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Introdução

A pedagogia vem valorizando cada vez mais a 
importância do brincar para a formação das habilidades 
cognitivas infantis. Estudiosos concluíram que o brincar 
permite o desenvolvimento integral da criança, 
favorecendo seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, 
motor, social, entre outros, abrindo espaço para um 
crescimento saudável e aquisição de diversas 
habilidades necessárias à sua formação como ser 
humano.

Piaget [1] considera os jogos e as brincadeiras como 
indispensáveis ao desenvolvimento da criança, 
contribuindo para seu equilíbrio psíquico; Yygotsky [2] 
por sua vez, considera o brincar como zona de 
desenvolvimento proximal por excelência, onde a 
atividade lúdica assume um papel de destaque gerando 
novas formas de compreensão da realidade. Já Wallon 
[3] concentrou seus estudos no desenvolvimento infantil 
focalizando aspectos da afetividade, da motricidade e da 
inteligência.

A escolha do tema se deu por observar a presença de 
brincadeiras perigosas entre as crianças de uma escola 
da rede municipal do Recife, e por considerar que é por 
meio dos jogos simbólicos contidos no brincar que a 
criança se abre para o mundo e para o conhecimento.  
Diante dos fatos, surgiu a idéia de propormos 
brincadeiras dirigidas a fim de estimulá-las a brincarem 
de forma   “organizada”   e   mais construtiva. Assim, 
elegemos o jogo de queimado e a brincadeira de barra 
bandeira.

A proposta primária desta pesquisa buscou verificar 
se a prática dirigida de atividades lúdicas reduz as 
ocorrências de brincadeiras perigosas realizadas 
livremente no pátio recreativo. Os objetivos específicos 
foram: despertar o interesse das crianças pelas 
brincadeiras dirigidas por considerarmos que estas 
favorecem a construção de uma aprendizagem 
significativa e  estimula a construção de um    novo 
conhecimento; observar   as   mudanças   ocorridas   no 
que diz respeito à conduta das crianças em outras 
atividades   recreativas,   decorrentes   das     atividades 
dirigidas e observar a redução de brincadeiras   
perigosas e, consequentemente, seus acidentes.

Com base   nas teorias  sobre   o desenvolvimento
infantil  durante os  jogos,  as pesquisadoras  estiveram 

atentas para os aspectos: Motor, Social, Cognitivo e 
Afetivo.

Material e métodos

Considerando os objetivos deste estudo, utilizamos uma 
metodologia que consistiu em propor, de forma 
sistemática, o emprego do jogo de queimado e da 
brincadeira de barra bandeira que serviram também de 
instrumentos de avaliação das mudanças para observação.

Participantes

Participaram desse estudo 27 crianças da 4ª série, sendo 
15 do sexo masculino e 12 do sexo feminino com faixa  
etária entre 9 a 12 anos.

Etapas da Pesquisa

   Essa pesquisa foi realizada por um período de oito 
sessões, sendo uma por semana, as quais foram divididas
em duas etapas:

1ª Etapa 

Nesta etapa, foram realizadas duas rodas de conversas 
sendo uma para cada jogo. Nelas as crianças foram 
estimuladas a falarem sobre as brincadeiras de que 
participavam com frequência no pátio da escola. Ainda 
nesta etapa, foram feitas as escolhas do jogo de queimado 
e da brincadeira de barra bandeira. Sendo que a escolha 
da segunda brincadeira só aconteceu quando da prática do 
primeiro jogo. Também, em separado, foram 
determinadas as regras a serem obedecidas pelos 
participantes em cada brincadeira.

2ª Etapa  

Nesta etapa foram realizados os referidos jogos, 
orientados pelas pesquisadoras, com regras pré-
estabelecidas, espaço previamente demarcado e uma 
distribuição das equipes que foram escolhidas pelos 
próprios participantes, as quais foram divididas em dois 
grupos. Ora jogavam   meninos  e    meninas   juntos,   
ora jogavam meninos e meninas separados por sexo. Cada 



jogador/a ostentava uma espécie de crachá com seu nome 
para facilitar a identificação.

Equipe/Pesquisadores e Divisão do Trabalho
       

Conduzir a brincadeira, anotar as observações e fazer 
registro fotográfico são tarefas que foram divididas entre 
as três pesquisadoras.

Recursos utilizados

Para a realização da pesquisa, foram utilizados 
instrumentos como: bola, apito, filmadora, máquina 
fotográfica e objetos simbolizando a bandeira. Além 
disso, as atividades foram filmadas com o 
consentimento da escola, gravadas, transcritas e, por 
fim, avaliadas através de análise de conteúdos tomando 
como base as bibliografias estudadas.

Resultados e discussão

Como foi dito anteriormente, esta pesquisa foi 
realizada em duas etapas. Na etapa inicial, destinada às 
rodas de conversas, observamos que a relação de gênero 
é muito forte na fala das crianças. Na escolha dos jogos, 
por exemplo, enquanto os meninos preferiam jogar 
futebol, as meninas escolheram brincadeiras de corda. 
Quando perguntadas por que não jogavam o futebol, 
elas responderam: “porque os meninos jogam com força. 
Eles dão chuto na canela, jogam bola forte e não deixam 
a gente brincar não”. 

Como se vê a resposta veio confirmar características 
que, de um modo geral, são próprias do sexo masculino. 
Além disso, as meninas afirmam que  nunca jogam 
sozinhas por que os meninos detêm a bola. Essa atitude 
nos leva a crer que os meninos consideram a bola como 
um brinquedo especialmente masculino e o jogo de 
futebol, por sua vez, é uma prática exclusivamente 
deles. Essa ideia está inculcada nas crianças desde 
pequenos pela própria sociedade ao definir bola: 
brinquedo masculino, boneca brinquedo feminino. E nos 
faz perceber o tanto que a transmissão dos papéis 
sexuais rigidamente postos como de homem e de mulher 
permeia todos os instantes relacionais Butler [4].

Outra questão que merece ser pontuada é em relação à 
interação das crianças quando da prática dos jogos. Vimos 
no início dos jogos, dirigidos por nós, que as crianças não 
se entendiam. Elas apresentavam certa dificuldade em não 
violar as regras.  No decorrer das brincadeiras, foi 
possível observar, em ambos os sexos, uma significativa 
melhoria em todos os aspectos relacionados aos jogos. Os 
participantes adquiriram o processo de internalização das 
regras. Havia uma colaboração recíproca entre os 
jogadores. O respeito pela vez do colega jogar estava 
presente nas equipes. Ao longo das brincadeiras os 
discentes expressaram enorme euforia, do início ao fim, 
das derrotas às vitórias, dos deslizes aos acertos. 
Manifestaram muito interesse pela concretização de tal 
jogo, envolveram-se em medos e restrições, incorporando 
o ritmo eletrizante da prática lúdica.

    Percebemos ainda que, no momento em que houve a 
internalização das regras, as crianças ficaram mais atentas 
aos deslizes dos colegas e passaram a se policiar quer 
jogando em equipes mistas ou separadas por sexo. Foi 
possível constatar essas mudanças no comportamento, no 
interesse pela brincadeira, no modo como se 
comportavam em situações importantes para a equipe na 
tomada de decisões.

Considerando as concepções de Piaget [5] quando diz 
as crianças usam interações sociais como formas de 
acesso privilegiadas às informações, em outras palavras, 
aprendem as regras do jogo a partir dos outros, regulando 
seu comportamento pelas reações. Refletindo a partir de 
tal concepção, conseguimos entender as atitudes das 
crianças no desenvolvimento das brincadeiras.

O presente estudo evidenciou a importância das 
brincadeiras dirigidas na prática pedagógica. Sabe-se que 
no processo de ensino-aprendizagem, o papel do professor 
é de grande relevância, pois é ele quem cria os espaços, 
disponibilizando materiais, participando das brincadeiras, 
fazendo a mediação da construção do conhecimento.
     Nesse sentido, os professores precisam, antes de 
formular uma proposta pedagógica, ter consciência de 
tudo o que a criança construiu no seu ambiente familiar e 
sociocultural. Devem também utilizar a brincadeira como 
princípio norteador das atividades didático-pedagógicas.    
    A pesquisa buscou verificar se a prática dirigida de 
atividades lúdicas reduz as ocorrências de brincadeiras 
perigosas realizadas livremente no pátio recreativo. Os 
resultados a que chegamos são: inicialmente que a ação 
estruturada dos/as docentes geram uma reflexão sobre 
regras e vivências sociais que auxiliam na redução da 
agressividade entre as crianças; que o gênero continua a 
ser transmitido no mesmo modelo binário e essencialista 
do sexo (homem X mulher) tornando excludente o que 
poderia ser relacional; e, por fim, uma construção 
igualitária com regras bem definidas é possível através da 
participação relacional desde que seja bem dirigida.
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