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RESUMO: 

O Projeto Brincadeiras e Jogos Tradicionais na Instituição de Educação Infantil, 

intercorreu em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da cidade de 

Goiânia. Na turma estavam matriculados vinte e cinco alunos, do agrupamento de 

quatro anos. O referido projeto, elaborado com base em Helm e Beneke (2005)
4
, foi 

fruto de um estudo aprofundado dessa temática que partiu das experiências vividas por 

nós com os alunos no estágio. Por meio do contato com a turma, das observações, de 

nossa participação, bem como da produção de relatórios, de reflexões e de análises 

teóricas, entendemos a necessidade de desenvolver um trabalho voltado para o “Brincar 

na instituição de Educação Infantil”, uma vez que percebemos dificuldades das crianças 

quanto à forma como as mesmas lidavam com os jogos e as brincadeiras no âmbito do 

espaço educativo. A partir dos estudos de importantes autores da área, tais como 

Kishimoto (1999)
5
, Wajskop (2001)

6
, dentre outros, percebemos que o brincar ao longo 

da história, foi se constituindo como uma atividade própria da infância, à medida que se 

passou a entender a criança não como um homem em miniatura, mas como um ser de 

natureza específica, que precisa ser pensada em suas especificidades. As propostas de 

atividades foram elaboradas visando atender as dificuldades dos alunos, levantadas no 

decorrer do Projeto, acerca do que as crianças conheciam sobre os jogos e as 

brincadeiras tradicionais, para a elaboração de uma “rede de conhecimento”. De forma 

dialógica refletimos com os alunos acerca do Brincar e sua configuração macro (em 

outras localidades). Foi a partir dos interesses levantados inicialmente que decorreu 

nosso Projeto de Trabalho, uma vez que foi necessário o entendimento e valorização do 

que os alunos conheciam, para após aprofundarmos e refletirmos acerca dos 

conhecimentos sobre os jogos e as brincadeiras tradicionais. Os momentos práticos das 

brincadeiras e dos jogos foram as atividades mais apreciadas pelos alunos, porém as 

discussões que traziam para o centro a percepção dos mesmos em relação ao mundo (as 

relações familiares e sociais), enriqueceram demasiadamente o Projeto. As ideias das 

quais partilhamos partem da concepção de que o conhecimento é construído de forma 

coletiva, dialógica, histórica e social e de que, similarmente, as brincadeiras e os jogos 

tradicionais têm caráter histórico e sociocultural, oferecendo fundamento às crianças 

para compreensão do mundo e de si mesmas. 
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