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RESUMO

O presente trabalho dissertativo: “Um olhar sobre a infância e as brincadeiras infantis a partir 
de relatos de idosos da cidade de Mineiros”, é resultado do processo de pesquisa desenvolvido 
no período de 2004 a 2007. Este trabalho está articulado à linha de pesquisa Formação e 
Profissionalização docente e faz parte do projeto de estudos da infância da UFG/FE "Políticas 
Públicas  e  Educação  da  Infância  em Goiás:  história,  concepção,  projetos  e  práticas”.  O 
trabalho teve como objetivo conhecer  e compreender  as  brincadeiras  infantis  na vida dos 
idosos de Mineiros nas décadas de 1910 a 1940. Propusemos investigar sobre qual o lugar das 
brincadeiras na infância dos idosos de Mineiros e, para tanto, buscamos articular os elementos 
históricos constitutivos da infância, desde a antiguidade clássica européia até os dias atuais no 
Brasil,  principalmente  em  Goiás.  Também  buscamos  compreender  as  concepções  de 
brincadeira para Froebel (1782-1856), Kishimoto (1993, 1997, 1998) e Arce (2002, 2006), no 
campo da pedagogia;  Brougère (1998, 2001),  no campo da sociologia  e  Vigotski  (1998a, 
1998b, 2004) Leontiev (2004, 2006) e Elkonin (1998), no campo da psicologia. A pesquisa 
teve como orientação teórica o materialismo-histórico-dialético e o método utilizado foi o 
qualitativo  do  tipo  histórico.  Como  instrumentos  consultamos  documentos,  leituras 
bibliográficas, depoimentos, relatos orais e entrevistas, como forma de obter informações e 
conhecimentos a respeito do objeto investigado. O universo da pesquisa abrangeu um número 
de 180 entrevistados, sendo 97 homens e 83 mulheres com idades que variavam entre 61 a 
103 anos. Procuramos, por meio dos relatos e entrevistas dos idosos, fazer um levantamento 
das  brincadeiras  vivenciadas  por  eles  durante  a  infância  e  que  permanecem no  universo 
infantil.  Dentre  as  mais  citadas encontramos  as  brincadeiras  de  roda,  de  curralzinho,  de 
cavalinho de pau, de casinha e de laçar bezerro. Também discutimos algumas categorias que 
emergiram a partir dos relatos dos idosos, como trabalho, violência e gênero. 
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