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Resumo 

 

Sabemos que o brinquedo sempre fez parte da vida 

das crianças, desde a antiguidade até os dias atuais, 

porém com menos relevância, por isso propomos 

discutir alguns problemas relacionados à infância dos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Os livros 

didáticos pouco utilizam essa metodologia, entre o 

brincar e aprender no processo de ensino 

aprendizagem, pois o brincar já não faz parte da 

atividade cotidiana infantil que está veiculada ao 

mundo das tecnologias onde “brinca” com a máquina. 

Nesse contexto, pretende-se fazer um histórico dos 

brinquedos infantis das sociedades antigas, da história 

dos pais e as formas de brincar atualmente. Partindo 

deste histórico, serão propostos aos alunos a 

construção de brinquedos da antiguidade e perceber 

que são brinquedos semelhantes aos atuais, mas que 

houve um abandono na cultura do brincar com 

bonecas, carrinhos, pernas de pau, ioiô, pião, 

amarelinha, entre outros, e é através dos brinquedos 

que a criança vai se libertar do mundo e se inserir no 

imaginário, onde poderá reinventar seu mundo, 
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estando atualmente  durante muito tempo em frente ao 

computador ou em jogos de videogame, brincando de 

forma diferente.  

Palavras-chave BRINQUEDOS, HISTÓRIA, CRIANÇA, EDUCAÇÃO, 

APRENDIZAGEM. 

Formato do Material Didático UNIDADE DIDÁTICA 

Público Alvo ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

DO COLÉGIO ESTADUAL DE PATO BRANCO 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O presente material será desenvolvido com o 6º ano, do Colégio Estadual de 

Pato Branco- EFMPEN, em Pato Branco, em 32 horas aulas com alunos da faixa 

etária de 10 e 11 anos.  

 As crianças do 6º ano hoje encontram - se num momento em que o ato de 

brincar vem passando por profundas transformações e as brincadeiras de hoje não 

parecem ser tão coletivas quanto antigamente, ficando restritas ao “mundo do 

game”.  

Este projeto pretende discutir alguns problemas diretamente relacionados à 

infância das crianças do 6º ano do Ensino Fundamental. O principal deles é entender 

porque as crianças não brincam mais como antigamente. Para isso, partiremos do 

presente, ou seja, discutiremos com as crianças quais as formas de brinquedos, 

brincadeiras e jogos que utilizam atualmente. 

A cultura do brincar nem sempre foi entendida e compreendida da mesma 

forma através dos tempos, principalmente se compararmos a antiguidade clássica 

com os dias atuais. Esta proposta de intervenção pedagógica pretende fazer um 

estudo histórico dos brinquedos infantis na Roma Antiga, e em outras sociedades 

antigas, relacionando-os com as diferentes formas de brincar nos dias de hoje. 

Walter Benjamin (2002, p.96) afirma que a criança tem a liberdade em aceitar 

ou recusar as coisas, não poucos dos antigos brinquedos (bola, arco...) terão sido 
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impostos à criança como objeto de culto, os quais mais tarde devido à imaginação 

infantil transformaram-se em brinquedos. 

A pesquisadora Ana Meira, citando Walter Benjamin, afirma que: “Os jogos 

infantis são impregnados de comportamentos miméticos, que não se limitam de 

modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser comerciante 

ou professor, mas também moinho de vento e trem. A questão importante, contudo, 

é saber qual a utilidade para a criança desse adestramento da atitude mimética.” 

(MEIRA, 2003)  

O brincar da criança é diretamente proporcional à associação livre do adulto. 

Pois o brincar e jogar são formas básicas da comunicação infantil, com as quais as 

crianças inventam o mundo e elaboram seus aspectos internos e os impactos 

exercidos pelos outros (mundo externo). (KLEIN,1970) 

Os brinquedos e brincadeiras elaborados e vivenciados pelas crianças ao 

longo da história da humanidade são, portanto, objeto de estudo que surgem à 

medida que entendemos a infância como categoria geracional sociologicamente 

instituída e produtora de uma cultura própria. (DINIZ,2005) 

Com base nos estudos dos autores citados percebemos que os brinquedos e 

brincadeiras infantis podem ser utilizados como ferramenta para a prática 

pedagógica em sala de aula. 

Uma atividade de aprendizagem, controlada pelo educador, toma o 

aspecto de brincadeira para seduzir a criança. Porém, a criança não 

toma a iniciativa da brincadeira, nem tem o domínio de seu conteúdo e 

de seu desenvolvimento. O domínio pertence ao adulto, que pode 

certificar-se do valor do conteúdo didático transmitido dessa forma. 

Trata-se de utilizar o interesse da criança pela brincadeira a fim de 

desviá-la, de utilizá-la para uma boa causa. Compreendemos que aí 

só existe brincadeira por analogia, por uma remota semelhança. 

(Brougère, 2001, p.96-7). 

Com o objetivo de conhecer a história dos brinquedos e das brincadeiras 

antigas dos povos gregos e romanos, principalmente, será organizado um texto 

informativo para os alunos se familiarizarem com os diferentes brinquedos e 

brincadeiras desses povos. 
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 Alguns desses brinquedos serão manipulados pelas crianças em sala de aula 

e depois elas irão produzir/construir seus próprios brinquedos, relacionando-os e 

percebendo as mudanças e permanências ao longo dos séculos. 

 

 

 

 

 Será entregue para os alunos um texto sobre a história dos brinquedos 

infantis da antiguidade. Vamos conhecer alguns! 

 

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A INFÂNCIA E O BRINQUEDO 

   Em 1837 Fröebel abriu o primeiro jardim de infância, onde as crianças eram 

consideradas como plantinhas de um jardim, do qual o professor seria o jardineiro. A 

criança se expressaria através das atividades de percepção sensorial, da linguagem 

e do brinquedo. A linguagem oral se associaria à natureza e à vida. 

A educação da infância se realiza através de três tipos de operações: 

 a ação,o jogo 

 o trabalho. 

Fröebel foi o primeiro educador a enfatizar o brinquedo, a atividade lúdica, a 

apreender o significado da família nas relações humanas. Idealizou recursos 

sistematizados para as crianças se expressarem: blocos de construção que eram 

utilizados pelas crianças em suas atividades criadoras, papel, papelão, argila e 

serragem. O desenho e as atividades que envolvem o movimento e os ritmos eram 

muito importantes.(Disponível em: 

http://froebeleaeducao.blogspot.com.br/2010/07/froebel-e-e-o-surgimento-do-primeiro.html) 

e http://froebelfriedrich.blogspot.com.br/2010/05/bibliografia-e-principais-obras-de.html.  

 

 

 

http://froebeleaeducao.blogspot.com.br/2010/07/froebel-e-e-o-surgimento-do-primeiro.html
http://froebelfriedrich.blogspot.com.br/2010/05/bibliografia-e-principais-obras-de.html
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História dos brinquedos: 

Bonecas 1      

 

 

 

 

 

 
Figura 1- BONECA DE PANO 
Fonte- LUIS, 2013  

 

 A origem das bonecas se perde no tempo e sempre esteve presente em todas 

as culturas. Possivelmente as primeiras estatuetas de barro tenham sido feitas pelo 

Homo sapiens sapiens há 40 mil anos, na África e na Ásia, com propósitos 

ritualísticos.  

 Segundo Atzingen, a transição das bonecas como ídolos para brinquedos 

provavelmente ocorreu no Egito, há 5 mil anos. Algumas bonecas tinham braços e 

pernas articulados e também cabelo humano. Os meninos romanos se divertiam 

com bonecos de cera e argila representando soldados. 

 A boneca em Atenas era utilizada como nos dias de hoje, um brinquedo, 

exceto o simbolismo que a boneca exercia durante o casamento, em que as 

mulheres atenienses consagravam suas bonecas à deusa Afrodite, que 

representava o amor e a beleza, pois esperavam ter sorte no amor. Este legado 

ateniense permanece forte na cultura do brincar. 

                                                           
1
 As bonecas  sempre fizeram parte do cotidiano das crianças desde a antiguidade,e em diferentes culturas, 

mantendo sua permanência ao longo do tempo e da história. Atualmente existem uma oferta de bonecas das 
mais deferentes opções e estilos, incentivando e desejo das crianças consumirem os novos modelos 
apresentados pela mídia. 
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 Na Grécia e em Roma, em 500 a.C., as 

bonecas eram chamadas de outros nomes: 

nympha e puma, que significava moça 

pequena.  

 Na Idade Média, os estilistas usavam 

as bonecas com seus modelos para vesti-las 

com suas criações onde as pessoas de posse 

(rainhas e damas) escolhiam seus vestidos. 

 As primeiras bonecas que falavam 

mamá e papá foram produzidas em 1823 e 

aperfeiçoadas em 1880. A Barbie foi criada 

nos Estados Unidos em 1959 e revolucionou o 

conceito de bonecas.                          

     
                                                                                            Figura 2 -  Boneca Barbie 
                                                                                            Fonte: MORAES, 2013 

 
Segundo Brougère (2001) o discurso que atribui à brincadeira um valor na 

educação relaciona-se com a história e tem origem ideológica e científica. 

Considerado ou pareça jogo ou brinquedo educativo tem lugar garantido na sala de 

aula. Em pesquisa desenvolvida na França e citada por Brougère (1994), verificou-

se que os brinquedos privilegiados são aqueles ideais a uma vida cotidiana e 

pacífica da criança, como animais em miniatura e bonecas bebê, além das peças de 

montar.  

[...] 99% das classes estão munidas de jogos de montar, fazendo 
com que os brinquedos de construção e montagem estejam 
presentes em diversas formas e que os brinquedos de aprendizado 
sejam mais numerosos à medida que a criança cresce. Por trás dos 
brinquedos e jogos está o material pedagógico, evidentemente 
legitimado pela escola (p.17).  

 

A despeito de todas estas intenções é preciso falar que a presença do brinquedo 

não declaradamente educativo na escola ainda é motivo de polêmica, pois nas 

escolas ainda os alguns educadores permanecem ensinando de forma tradicional 

(quadro e giz, apenas). 
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                                                                                            Figura 3 – Boneca Susi 
                                                                                            Fonte: LUIS,2013. 
 

 

No Brasil a boneca Susi, lançada em 1962 

fez muito sucesso. É a boneca brasileira e 

competia com a Barbie pela preferência das 

meninas. Relançada em 2007, Susi ganhou um 

corpo mais esguio, com pernas e cintura mais finas 

e seios mais volumosos. Segundo Brougère (1994), 

as bonecas Barbie e Suzy são consideradas duas 

bonecas-manequins, bonecas-bebê e em seu 

ambiente infantil, reconhecemos alguns aspectos da 

BARBIE 

 

Em 1945, Ruth Handler, seu marido Elliot e um amigo chamado 

Harold Matson começaram o negócio na garagem da casa em Los 

Angeles, fabricando acessórios para bonecas. Deram o nome de 

Mattel, juntando as iniciais dos sobrenomes. Em 1958, Ruth 

percebeu que sua filha preferia brincar com bonecas de papel, porque 

tinha grande variedade de roupas para trocar, do que brincar com as 

bonecas tradicionais. A partir daí teve a ideia de criar uma boneca 

com ares de adulto, parecida com a Marilyn Monroe e com roupas 

que acompanhasse a moda e o nome era o apelido de sua filha 

Bárbara. 

Barbie chegou às lojas e no primeiro ano foram vendidas 351 mil 

unidades, custando três dólares. Barbie exerceu mais de 80 profissões 

diferentes. Em cerca de 40 anos foi vendido cerca de 1 bilhão em 

150 países. Atualmente se vende uma Barbie a cada 10 segundos. 

(ATZINGEN, 2001) 
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nossa realidade cotidiana. Também percebemos sociedades diferentes, sociedades 

passadas e podem ser reconhecidas pelas suas bonecas, roupas e suas casinhas. 

(BROUGÈRE,1994,p33) 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marionetes 

                                                                                                Fonte: LUIS, 2013.  
                                                                                                Figura:4 Marionete 

 As primeiras marionetes foram 

encontradas no Egito com corpo de 

madeira e a cabeça de marfim, onde 

serviam de divertimento dos faraós. 

Em Atenas, no século V A.C., o 

teatro de marionetes já apresentava 

as tragédias gregas. Eram usadas 

para divertimento popular nas ruas, 

parques e feiras.  Quando as 

marionetes começaram a ser 

A Barbie já estava com três anos quando a Estrela resolveu 

criar uma boneca brasileira que também atendesse seus 

desejos e criou a Susi, em 1962, com um guarda-roupa com 

muitos vestidos e outros acessórios. Em 1974 ela ganhou um 

namorado, o Beto. Em 1985, com 23 anos de existência 

deixou de ser fabricada e em 1997, voltou novamente ao 

mercado. (Susi Colegial, Susi Liga pra Mim, Susi na Onda do 

Tchan e a Susi Tchan na Selva, etc.) Em 2000 a Estrela 

lançou a Susi negra: Susi Olodum. (ATZINGEN, 2001) 
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manufaturado para o comércio, o custo era alto e poucas pessoas podiam comprar 

(apenas as crianças nobres).  

Segundo Ariès, em 1747, Barbier escreve. "Inventaram-se em Paris uns 

brinquedos chamados fantoches... Essas bobagens divertiram e dominaram Paris 

inteira, de tal forma que não se pode ir a nenhuma casa sem encontrar alguns, 

pendurados nas lareiras. São dados de presente a todas as mulheres e meninas, e a 

loucura chegou a tal ponto que, no início deste ano, todas as lojas se encheram 

deles para vendê-los como presentes...”(Ariès,1981,p76) 

 Os portugueses que trouxeram o teatro de marionetes para o Brasil no 

séc.XVI, utilizando para a catequese dos índios. Atualmente são muito conhecidos 

como bonecos de fantoches. 

 

 

 

 Eram também chamados de: 

 

 

 

Pião 

 Surgiu há cerca de 3 mil anos a.C., na Babilônia, feitos de argila e com as 

bordas decoradas com formas de animais e humanos e em relevo. Os piões foram 

encontrados na Itália através de escavações. Geralmente feitos de madeira, é um 

objeto cônico e, em sua extremidade, 

apresenta uma ponta de metal. Quando 

torcido, com um fio, faz o movimento de 

giro. 

Figura 5 – Pião 

Fonte: MORAES, 2013. 

 

 

 

Manulengo  ( mão molenga), 

Mané Gostoso, Bringhela, 

João Redondo, Babau ou 

Benedito 
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Orientações Metodológicas 

ATIVIDADE 1:  

 Nesta atividade pretende-se trazer o brinquedo (bonecas: Barbie, Suzi, 

entre outras) e deixar exposto na sala de aula e, enquanto os slides sobre a 

história dos brinquedos estarão sendo apresentados. Iremos mostrar a 

representação do brinquedo e os alunos poderão manuseá-lo e aprender/recordar 

de como brincar, pois em outro momento confeccionarão seu próprio brinquedo. 

Fazer uma sondagem entre as crianças para saber se alguns deles conhecem o 

brinquedo. 
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Peter Bruegel,1560.  

 

Figura 6: Peter Bruegel. Jogos infantis, 1560. In: MICKLETHWAIT, 1997. 

 

No século XVI, na região hoje compreendida pela Holanda, viveu um pintor 

flamengo e seu nome é Pieter Brueghel, Breughel ou Brueghel, não se sabe 

informar também sua idade e se o ano exato de seu nascimento é 1522, 1525 ou 

1528. Porém, sua vida e sua obra guardam interrogações, mistérios e paradoxos2. 

No entanto,  

 
o aqui e o agora que definem o sentido de sua obra ganham plena existência quando 

o pintor se propõe a narrar os episódios e as situações de vida cotidiana, com uma 

preocupação de fazer inveja a um botânico do século XIX. Tendo vivido durante o 

pleno florescimento renascentista das cidades flamengas, o universo que elegeu para 

                                                           
2
 Acredita-se, sob tal ponto de vista, que as pinturas de Bruegel, bem como as reflexões de diversos artistas sobre religião, 

filosofia e movimentos políticos contemporâneos ao século XVI e ao período da Renascença em geral, projetam uma 
concepção romântica dos artistas como criadores autônomos. Suas obras projetariam a visão de que eles, enquanto 
indivíduos, poderiam ascender sobre o contexto social no qual eles viviam. A obra Jogos Infantis insere-se nas pinturas de 
Pieter Bruegel diretamente relacionadas a cenas populares. Trata-se de uma de suas grande paisagens, pintada no ano de 
1560. A ambiguidade e as divergências de interpretações a respeito das origens sociais de Bruegel são frequentes desde os 
primeiros escritos realizados a seu respeito, atribuídos a Carel van Mander (Século XVI - Amsterdã). Foi van Mander, por 
exemplo, quem primeiro caracterizou Bruegel como um camponês e, assim, um membro da mesma classe das figuras 
amplamente representadas em suas obras. 
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seus quadros foi, porém, o das aldeias rurais e sua cultura marcadamente medieval. 

(GÊNIOS, 1969, prancha II/III). 

 

Segundo um investigador paciente, não há aqui menos que 84 brincadeiras. 

Algumas delas não existem mais, foram apagadas da memória. Outras existem até 

hoje, com inúmeras variações. Porém, há algo muito diferente nessa obra. Crianças 

anônimas, nenhuma delas ri. Assemelham-se a pequenos adultos tristes, que 

apenas se ocupam de uma atividade. “E são justamente as formas assumidas por 

essa atividade que movem a atenção do artista” (idem). 

 

[...] o que de mais seguro se pode dizer da arte de Pieter Brueghel é que ela 
constitui o derradeiro – e magnífico – testemunho de um mundo em vias de 
desaparecimento. Um testemunho que concilia o real e o fantástico, o 
cotidiano vivido e o imaginário temido. (idem) 

 
 

No quadro “Jogos Infantis”, o flamengo Pieter Brueghel (1525?-1569) mostra 

cerca de 250 personagens participando de 84 brincadeiras em 1560.( 

http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/brinca8.htm) 

Há quem diga que essa pintura era uma crítica aos políticos e ao governo da 

cidade porque “brincavam com coisa séria”. Grande parte delas é conhecida ainda 

hoje. Muita gente acha que brincadeira é coisa de criança. Observe que o quadro 

mostra algo bem diferente. Vejam que há adultos brincando, mostrando que todos 

podem ser felizes brincando. Outra curiosidade dessa obra é o período em que foi 

criada. Naquele tempo a brincadeira era vista como algo pecaminoso pela sociedade 

e ainda não existia o sentimento de infância. Logo as crianças eram consideradas 

como adultos em miniaturas. Apenas por volta do século XX com a eclosão do 

movimento científico, que a brincadeira ocupou com mais força a mente de grandes 

pensadores que investigavam o desenvolvimento humano. Mas muito antes disso, já 

tínhamos filósofos que levavam a brincadeira como algo muito sério. Platão dizia: “A 

criança aprende brincando e brincando ela é feliz”. 

É difícil definir, pois, segundo Ariès (1981), “no mundo das fórmulas 

românicas, e até o fim do século XVIII, não existem crianças caracterizadas por uma 

expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido”. (ARIÈS, 1981, p.51) Ao 

que tudo indica, “essa recusa em aceitar na arte a morfologia infantil é encontrada, 

aliás, na maioria das civilizações arcaicas” (idem, p51). Crianças sendo vistas como 

http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/brinca8.htm
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adultos e adultos como se fossem crianças. Um dualismo evidenciado pelo pintor 

entre infância e idade adulta. 

Um pouco da infância medieval segundo Ariès (1981): 

“As coisas mudam quando ele se aproxima de seu sétimo aniversário: 

abandona o traje da infância e sua educação é entregue então aos cuidados dos 

homens”.(idem,p72) Ele destaca que, nessa fase, não existia muita discriminação 

entre meninos e meninas, que ambos os sexos usavam o mesmo traje, uma espécie 

de vestido, e que a brincadeira com bonecas era comum a meninos e meninas. 

Tenta-se então fazê-lo abandonar os brinquedos da primeira infância, 

essencialmente as brincadeiras de bonecas: "Não deveis mais brincar com esses 

brinquedinhos (os brinquedos alemães), nem brincar de carreteiro: agora sois um 

menino grande, não sois mais criança". (idem) Ele começa a aprender a montar a 

cavalo, a atirar e a caçar. Percebemos na obra a presença infantil, mas nessa época 

havia particularidades, quanto aos jogos. Para Ariès era comum, no século XVI, 

crianças participarem dos jogos dos adultos. Esse gosto em representar de forma 

reduzida as coisas e as pessoas da vida quotidiana, hoje reservada às criancinhas, 

resultou numa arte e num artesanato populares destinados tanto a satisfação dos 

adultos como à distração das crianças. (idem,p75) 

“A infância tornava-se o repositório dos costumes abandonados pelos adultos. 

Por volta de 1600, a especialização das brincadeiras atingia apenas a primeira 

infância; depois dos três ou quatro anos, ela se atenuava e desaparecia. A partir 

dessa idade, a criança jogava os mesmos jogos e participava das mesmas 

brincadeiras dos adultos, quer entre crianças, quer misturada aos adultos. Sabemos 

disso graças principalmente ao testemunho de uma abundante iconografia, pois, da 

Idade Média até o século XVIII, tornou-se comum representar cenas de jogos: um 

índice do lugar ocupado pelo divertimento na vida social do Ancien Régime. (...) 

Inversamente, os adultos participavam de jogos e brincadeiras que hoje reservamos 

às crianças. Quanto aos divertimentos dos adultos, não se pode dizer realmente que 

fossem menos infantis do que as diversões das crianças”. (idem, p. 92-93). 

Com o passar do tempo, muitos jogos da corte adaptaram--se ao cotidiano 

infantil e tornando-se brincadeiras de criança, algumas delas, como a cabra-cega, 

existentes até hoje. 

 

Entendendo e interpretando o texto: 
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1. Solicitar que os alunos representem em seus cadernos as formas de 

brincadeiras/brinquedos que utilizam hoje. 

 

2. Leia as frases retiradas do texto acima e responda: 

 

a) “As coisas mudam quando ele se aproxima de seu sétimo aniversário: 

abandona o traje da infância e sua educação é entregue então aos cuidados 

dos homens”.  

     b) "Não deveis mais brincar com esses brinquedinhos (os brinquedos alemães), 

nem brincar de carreteiro: agora sois um menino grande, não sois mais criança". 

     c) Ele começa a aprender a montar a cavalo, a atirar e a caçar. 

      

2.1 Existem relações entre as frases acima? Justifique: 
 

2.2 Se compararmos aos dias atuais existe alguma relação quanto aos tipos de 
brinquedos? 

 

2.3  Montar a cavalo na época da representação da imagem era comum. Existe 

permanência e ou mudança nesta atividade? 

 
      2.4  você conhece alguma brincadeira que ainda é praticada por adultos e 

crianças? 

Orientações Metodológicas: 
 

É fundamental para a releitura da imagem que ela seja projetada num local 

de boa visualização, por exemplo, utilizar o projetor de imagem e projetar na 

parede/ quadro, para que o aluno consiga identificar os detalhes da imagem. 

 

 

 

 
 
 
Ouvir uma canção de roda e depois fazer algumas intervenções. 
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09. ciranda, cirandinha - www.musicasparabaixar.org.mp3

 
 
Vamos conhecer e analisar trechos da obra de Phillipe Ariès,(2009), fazendo 

referência à sociedade da antiguidade romana. 

 

“Nas casas ricas, a vice-família saudavelmente mora no campo, longe das tentações, sob 

a direção de uma velha e severa parenta. "A suas virtudes comprovadas e seguras 

confiava-se toda a progênie da mesma casa. Ela conduzia os estudos e os deveres das 

crianças e também suas brincadeiras e distrações". Assim foram criados César e 

Augusto; o futuro imperador Vespasiano "foi criado sob a direção da avó paterna nas 

terras de Cosa", embora ainda tivesse mãe viva. Com efeito, uma avó paterna devia ser 

severa, enquanto à avó materna cabia ser indulgente; a mesma divisão existia entre os 

tios, cujos nomes eram respectivamente símbolos de severidade e de complacência”.  

“Aos doze anos os destinos de meninos e meninas se separam, assim como os destinos 

dos ricos e dos pobres. Somente os meninos, se pertencem a uma família abastada, 

continuam a estudar: sob o chicote de um "gramático" ou professor de literatura, 

estudam os autores clássicos e a mitologia (na qual não se acreditava absolutamente, mas 

cujo conhecimento identificava as pessoas cultas); como exceção, algumas meninas 

contavam com um preceptor que lhes ensinava os clássicos. Cabe dizer que aos doze anos 

uma menina estava na idade núbil, que algumas eram dadas em casamento nessa tenra 

idade e que o casamento se consumava; em todo caso, aos catorze anos a menina era 

adulta: "Os homens então a chamam de 'senhora' [domina, kyria], e, vendo que nada mais 

lhes resta senão partilhar o leito de um homem, elas se põem a se enfeitar e não têm 

outra perspectiva"; o filósofo que escreveu essas linhas conclui "que seria melhor fazê-

las sentir que nada as tornará mais estimáveis do que se mostrarem pudicas e 

reservadas". Nas famílias ricas, a partir desse momento as moças são encerradas na 

prisão sem grades dos trabalhos de fuso, que serve para demonstrar que elas não 

passam o tempo fazendo o que não devem”. (ARIÈS, 2009, p.28)  
 

Leia o texto com atenção e converse com seu colega ao lado e responda: 

a) Elabore uma lista das palavras presentes neste texto que vocês não 

conheçam o significado. A seguir procure no dicionário o significado das 

palavras, conforme o contexto em que são usadas. 

b) Por que era necessário que as crianças da antiguidade estudassem 

literatura? 
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c) Segundo a tradição romana as meninas costumavam casar-se muito cedo. Dê 

sua opinião. Qual seria a idade adequada para o casamento nos tempos de 

hoje? Justifique. 

d) Converse com seu colega sobre o trecho a seguir e discuta com o grupo 

todas as conclusões tomadas: "A suas virtudes comprovadas e seguras 

confiava-se toda a progênie da mesma casa. Ela conduzia os estudos e os deveres 

das crianças e também suas brincadeiras e distrações". 

e) Leia o trecho a seguir: Somente os meninos, se pertencem a uma família 

abastada, continuam a estudar: sob o chicote de um "gramático" ou professor de 

literatura, estudam os autores clássicos e a mitologia (na qual não se acreditava 

absolutamente, mas cujo conhecimento identificava as pessoas cultas); como 

exceção, algumas meninas contavam com um preceptor que lhes ensinava os 

clássicos. 

Que conclusões podemos chegar a respeito da educação dos meninos e das 

meninas na Antiguidade? 

Orientações Metodológicas 

 Escutar a música ciranda cirandinha e fazer um diálogo com as crianças. Com 

base neste texto pretende-se que o aluno compreenda a organização social da 

época, suas mudanças e permanências ao longo do tempo. 

Continuação da história dos brinquedos 

 Amarelinha  

Antigo jogo romano de odres (saco feito de 

pele) em que os jogadores teriam que saltar com um 

só pé, sobre sacos feitos com pele de bode e untados 

com azeite.  

Fig. 7 – Amarelinha 

           Fonte: MORAES, 2013 
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É desenhada no chão com giz e pode ser produzida em diferentes materiais 

como: plástico, papelão, etc. 

No Brasil recebeu vários nomes diferentes: 

          

 

 

 

 Cinco Marias 

É um jogo pré-histórico. Na Antiguidade os reis jogavam com pepitas de ouro 

ou pedras preciosas. Há diversas maneiras de ser praticada, uma delas é lançar 

uma peça para o alto e, antes que ela caia no chão, pegar outra peça. Depois tentar 

pegar duas, três... até cinco, ficando com as cinco peças na mão. Hoje é praticado 

com saquinhos de pano cheios de areia, ossos ou sementes.  

                                                                 Recebe vários nomes:       

Fig. 8 – Cinco Marias                   

 

Fonte: MORAES, 2013. 

 

 

 Aro 
 Usado na Grécia e no Oriente serviu de base para diversas brincadeiras. 

Chamado de trochus (aro de bronze) era conduzido por uma varinha recurvada. A 

brincadeira era considerada um ótimo exercício, recomendado por Hipócrates (460 

a.C. ?- 377ª.C.?), considerado o Pai da Medicina. Era muito comum no século XVIII, 

na Europa as crianças brincarem nas ruas e praças com aros feitos de ferro ou 

madeira. No Brasil, rodar o pneu pelo chão lembra essa brincadeira.  

 
 
 
 
 

Fig. 9 – Brincadeira do Aro. 
Fonte: MORAES, 2013. 

maré, sapata, 

avião, 

academia, etc. 

três marias, jogo do 

osso, onente, bato, 

arriós, telhos, chocos, 

nécara, entre outros. 
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Bambolê  
 
 

 As crianças do Egito (+-1.000 a.C.), na Grécia e 

Roma utilizavam esse brinquedo, era feito de fios 

secos de parreira. Na América do Sul, era feito de 

cana de açúcar e na Inglaterra de madeira ou metal, 

causando muitos problemas de saúde, sendo 

chamado de aro mortal. Hoje é feito de plástico 

colorido e foi fabricado nos Estados Unidos em 1958 e 

virou mania nos anos 60.  

                                                           

                                                                                                         Figura 10- Bambolê 
                                                                                                         Fonte – MORAES, 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Gangorra  

Surgiu na Grécia Antiga. Era usada no galho de uma árvore onde as crianças 

passavam a corda por um tipo de roldana e segurava em suas extremidades, 

forçando, com o peso a subida e descida. Foi adaptada ao solo com apoio central.  

Fig. 11 - Gangorra. 

 

 

 

 

 

Fonte: MORAES, 2013. 

 

 

Orientações Metodológicas 

 Nesta atividade segue-se as mesmas orientações citadas na atividade 1. 
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Caça palavras 

 

A) Com base nas informações do texto anterior, encontre e pinte com lápis colorido  
no caça- palavras as respostas para as questões abaixo relacionadas. 

1. A boneca ................... trouxe para as crianças a oportunidade de ter  uma 

variedade de peças para trocá-la. 

2. A história do.............................. é tão antiga quanto a história do 

............................ 

3. Da Grécia e Roma herdamos a .................................... e as ............................. 

4. Sabemos que as bonecas tem sua origem primitiva, do período 

.................................., de cerca de 40 mil anos. 

5. As primeiras bonecas teriam se originado da .............................. e da 

......................... 

6. A boneca Barbie surgiu nos ....................................., em 1959 e a Susi, no 

..................... em 1962. 

7. As marionetes também eram chamadas de ............................... 

8. Foram os ........................... trouxeram as marionetes para o Brasil em 1962. 

9. No Brasil a amarelinha é também chamada de .................................. 

10. Foram os ..................................... que trouxeram a primeira fábrica de 

bonecas para o Brasil. 

E S O A E D E U A L E M A E S V M N K I 

F H P M R E R Y G R C A S E U E E F R U 

R O L A D R E T M A C A C A O A T B T I 

M M K R I F D R F G O U T P J S R A R U 

B O J I R B O L A D E G U D E D T M E T 

R S I O E A A R D S A A D E G E R B S R 

E A M N S S E I A E R C G F V S G O S E 

I P H E S T A D O S U N I D O S P L A D 

A I G T S F F A F E R R O T S E O E D S 

G E B E W R R S T A P V J E A S I F C A 
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B N V S R T I D L D O G N R P F L H V D 

H S F O E S C S P B I E H F O T M T K C 

I S D L D J A S I A U D M G R I V I H B 

U A E I D U A A E R Y I D B T D N H P S 

D P S J A N E E O B R I N Q U E D O L A 

E I E H D B E C S I E R G B G D A M U Z 

V E C U O V R D E E A E T Y U J Y E I X 

C N A Y S I F F A T R A D T E K T M R I 

S S S T M A N U L E N G O L S M R A F O 

A F C R E C E C J F G F I O E V F W T U 

C V F E R D D B N I V C D L S C V E V T 

 

 

Orientações metodológicas 

Caro professor, esta atividade se propõe a perceber se o aluno 

desenvolveu algum conhecimento sobre os brinquedos infantis e também 

despertar o interesse pela leitura, buscando informações sobre o assunto 

procurando as respostas nos textos já estudados. 

 

 

 

 

 

 

Continuação da história dos brinquedos.    

 

 

                                  Fig. 12 - BOLA  

                                                                                                                     
Fonte: MORAES, 2013. 

Bola                                                                                                    
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É um dos objetos mais antigos para brincadeiras e jogos. Romanos e gregos 

utilizavam tiras de couro e penas de aves para produzir suas bolas, mas o mais 

utilizado era a bexiga de boi. Redondas ou ovais, há cerca de 6.500 anos eram 

feitas de fibra de bambu, no Japão, e crinas de animais, na China. A bola de futebol 

chegou ao Brasil em 1894, com Charles Miller. Quem inventou a bola de futebol 

branca foi o brasileiro Joaquim Simão, em 1935, para que pudesse ser jogada à 

noite, para alegria dos jogadores.  

Para  Ariès, em Londres, segundo Fitz Stephen, a terça-feira gorda começava 

com brigas de galo que duravam toda a manhã. "À tarde, todos os jovens da cidade 

saíam para os arredores, para jogar o famoso jogo de bola... Os adultos, os parentes 

e as autoridades, vinham a cavalo assistir aos jogos dos jovens e voltavam a ser 

jovens como eles." O jogo de bola reunia várias comunidades numa ação coletiva, 

opondo ora duas paróquias, ora dois grupos de idade: "O jogo de bola é um jogo que 

se costuma realizar no dia de Natal entre os companheiros da localidade. (Ariès, 

1981,p82) 

 

Bola de gude           

Os povos primitivos faziam suas 

bolinhas de pedra, argila ou 

madeira. Na Grécia as crianças 

usavam para jogar castanhas e 

azeitonas e em Roma, nozes e 

avelãs. Em Roma Antiga, o jogo 

era popular.               

 Figura 13 – BOLA DE GUDE 
 Fonte: MORAES, 2013. 
 

 

Gude               nome dado às pedrinhas redondas e lisas retirada dos 

leitos dos rios. 

 (dispinível em tvcultura.cmais.com.br/aloescola/infantis/brincarebom/historia-

bolinhadegude.htm). 
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Arco e flecha 

Na Assíria e na Grécia o arco e a flecha estavam presentes na educação das 

crianças e o legendário Aquiles (considerado imortal) era o modelo. 

No Brasil, Adolfho Porta foi o pioneiro introduzindo como esporte 

(arqueirismo). 

                                 Figura 14: Arco e flecha 

 
 
 
 

 

                       

                                                                                                                     Fonte: MORAES, 2013.     

 

Ioiô  

 É um dos mais antigos brinquedos que existem. Tem origem na China, há 

cerca de 3.000 anos, feitos de marfim e 

cordões de seda. Na Grécia, há cerca de 

2.500 anos havia ioiô de pedra. Nas cortes 

europeias os ioiôs eram decorados com 

joias e padrões geométricos, que ao girar 

representavam figuras. A partir de 1992 se 

tornou mais popular.  

 
 
                                                                                          Figura 15: Ioiô 
                                                                                          Fonte: MORAES, 2013. 
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Dados  

Os dados em cubos são de origem grega, mas já existiam na Índia, no Egito, na 

Pérsia e na Rússia, como pirâmide. Eram produzidos em marfim, osso e madeira ou 

também ouro e pedras preciosas. Calígula, Cláudio e 

Nero, imperadores romanos gostavam muito do jogo. 

Nero, sem sorte, num só lance perdeu fortunas. O 

imperador Justiniano (483-565) proibiu este e outros 

jogos, considerados de azar.  

Figura 16 – Conjunto de Dados 
Fonte: MORAES, 2013. 

 

 

 

 

 

 

Pernas de pau                              Figura 17: Pernas de pau 

 Os romanos criaram as pernas de 

pau para poder atravessar os terrenos 

alagados e para a colheita de algumas de 

algumas frutas, principalmente na Itália. 

Jamais imaginavam que um dia se tornaria 

um brinquedo. Na Idade Média se tornou 

divertimento popular e arte circense.  

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                             

                                                                           Fonte: MORAES, 2013.        
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Labirinto  

 Correspondia um sistema de 

ventilação usado nas grandes obras 

gregas. Esse sistema de canais 

entrou para a mitologia na história do 

Minotauro. Existiam muitos labirintos 

nas ilhas gregas e no Egito. Muitos 

reis europeus construíam labirintos 

nos jardins da corte para se 

divertirem. A brincadeira virou 

passatempo e hoje existem nos 

jornais, revistas, etc.  

 

                                                                                                    
                                                                         Figura 18 – Labirinto 
                                                                         Fonte: MORAES, 2013 
 
 
 
 

Orientações Metodológicas 

 

Esta atividade seguirá as orientações citadas na atividade 1, solicitar que os 

alunos falem se já praticaram atividade semelhante e até poderão criar seu 

labirinto de acordo com o brinquedo escolhido. 
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Agora que você já sabe um pouquinho da história dos brinquedos, converse 

com seus pais sobre os tipos de brinquedos e brincadeiras que eles praticavam 

quando tinham a idade de vocês. Escreva em seu caderno em forma de texto para 

depois socializar com seus colegas. 

Para a próxima aula é necessário que vocês tragam materiais para a 

construção de seus próprios brinquedos. Exemplo: agulha, linha, tecidos diversos 

(podem ser retalhos), papel, tesoura, cola, pedaços de madeira, prego, martelo, fio 

grosso, arame liso enfim, o que precisar para produzir o brinquedo de sua escolha. 

Também poderão convidar algum familiar para vir ajudar na sua atividade. 

 

Orientações metodológicas 

 

Incentivar e sugerir aos pais que contem com detalhes como se 

relacionavam com os colegas ou vizinhos nos momentos de brincar e as 

brincadeiras praticavam e quais eram as mais desejadas pelo grupo e 

individualmente, se nos momentos das brincadeiras também aconteciam brigas e 

perda da amizade ou se era algo passageiro entre os envolvidos. Organizar na 

lousa as brincadeiras citadas pelos alunos e conversar sobre as permanências e 

mudanças ao longo do tempo. Lembrando-se de comparar: Antiguidade Clássica, 

período de infância dos pais e seus brinquedos e brincadeiras até os dias atuais. 

 

 



26 
 

 

 

Construção dos brinquedos pelos alunos. 

Orientações metodológicas 

Neste momento os alunos terão a liberdade para produzir/construir seu 

próprio brinquedo, da sua maneira e com capricho. Incentivá-lo a fazer bem 

feito. 

 

 

Avaliação das atividades referentes ao projeto será observando a 

produção/construção, desempenho e interesse dos alunos durante a exposição aos 

colegas de outras séries dos brinquedos e brincadeiras produzidas durante o 

projeto. 

 

Orientações metodológicas 

Nesta fase do projeto pretende-se fazer uma exposição das atividades 

desenvolvidas durante o desenvolvimento dos trabalhos, principalmente os 

brinquedos produzidos pelos alunos e as diferentes formas de brincar e os nomes 

pelos quais eram conhecidos desde seu surgimento. Possibilitar uma reflexão das 

atividades desenvolvidas e as práticas relacionadas às brincadeiras no cotidiano 
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das crianças a partir deste projeto e se houve percepção das formas de 

alienação e isolamento relacionadas ao brincar na atualidade. 
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