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RESUMO 

Este estudo buscou investigar como o brincar poderia ser desenvolvido durante 

uma recreação infantil para bebês. A criança quando brinca espontaneamente 

está contribuindo com o seu crescimento, auxiliando-a a ser mais criativa 

responsável e durante a brincadeira, elas conseguem favorecer a autoestima, 

construir sua personalidade e interiorizar valores. A partir da revisão de 

literatura foi possível constatar que através de atividades educativas durante a 

recreação, conseguimos facilitar o processo de aprendizagem, tornando-o mais 

prazeroso e significativo. Deixando de ser apenas o brincar pelo brincar e 

inserindo uma recreação com uma intervenção também educativa. Com base 

na execução deste estudo, foi possível concluir que é de suma importância a 

utilização do lúdico, com espaços favoráveis para desenvolver as atividades, 

além de priorizarmos sempre o contato da criança com um adulto de referência 

durante a recreação infantil com bebês, com o objetivo de fortalecer laços, criar 

afetos e consequentemente, facilitar o processo de aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brincar. Brincadeira. Bebês. Desenvolvimento infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study sought to investigate how play could be developed during a 

children's recreation for infants. The child who plays spontaneously is 

contributing to their healthy growth, helping them to be more creatively 

responsible and during play, they can promote self-esteem, build their 

personality and internalize values. From the literature review it was possible to 

verify that through educational activities during the recreation, we managed to 

facilitate the learning process, making it more pleasant and meaningful. It is no 

longer just a joke to play and a recreation with an educational intervention. 

Based on the execution of this study, it was possible to conclude that it is 

extremely important to use the play area, with favorable spaces to develop the 

activities, besides always prioritizing the contact of the child with a reference 

adult during recreation, in order to strengthen ties, create affections and 

consequently facilitate the learning process. 

 

KEY WORDS: Play. Just kidding. Babies. Child development. 
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1. Introdução  

O instrumento central desse trabalho de conclusão de curso é o brincar, 

podendo ser em brincadeiras individuais, coletivas, lugares, formas e 

perspectivas diferentes. Através do brincar, a criança aprende, experimenta o 

mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação, 

organiza emoções.  

A brincadeira, a infância e a criança estão sempre relacionadas. Experimentar, 

descobrir, brincar, surpreender-se e aprender durante as atividades, fazem 

parte do brincar e contribuem para o desenvolvimento das crianças.  

Nesse sentido, Vygostky (1998) ressalta que no brinquedo, a criança cria uma 

situação imaginária, isto é, é por meio do brinquedo que essa criança aprende 

a agir em uma esfera cognitiva, e promove o seu próprio desenvolvimento no 

decorrer de todo o processo educativo.  

Dessa forma, o brinquedo, nas suas diversas formas, auxilia no processo 

ensino aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, isto é, no 

desenvolvimento da motricidade fina e ampla, bem como no desenvolvimento 

de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada 

de decisão, a criatividade, etc. 

Partindo desse princípio sobre o brincar, o brinquedo, suas formas e espaços, 

pensando na minha área de atuação profissional, a recreação infantil, me 

questiono em como poderia desenvolver atividades recreativas também para 

bebês de 0 a 2 anos. Tento nesse trabalho, apresentar uma forma de refletir e 

pensar atividades para esse público.  

A abordagem metodológica utilizada nesse trabalho de conclusão de curso foi 

à qualitativa. Ele serve para obter dados descritivos que expressam os sentidos 

dos fenômenos. O estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, 

experiências da infância, graduação e recreação infantil.  

 

https://www.sinonimos.com.br/perspectivas/
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A respeito da noção de experiência, Josso tece algumas considerações sobre o 

modo como a vivência se transforma em experiência. Para ela, “O primeiro momento 

de transformação de uma vivência em experiência inicia-se quando prestamos 

atenção no que se passa em nós e/ou na situação na qual estamos implicados, pela 

nossa simples presença”. 

 

Nesse sentido, a alternativa encontrada para fundamentar as experiências 

formativas da minha história de vida pessoal e acadêmica foi à narrativa. 

 

As narrativas de vida contam itinerários ao longo dos quais os autores 
qualificam as suas experiências de vida classificando-as, quer em períodos 
felizes, quer em períodos psíquica ou fisicamente dolorosos. A vida humana 
apresenta-se pois de forma ininterrupta nesta dialética do bem-estar e do 
sofrimento (JOSSO, 2002, p.89) 
 

 
 

Logo, recorro a concepções de autores, como também, exponho experiências 

vividas na minha infância, vivências na graduação e posteriormente na minha 

aérea de atuação profissional, para que assim, consiga correlacionar o tema e 

entender que o brincar vai muito além do entretenimento momentâneo e 

efêmero. 

A estrutura deste trabalho de conclusão de curso está organizada em três 

capítulos. No capítulo I, apresento minha história, com momentos desde a 

minha infância, passando pela graduação e. como cheguei ao que hoje é a 

minha empresa, Vão Brincar Realizações.  

No segundo capítulo, discorro sobre a dificuldade de encontrar trabalhos 

ligados a minha área de atuação e trago o livro: O brincar da criança: estudo 

sobre o desenvolvimento infantil, para ajudar a pensar como desenvolver uma 

recreação infantil voltada para bebês. 

Apresento relatos da minha vida profissional e pessoal, articulados ao livro, 

tentando estabelecer uma ligação entre o discurso e a prática, com o objetivo 

de que os pensamentos científicos contribuam para pensar atividades que 
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possam ser desenvolvidas para essa faixa etária, tornando a recreação infantil, 

um momento também educativo. 

No terceiro e último capítulo, apresento uma opção de recreação infantil para o 

público em questão, os bebês de 0 a 2 anos. Exponho um conjunto de 

atividades que foram pensadas a partir do estudo realizado.  

1.2 Importância do tema 

Um dos meus maiores desafios para terminar a graduação, foi realizar um 

trabalho de conclusão de curso que estivesse ligado a minha área de trabalho 

atual, consequentemente, encontrar estudos voltados para a recreação infantil 

com foco no resgate de brincadeiras, como também, encontrar trabalhos de 

recreação infantil para a faixa etária de 0 a 2 anos.  

Pensando nisso, a literatura sujerida para pensar minha história e relacionar 

com pensamentos teóricos, foi o livo: O brincar da Criança: estudo Sobre o 

desenvolvimento Infantil de Philippe Gutton. 

O autor Philippe Gutton é natural da França, formado em psiquiatra, 

psicanalista, doutor medicina, doutor de psicologia, médico de letras e ciências 

humanas. Trabalhou em diversar faculdades, além disso, tambem atuou 

durante muitos anos com projetos voltados para a adolescência e 

adoslecentes. Frequentemente em seus trabalhos abordou questão da 

delinquência juvenil. É autor de muitos livros, dentre eles, o que será abordado 

nesse trabalho de conclusão de curso. O livro O brincar da criança: estudo 

sobre o desenvolvimento infantil, traduzido para versão em portugues por 

Sonia Fuhrmann no ano de 2013, fala sobre o ato de brincar e o seu 

desenvolvimento com um olhar voltado para a psicologia, a criança por si só 

brinca, ela não precisa necessariamente da intervenção de um adulto, mesmo 

sendo essa uma observação comum, é muito dificil perceber quando a criança 

não está brincando, ela consegue representar até ela mesma na brincaderia, 

criando uma dualidade em diversos contextos: a criança e o brinquedo, criança 

e pai, diade mãe-filho,criança e corpo,  criança e seu duplo. 
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Tendo em vista o referencial utilizado, busco estabelecer um paralelo entre 

aquilo apresentado pela literatura, meu cotidiano com a recreação infantil e 

como posso pensar atividades educativas para bebês de 0 a 2 anos. . Fazendo 

um diálogo com os conceitos teróicos apresentados no livro e até que ponto 

eles servem para pensar meu trabalho, como podem ou não me ajudar durante 

a recreação.  

 

BRINCAR NA RUA  

Tarde? 

O dia dura menos que um dia. 

O corpo ainda não parou de brincar 

e já estão chamando da janela: 

É tarde. 

Ouço sempre este som: é tarde, tarde. 

A noite chega de manhã? 

Só existe a noite e seu sereno? 

O mundo não é mais, depois das 

cinco? 

É tarde. 

A sombra me proíbe. 

Amanhã, mesma coisa. 

Sempre tarde antes de ser tarde. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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2. Capítulo 1 - Lembranças da infância 

Inicio esse trabalho relatando a minha história e experiências vividas até aqui, 

mencionando o meu percurso, atividades já desenvolvidas, minhas 

expectativas em relação ao curso de Educação Física e como elas se 

engendram com aquilo que fui e o que pretendo ser pessoal e 

profissionalmente. 

Durante a minha infância, sempre fui estimulada a brincar, como também, a 

praticar esportes. Com três anos de idade, comecei a fazer aulas de natação 

devido a problemas respiratórios e ali, iniciou a minha paixão. Mais tarde, com 

oito anos, entrei para a equipe de um clube de natação de Vitória, no qual 

permaneci durante sete anos, participando de vários campeonatos.  

Nesse clube e também pela minha família, constantemente era lembrada da 

importância da prática esportiva, das tarefas escolares e do brincar. Por 

exemplo, em todo momento obedecer, respeitar os tempos e horários de cada 

atividade. 

Ainda na minha infância, uma das figuras que mais me marcou e influenciou a 

todo o momento brincar, foi minha mãe. Sempre fui muito tímida, e ela achava 

que através das brincadeiras e do esporte, isso poderia me ajudar a ser mais 

sociável, estimulando minha autonomia, cooperação, interação em diferentes 

tempos, espaços e pessoas. 

Brincadeiras infantis e jogos me fazem lembrar à infância que foi vivida com 

muita intensidade, sobretudo, as brincadeiras de rua. As que mais marcaram 

foram: queimada, bolinha de gude, corda, estrelinha, dentre outras. Recordo-

me de que em uma das vezes, minha mãe ficou bastante preocupa porque eu 

tinha ido brincar na casa de uma amiga logo cedo e só retornei muito mais 

tarde. Na época, os aparatos tecnológicos de comunicação não eram tão 

acessíveis quanto são hoje. O relógio cronológico da minha mãe não era o 

mesmo que o meu, aos meus olhos, o tempo de acabar era quando já estava 

suficientemente cansada, o importante era brincar e pronto. 
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Vale destacar também, a influência dos meus professores de Educação Física. 

O primeiro, durante o ensino fundamental, foi muito significativo, visto que, 

suas aulas eram sempre muito didáticas, inclusivas, incentivando 

constantemente a participação e estimulando o trabalho em equipe.  

Outro professor também significativo foi durante o ensino médio. Ele me 

marcou por incentivar a prática esportiva por meio de competições e viagens, 

conhecendo novas culturas, assim como, potencializava as individualidades de 

cada um, com níveis diferentes de responsabilidade, maturidade e capacidade 

de criação. 

Esses momentos aguçavam minha curiosidade e interesse. Estar em lugares 

diversos, com pessoas diferentes e em ambientes variados, despertavam o 

meu fascínio em conhecer o novo, independente do contexto. As Competições 

e ocupações criavam bastante expectativa nos treinos e jogos.  

Recordo-me, uma vez quando chegamos para participar de um campeonato de 

Handebol em outro estado, e lá, éramos considerados a equipe mais fraca. 

Iriamos entrar em quadra sem muita expectativa, a não ser experiência de jogo. 

Nossa técnica sempre realizava uma conversa anterior à partida, nela, 

constantemente falava das potencialidades de cada um e incentivava a todo o 

momento darmos nosso melhor durante o jogo. Sempre dizia que ganhar é 

muito prazeroso e importante, porém, não é o que mais vale a pena, 

precisávamos demonstrar nosso melhor em quadra, se divertir e querer estar 

ali. Teria que fazer sentido estarmos participando daquele campeonato. E 

essas palavras foram essenciais para entrarmos em quadra com toda garra, e 

vencermos o campeonato. 

Vale considerar, que inicialmente a minha aproximação com o Handebol se deu 

apenas como uma brincadeira. E assim como nos esportes, entendo que o 

brincar vai muito além do que se vê na mera diversão. O pega pega, a corda, a 

amarelinha, são brincadeiras que estimulam a ludicidade e o faz de conta, 

sendo eles  essenciais para um melhor desenvolvimento da criança. Alexandre 
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Pavam (apud SOUZA; MARTINS, 2005, p. 183), no texto “É brincadeira”, 

assegura que: 

 É coisa séria: brincar não é apenas diversão. Na hora da brincadeira, 
as crianças desenvolvem-se física e intelectualmente, destacam-se 
como indivíduos, ao mesmo tempo em que estabelecem o convívio 
social, tomam iniciativas próprias e estimulam a criatividade. 

Todos possuem alguma história para contar e muitas são as circunstâncias e 

situações que as compõem, sejam experiências, interesses, ocupações, 

indagações entre outros. Com toda a minha bagagem até aqui, escolhi cursar 

Educação Física, pensando que dentre todas as opções, essa era a que mais 

se encaixava no meu perfil. 

Ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo no ano de 2010, no curso 

de Educação Física – Licenciatura. Minhas experiências se deram por meio da 

participação no Laboratório de Educação Física Adaptada-LAEFA, seminários 

de Educação Física, assistir filmes no cine metrópoles, conversar com pessoas 

de outros períodos como também outros cursos, disciplinas que compõem a 

grade curricular do curso, o importante na minha graduação era vivenciar ao 

máximo aquele momento. Minha família sempre investiu muito nos meus 

estudos e esperava retribuir a altura, era motivo de orgulho principalmente para 

minha mãe, Marlene, o fato de ter uma filha estar estudando em uma 

Universidade Federal. 

Os primeiros períodos da graduação foram destinados a cumprir a carga 

horária complementar exigida pelo curso, sendo assim, escolhi participar do 

projeto Laboratório de Educação Física Adapta-LAEFA. Uma experiência única 

e importantíssima. Onde consegui me perceber mais humana e o quanto a 

imaginação necessita ser desenvolvida para a realização das atividades 

durante as aulas.  

No ano de 2012 precisei trancar o curso, pois iria realizar um intercambio de 12 

meses para a Irlanda, por iniciativa própria, com o intuito de aprender inglês. 

Foram momentos únicos, intensos e marcantes. Quando retornei, dei 

continuidade a minha graduação. 
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Com a retomada das aulas, tive contato com a disciplina Estágio 

Supervisionado, que tem como uma de suas atribuições orientar os futuros 

professores de Educação Física em relação aos aprendizados, reflexões, 

discussões teóricas e experiências. Consequentemente, essa disciplina 

específica, gerou questionamentos importantes para refletir.  

Vários foram os questionamentos, como: conseguirei ser uma boa professora? 

Darei uma boa aula? Como dar uma boa aula? O que essa disciplina realizou 

para se tornar tão especial?  

Um dos Estágios Supervisionados que mais chamaram minha atenção foi na 

Educação Infantil, afinal, era o meu primeiro contato como professora. Nele, 

pude entender na prática um pouco das demandas do ser professor: a 

necessidade de planejar, organização, pesquisar e dinamicidade. Tais fatores 

também fizeram lembrar minha infância enquanto aluna, pois, a Educação 

Física na escola era o momento mais aguardado por mim e pelos colegas. 

Diante de todas as vivências oferecidas pela universidade durante a graduação 

como as disciplinas, estágios supervisionados, congressos e oficinas, também 

tive a oportunidade de estagiar em um cerimonial de festas infantis em Vila 

Velha-ES, intitulada Casa de Alegria. 

Através de uma seleção, entrei para a equipe de brincantes do cerimonial, lá 

tive o meu primeiro contato com a recreação infantil, pois até então só conhecia 

atividades recreativas para festa voltadas para cama elástica, pula pula, pintura 

de rosto e balão mania (escultura com balões). 

Na casa de Alegria Realizávamos festas e eventos, promovendo atividades 

recreativas diversificadas visando o entretenimento. Éramos uma equipe de 

brincantes formada por pessoas de áreas diversas como do Teatro, Circo, 

Psicologia, Pedagogia e Educação Física. A casa tinha como referência o 

resgate de brincadeiras antigas, sendo a festa desenvolvida especialmente 

para o aniversariante, com suas brincadeiras favoritas, cantigas de roda e 

banho de mangueira.   
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Durante todo período que permaneci na casa, me identifiquei com a área da 

recreação infantil. Lá pude experimentar novamente as brincadeiras de rua que 

brincava enquanto criança e como aqueles momentos me deixavam felizes. 

Compreendi que me encontrei profissionalmente e percebi que era o setor pelo 

qual queria me qualificar. 

Posteriormente essa casa de festa fechou. Logo senti a necessidade de 

permanecer na área da recreação infantil. Assim, junto com a também 

brincante, Dana Oliver, fundamos a empresa Vão Brincar.  

A Vão Brincar surgiu com o propósito de resgatar as brincadeiras de 

antigamente e levar a arte no entretenimento infantil, através dos teatros e 

contações de histórias como eram desenvolvidas no cerimonial infantil Casa de 

Alegria.  

A intenção é de buscar e resgatar os tempos da infância, explorando todas as 

formas do brincar, incentivando a alegria, diversão e fantasia. As peças de 

teatro, por exemplo, envolvem a literatura e as fábulas infantis, desenvolvendo 

a cultura por meio de uma ótica criativa. É o contar histórias passando 

mensagens usando a ludicidade, a arte teatral e o que mais a imaginação 

quiser. 

A proposta da empresa Vão Brincar Realizações é realizar eventos para 

crianças e toda família que buscam viver um momento mágico com sabor de 

infância por meio da melhor conexão que existe: a do afeto. Uma conexão de 

alta velocidade feita por meio de brincadeiras lúdicas, abraços fortes e contato 

com o mundo da imaginação, deixando de lado os aparelhos eletrônicos para 

aproveitar a natureza, compartilhar experiências e se reconectar com a 

infância. Trata-se do brincar livre, em espaço aberto, com brinquedos não 

estruturados, em que as crianças encantam o lugar com suas brincadeiras de 

pular corda, pique-pega, queimada, coelhinho sai da toca e entre muitas outras 

que fazem parte da infância. 
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Acredito que o brincar é coisa séria e deste modo a empresa segue o 

movimento SlowKids, um conceito que defende a desaceleração da rotina da 

criança e a valorização do tempo livre na infância. 

Conceito criado por Tatiana Weberman e Juliana Borges, reconhece a 

importância do brincar e em respeitar as fases do desenvolvimento das 

crianças, valorizando o tempo livre, promovendo brincadeiras ligadas à arte e a 

natureza. 

As brincadeiras lúdicas proporcionam o desenvolvimento emocional e a 

sensibilidade da criança. A oportunidade da troca, das relações que acontecem 

por meio do brincar, despertam a imaginação e o prazer da diversão. 

Nesse contexto sobre a importância do brincar, salienta Vygotsky (1998, p. 

168): 

Brincar é aprender, na brincadeira, reside à base daquilo que mais 
tarde permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. O lúdico 
torna-se, assim, uma proposta educacional para o enfrentamento das 
dificuldades no processo de ensino na escola.  

 

Ressaltando assim, a importância do brincar na infância e dos aspectos lúdicos 

para a aprendizagem. Portanto, é possível compreender que não existe limite 

para brincar, é uma atividade saudável, prazerosa, divertida e significativa. 

Imagine um caça ao tesouro, com pistas e missões para serem cumpridas, 

crianças encantadas com um universo de fantasias, onde conseguem se ver 

em um navio pirata em busca de um tesouro perdido. Todo esse momento se 

torna em algo divertido, mágico e encantador. São essas brincadeiras que 

garantem que suas potências e afetos se comuniquem. 

O lúdico é uma atividade de entretenimento que tem como missão dar prazer e 

divertir as pessoas envolvidas. Cada criança é especialmente única, e com 

dificuldades diferentes. Portanto, elas não podem e não devem ser tratadas 

sempre em um mesmo método.  

Santos (1997) afirma que: 
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 O brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, 
intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança 
forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça as habilidades 
sociais, reduz a agressividade, integra-se a sociedade e constrói o 
seu próprio conhecimento (SANTOS, 1997, p. 20) 

Tais atividades devem estimular o interesse, a criatividade, a interação, a 

capacidade de observar, experimentar, inventar e relacionar conteúdos e 

conceitos. Limitar apenas a sugerir, estimular e explicar, sem impor, a sua 

forma de agir, para que a criança aprenda descobrindo e compreendendo e 

não por simples imitação. O espaço para a realização das atividades lúdicas 

deve ser um ambiente agradável, e que as crianças possam se sentir 

descontraídas. Para que o Brincar se torne prazeroso. 

 

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

Brincadeiras de criança; como é bom 

assim brincar;  

Mas, só quem entrar na roda, vai poder 

aqui pular.  

Pular corda, cabra-cega, salvar lata e 

tem pião;  

Mãe da rua e pular cela. Não é bom 

soltar balão.  

Dê um salto e bata as palmas; meio 

giro e vai-se ao chão;  

Meio giro agachadinho. Dê um pulo e 

bata a mão.  

Pega-pega, duro ou mole, morto-vivo e 

amarelinha;  

De boneca ou bicicleta. Vai montar 

uma casinha..  

Mão esquerda, mão direita; minhas 

mãos eu vou cruzar.  
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E uma pomba pequenina, vai surgir 

para voar.  

Fecho os olhos e em silêncio. Uso a 

imaginação:  

 Sou um príncipe ou princesa. Lobo 

mal, eu não sou não. 

O pé esquerdo, o pé direito; os meus 

pés eu vou cruzar.  

E num giro, um rodopio, quase tonto eu 

vou ficar.  

Bata as palmas bem mais forte, giro e 

meio e vai-se ao chão.  

Num só pé agachadinho, vai subindo 

com atenção.  

 

Venha andar no seu carrinho, meio giro 

em rolimã.  

Esconder-se dos amigos, do irmão ou 

da irmã.  

Vou jogar minha peteca, quem pegar, 

cante a canção.  

Dessa roda eu vou saindo, segurando 

a sua mão.  

                                                               

(Moses Adam) 
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3. Capítulo 2 – Infância e experiências: Vão Brincar? 

Quando surgiu a ideia de criar a Vão Brincar Realizações, pensamos em quais 

seriam os pontos que iriamos priorizar e focar enquanto metas, 

resposnabilidades que gostariamos de passar para os nossos clientes.  

Sendo assim, com toda a bagagem da infância, da graduação e principalmenre 

das experiências no Cerimonial Casa de Alegria, decidi continuar a 

proporcionar nas recreações o resgate das brincadeiras antigas, das cantigas 

de roda, dos momentos em que as familias brincam juntos, aumentando o laço 

afetivo.  

Logo surgiu a primeira oportunidade de realizar uma recreação em uma festa 

de aniversário infantil, então, tomei como partida, tudo o que faziamos na Casa 

de Alegria. O primeiro contato se deu via telefone, marcamos uma reunião para 

conhecer a familia, o aniversante, suas brincadeiras, desenhos e histórias 

favoritas e assim, já havia preenchido o primeiro perfil familiar (APÊNDICE A). 

Com a primeira etapa concluida, segui para o planjamento da festa, toda a 

programação de brincadeiras dividida com horários, faixa etária e brincantes 

responsaveis para cada atividade.  

Na segunda etapa, o planejamento, era preciso descrever todas as atividades a 

serem realizados, todos os momentos e estabelecer tempo para todas elas. A 

recreação é dividida em seis momentos momentos (APÊNDICE B). 

Iniciamos a festa com a recepção interativa, ou seja, a recepção dos 

convidados, realizada pelos brincantes com malabares, bolas de sabão e 

bambolês, interagindo de maneira divertida e espontânea.  

Em seguida realizamos o momento da roda, que chamamos de ciranda. 

Cirandinha. Onde as crianças e os seus responsáveis serão convidados a 

participar da roda, com brinquedos cantados, cantigas de roda e instrumentos 

musicais feitos com materiais recicláveis. 

Depois da roda, os pais serão convidados a participar da gincana com seus 

filhos, onde equipes serão formadas para a realização de brincadeiras como: 
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dança das cadeiras, corrida do ovo na colher, pé com pé, porco espinho entre 

outras, promovendo a interação dos amigos e familiares. Seguida pelas 

brincadeiras de quintal, como piques, corda, coelhinho sai da toca, etc... 

O quarto momento é a oficina, o momento do fui eu que fiz é a hora de criar, 

onde as crianças aguçam seu lado criativo durante uma oficina artística. Esse 

brinquedo pode ser levado para casa, complementando as lembranças da 

festa. Tipos de oficinas: Swing, quebra cabeça de palito, mobiles, vasinho de 

flor, barquinho de papel, aviãozinho, massinha caseira, peteca, bilboquê, vai e 

vem entre outras. 

Após a oficina acontece o caça ao tesouro com um mapa. As crianças irão 

procurar pistas que foram escondidas, terão um grito de guerra criado por elas 

e ao final ganharão um prêmio por terem encontrado o baú do tesouro. Os 

caças podem ser personalizados de acordo com tema da festa ou não. 

O sexto momento, o era uma vez, é destinado a apresentações artísticas. 

Sugerimos para o responsável da festa um piquenique, assim, as crianças e 

convidados são conduzidos para um local previamente definido pela equipe e 

com uma toalha xadrez estendida no chão, almofadas e comidinhas, um 

espaço é criado para ouvir boas histórias, despertando a imaginação através 

do faz de conta.  

Após a contação de histórias, vamos para o momento do fotão, onde reunimos 

todas as crianças convidadas para tirar uma única foto com a equipe. 

O oitavo e ultimo momento da nossa recreação é o parabéns, onde toda a 

equipe de brincantes se reúne, levando os convidados através de um cortejo 

para a mesa do bolo. 

Diante de toda essa divisão de momentos para a realização da recreação, sinto 

a necessidade de explicar no atual trabalho o porquê que escolhemos esses 

itens como forma de desenvolver a recreação infanti nas festas infantis.   

Iniciamos com a recpção interativa, pois consideramos importante que a 

criança estabeleça uma relação de confiança com quem ela irá brincar, se 
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sentindo segura, ela fica mais a vontade e aceita participar das brincadeiras 

propostas, portanto, proporcionamos uma recepção interagindo com as 

crianças convidadas da festa, desenvolvendo brincadeiras que chamem a 

atenção e que sejam lúdicas. Como exemplo, soltar bolinhas de sabão, piques, 

corda, funcionam como um quebra-gelo inicial e desinibição daquela criança 

mais retraida ou insegura.  

Logo após, iniciamos a nossa roda, onde intitulamos de Ciranda, Cirandinha. 

Aqui entramos no universo das músicas, cantigas e canções de antigamente 

que fundamentam um das missões da Vão Brincar, contribuir para o resgate 

das cantigas que nossos avós e pais brincavam em roda nos velhos tempos. 

Estas envolvem as crianças em uma grande roda, utilizando instrumentos 

musicais reciclados e cantando, elas aprendem ou relembram essas cantigas. 

Utilizar a roda neste segundo momento da festa reforça a recepção e 

estabelece uma maior socialização entre as crianças, nesse instante todas já 

se conhecem e estão brincando juntas. Com o grupo formado e unido através 

da roda, este fica receptivo para o recreador introduzir uma próxima brincadeira 

dirigida.  

Já a gincana interativa tem como objetivo fortalecer os laços afetivos e 

proporcionar momentos de prazer e alegria entre as familias. Constatamos que 

durante algumas programações de festas de aniversário, os pais permanecem 

nas mesas com os adultos enquanto as crianças brincam em outro espaço. 

Pensando nisso, logo após a roda, conduzimos as crianças e seus pais ou o 

adulto responsável para a gincana interativa, com brincadeiras que envolvem 

cooperação, coletividade e parceria, pois sabemos que é essencial para a 

familia essa conexão entre pais e filhos através do brincar. 

As brincadeiras de quintal reforçam o conceito da empresa em resgatar as 

brincadeiras de antigamente, realizadas na rua e no quintal de casa. Devido o 

dia-a-dia dos pais ser acelerado e atualmente estarmos inseridos em um 

mundo avançado tecnologicamente e em constante crescimento, surgem 

fatores que influenciam no não conhecimento das brincadeiras antigas pelas 

crianças, muitas delas residem em condomínios e seu jeito de brincar se limita 
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a area de lazer do prédio e muitas vezes optando por se divertirem com jogos 

eletrônicos.  

Isso nos gerou uma preocupação em não permitir que as brincadeiras de 

antigamente sejam esquecidas. Mesmo que seja por um momento dentro da 

programação da festa, as crianças precisam mergulham no universo das 

brincadeiras que fizeram tanto sucesso com a velha infância.  

O Fui eu que fiz conta com oficinas artísticas, onde valorizamos o potêncial 

criativo das crianças, estas são desenvolvidas de acordo com a faixa etária dos 

convidados e de acordo com a atividade artistica que o aniversariante mais se 

identifica e gosta de fazer, a oficina é pensada junto com a mãe, no momento 

pré-festa, ou seja, onde preenchemos o perfil familiar. As crianças ao 

concluirem a oficina, podem levar para casa o que fizeram como lembrança de 

uma atividade divertida.  

O Caça ao tesouro é uma das atrações mais esperadas pelas crianças durante 

nossa recreação, elas aguardam ansiosas por essa brincadeira. Criamos 

pistas, tarefas e missões para serem compridas, e o lúdico de existir um mapa 

e um báu de pirata, torna a brincadeira mais divertida e curiosa.   

O momento da magia dos contos de fadas através das histórias, intitulamos de 

Era uma vez. Aqui as crianças desenvolvem a sua imaginação e apliam os 

seus conhecimentos. Inserir a contação de histórias dentro das festas tem 

como objetivo envolver as crianças num mundo de fantasias, imaginação e 

também proporciona-lás um acesso cultural.  

Após ouvir histórias, vamos para o que chamamos de Fotão, um momento 

onde juntamos todos os amigos do aniversariante, com o intuito de 

disponibilizar para a familia uma lembrança, uma foto, onde ele irá recordar e 

guardar todos que estavam presentes na sua festa. 

Depois de tanta brincadeira, vamos para o parabéns. As crianças já estão 

euforicas para comer os doces e o aniversariante para assoprar as velinhas, 

logo, criamos um cortejo animado, ao som de zabumba, padeiros, meia-lua, 
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triângulo e assim, cantamos um jingle para acompanhar todos os convidados 

para a mesa do bolo e logo após nos  despedirmos da família. 

Os pacotes de recreação que oferecemos tem duração de duas ou três horas, 

sendo as ativades as mesmas, porém o tempo destinado a cada atividade 

muda de uma opção para a outra.  

Dando continuidade ao planejamento da primeira festa da Vão Brincar, 

finalizamos a segunda etapa e em seguida marcamos uma nova reunião para 

assinatura do contrato e apresentação do planajamento da festa para 

aprovação do responsável.  Pois queriamos que todas as atividades e todos os 

momentos estivessem de acordo com os gostos e dejesos do aniversariante.  

Planejamento aprovado e contrato assinado, a última etapa era a realização da 

festa. Chegou o grande dia e tudo aconteceu dentro dos conformes e horários 

estabelecidos. Todos adoraram a recreação e a partir dali, demos início a uma 

maratona de festa com o propósito de resgatar as brincadeiras antigas, as 

cantigas de roda e proporcionar momentos entre pais e filhos.  

Em maio de 2017, em todo o território nacional, aconteceu a semana mundial 

do brincar. Em sua sexta edição e trazida ao Brasil pelo movimento Aliança 

pela Infância, à campanha tem como mote principal sensibilizar sobre a 

importância do brincar para o desenvolvimento infantil, a ideia do projeto é que 

esses recursos possam apoiar a realização de atividades lúdicas. O Parque 

Botânico da Vale em Vitória ofertou o curso “O brincar, a montagem e o 

funcionamento de espaços lúdicos” com Camila Serra e Luciane Motta da Casa 

do Brincar - São Paulo e a equipe Vão Brincar teve a oportunidade de 

participar. 

Durante o workshop, percebemos que o brincar, além de ser divertido, é 

extremamente importante para o processo de desenvolvimento da criança. A 

brincadeira lúdica, além de contribuir para o fortalecimento do vínculo afetivo 

entre adultos e crianças, proporciona aos pequenos, grandes descobertas, 

estimulando a criatividade, a criação de imagens, o controle de emoções e até 

o aumento de vocabulário. . Como salienta Vygotsky (1991):  

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR752BR752&q=despedirmos&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjb9vHj6pTYAhXCD5AKHewADYwQvwUIJSgA
http://aliancapelainfancia.org.br/semana-mundial-do-brincar/
http://aliancapelainfancia.org.br/semana-mundial-do-brincar/
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O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É 
através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é 
estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração 
(1991 p. 102) 

Compreendemos sobre a importância de proporcionar um ambiente favorável 

para brincar e como contribuir para que crianças de 0 a 6 anos tenham acesso 

às melhores práticas e ferramentas educacionais no desenvolvimento de suas 

capacidades cognitiva, emocional e social, tendo como base o incentivo ao 

fortalecimento do vínculo afetivo e às brincadeiras. 

Até então, o curso foi apenas como um momento de formação, porém no 

mesmo ano, prestamos serviço para uma empresa em Vitória, com duração de 

um mês e dentre todas as atividades solicitadas, estava na descrição o 

seguinte item: Recreação para bebês- 0 a 2 anos.  

Todas as nossas recreaçãos realizadas até aquele momento eram 

desenvolvidas para o público a partir de três anos, nessa idade, as crianças já 

conseguem interagir com grupos, as atividades são mais lúdicas, interativas e 

cooperativas. Então, sentimos a necessidade de buscar novos referencias 

teóricos para entender as necessidades dos bebês.  

Assim, buscamos apoio no livro O brincar da criança: estudo sobre o 

desenvolvimento infantil de Philippe Gutton, para entender a criança em seus 

primeiros momentos, suas atitudes e como perderíamos pensar a recreação 

para esse público.  

O autor Philippe Gutton inicia seu livro descrevendo as atividades pré-lúdicas e 

lúdicas da criança. Gutton afirma que nos primeiros momentos de vida de um 

bebê, as atividades pré-lúdicas resumem-se em atividades prazerosas em que 

a criança é influenciada pelo princípio do prazer: interesse e satisfação.  

Quando a Vão brincar realizações iniciou uma programação para recreação 

com bebês, um dos primeiros pensamentos a serem abordados era em como 

podemos tonar toda a brincadeira atrativa e interativa.  
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Nos meses iniciais de vida do bebê, Gutton diz que ao constituir os estímulos, 

tanto com a mãe, sendo ela um de seus primeiros contatos com o brincar ou 

com outra pessoa durante a ausência da mãe, a criança desenvolve atividades 

visando o prazer. Quando ela está em uma situação diferente, encontra-se em 

um estado de desprazer, logo, entram em questão os estímulos externos a 

criança, oferecido por um objeto, podendo ser manipulação de brinquedo, a 

chupeta, o balanço.  

Em seguida, temos as atividades lúdicas, onde as crianças passam a lidar com 

as emoções, com a raiva, alegria, medo. A passagem por esses sentimentos 

faz com que a criança desenvolva seus conceitos, personalidade e fortalece 

sua autonomia.  

Diante disso, durante a recreação para a primeira infância, priorizamos realizar 

atividades que tenha o contato do bebê com a mãe, entendendo que, quando a 

mesma não está presente, o bebê passa por um estado de desprazer, chora. 

Logo, a todo momento, precisaríamos incentivar os pais a participarem, 

fortalecendo seus laços e afetos familiares.  

Com esse olhar para as atividades lúdicas e pré-lúdicas, precisávamos 

desenvolver momentos para permitir que além do brincar, eles também possam 

se tornar momentos educativos. Todos os espaços da recreação precisam ser 

voltados para a família, para serem utilizados juntos, estimulando os prazeres 

dos bebês e o contato com os pais. 

O momento do brincar para os bebês, a primeiro instante, resume-se , segundo 

Gutton, aos desejos. A criança impõe significados, passa por um processo de 

memorização, permitindo-o repeti-los, integrando-se na história fantasística, 

criando um ambiente capaz de experimentar e moldar de acordo com suas 

experiências e desejos.  

Dessa forma a Vão Brincar precisa elaborar atividades em que as crianças 

possam construir e reconstruir suas referências ao brincar. O lúdico é a criança 

quem cria e cabe àqueles que estão à sua volta oferecer as possibilidades. 
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A sensibilidade dos bebês é influenciada a tudo que acontece ao seu redor e 

aos padrões de formação. A todo tempo eles tentam entender como tudo 

funciona e sua interação com o meio em que vivem é essencial para suas 

novas descobertas, predispostos a aprender coisas novas. 

Dentre tantas definições para a criança e a projeção apresentadas por Gutton, 

que vão desde psicofisiologia, psicologia, ele diz que (2013, p. 85) “O brincar 

em primeiro lugar é projeção”, sendo assim, tentando trazer para a nosso rotina 

nas recreações e planejamentos, entendemos que esse fenômeno pode ser 

encontrado, por exemplo, nas brincadeiras de faz de conta, onde elas 

conseguem transformar o interesse e as vivências em atitudes. 

Ele diz também que as crianças durante suas brincadeiras, tratam o brinquedo 

cada vez com mais significado de acordo com as relações externas, sendo o 

bebê capaz de influenciar até a escolha do brinquedo, tendo como critérios 

iniciais as características físicas, como a textura, formas e sons. 

Logo, o objeto fundado na semelhança e a fantasia precisam estar ligados para 

que a brincadeira aconteça. Desse modo, a Vão Brincar pesquisou brincadeiras 

onde esses fatores poderiam estar sendo trabalhados juntos. 

Sons, cores e texturas diferentes aguçam a curiosidades dos bebês, pensando 

nisso e juntamente com a posição de Gutton quando ele diz que os pais 

transformam a figura do brinquedo e passam a chama-lo de “brinquedos 

educativos”, com o objetivo de torna-los mais hábeis e utilitários para as 

crianças, decidimos produzir painéis sensoriais com o proposito de promover 

diversas sensações ao tato, estimulando também a visão e a audição.  

Através do movimento, dos estímulos e da interação com os objetos e com o 

meio, a criança desenvolve sua motricidade, linguagem e criatividade, 

possibilitando suas descobertas e compreensão do mundo. No ambiente natural 

ela tem o contato com a terra, água, texturas, cores, pesos, uma gama enorme 

para exploração e conhecimento. O faz de conta é uma das possibilidades para a 

criança desenvolver sua criatividade projetando para si, as situações do cotidiano, 
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como por exemplo, o brincar de casinha ou fingir que é o motorista de um 

ônibus, relacionando com os problemas e soluções do aprender real. 

O brincar é uma atividade, brincar é agir. A criança que utiliza de brinquedos, 

instrumentos para brincar, se desenvolve no tempo e espaço.  

Considerando o brinquedo um fator chave para criar um espaço próprio para o 

brincar,  Gutton diz que ( 2013, p. 278) “ a criança deve poder se orientar no 

espaço e organizar o ambiente em que estão os objetos” 
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4. Capítulo 3 – Vão Brincar: a recreação infantil para bebês  

Com base em todas as afirmações feitas por Gutton como também em minhas 

experiências, a Vão Brincar Realizações acrescentou uma nova opção ao 

orçamento, recreação para bebês. 

Nela temos como objetivo oferecer musicalização, brincadeiras sensoriais e 

atividades lúdicas para criar e explorar. Tornando o momento do brincar uma 

intervenção também educativa, observando as fases do bebê e como podemos 

estabelecer atividades para que seja possível contribuir para o 

desenvolvimento dos mesmos.  

Cada cantinho foi pensado especialmente para eles. Um espaço lúdico e 

educativo para toda família, onde todos podem juntos descobrir novas 

experiências, brincar e fortalecer vínculos. E em todas as atividades as 

crianças devem estar acompanhadas por um adulto de referência. 

Lembrando que quando os pais participam da brincadeira junto com seus 

filhos, isso permite que eles o conheçam melhor, podendo perceber as 

fraquezas, aspectos positivos e até mesmo como elas se revelam diante da 

brincadeira. 

A Recreação para bebês é dividida em quatro momentos, com duração total de 

duas horas. São eles: musicalização, painéis sensoriais, piscinas sensoriais e 

espaço lúdico do brincar. 

Na nossa programação de recreação, temos um momento voltado para a 

musicalização, onde utilizamos a música para desenvolvermos a socialização. 

Ela é capaz de atrair a criança, fazendo com que ela desenvolva muitas áreas 

importantes, como a sensório-motora, a fala, fortalece vínculos afetivos com o 

responsável que a acompanha, etc. Utilizamos de brinquedos cantados e 

histórias sonorizadas, explorando sons, estimulando assim a atenção, a 

concentração e a percepção auditiva. Sempre em um espaço seguro, com 

materiais que não oferecem riscos aos bebês e com cantigas de roda 

especificas a faixa etária. 
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Em uma de nossas atuações, passamos por uma situação onde a relação mãe-

filho ficou evidente durante os primeiros meses de vida do bebê. Iniciamos a 

nossa roda com cantigas, estavam pais e filhos sentados em roda e diversos 

materiais a disposição dos bebês, como chocalhos, zabumba e pandeiros. Logo 

na primeira música, a criança estava sentada no colo da mãe a observar toda a 

movimentação do chocalho e o barulho que dele saia. Sua mãe sempre a 

incentivava a também movimentá-lo, mas a criança permanecia estátua. Enfim, 

a criança se sentiu segura e confiante e começou a balançar, em diversas 

alturas, em diferentes partes do corpo encostava e cada movimento uma nova 

experiência, tudo era novo e encantador.  

Porém minutos depois, a mãe se retirou da roda e a criança permaneceu 

sentada, sem realizar nenhum movimento e percebeu a ausência da mãe. No 

mesmo momento começou a chorar, e consequentemente, a mãe precisou 

voltar para a brincadeira, para que a mesma se sentisse segura e apta para 

desenvolver a atividade.  

Dessa forma, prezamos pelo contato dos pais com as crianças, fortalecendo 

laços familiares para que possam se sentir seguras e que as sensações do 

prazer sejam despertadas, o importante é se sentir protegida, com alguém de 

confiança por perto.  

O segundo momento que chamamos de painéis sensoriais, estimulamos o 

aprendizado deixando as crianças livres para brincar, explorar e sentir. São 

objetos diversos, como: tecidos, lixa, pompons, galhos, sisal, calculadoras, 

teclados, fitas, lã, esponjas, entre outros, colados em painéis feitos de placa de 

fibra de média densidade, um material derivado da madeira, para que eles 

possam explorar quando, como e no tempo que eles mesmos quiserem 

(APÊNDICE C).  

 

O dia a dia dos bebês são repletos de descobertas surpreendentes, sendo que 

cada uma delas tem um significado marcante e em consequência podem 

ajudar no seu desenvolvimento. “Tudo é novidade para um bebê que está 

vendo e percebendo o mundo pela primeira vez, portanto, se lhe for permitido, 
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vai se inserir e conquistar o mundo com sua curiosidade” (ORTIZ; CARVALHO, 

2012, p. 104). 

 

O terceiro momento preparamos piscinas sensoriais. Pequenas piscinas de 

plástico, cheias de arroz, cascalhos ou areia, um universo enorme podendo ser 

explorado com as mãos e os pés. Com vários utensílios disponíveis como 

bonecos, carros, pás, peneiras, funis, baldes e pedaços de canos pvc, para que 

a criança possam experimentar, criar, recriar e inventar .Permitindo assim, o 

contato com diferentes materiais e texturas que podem ser exploradas de 

diversas maneiras (APÊNDICE D). 

E nossa última atividade na recreação de bebês é o que denominamos de 

espaço lúdico do brincar. Em um espaço preparado com tapetes de EVA 

coloridos no chão, deixando o ambiente mais divertido, confortável e seguro 

contra quedas e a friagem do chão, colocamos um enorme labirinto feito com 

canos de PVC, com objetos pendurados como chaves, pás, baldes, chocalhos, 

argolas, etc., que convidam a explorar, sentir e experimentar. Contribuindo para 

a brincadeira de forma livre, espontânea e prazerosa (APÊNDICE E).  

Dessa forma, proporcionamos para os bebês através da brincadeira, estímulos 

de aprendizagem, apresentando atividades que ajudam o desenvolvimento dos 

mesmos, sendo eles físicos, emocionais e/ou sociais, permitindo que através 

do brinquedo elas criem seu mundo imaginário, sua construção de 

pensamento.  

Aprendendo através do jogo, do brinquedo e da brincadeira a cooperar, a 

dividir, experimentar, criar e expressar-se livremente. 

 

Casa de brinquedos 

“Chegamos filho, é aqui. 

Prepare-se, aqui você vai descobrir o 

vale encantado. 
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Vai chegar a caverna misteriosa. 

Vai conhecer o estranho laboratório do 

cientista louco. 

E eu queria lhe dizer uma coisa: - Não 

esqueça filho, que uma rosa não é uma 

rosa, Uma rosa é uma manhã, uma 

mulher, um grande amor. 

Uma rosa é uma invenção sua. 

O mundo é uma invenção sua. 

Você lhe dá sentido, você o faz bonito, 

Você o cola de coisas.  

O brinquedo, o que é o brinquedo? 

Duas ou três partes de plástico, de lata, 

Uma matéria fria, sem alegria, sem 

história. 

Mas não é isso, não é filho? 

Porque você lhe dá vida 

Você faz ele voar, viajar, 

Vamos filho, sabe que lugar é esse? 

É um lugar de sonhos. 

Uma casa de brinquedos. 

Vamos entrar?” 

(Fernando Faro) 
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4. Considerações finais 

Feitas essas considerações, que serviram de fundamento teórico para a 

pesquisa junto com minhas experiências e vivências na recreação, foi possível 

compreender vários aspectos que colaboram com o desenvolvimento infantil, 

mais especificamente dos bebês.  

O papel educativo do brincar pode ser entendido através das brincadeiras que 

envolvem a movimentação das crianças, possibilidades de aprendizagem, 

sendo capaz de auxilia-las de forma afetiva, cognitiva e social. Utilizando o 

brincar de forma que torne o momento marcante e significativo tanto para o 

bebê, como para toda a família.  

Podemos dizer que a brincadeira, é um objeto com grande importância para o 

desenvolvimento da criança devendo ser a todo tempo estimulado, e desse 

modo, estará contribuindo com sua maturação. 

Busquei referenciais teóricos que pudessem me ajudar a dar embasamento 

para a criação da recreação infantil para bebês. Logo, as pesquisas evidenciam 

que o prazer, a aprendizagem e a expressão de sentimentos, são os três 

grandes propósitos do brincar para a criança. Dessa forma, todas as atividades 

foram pensadas a partir dessas três questões.  

Queria desenvolver uma metodologia de trabalho destinado a recreação para 

bebês com atividades que fossem além do brincar pelo brincar, desenvolver 

uma intervenção também educativa, com um olhar atendo ao desenvolvimento, 

com um nível de observação, para assim colaborar com as experiências, 

fortalecer os vínculos e o desenvolvimento dos mesmos.  

Portanto, foi possível compreender o que é pertinente para cada etapa do 

desenvolvimento da criança, e assim, conseguir aplicar atividades para ajudar 

a trabalhar várias potencialidades durante a recreação para bebês.  

Podemos utilizar o brincar, a brincadeira, em atividades bem estruturadas e 

planejadas como um recurso pedagógico, pra contribuir com a construção do 

conhecimento da criança, como também desenvolver o pensamento, a 
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imaginação, o raciocínio, bem como favorecer a vida social e emocional dos 

bebês.  

Brincar é fonte de lazer, mas é, simultaneamente, fonte de conhecimento; é 

esta dupla natureza que nos leva a considerar o brincar parte integrante da 

atividade educativa.  

O conhecimento e o brincar são desenvolvidos conjuntamente, enquanto a 

criança brinca, ela está consequentemente aprendendo, e a relação entre 

essas duas fontes, é o que nos faz entender que o brincar é um elemento que 

adicional para as atividades educativas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Perfil Familiar 
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APÊNDICE B – Orçamento Vão Brincar Realizações  
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APÊNDICE C – Fotografias da recreação para bebês- Painéis sensoriais 
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APÊNDICE D – Fotografias da recreação para bebês- Piscinas sensoriais 
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APÊNDICE E – Fotografias da recreação para bebês- Espaço lúdico do brincar 
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