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Resumo
INTRODUÇÃO:

-
-do em que vive. OBJETIVO: ve--ção da criança com o brinquedo e com o brincar na educação in-METODOLOGIA: A pes--

com estudo de caso. A amostra --
--

escola municipal de educação in--vantamento in loco do universo -biente escolar. RESULTADOS: os 
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principais resultados apontam que 

-senvolvimento dos alunos há me--
CONCLUSÃO: Durante -

-mulos que recebem na escola.PALAVRAS CHAVE: Intera-ção; Criança; Brinquedo; Brincar
CHILD INTERACTION WITH TOY AND THE PLAY: A CASE STUDY

Abstract
INTRODUCTION: It is 

-codes and establishes relation-
he lives. OBJECTIVE

childhood education. METHOD-OLOGY: The research is charac-terized as quantitative and qual-

A INTERAÇÃO DA CRIANÇA COM O BRINQUEDO E COM O BRINCAR: um estudo de caso
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-

---

school environment. RESULTS: 

-dents there are improvements in -CONCLU-SION -dren had a motor domain theo-

KEYWORDS: interaction; 

Introdução

parece ser tão simples inserido 
-do que aprendemos a nos co-nectar e a nos relacionar com os --
-

uma alimentação a uma criança --deira para que a criança aprenda -

-

a mesma se encontra dentro de uma cultura social.
-

brinquedos e brincadeiras para o desenvolvimento de sua psi--paço de harmonia e prazer em 

deve proporcionar uma intera-
criança se sinta inclusa dentro 

Há uma estreita relação entre ---
idade escolar. O ato de brincar permite o processo de aprendi-

---
A atividade lúdica propicia na criança várias habilidades como --pectos básicos para o processo 

-
onde o lúdico se constitui num 
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permitindo a criança se desen-

Para Fonseca apud Souza e Ma-
atividades da criança estão total-mente voltadas para sua ativida--
uma motricidade visceral preci-sa e automática. Ainda o mesmo 
criança começa a viver um mundo 

--ma já inicia seu papel como mem-
 no desenvolvimento motor das 

-
ambientais. E essas estão direta--cialização. Onde a criança aca-

-
-
-rem na autonomia e no proces-so de desenvolvimento humano 
-

como acontece a interação da criança com o brinquedo e com o 

Metodologia 

haja vista ter sido realizada uma pesquisa de campo da realidade de uma escola de educação in--ticipante da pesquisadora e de --
-apudum caso seja ele simples e espe-

-
-

pesquisa o trabalho consistiu em -lizar um levantamento de todos -

dados por meio de questioná-rios abertos. O questionário des-

---vação das crianças brincando em 
diversos espaços da escola.A população da pesquisa consti--tora de uma escola de educação in-
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--
uma escola municipal de educação -vantamento in loco do universo de -te escolarIncialmente como ponto de -tato na escola em questão para -
prontamente atendido pela Co-

Foi realizado um levantamen-to dos materiais didáticos e brin-
que eram levados pelos alunos no dia do brinquedo. Os espaços destinados às brincadeiras dos -dos bem como a maneira como brincavam livremente e durante 

-rentes questionários com ques--
--

de sala de aula constituiu-se de -
-

eram abertas. Durante todo o -

resistiu a aplicação do questio-
não se aplicava a sua turma por 

aceitou participar. As outras pro-

--vas em relação a educação in-
-no das crianças e do modo 

nos pátios e durante as aulas --vimento do trabalho. -softwa- -dia e desvio padrão e na elabo-
da análise quantitativa dos da--

Resultados e discussão
-

Pode-se perceber que a maior -vam com idade de 28 a 32 anos. -taram idades de 33 a 37 anos. --de de 43 a 47 anos uma e de 48 a 52 anos uma. Como pode ser 

a distribuição das respostas quan-
-
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-

tempo de 13 a 17 anos apenas 
respondeu de 28 a 32 anos.
respostas sobre o questiona--to das aulas e o modo que os jo-

são contemplados. As respostas -
-ria respondeu que a seleção era 

-dos e ludicamente. Uma docen-te complementou sua resposta 

--

-
de atividades que culminava em -

Figura 1: distribuição das professoras em idades

Figura 2: Tempo de serviço no magistério na educação infantil
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---
-der às necessidades de compre-ensão do aluno em um determi-

-pondentes consideraram que o ato 
crianças. Complementando as res--

-
no desenvolvimento dos alunos há -

-

Figura 3: como são contemplados os jogos, os brinquedos e brincadeiras para seus alunos

Figura 4: critérios utilizados para escolha dos brinquedos e das atividades lúdicas
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-
maioria das respondentes disse 

nenhum dos questionários como --tado que os brinquedos da escola eram utilizados em sala de aula de 

o brinquedo mais lembrado pelas 
haver maior número de crianças 

--
-tatado que as crianças mostram todas suas habilidades motoras. -lam e rastejam.

Figura 5: contribuição do brincar

Figura 6: como são empregados os brinquedos em sala de aula
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sobre o direcionamento das brin--
brincarem livremente no dia do brinquedo. Foi observada a inter--deiras quando os alunos estavam -

---talecimento da cultura lúdica.

-
percebiam a relação da criança com o brinquedo e com brincar a maioria respondeu que a percebia 

-
---
-

Figura 7: Quais os brinquedos preferidos pelas crianças

Figura 8:  direcionamento das brincadeiras
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-postas ao serem questionadas sobre o como avaliam o brin--

-mento dos alunos.

-rada em todos os questionários 

-

os de subir e descer e que os alu---
aos dois questionamentos. Res-

-

aula responderam que percebem o envolvimento dos alunos com 

Figura 9: percepção da relação da criança com o brinquedo e o brincar

Figura 10: avaliação do brincar brincando (fazendo) e aprendendo para o desenvolvimento da criança
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--va. Outras respostas dadas sobre -
que há socialização.Fazendo-se um paralelo das respostas da Coordenadora Pe-

-

Discussão
-nal de Qualidade para a Educação 

está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determi-
caracterizada pelo meio social em 
contribui com ele.

Recorrendo a  Gonçalves 
desenvolvimento motor de crian-

-des oportunidades de brincar com 
-

retrocesso do desenvolvimento -

-tante quanto as outras  para que esse processo aconteça.A Diretriz Curricular Nacional 
-

-

Quadro 1: paralelo de respostas entre Educadora Física e Coordenadora Pedagógica
Questões Professora de Educação Física Coordenadora Pedagógica

Qual a relação do brinquedo e 
do brincar?

O brincar é extremamente 
importante para o desenvolvimento 
cognitivo, motor, afetivo e social da 
criança.

Muitas delas têm um apego muito 
grande com o seu brinquedo preferido 
e o brincar muitas vezes retrata a 
realidade ou o imaginário.

Em situações de atividades 
livres no pátio, como você 
percebe o envolvimento das 
crianças com os brinquedos e 
quais os mais preferidos?

Os brinquedos preferidos são os de 
subir e descer e eles se organizam 

regras.

No parque devido à variedade de 
brinquedos eles vão em todos, 
na casinha, no castelo, no trem, 
nas xícaras, no gira-gira, mas 
os favoritos são os de subir e 
escorregar.

Em relação aos brinquedos... Em relação aos brinquedos 
destinados as aulas de Educação 
Física a professora informou que: 
“com relação ao tipo, embora a 
escola tenha uma grande variedade 
de brinquedos, sinto falta de 
outros importantes. Com relação 
à quantidade, o ideal seria um 
brinquedo para cada criança”.

Coordenadora pedagógica 
destaca que a aquisição de grande 
quantidade de brinquedos é devido 
ser essencial o uso do brinquedo 
na educação infantil para trabalhar 
o lúdico, conceitos e saber partilhar 
com os colegas, trabalhando assim 
o egocentrismo.
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-
sentidos sobre a natureza e a so-

que as brincadeiras de antes per-mitiam mais às crianças desco-

em dia. A cada dia que passa a --cos. Fica evidente nos dados de 

-

-

Para Fonseca apud Souza e --tão totalmente voltadas para sua atividade está totalmente mo-
apresenta uma motricidade vis-ceral precisa e automática.  --
a criança sai do decúbito dor--vamente vem os primeiros pas-
e lançar objetos que estejam 

-mentos do desenvolvimento mo-

Com o desenvolvimento pro-

ambiente em que está inserida.

procura imitar os adultos. Dis---
-

-
-de de substituir um objeto por uma representação. Seu pen-

No aspecto motor as crianças -

ambas as pernas e por cima de 
trepam em obstáculos de pouca apud SOU-

em desenvolvimento.Em estudo realizado por Ro-
--
-

relação alta entre o desempenho 



REBESCOLAR 89

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano II, V1 - Jul. 2016

atividades lúdicas com as crian--vidades serão prazerosas para -acional deve ser direcionada a 
onde irá trazer um bem-estar e uma maior socialização da crian-ça. Este estudo corrobora com os dados encontrados pelo estu-do de Romanholo citado acima.Por mais que quando estuda-mos o brincar da criança a abor--

nos dados apresentados na pes--co esquecida e muito importante no desenvolvimento humano da -lização e como esse aspecto o in-
-cadeira que a criança pode conhe-
--

Em outro estudo publicado por 

-nitivas e motoras em crianças no 
Cacoal/Ro respectivamente. Nes-

-
ainda as crianças com desempe--stress alto e rendi-

a socialização.
-

a criança se isole e procure brin-cadeiras mais individualizadas. 
o desenvolvimento dessa criança como um ser pertencente a um 

Esse papel recai muitas vezes 

-
com que essa criança se sinta par-

--

-

-
ter uma ação plasmadora sobre -cadeiras que as crianças intera-
ambiente em que estão inseri---tos conhecimentos adquiridos no cotidiano e que vem cheio de -deiras. Quando o educador rea-liza as brincadeiras não importa apenas a realização da ativida-de e sim o momento que o aluno 
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causada pela utilização do lúdi-

--
-mitindo com que a criança tenha maior prazer em aprender.

-
teoricamente acima das suas 

-
das brincadeiras que desenvol-vem o aspecto de socialização. 

-
-sariamente nas aulas de educa--las as crianças tinham atividades 

reduzido. Os alunos eram muito participativos durante a aula de 

anos brincavam no pátio reser-

-
-
-dades motoras. Apesar da pouca 

corriam muito livremente pelo 

-

maneira positiva ao serem esti-muladas a brincar. A literatura aponta que o brin-
-lidades necessárias para a vida 

habilidades motoras. --nutos de recreio. Nas observa-

-tor. Nos diversos brinquedos do pátio sempre havia uma criança 

e outros se sentiam provocados 

Observou-se que outras crian---mo havendo no espaço brinquedos 
-

O primeiro principalmente entre 
e representavam simbolicamente -tivo era mostrar quem era o mais 

possibilidade de cooperação e in-
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