
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Igor Galdino da Silva Moreira 

Jackeline Abgair dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: da arte de construir ao prazer de brincar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Igor Galdino da Silva Moreira 

Jackeline Abgair dos Santos 

 

 

 

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: da arte de construir ao prazer de brincar 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Departamento de Educação 

Física, como parte dos requisitos exigidos 

para a conclusão do curso. 

 

Orientador: Prof. Gilbert de Oliveira Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos que direta e/ou indiretamente 

influenciaram e nos auxiliaram no decorrer de 

nossa vida acadêmica.  

 

AGRADECIMENTOS 



 

Agradeço a todos que contribuíram no decorrer desta jornada, em especial: aos 

meus pais e irmãos que sempre me apoiaram e encorajaram a seguir em frente. 

A minha namorada Elizabeth, mãe de minha princesa Ana Clara, que puxou minha 

orelha diversas vezes, sendo o meu combustível quando eu pensava em desistir. 

Ao Professor Orientador, Gilbert de Oliveira Santos que desde o primeiro momento 

da orientação, deu o suporte necessário para o desenvolvimento deste trabalho. 

Ao meu amado filho Luiz Fernando, que com todas as adversidades que a vida nos 

proporcionou, continuou ao meu lado. 

Aos colegas de curso pelo companheirismo e pela disponibilidade para me 

auxiliarem em vários momentos. 

 

Igor Galdino da Silva Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 



Esta fase da minha vida é muito especial e não posso deixar de agradecer a Deus 

por toda força, ânimo e coragem que me ofereceu ao longo deste percurso, tornando possível 

a realização de um sonho. 

É claro que não posso deixar de falar sobre uma pessoa que foi minha base, meu 

exemplo, minha madrinha Maria Antônia de Oliveira Lopes, que em momento algum me deixou 

desistir, sempre me incentivando, através de gestos e palavras, a superar todas as dificuldades. 

Ao meu pai Adair José dos Santos por ter me dado a vida.A minha mãe Suzime de Jesus Santos 

(in memoriam), por ser um dos maiores motivos para que eu pudesse correr atrás dos meus 

sonhos. Ao meu namorado, Pedro Henrique Pires, por ter sido um dos meus maiores 

incentivadores. A minha irmã, Vitória Aparecida dos Santos, por ser meu maior motivo de ir 

em busca dos meus sonhos. 

A todas as pessoas que, de uma alguma forma, me ajudaram a acreditar em mim, 

deixo um agradecimento eterno, porque sem elas não teria sido possível. 

A esta universidade, meu agradecimento profundo, porque sempre encontrei os 

recursos necessários para evoluir e alcançar todas as metas. 

Ao longo de todo percurso, eu tive o privilégio de trabalhar de perto com os 

melhores professores, educadores, orientadores. Sem eles não seria possível estar aqui 

hoje,com o coração repleto de orgulho. 

A quem não mencionei, mas esteve junto, eu prometo reconhecer a proximidade, a 

ajuda e o incentivo, todos os dias da minha vida. 

E é claro que eu não poderia deixar de agradecer ao meu orientador Giba. 

Obrigado pela paciência e pela dedicação. 

 

Jackeline Abgair dos Santos 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 



 

Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido com uma turma de 

crianças de uma escola pública no município de Gouveia/MG. Tem como objetivo descrever a 

trajetória da construção de brinquedos antigos, que estão se perdendo ao longo do tempo. 

Compreender de que forma essa prática pode contribuir no desenvolvimento da criança. Possui 

a finalidade de expor e reafirmar a notória importância da ludicidade no desenvolvimento da 

criança. Para isso, explora alguns conceitos a respeito da relação entre ludicidade, educação e 

educação física e apresenta o desenvolvimento de técnicas de construção de brinquedos que 

podem auxiliar o processo humano e educativo do brincar. Após a experiência, ficou notório 

como esta prática pode modificar o ambiente escolar, pois a ludicidade presente fez com que 

os alunos se socializassem , tornando os vínculos mais evidentes no brincar. 

Palavras-chave: Brinquedo; Ludicidade; Educação; Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



This work presents an experience report developed with a group of children from a 

public school in the municipality of Gouveia / MG. It aims to describe the trajectory of the 

construction of old toys, which are being lost over time. Understand how this practice can 

contribute to the child's development. It has the purpose of exposing and reaffirming the 

notorious importance of playfulness in the development of the child. To this end, it explores 

some concepts regarding the relationship between playfulness, education and physical 

education and presents the development of toy construction techniques that can aid the human 

and educational process of playing. After the experiment , it was  how the practice of toy 

 Construction can modify the school environment, because the present playfulness made the 

students socialize, making this link more evident in the play. 

 

Keywords: Toy; Playfulness; Education; Physical Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É muito recorrente observar nos espaços escolares, professores de áreas de 

educação física evitar desenvolver atividades com seus alunos que impliquem na construção de 

brinquedos e no desenvolvimento de brincadeiras, especialmente as brincadeiras tradicionais. 

Todavia, apesar dos brinquedos e das brincadeiras não serem tópicos distintos e formarem o 

mesmo eixo temático, é importante levar em consideração de que estes possuem ramificações 

diferenciadas, implicando numa análise mais detalhada, que será proposta por este trabalho. 

O brincar, qualquer que seja a idade, é fonte de estimulação para a criança, e uma 

estimulação vital para o seu processo de desenvolvimento e de crescimento. Quando se brinca 

se ensina algo. Todavia, nem todo brincar é excelente para a formação da criança. É por isso 

que o brincar na educação precisa ser bem planejado e direcionado. Brolesi et al (2015) ressalta 

a importância que a criança aprenda divertindo-se. Conforme a autora, “o lúdico vem do latim 

‘ludus’, que significa brincar, e pressupõe ‘vínculo’. Neste brincar estão incluídos jogos, 

brinquedos e divertimento. De tal modo, o lúdico é assim representado pela autora: 

 

O lúdico representa o processo de aprendizagem e descoberta do ser humano. A 

espontaneidade é o fator primordial para uma existência saudável, na qual o indivíduo 

amplia sua capacidade criadora, e um dos objetivos é criar situações de relaxamento, 

desenvolvendo sua liberdade de ação e atuação (BROLESI et al, 2015, p. 21). 

 

Por sua vez, ao se referir às brincadeiras, estas não podem ser consideradas apenas 

‘o brincar’, haja vista que há muitos pontos que envolvem a cientificidade de técnicas como 

estas e sua valorização deve ser foco da educação. A brincadeira traz possibilidades de relação 

da criança com as coisas diferente, por exemplo, daquelas oportunidades proporcionadas pelas 

atividades do cotidiano. Nessa perspectiva, Brougére (1997, p.97-98), salienta que de acordo com a 

visão Cultural: 

A criança está inserida, desde o seu nascimento, num contexto social e seus 

comportamentos estão impregnados por esta imersão inevitável. Não existe na criança 

uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de relações interindividuais, 

portanto, de cultura [...]. É preciso partir dos elementos que ela vai encontrar em seu 

ambiente, para se adaptar a suas capacidades. As brincadeiras pressupõem uma 

aprendizagem social. (BROUGÉRE, 1997, p. 97-98). 

 

No que tange ao contexto escolar, cabe também ressaltar que o papel da escola é 

fundamentalmente no sentido de “transmitir, de maneira lógica, coerente e sistemática, os 

conhecimentos acumulados historicamente pelo homem, ou seja, os conhecimentos científicos, 

tecnológicos, filosóficos, culturais, etc.” (FRANCO, 1998, p.56). 
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Assim sendo, ao se analisar a importância da construção de brinquedos com um 

olhar ‘filosófico’ e também ‘sociológico’, isso implica estar-se trabalhando com o ser humano 

em sua forma ampla, contextualizado numa determinada sociedade. Com isso, poder-se-ia 

também dizer uma sociedade escolar. Portanto, por meio desse olhar “social”, que implica em 

considerar os brinquedos e as brincadeiras que este estudo se propõe, ressaltando-se, assim, sua 

viabilidade e sua importância no contexto educacional, o que implica em se discutir com maior 

profundidade acerca de tais conceitos, explicitando a importância dos brinquedos e as 

brincadeiras para o desenvolvimento das crianças. 

Logo, a pesquisa partirá da seguinte problematização: Porque brinquedos e 

brincadeiras ainda são pouco utilizados como metodologia das aulas de educação física no 

contexto escolar, levando-se em consideração sua grande importância no processo de 

desenvolvimento e socialização da criança? 

Por esta via, o objetivo geral delimitado para esta pesquisa se dará em averiguar a 

importância da ludicidade, por meio dos brinquedos e das brincadeiras na educação física 

infantil, trazendo uma abordagem mais ampla sobre a importância de inserção dessa 

modalidade nas aulas de educação física. Dentre os objetivos específicos têm-se: descrever a 

trajetória da construção de brinquedos antigos que estão se perdendo ao longo do tempo; 

compreender de que forma essa prática pode contribuir no desenvolvimento da criança, além 

de expor e reafirmar a notória importância da ludicidade no desenvolvimento da criança. 

A metodologia proposta para esta pesquisa se aterá num relato de experiência que 

foi desenvolvido com uma turma de crianças de uma escola pública do município de 

Gouveia/MG. Para tanto, partirá, inicialmente, de um método de Revisão de Literatura, cuja 

proposta será “expor resumidamente as principais ideias já discutidas por outros autores que 

trataram do problema, levantando críticas e dúvidas, quando for o caso” (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p. 66). Quanto à abordagem, será ainda uma pesquisa de natureza qualitativa 

que, conforme Goldenberg (1997), trata-se de uma pesquisa que “não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, etc.” (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

Uma pesquisa descritiva, haja vista que esta, “exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. (TRIVIÑOS, 1987, p. 110). A pesquisa em foco não 

delimitará um período específico para seleção dos artigos a serem pesquisados, sendo que seu 

foco será se ater aos principais teóricos que discutem a temática em questão, a partir de suas 

principais obras. 
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No que diz respeito aos locais da busca, estes se darão por meio de livros, sites de 

banco de dados, etc. As palavras-chave utilizadas para fazer a busca referente aos artigos a 

serem selecionados serão: brinquedos, brincadeiras, educação física.  

Referente aos resultados a serem obtidos com a pesquisa, espera-se que, a partir da 

experiência da construção de brinquedos com as crianças, seja possível mediar situações de 

aprendizagem, de modo a transformar o ambiente escolar, principalmente no decorrer das aulas 

de Educação Física, proporcionando aos alunos uma maior vivência destes com o universo dos 

brinquedos. 
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2. BRINQUEDO, LUDICIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O ser humano, no processo de construção da linguagem e do pensamento simbólico, 

da apropriação de cultura e do desenvolvimento do raciocínio, esse processo ocorre devido ao 

fato das interações culturais que nós vivenciamos (MARÇAL et al, 2009). Assim, todo ser 

humano está inserido num contexto cultural, nós construímos nossa identidade historicamente 

e, consequentemente, iremos nos apropriar do simbólico para representar a realidade, para nos 

comunicar, para trabalharmos, enfim.Conforme Freire (2003): 

[...] é lamentável o fato de que estas brincadeiras tradicionais não se tenham sido 

incorporadas ao conteúdo pedagógico das aulas de Educação Física. Pois, aprender a 

trabalhar com essas brincadeiras poderia garantir um bom desenvolvimento das 

habilidades motoras sem precisar impor às crianças uma linguagem corporal que lhes 

é estranha. (FREIRE, 2003 apud SANTOS, 2009, p. 211). 

 

Os brinquedos e as brincadeiras são formas de apropriação da cultura, de incentivo 

e de manifestação do pensamento. Representam ainda uma das formas de desenvolvimento de 

um pensamento mais complexo e uma das formas de aplicação da imaginação dentro de um 

contexto. Nas palavras de Brougére (1997): 

 

O círculo humano e o ambiente formado pelos objetos contribuem para a socialização 

da criança e isso através de múltiplas interações, dentre as quais algumas tomam 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 parecendo buscar nenhum resultado além do prazer que a atividade proporciona. 

(BROUGÉRE, 1997, p.61). 

 

A brincadeira está presente no desenvolvimento infantil, desde os bebês, quando 

estes começam a brincar com bichos de pelúcia, a interagir, a falar, cantar. Tudo isso permeia 

o universo da brincadeira da criança, o que traz muito prazer, vinculação e muita estimulação 

seja ela na linguagem, estimulação motora e, principalmente, começa a trabalhar os vínculos 

afetivos da criança. Conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai descobrindo o mundo ao 

seu redor, sendo muito importante os pais estimularem isso. O engatinhar, por exemplo: é muito 

importante que a criança engatinhe e explore. Para Vigotski (1984): 

 

A brincadeira cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, 

relacionando os seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel na brincadeira e suas 

regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no 

brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 

moralidade (VIGOTSKI, 1984, p.114). 
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Nesse sentido, ressalta-se ser considerada natural a associação do brincar como algo 

divertido, descontraído, muitas vezes, como um mero entretenimento para a criança. Todavia, 

é importante o entendimento da função que o brincar representa na vida da criança. O brincar 

pode ser considerado algo vital, algo que a criança precisa estar sempre exercitando. E, assim, 

é importante estar sempre atento à qualidade deste brincar. Salienta-se que haja a interação da 

criança com o brinquedo não é necessário comprar coisas caras ou fazer elaborações grandes. 

Uma brincadeira de roda, de pular, um pega-pega, um pique esconde, enfim, coisas simples, 

mas que podem fazer muita diferença para o desenvolvimento das crianças. De acordo com 

Friedmann (2004): 

 

[...] vivemos em uma cultura de muitos brinquedos e menos brincadeiras; muita 

impessoalidade e pouco respeito à individualidade; mais competitividade do que 

cooperativa; uma cultura lúdica violenta, impassível, indiferente, com medo. [...] e 

inúmeras dúvidas a respeito de como restituir ou recriar uma ludicidade mais saudável 

(FRIEDMANN, 2004, p. 16). 

 

No que tange aos brinquedos, sabemos que estes são objetos que têm como objetivo 

levar diversão à vida do homem. As crianças utilizam muito o brinquedo. Existem brinquedos 

de diversas espécies: bicicleta, corda, bola, videogame, carrinhos, pistas. Tudo isso são 

brinquedos que, por sua vez, têm como objetivos levar diversão à vida da criança, promover a 

alegria. A partir desse pressuposto, de que os brinquedos têm por objetivo o lazer e a diversão, 

é necessária a compreensão de que eles não surgiram de um momento para o outro. Eles, assim 

como a nossa vida, vieram de um processo histórico. Brougére (1997) afirma que: 

A infância é consequentemente, um momento de apropriação de imagens e de 

representações diversas que transitam por diferentes canais. As suas fontes são muitas. 

O brinquedo é, com suas especificidades, uma dessas fontes. Se ele traz para a criança 

um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, traz-lhe, também, formas e 

imagens, símbolos para serem manipulados (BROUGÉRE, 1997, p. 40). 

 

Antigamente, as crianças brincavam com recursos da natureza, utilizavam pedras, 

cipós, rios, árvores para se divertirem. Com o passar dos anos, principalmente com a Revolução 

Industrial, esses materiais foram sendo aprimorados e as crianças foram ganhando objetos cada 

vez mais ricos para se divertirem. Conforme Friedmann (2006) apud Silva (2015): 

As brincadeiras e os jogos durante o século XX passaram por mudanças significativas, 

como: a redução do espaço físico, por consequência do crescimento dos centros 

urbanos e da falta de segurança; a diminuição do tempo disponível à estimulação 

lúdica; a expansão da indústria que passou a oferecer brinquedos mais atraentes e 

vinculados ao consumismo, influenciados pela propaganda e mídia televisiva 

(FRIEDMANN, 2006, apud SILVA, 2015, p. 11-12). 
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Hoje os brinquedos brasileiros são controlados pelo Inmetro (Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia), são altamente qualificados, passando por um processo 

de vistoria e inspeção a fim de garantir a segurança das crianças. A ideia é que as crianças se 

aproximem cada vez mais da realidade e que tenham objetos que lhes tragam a diversão. 
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3 .BRINQUEDOS TECNOLÓGICOS E BRINQUEDOS TRADICIONAIS 

 

Com a simplicidade dos jogos, brinquedos e brincadeiras antigas, vemos, no mundo 

contemporâneo, grande parte dos jogos infantis que encantaram e fizeram parte do cotidiano 

infantil desaparecer, por influência da televisão, dos jogos eletrônicos e das diversas 

transformações sofridas pelo ambiente urbano, que fizeram ruas e calçadas deixarem de ser 

espaços para a criança brincar. Segundo Meira (2003): 

 

O apagamento da singularidade, a “plastificação” dos brinquedos, evoca a era social 

que Benjamin aponta como própria do capitalismo que avança revelando seus 

contornos inclusive no campo da infância. Neste sentido, os brinquedos evocam as 

formações do social, são objetos que revelam em sua configuração os traços da cultura 

em que se inscreve. A infância contemporânea apresenta traços que nos remetem a 

pensar acerca do que se encontra apagado no brincar, hoje (MEIRA, 2003, p.74). 

 

A cultura e o lazer infantil vêm, ao longo do tempo, acabando ou diminuindo, em 

virtude da introdução de brinquedos modernos e a verdadeira “invasão” da tecnologia, quer nos 

brinquedos, quer nos jogos.  

Pode-se dizer que a brincadeira tradicional tem a função de associar a cultura 

infantil, desenvolver formas de convivência social e permitir o prazer de brincar, garante a 

presença do lúdico, da situação imaginária. Agostinho (2003) cita Faria (1993): 

 

Brincar com as crianças e permitir o tempo necessário para que elas possam criar, 

requer do adulto – educador – conhecimento teórico sobre o brinquedo e o brincar e 

muita paciência e disciplina, observar sem interferir em determinadas atividades 

infantis, além da disponibilidade para (re)aprender a brincar recuperando/construindo 

sua dimensão brincalhona. [...] (AGOSTINHO, 2003:78 apud FARIA, 1993, 

p. 150). 

 

Os games, jogos virtuais, não têm a mesma representação de uma brincadeira com 

brinquedos que possam ser compartilhados com outras crianças como os carrinhos, as bonecas, 

a bola entre outros. Aqueles dispensam a presença do outro e da materialidade dos brinquedos. 

Claramente, são maneiras que as crianças inventam para falar deste universo que as cerca, de 

apreender dele ao navegar nas vias eletrônicas, mas a permissão que domina os jogos virtuais 

aponta efeitos de apagamento do tecido social que se conceberia em presença (MEIRA, 2003). 

A globalização inseriu mudanças na relação homem-trabalho na 

contemporaneidade e junto a estas mudanças assistimos a uma revolução tecnológico-científica 

que tem provocado grande efeito no cotidiano e nas relações sociais. Nesse processo, 
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entendemos que a tecnologia sempre esteve presente na relação homem-trabalho. A tecnologia 

refere-se a tudo aquilo que o homem criou, inventou, objetivou, tanto em termos de métodos 

como de artefatos, para estender suas capacidades físicas, motora e sensorial, facilitando e 

simplificando seu trabalho, enriquecendo suas relações interpessoais (KENSKI, 2007). 

Abaixo, imagens de brinquedos antigos que sumiram do cotidiano das crianças: 

 

 

 

 
Figura 1: BatBeg –Anos 70 (Créditos: IPTC Photo Metadata) 

 

Figura 2: 
Pinos Mágicos–Anos70.(Fonte: Reprodução /Flickr)1 

                                                           
2 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/52700610@N08/8008554921. Acesso em: dez. 2018. 

https://www.iptc.org/
https://www.flickr.com/photos/52700610@N08/8008554921
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4 . CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS 

 

A proposta da construção de brinquedos visa a participação e a interação das 

crianças, sendo essa uma maneira de poder desenvolver a criatividade, as habilidades manuais, 

a imaginação, o contado social através da cooperação para construção destes. Estes objetos que 

propiciam à criança o contato, a construção e a desconstrução, encontrados nos mais insólitos 

lugares, produzem prazer à criança do que os brinquedos plastificados, até hoje. (MEIRA, 

2003). Volpato (2002) expõe: 

 

Sabemos que no seu brincar, a criança constrói e reconstrói simbolicamente sua 

realidade e recria o existente. Porém, esse brincar, criativo, simbólico e imaginário, 

enquanto forma infantil de conhecer o mundo e se apropriar originalmente do real, 

está sendo ameaçado pela interferência da indústria cultural e, consequentemente, pela 

falta de compreensão dessa necessidade no ambiente escolar (VOLPATO, 2002, p. 

224). 

 

Visto que o brinquedo é um material mobilizador e elementar para o exercício das 

habilidades verbais, cognitivas e sociais, torna-se uma ferramenta para a aprendizagem e, nessa 

perspectiva, vamos levar alguns brinquedos para serem confeccionados pelas crianças que vão 

participar desde o momento da construção até o resultado final. 

Para Atzingen (2001), a história do brinquedo é tão antiga quanto a história do 

homem. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas e boa 

parte deles permaneceu praticamente inalterada ao longo dos tempos. Do Egito, herdamos o 

jogo da velha e as bolinhas de gude. Da China, o dominó, os cata-ventos e as pipas. Da Grécia 

e de Roma, pernas-de-pau e marionetes. A viagem pela história dos brinquedos nos permite 

percorrer culturas, estilos, modos de vida, regras sociais, uso de materiais e ferramentas, 

relações pessoais. 

Como estratégia para desenvolver nossa metodologia, planejamos uma aula de 

construção de brinquedos com alunos do 4º (quarto) Ano do Ensino Fundamental I da Escola 

Municipal Zulma Miranda, no município de Gouveia/MG. Para tal, foram escolhidos três 

brinquedos que os alunos, orientados pelos sujeitos responsáveis pelo trabalho, confeccionaram 

em uma aula que durou 2 (duas) horas e meia. 

Foi apresentado às crianças um breve histórico dos brinquedos e discutida qual 

relação estes brinquedos teriam com o corpo, além de enfatizar também a importância da 

utilização de materiais que seriam descartados e podem ser reaproveitados, ajudando na 
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preservação do meio ambiente e conseguinte resgatando e mantendo brinquedos esquecidos,às 

vezes nem conhecidos, no decorrer do tempo. 

Foram apresentados e confeccionados os brinquedos (peteca, bilboquê e vai e vem) 

cuja fabricação será demonstrada a seguir. 

 

2.1 Peteca 

 

 
Figura 4:Fonte: Repositório/UFSC/Reprodução. 

 

Não se sabe ao certo a data da criação deste artefato. No entanto, os primeiros 

registros foram observados quando portugueses chegaram no Brasil e viram índios brincando 

com uma trouxinha de folhas cheias de pedras amarrada a uma espiga de milho, que chamavam 

de Peteka. 

Passada de geração em geração, a brincadeira acabou se tornando esporte. Nos 

Jogos Olímpicos de 1920, realizados na Antuérpia, na Bélgica, os atletas brasileiros levaram a 

peteca para se divertir nos intervalos das competições. Atletas e técnicos de outros países 

ficaram encantados com a novidade e queriam a todo custo conhecer suas regras. No entanto, 

essas regras só foram criadas em 1932 por João Perrenoud Teixeira de Souza e reconhecida 
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como esporte pelo CND (Conselho Nacional de Desportos) em 1985 (ATZINGEN,2001,p.146-

147). 

 

2.1.1 Materiais para confecção da peteca2 

 

 Folha de E.V.A. 

 Base/Molde redondo e/ou em formato de flor. 2 peças para cada peteca 

 Cola quente 

 Tesoura 

 Bexiga de balão 

 Areia ou arroz para enchimento da peteca 

 Fita adesiva colorida 

 

2.1.2 Modo de fabricação 

 

 Risque e corte os moldes no E.V.A. Em uma das bases/moldes deve-se fazer um furo 

no meio; 

 Enrole o risco número 1 e introduza-o na base redonda com furo no meio, cole com cola 

quente os recortes do E.V.A na base na parte de dentro; 

 Cole esta superfície redonda à outra pela borda (somente até a metade); 

 Coloque mais ou menos duas colheres de areia em um balão e amarre-o; 

 Cole o risco número três (ou utilize a fita adesiva colorida) em volta da parte de cima 

da peteca fazendo o acabamento; 

 Decore com cola quente, papéis coloridos, E.V.A e outros. 

 

Observe a seguir, o passo a passo (1 a 7) ilustrado, para confecção de uma peteca. 

Passos 1 e 2: 

                                                           
2Retirado do endereço http://www.eev.com.br/arteemeva/?area=album&pg=Peteca+-

+:Passo+a+Passo) 

 



20 

 

 

 

 

 

 

Passos 3 a 7: 
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2.2 Bilboquê 

 

O bilboquê é um brinquedo muito antigo, encontrado em diferentes países, como 

Japão, México, Estados Unidos e França, com pequenas variações em sua forma. Até hoje 

ninguém descobriu quem o inventou nem quando apareceu. Pinturas de artistas europeus 

indicam que o brinquedo era jogado pelos reis e pelos nobres e muito possivelmente também 

pelas pessoas comuns, nas ruas. Sabe-se que no fim do século XVI ele era conhecido e vendido 

na França. O bilboquê é uma bola de madeira com um furo, presa por um cordão e um bastão 

pontudo, onde ela deve ser encaixada. É também conhecido por emboca-bola. 

Segundo pesquisadores, bilboquê é uma palavra de origem francesa, tendo relação 

com a palavra bille, que tanto pode ser traduzida como "pequeno bastão", como por "bolinha-

de-gude”, e aparece em textos desde 1534. Na França, o bilboquê era um dos brinquedos 

favoritos do Rei Henrique III (1555-1589) e esteve em moda na Corte de Luís XIV (1638-

1715). No Japão, recebe o nome de kendama e em diversos países latino-americanos, recebe o 

nome de balero.(ATZINGEN, 2001, p.56). 
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Figura 5: Pintura do Século XVII – Criança com bilboquê. 

 

2.2.1 Materiais para confecção do bilboquê 

 

 Uma garrafa pet 

 Uma tampa de garrafa pet 

 Barbante 

 Tesoura 

 Fita adesiva colorida e tinta para enfeitar 

 

2.2.2 Modo de fabricação 

 

 Corte a garrafa PET na altura do gargalo, lembrando uma tacinha; 

 Corte cerca de 40 cm de barbante; 

 Amarre uma ponta do barbante na tampinha de refrigerante e amarre a outra ponta na 

ponta da garrafa PET; 

 Enfeite com o durex colorido ou então faça pinturas. 

 

2.2.3 Como brincar 
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Com apenas uma mão, lançar a tampinha para encaixá-la dentro do gargalo da 

garrafa. 

Obs: Este brinquedo trabalha a mão, o braço e o ombro. Sendo muito bom para a 

coordenação motora. 

Figura 6: Modelo de bilboquê feito com material reciclável.3 

2.3 Vai e vem 

 

Durante o verão de 1976, surge na Itália o brinquedo Vai e vem, que é formado por 

uma bola de plástico ovalada com abertura no centro, por onde passam duas cordas de nylon. 

Nas extremidades de cada corda ficam as alças que cada jogador segura e usa para movimentar 

a bola. 

A brincadeira divertida, que também serve de exercício para os braços, ficou 

popular no Brasil no começo dos anos 80. O desafio não era apenas conseguir lançar a bola até 

chegar ao outro jogador, mas também desembaraçar as cordas antes de começar a brincar, 

desatando nós que se formaram misteriosamente (parecidos com os que vemos nos nossos fones 

de ouvido atualmente). 

 

                                                           
3Disponível em: http://defensoresdanatureza.com.br/como-fazer-um-bilboque-passo-a-passo.html. Acesso em: 

dez. 2018. 

 

http://defensoresdanatureza.com.br/como-fazer-um-bilboque-passo-a-passo.html
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Figura 7:Modelo tradicional de Vai e vem4 

 

2.3.1 Materiais para a confecção do Vai e vem 

 

 2 garrafas PET 

 Barbante 

 4 argolas de plástico 

 Tesoura, durex colorido (ou fitas adesivas). 

 

2.3.2 Modo de fabricação 

 

 Separe duas garrafas pet limpas e sem rótulos; 

 Corte com a tesoura 1/3 da garrafa pet a partir do fundo (o equivalente a um pouco 

mais que o meio da garrafa); 

 Separe dois fios de barbante (o comprimento do barbante vai depender da idade da 

criança, ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços). Passe esses dois fios de 

                                                           
4 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+vai+e+vem&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2a

hUKEwjYjIKfnOTfAhUCf5AKHQPrCqQQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=689#imgrc=jC8TYEAg1wMJb

M. Acesso em: dez. 2018. 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+vai+e+vem&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjYjIKfnOTfAhUCf5AKHQPrCqQQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=689#imgrc=jC8TYEAg1wMJbM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+vai+e+vem&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjYjIKfnOTfAhUCf5AKHQPrCqQQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=689#imgrc=jC8TYEAg1wMJbM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+vai+e+vem&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjYjIKfnOTfAhUCf5AKHQPrCqQQsAR6BAgFEAE&biw=1280&bih=689#imgrc=jC8TYEAg1wMJbM
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barbante dentro das garrafas, em seguida amarre cada ponta do barbante em uma argola 

de plástico. Utilize as partes de cima que sobraram das garrafas para fazer o “vai e vem”. 

Encaixe-as uma na outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora; 

 Para decorar o “vai e vem” passe fita adesiva colorida em volta das garrafas. Quem 

quiser também pode pintar as garrafas que fica muito bacana. 

 

Observe o passo a passo (1 a 9) ilustrado, para confecção de um Vai e vem. 

Passos 1 a 3: 

 
Passos 4 a 7: 

http://www.painelcriativo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/como-fazer-brinquedo-criancas-vai-e-vem-garrafa-pet-reciclagem-divertida-1
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Passos 8e 9: 

 

2.3.3 Como brincar 

 

O objetivo é mover a bola de um lado para o outro, num constante vai-e-vem. Perde 

quem não conseguir dar continuidade ao vai-e-vem. 

 

 

 

http://www.painelcriativo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/como-fazer-brinquedo-criancas-vai-e-vem-garrafa-pet-reciclagem-divertida-2
http://www.painelcriativo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/como-fazer-brinquedo-criancas-vai-e-vem-garrafa-pet-reciclagem-divertida-3
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da experiência da construção de brinquedos com as crianças, podemos 

verificar o que Vigotski (2008) afirma acerca de que as crianças trazem consigo potencial para 

interagirem socialmente e a mediação dos adultos, no caso, nós autores do trabalho de pesquisa, 

é de fazer com que se promovam desenvolvimento vindo do exercício das potencialidades 

cognitivas. 

As diversas situações de aprendizagem, aliadas com o momento de interação, 

fizeram com que as crianças se empenhassem bastante participando da atividade. Nenhum dos 

24 (vinte e quatro) alunos da turma objeto de pesquisa ficou sem fazer a atividade. A professora 

responsável pela turma em questão disse que a atividade proposta foi muito válida no sentido 

em que essas crianças, a partir da vivência de construção dos brinquedos aproveitando material 

reciclável, assimilaram a atividade e conseguiram finalizar tudo que lhes foi proposto. Além do 

mais, ficaram contentes, pois teriam para si brinquedos confeccionados por eles mesmos. 

Os brinquedos escolhidos para as crianças construírem e sua relação com a 

educação física passam muito pelo que afirma Galindo (2016): 

 

A Educação Física escolar, sendo uma prática social, poderá viabilizar às crianças e 

aos jovens o acesso ao conhecimento sobre a construção de brinquedos de sucata, 

sempre em conformidade com o contexto social no qual a escola está inserida. Deve-

se, ainda, ressaltar que construir brinquedos nas aulas de Educação Física poderá ter 

como finalidade o desenvolvimento de atitudes e de valores, o autoconhecimento, o 

reconhecimento e a valorização da cultura do outro, visando o compartilhar de 

criatividade e de criticidade (GALINDO, 2016). 

 

Foram escolhidos os brinquedos Vai e Vem e Peteca, pois, caracteristicamente, são 

brinquedos em que são necessárias mais de uma pessoa para utilização, assim, tanto na 

construção como na utilização dos brinquedos as relações interpessoais se evidenciaram. 

Em termos de pluralidade, o experimento tinha como objetivo transformar o 

ambiente escolar – principalmente nas aulas de Educação Física – proporcionando aos alunos 

uma maior vivência deste e, lapidando-os com princípios e valores. 

Foi possível observar ao final da experiência, que os alunos ao verem os materiais 

serem transformados em brinquedos por suas próprias mãos, vivenciaram momentos de 

satisfação aliados à autonomia e à criticidade. 
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