Qual a sua opinião sobre este local? 

 
Mãe A 

O local já foi bem melhor, hoje está um pouco abandonado, sem manutenção, 
mas mesmo assim eu gosto do espaço principalmente para fazer caminhadas. 

Mãe B É um local bacana, espaçoso. 

 
 

Mãe C 

De fato o Parque da cidade é um espaço onde os pais deveriam ter como habito 
levar seus filhos para brincarem, porém ele precisa de manutenção, pois o 
mesmo da impressão de estar abandonado, precisa de mais investimento para 
que seja atrativo, não existe nem uma atividade voltada para crianças, um dos 
motivos também de eu como mãe não levar minha filha sempre. 

 

Mãe D 
Acho um local muito bonito, seguro e que proporciona diferentes locais para 
interação da criança, como no caso da pista de caminhada, dos brinquedos do 
parquinho, a lagoa dos animais, e muitas arvores, e locais gramados para fazer 
piquenique. 

 
Pai 

É um lugar bom para brincar, apesar de estar um pouco abandonado, sem 
manutenção, mas é bom para fazer caminhadas. 

 
Tio 

É um espaço bom para as crianças brincarem, apesar de estar com aparência 
de abandono. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 
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Nas respostas da mãe “A”, do “Pai” e do “Tio”, ficou evidente que o local 

está com aparência de abandono, sem manutenção, mas, mesmo assim gostam 

do local para passear, brincar e caminhar com suas crianças. 

Já as mães “B” e “D” responderam que gostam do Parque, acham o local 

bacana, espaçoso e bonito, que proporciona diferentes tipos de brincadeiras, e 

também é um lugar onde as crianças tem contato com a natureza, no qual tem 

uma lagoa com animais, árvores e gramados, é um lugar diferente que contribui 

para interação das crianças que o frequentam. Ficou claro nas respostas das 

mães que há preferencia pelos tipos de brincadeiras associadas ao local, visto 

que é um ambiente amplo que oportuniza as crianças a brincar de correr, pular, 

andar de bicicleta, caminhar e jogar bola no gramado, etc. 

Segundo Almeida (2012), “os espaços (a rua, a praça, etc.) constituem 

um poderoso atrativo, são nesses espaços que se exerce, com a maior força, a 

sociabilidade infantil e a apropriação pelas as mesmas, que tem na atividade do 

brincar sua expressão máxima”. O parque, além de ser um ambiente que 

contribui para a socialização das crianças, proporciona contato com a natureza e 

seus elementos como: a terra, o gramado, a água, os animais; e isso faz bem 

para a saúde de todos. 

Quando a criança joga bola, brinca nos brinquedos do parque como nos 

escorregadores, balanços e até mesmo nos aparelhos de ginástica, elas 

desenvolvem habilidades como orientação espacial, coordenação motora e 

flexibilidade corporal, o que é importante para o desenvolvimento da criança. 

Na resposta da mãe “C” fica evidente a insatisfação da mesma com o 

local, pois ela relata que o Parque deveria ter mais investimentos com atividades 

voltadas para o público infantil, para que a brincadeira aconteça melhor, 

organizar o ambiente com brinquedos para atrair a atenção das crianças. 

De acordo com Gimenes e Teixeira (2011, p. 255): 
 

A importância do brincar e do brinquedo, associado à perda do 
espaço físico no processo de urbanização crescente, tem 
mobilizado diversas pessoas no sentido de organizar um espaço 
para a preservação do brincar em situação protegidas e 
saudável. 

 

As autoras vêm afirmando a importância de organizar os espaços que 
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possibilitem as atividades lúdicas, pois os mesmos estão se perdendo devido ao 

crescimento das áreas urbanas. Os espaços públicos como as praças e os 

parques são ambientes que favorecem manifestações lúdicas, bastando que se 

organize com materiais lúdicos, parquinhos com diversos brinquedos ao ar livre 

que possam desenvolver a criatividade das crianças, visando assim o 

desenvolvimento integral da criança e a integração dela com a família e com o 

meio em que está inserida. 

 
Figura 10 

Brincadeiras no Parque da Cidade 
 

Questão 3 – As crianças gostam de brincar no Parque? De quais brincadeiras 
gostam mais? 

 
Mãe A 

Sim, principalmente de bola no anfiteatro, nos aparelhos da academia, e nos 
balanços do parque. 

 
 

Mãe B 

Sim, gostam. Correm muito, sobem nas árvores, quando vamos geralmente o 
pai deles e eu brincamos com eles, só do início depois eles fazem as amizades 
e interagem com os colegas, jogamos pão para os peixes, brincam muito no 
espaço de ginástica, eles aproveitam cada cantinho do parque, curiosos 
demais. 

 
 

Mãe C 

Apesar de o local estar precário, a criança não tem essa percepção, logo então, 
minha filha gosta de brincar no parque. Minha filha é bem eclética com relação 
as brincadeiras ela brinca de tudo, mas tendo como brincadeiras prediletas 
aquelas que envolve o coletivo e de preferência as que, são competitivas, por 
exemplo: Cabo de guerra, queimada, pique-esconde entre outras. 

 

Mãe D 
Sim. Gostam brincar na grama, no parquinho, gostam de brincar de bola, de 
correr, de esconde-esconde, de brincar com outras crianças, de pega a pega, 
de fazer piquenique, observar os animais, da comida para os animais. 

 
Pai 

Sim ele gosta, ele brinca nos aparelhos da academia, de bola, de correr atrás 
dos pombos. 

 

Tio 
Sim ele gosta, ele brinca de tudo, de subir nas árvores, de bola de correr, nos 
balanços, ele muda de brincadeira muito rápido, fácil de interagir com outras 
crianças. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

As respostas das entrevistas, em relação às brincadeiras que as crianças 

mais gostam, foram bem semelhantes, com exceção da mãe “C” todos 

afirmaram que as crianças gostam da brincadeira de jogar bola, seja no 

gramado ou no anfiteatro. Em seguida, vêm a preferencia pelos aparelhos de 

ginástica, eles adoram se balançar em alguns deles, e despois vem a 

brincadeira de correr no gramado. Vale ressaltar que surgiram outros tipos de 

brincadeiras como jogar pão para os peixes da lagoa, brincadeira diferente que 

não acontece com frequência; visto que, não se tem uma lagoa em todas as 
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praças. Isso é significativo, tanto para o aprendizado, quanto para o 

desenvolvimento da criança. 

A mãe “C” relata que a filha gosta de brincar de tudo, principalmente 

aquelas brincadeiras que envolvem o coletivo, sendo que as brincadeiras 

preferidas dela são aquelas competitivas, de equipe como o cabo de guerra e 

queimada. 

Comparando as respostas, as brincadeiras mais realizadas pelas crianças 

foram sempre aquelas de movimento, como jogar bola, de correr, de brincar de 

se balançar de escorregar. Almeida (2012, p. 129) afirma que “no brincar 

espontâneo na praça pública podemos registrar as ações lúdicas a partir da: 

observação, registro, análise e tratamento”. Notamos então que o Parque da 

Cidade é um espaço que provoca esses tipos de ações nas crianças e por 

variadas vezes não precisa da mediação do adulto, pois o local em si, estimula a 

criança a correr, pular ou subir nas árvores de maneira livre e espontânea
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Considerando que o brincar, enquanto atividade biológica essencial e 

espontânea da criança, sempre esteve presente em seu cotidiano, seja em 

qualquer lugar na praça do bairro, nos parques públicos ou nas escolas, com o 

passar do tempo se transformou e agregou características específicas de cada 

povo em seu espaço e tempo. 

O brincar é algo tão importante, pois de forma facilitada a criança se torna 

mais receptiva aos estímulos e consequentemente, aprende brincado, 

principalmente quando são oportunizados ambientes acolhedores como o 

Parque da Cidade, em que as crianças possam brincar e interagir umas com as 

outras. É por intermédio dos jogos e brincadeiras que as crianças desenvolvem 

habilidades motoras, cognitivas e sociais, que só as crianças experimentando 

conseguem adquirir, a exemplo da criança que brinca de subir na árvore, de 

bola no gramado ou mesmo quando a criança brinca nos aparelhos da 

academia do parque elas estão aprendendo e tendo como resultado o 

desenvolvimento através das brincadeiras. 

Pode-se constatar através das observações, que o brincar livre no Parque 

da Cidade contribui sim para o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças 

que o frequentam, além de ser um ambiente amplo e acolhedor com atrativos 

que na maioria das vezes não tem em suas casas, sendo um ambiente que 

colabora de maneira positiva para a socialização, tanto em famílias como entre 

as pessoas que o frequentam. 

Também precisamos considerar o bem que traz para as crianças quando 

brincam nesses espaços, pois as mesmas estão em contato com a natureza e 

compartilhado as brincadeiras em família e com outras crianças, e isso favorece 

a imaginação e o desenvolvimento da criatividade das crianças, fator importante 

na brincadeira que também ajuda na autonomia e nas relações sociais das 

mesmas. 

Outro aspecto bastante positivo observado no Parque foi a participação 

significativa dos pais brincando juntos com seus filhos ao ar livre, oportunizando 

a união familiar que é importante para o desenvolvimento da criança. 

A partir das analise das respostas dos entrevistados e das observações, 
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pode-se afirmar que as brincadeiras preferidas das crianças que frequentam o 

Parque são de jogar bola, sendo que em alguns momentos a brincadeira de 

jogar bola estava presente em vários cantos do Parque, em seguida de brincar 

nos aparelhos da academia, ou seja, as famílias brincam entre si. Durante a 

observação participativa do projeto “Recreação Já”, desenvolvido na disciplina 

de Estágio em Espaços Não Escolares, pode-se constatar que as crianças 

gostam daquele local para brincar de diversas brincadeiras dirigidas, neste caso, 

por acadêmicos do curso de Pedagogia. 

Pode-se constatar que a presença do pedagogo nesses espaços públicos 

é importante, pois através das brincadeiras, fez-se uma ponte entre as crianças 

que na maioria das vezes não brincavam juntas, mas sim em espaços 

separados do Parque, isto por falta de um interlocutor neste espaço, que seria o 

pedagogo, para direcionar as brincadeiras e, assim, propiciar a socialização 

entre as crianças através das brincadeiras realizadas neste parque.  

Portanto, foi comprovado que o projeto “Recreação Já” favoreceu a 

socialização entre as crianças e adultos em geral, quando com materiais 

simples, como bolas de jornal, corda e balões foi possível agregar crianças de 

idades variadas para brincar. 
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APÊNDICE A 

PROJETO “RECREAÇÃO JÁ” 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo Marcellino (1990), o termo recreação do latim recrear 

significa recreio, divertimento, com a possibilidade de recriar, criar de novo e dar 

novo vigor. Assim a recreação é entendida como uma possibilidade do lazer, 

que harmoniza diversão, entretenimento e prazer. Também a recreação 

possibilita criar e recriar jogos, brinquedos e brincadeiras. 

O projeto aqui descrito procura proporcionar momentos de 

recreação no Parque da Cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, 

envolvendo crianças de diversas faixas etárias. Ainda, inclui diversas 

brincadeiras e jogos tradicionais como corrida do saco, jogo da queimada, pega 

bandeira. Também propomos oficinas de pintura, massinha de modelar e 

origami. 

 
OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

Objetivo Geral 

Desenvolver atividades recreativas em um espaço não-escolar 

(Parque da Cidade de Porto Velho/RO), proporcionando momentos de lazer, 

diversão e entretenimento para diversas faixas etárias. 

 
Objetivos específicos 

• Brincar de Pega Bandeira; 

• Jogar queimada; 

• Fazer esculturas de massinha de modelar; 

• Fazer origamis; 

• Brincar da corrida do saco; 

• Brincar da corrida do limão; 

• Brincar de estoura balões; 

• Brincar de cabo de guerra; 

• Brincar de arranca rabo; 

• Jogar Betis; 

• Brincar de Coelho sai da toca. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Ao considerarmos as praças como locais urbanos de presença 

humana confirmada e também um local que devem ocorrer os eventos sociais, 

atividades comunitárias e de lazer. Atividades estas de vital importância para 

uma cidade e seus cidadãos. Compreendendo que esses espaços (praças ou 

parques) são espaços educativos não-formais que contribuem para o 

desenvolvimento dos indivíduos e formação de cidadãos. 

Ao observamos praças no município de Porto Velho/RO foi 

percebido uma carência de atividades ligadas as brincadeiras tradicionais ou 

oficinas que proporcionem diversão e lazer nestes espaços. A escolha pelo 

Parque da Cidade de Porto Velho levou em consideração a segurança no local. 

 
METODOLOGIA 
 

Primeiramente observamos o espaço para delimitarmos quais 

brincadeiras e jogos e a média de crianças que frequentam o local. O momento 

será realizado em uma data que ainda será definida. Também estamos 

investigando os órgãos competentes para apresentarmos a proposta. 

Após todos os momentos burocrático, dividiremos os membros do 

projeto em grupos que ficaram responsáveis pelas diversas brincadeiras e 

oficinas. No dia da execução do projeto dividiremos as crianças presentes em 

dois grupos (crianças até 6 anos/crianças de 7 a 11 anos). Com o grupo de 

crianças de 7 a 11 anos dividiremos em dois grupos (amarelo e verde) para 

realizarmos as atividades em forma de competição. 

Cada brincadeira e oficina possui um passo a passo e 

fundamentação para sua realização, que será abordado na próxima seção. 

 
BRINCADEIRAS E OFICINA 

 
 

A brincadeira da corrida do saco é uma atividade simples, mas que 

requer muita habilidade e equilíbrio das crianças, para brincar de corrida de 

sacos, quanto mais crianças, melhor. Neste jogo, as crianças exercitarão a sua 
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velocidade, o esforço e a resistência. É uma brincadeira ideal para que as 

crianças façam amigos, aprendam a competir e aumente a sua coordenação 

motora. Nesta perspectiva, Kishimoto e Santos descreve o seguinte: 

“A brincadeira é uma atividade social que tem como característica 

intrínseca a exploração. Quando é manifestada a essência do brincar, ou seja, 

quando o brincar realmente acontece, ocorre uma ocasião educativa única para 

a criança, pois fazendo uso da autonomia que lhe foi concedida, torna- se sujeito 

da ação, criando regras, propostas e desafios próprios” (KISHIMOTO; SANTOS, 

2016, p. 138). 

Na brincadeira da corrida do saco, a criança socializa com outras 

crianças, pois envolve brincar com duas ou mais crianças, na qual criam suas 

próprias regras, aprendem a competir, e também é trabalhado o equilíbrio ao 

segurar o saco para correr, ou seja, é uma atividade que contribui de forma 

positiva para o desenvolvimento da criança. 

 
PASSO A PASSO DA CORRIDA DO SACO 

Esse jogo é para crianças de 6 a 7 anos. 

1- As crianças devem vestir os sacos e esperar o sinal de um apito, 

dispostos em uma fila linear. 

2- Para começar a corrida, as crianças deverão segurar o saco com uma 

mão para evitar que o saco caia abaixo dos joelhos, e manter o equilíbrio com a 

outra para poder saltar ou pular. 

3- Durante todo o percurso da corrida as crianças devem manter ambas 

as pernas no saco até alcançar a linha de chegada. 

4- Perde quem cair pelo caminho. 

5- Ganha quem chegar primeiro à linha de 

chegada. 6- É classificado quem alcança a 

linha de chegada. 

 
CABO DE GUERRA 

 

Cabo de guerra, também conhecido por jogos da corda, é uma atividade 

esportiva que envolve força, onde duas equipes disputam entre si um teste da 

mesma. 
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Segundo as regras cada equipe deve ser composta de oito integrantes. 

Os competidores ficam dispostos em linha reta, seguidos ao longo do cabo, de 

aproximadamente 10 cm de diâmetro. Entre os dois grupos existe uma linha 

central. O cabo é marcado em seu ponto central e em dois outros pontos 

distantes quatro metros de seu centro. A disputa é iniciada pelos dois times com 

a marca central do cabo coincidindo com a linha central. 

O objetivo do jogo é puxar o grupo oponente, fazendo com que ele cruze 

a linha central com sua marca de quatro metros do cabo. Outra forma de vencer 

a disputa é conseguir fazer o oponente cometer uma falta. 

 
ORIGAMI 

O origami é uma arte japonesa em que através de dobras do papel se 

elaboram diferentes figuras e formas. Desde o clássico barquinho de papel a 

elementos muito mais elaborados. 

A prática do origami é benéfica para todo mundo, mas as crianças podem 

ser estimuladas tanto física como mentalmente. Implica num desafio para elas e 

um desafio, porque além de estarem se divertindo estão aprendendo. 

10 razões pelas quais as crianças devem fazer origami 

1 – Ajuda a desenvolver a coordenação mãos-olhos e a motricidade fina: 

estes estímulos exercitam os músculos, nervos e ossos das mãos, que vão 

ganhando força e se preparando para a escrita. 

2 – Estimula a concentração: a dobradura em papel exige uma atenção e 

um esforço mental para dobrar o papel numa ordem correta e conseguir assim a 

figura desejada. Potencializa com que a criança mantenha sua concentração 

durante um período de tempo numa mesma atividade e assim manter a atenção 

em uma tarefa. 

3 – Ativa a memória: a primeira vez que a criança faz uma figura de 

origami terá que seguir umas instruções, no entanto, enquanto não for muito 

complicada inicialmente, isso ajudará a criança com que se lembre e ela mesma 

poderá formar a figura de origami. Portanto, coloca sua memória à prova. 

4 – Desenvolve a paciência: nem sempre as figuras saem de primeira, 

portanto a criança terá que ser perseverante e paciente para conseguir o seu 

objetivo. 

5 – Ajuda na satisfação emocional: a criança se sente satisfeita de ter 
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elaborado algo com suas próprias mãos, o prazer de conseguir algo por si 

mesma. 

6 – Incentiva a imaginação: a criança pode criar suas próprias figuras de 

papel feitas por ela mesma, um grande estímulo para a criatividade. 

7 – É uma atividade relaxante: muitos encontram no origami uma forma 

de relaxamento e de se esquecer dos problemas ou momentos de estresse. 

8 – Estimula o esforço e o trabalho: para conseguir a figura desejada a 

criança terá que realizar um trabalho de precisão e se esforçar para conseguir o 

objetivo. 

9 – Promove o aprendizado: ajuda com que as crianças compreendam 

conceitos espaciais como acima, abaixo, para frente, para trás, e desenvolve o 

pensamento lógico e matemático. 

10 – É muito útil para o tratamento de certos transtornos como o TDAH, 

hiperatividade ou dislexia. 

JOGO DA QUEIMADA 

Queimada é um jogo esportivo muito usado como brincadeira infantil. O 

material utilizado é uma bola de borracha, de tamanho médio. O local é um 

terreno plano, de forma retangular, demarcado por linhas que deve ter mais ou 

menos 16 m de comprimento por 8 m de largura, sendo dividido em dois campos 

iguais, por uma linha reta e bem visível traçado no solo, o tamanho do terreno 

pode variar conforme o número de jogadores. 

O jogo pode conter vinte ou mais jogadores. As qualidades desenvolvidas 

são movimento, destreza, domínio e cooperação. O objetivo do jogo é fazer o 

maior número possível de prisioneiros em cada campo. O grupo vencedor será 

aquele que fizer o maior número de prisioneiros dentro de um tempo pré-

estabelecido, ou então, aquele que aprisionar todos os jogadores adversários. 

Cada time fica situado em um campo e um dos jogadores de cada lado deverá 

ser colocado atrás da linha de  fundo do campo adversário. 

A partida do jogo é iniciada com o apito do instrutor, assim um jogador do 

partido a quem coube à bola arremessa-a ao campo adversário com o objetivo 

de atingir, “queimar”, algum jogador adversário. 

O jogo de queimada também pode ser conhecido por outras 

denominações, como: barra bola; bola queimada; cemitério; mata-mata; mata-

soldado; queimado; caçador, carimba e baleado. 



53 
   

 

A brincadeira do jogo de queimada não existe número estabelecido de 

participantes, as regras não são muito rígidas, porém o objetivo é o mesmo: 

Eliminar a equipe oposta. 

 
PEGA BANDEIRA 

Pega Bandeira é uma brincadeira popular e muito conhecida no Brasil, à 

mesma recebe uma diversidade de nome, isto porque em cada região o nome 

da brincadeira divergi, porém, a diferença acontece só no nome mesmo, a regra 

não muda. Essa brincadeira além de muito divertida, ela atrai não somente as 

crianças, mas os adultos também brincam bastante. 

É uma brincadeira que exige estratégias dos participantes, assim também 

como trabalha a coletividade do grupo e muita atenção, pois muitas vezes um 

simples descuido é motivo da vitória do time adversário. Além de garantir uma 

boa diversão 

Modo de brincar: Os participantes são divididos em dois grupos com o 

mesmo número de crianças. Delimita-se o campo e, em cada lado, nas duas 

extremidades, é colocada uma bandeira (galho de árvore, chinelo...). O jogo 

consiste em cada grupo tentar pegar a bandeira do outro grupo, sem ser tocado 

por qualquer jogador adversário. Quem for pego deve ficar parado, congelado, 

no território oposto. O participante poderá ser libertado por alguém de sua 

equipe que conseguir tocá-lo sem ser pego pelo adversário. Vence o grupo que 

conseguir entrar no campo do adversário e capturar a bandeira sem ser tocado. 

Jogadores: Podem participar quantos jogadores quiserem contanto que 

os dois times tenham o mesmo número de jogadores. 

Jogadores pegos: Os jogadores que forem pegos deverão ser congelados 

no local que foi pego. 

Campo: Em cada campo é colocado uma bandeirinha 

Objetivo: Cada equipe tem como objetivo capturar a bandeira do 

adversário sem que seja colado, dentro da área onde fica a bandeira o jogador 

não poderá ser colado, e terá de levar a bandeira em segurança para seu 

campo, denominando a vitória. 
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CORRIDA DO LIMÃO 
 
 

Marcar um ponto de largada e outro de chegada. Os participantes terão 

que atravessar de uma linha a outra segurando uma colher na boca, sobre a 

qual se equilibra o ovo. Vence a criança que chegar primeiro à linha de chegada 

sem derrubar o ovo. 

Se houver um número grande de participantes, a brincadeira pode virar 

uma corrida de revezamento, passando o ovo de uma colher de uma criança 

para a outra sem o uso das mãos. 

 
PINTURA 
 

Disponibilizar desenhos para as crianças colorirem com a ponta dos 

dedos. No caso serão usadas impressões e elas poderão terminar os desenhos 

ou testar seus conhecimentos de cores utilizando a imaginação. 

Pintura das mãos. Unir algumas cartolinas juntas e uma vasilha de tinta: 

as crianças deverão colocar a sua mão com tinta para fixar a sua forma, 

recebendo seu nome abaixo. Colocar em uma folha de papel também e deixar 

as crianças levarem para casa o formato de suas mãos. 

 
ARRANCA RABO 

 
 

Os participantes serão divididos em duas equipes. Distribuiremos 

para cada equipe, pedaços de pano ou fitas de cores diferentes para diferenciar 

cada equipe. As fitas deverão ser colocadas no cós da calça, shorts ou 

bermuda, imitando um rabo. As crianças deverão correr uma atrás da outra para 

tentar pegar o maior número de ‘rabos’ da outra equipe. Quem ficar sem o rabo 

sai da brincadeira e espera o jogo acabar. 

Vygotsky (1998), ressalta que brincar auxilia na construção da zona de 

desenvolvimento proximal na criança, ou seja, o que hoje ela faz com a ajuda de 

alguém, logo será capaz de fazer sozinha. É a partir das brincadeiras que a 

criança conseguirá despertar aprendizagens que se desenvolverão e mais tarde 

se tomarão parte das suas funções consolidadas, como indivíduo. 

Cada criança fica dentro de das uma “toca” (que pode ser um círculo 

desenhado com giz no chão ou pode ser realizado com bambolês ou com duas 
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crianças ). 

 As crianças serão divididas em grupos de três. De dois em dois, os 

jogadores dão-se as mãos formando uma toca com os braços. A outra criança 

ficará entre eles (‘dentro da toca’) e será um coelhinho. 

Numa simulação de três grupos, teremos assim três tocas e um coelhinho 

dentro de cada uma delas. Ficará uma criança do lado de fora, que será o 

coelhinho perdido. Ao sinal de ‘Coelhinho sai da toca, um, dois, três, as ‘tocas’ 

levantam os braços e os coelhinhos que estiverem o centro têm que trocar de 

toca e o coelhinho que ficou de fora tem que buscar uma toca para entrar. A 

criança que não tiver lugar em nenhuma ‘toca’ ficará de fora e será o ‘coelhinho 

perdido’. Conta-se novamente: ‘Coelhinho sai da toca...’ e assim por diante. 

Benefícios: 

a) Diferenciar as ações e intenções dos papéis opostos dos jogadores 

“com toca” e sem “toca”. 

b) Coordenar ações e intenções de colaboração dos jogadores com 
tocas. 

c) Coordenar ações e intenções opostas da criança “sem toca” versus 

crianças “com toca”. 

d) Raciocinar em termos de tempo e de espaço. Trabalha as 

percepções: Temporal/Espacial. 

e) Executar habilidade motora fundamental de locomoção (saltar). 

f) Realizar trabalho em equipe. Compreender o jogo competitivo e 

suas regras. 
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ANEXO A – Autorização de publicação 
 

 
 


