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viii 
Resumo 

 

BEIRA, R.P. O Brincar de Contar e Construir Histórias. 2011. 76 f. TCC do Curso 
de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Paulo. Campus: Baixada 
Santista, Santos, 2011. 
 
No decorrer do desenvolvimento infantil são encontrados diversos elementos que 
contribuem para a evolução desta etapa, sendo o brincar um dos principais 
componentes. A prática do brincar proporciona o desenvolvimento da habilidade de 
criação e possibilita a utilização da personalidade total do indivíduo. A criança quando 
permite ampliar o seu espaço lúdico, consegue criar, promovendo a expansão do real 
desenvolvimento, fazendo com que haja progresso na própria trajetória. Este trabalho 
objetiva apresentar os resultados em que foram avaliados: o comportamento lúdico, os 
interesses, as capacidades e dificuldades de crianças na fase pré-escolar. O trabalho 
teve como participantes: dez mães e seus respectivos filhos no Centro de Atendimento 
a Família (C.A.F.) “Só Pra Te Vê”, situado na Zona Noroeste de Santos. Os 
participantes foram selecionados respeitando os critérios de inclusão: crianças na faixa 
etária de 04 a 06 anos e a assinatura pelas mães do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. As mães foram entrevistadas antes dos encontros de contação de 
histórias, para tal utilizou-se a versão adaptada transculturalmente da Entrevista com 
os Pais Sobre o Comportamento Lúdico da Criança (EIP) – versão 02. Este 
instrumento possibilita conhecer qual o interesse da criança, como se comunica, do 
que ela gosta, do que ela não gosta, os brinquedos preferidos, algumas característica 
de seu brincar, seus parceiros de brincadeira e sua atitude lúdica. Este foi aplicado 
novamente no final das intervenções, com a finalidade de observar modificações das 
respostas das mães quanto ao comportamento lúdico da criança. Para a coleta destes 
dados, utilizou-se um Diário de Observação composto por categorias relativas às 
características da atitude lúdica e para os itens observados e anotados para cada 
criança ao longo de cada uma das histórias, foram estabelecidos os seguintes 
critérios: apresenta seguramente o comportamento; apresenta o comportamento de 
forma insegura; não apresenta o comportamento; comportamento não observado. A 
região onde este trabalho foi desenvolvido é uma região marcada por considerável 
número de crianças em situação de vulnerabilidade social, que apresentam poucas 
oportunidades de expandir seu repertório através do brincar, devido às baixas 
condições socioeconômicas e também pelo empobrecimento de estímulo no período 
da infância. Os resultados apontam que os elementos lúdicos que os participantes 
tiveram maior desempenho ao longo das histórias foram: curiosidade, prazer e 
espontaneidade. Já nos aspectos como a criatividade, iniciativa, senso de humor, 
gosto pelo desafio, resolução de problemas e exploração de materiais, observou-se 
um menor rendimento. Notou-se que na fase inicial das intervenções as crianças se 
mostravam muito agitadas e com baixa concentração e no decorrer ficou evidente 
mudanças no comportamento destas, sendo possível observar o envolvimento, a 
concentração por um período maior, além da colaboração destas. Concluiu-se que 
apesar de alguns elementos do comportamento lúdico não terem tido uma evolução 
notável, o repertório dos participantes mostrou-se enriquecido a partir do brincar de 
contar histórias. 
 
Palavras- Chave: Brincar. Comportamento Lúdico. Desenvolvimento Infantil. Terapia 
Ocupacional.  
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ix 

Abstract 

 

BEIRA, R.P. The Play of Count and Construct Stories. 2011. 76 p. Work completion 
- course of Occupational Therapy at the Federal University of São Paulo. Campus 
Santos, Santos, 2011. 
 
 
In the course of child development are found several elements that contribute to the 
evolution in this step, being the play one of the main components. The practice of 
playing provides the skill development of creation and allows use of the individual's 
total personality. When the child lets enlarge your playful space, could create, 
promoting the expansion of real development, making progress on its own trajectory. 
This work aims to present the results that have been assessed: the playful behavior, 
interests, skills and difficulties of children in the pre-school stage. Was developed with 
ten mothers and their children in Family Care Center (C.A.F.) "Só Pra Te Ver", situated 
in the North-west of Santos. They were selected respecting the criteria for inclusion: 
children aged years between 06 and 04 and the signing by the mothers of the term of 
free and informed contentment. Mothers were interviewed before the meetings of 
storytelling, it was used the culturally adapted version of the Interview with Parents 
About the Child's Playful Behavior (EIP) - version 02. This instrument allows knowing 
what the interests of the child, as communicates, what they likes, dislikes, and favorite 
toys, some feature of their play, their partners and their playful attitude. This was 
applied again at the end of the interventions, with the purpose of observing mothers 
replies modifications as to the child's playful behavior. For the collects these data, we 
used an Observation Diary composed of categories relative on characteristics of playful 
attitude and to observed items and noted for each child along each stories, have been 
established one of the following criteria: certainly presents the behavior; Unsafely; does 
not display and unobserved behavior. The region where this work was developed is a 
region marked by a large number of children in social vulnerability, which have few 
opportunities to expand his repertoire by playing, due to the low socio-economic 
conditions and also by the impoverishment of stimulus in the childhood. The results 
pointed out that the playful elements that participants had higher performance along 
the stories were: curiosity, joy and spontaneity. Already in aspects such as creativity, 
initiative, sense of humor, taste for challenge, problem-solving and exploration of 
materials, observed there was a lower yield. It was noted that in the initial phase of 
interventions the children were very agitated and with low concentration and in the 
course it was evident changes in the behavior of these, being possible to observe the 
involvement, the concentration for a longer period, in addition to the collaboration of 
these. It was concluded that although some elements of playful behavior did not have a 
remarkable shift, the repertoire of the participants showed up from enriched playing of 
storytelling. 
 
Keywords: Play. Playful Behavior. Child Development. Occupational Therapy.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

 
"A infância é o tempo de maior 
criatividade na vida de um ser 
humano". 

J.Piaget 
 

No decorrer do desenvolvimento infantil ocorrem diversos processos 

colaboradores, sendo o brincar um destes, que faz parte da vida cotidiana da 

criança. Ferland (2006) afirma que o brincar é um instrumento não verbalizado, 

no qual a criança expressa através de gestos, os seus sentimentos, em que 

está presente uma atitude subjetiva onde o prazer, o interesse, a 

espontaneidade, a paixão e o desejo se esbarram. Para Pellegrini (2007) essa 

atitude se dá por uma escolha livre e para a qual nenhum rendimento 

específico é esperado, uma vez que, o interesse é pela criança em sua 

globalidade e não por uma função específica.  

A criança ao brincar estará adquirindo habilidades que auxiliarão no 

enfrentamento de situações futuras, nas quais ela saberá lidar com o problema 

de forma mais facilitada (SAUNDERS, SAYER E GOODALE, 1999). Neste 

contexto, Takatori (2003), considera o espaço do brincar um lugar que 

possibilita às crianças suportarem entrar em contato com a frustração, que de 

modo mágico, se esvai. Completando Saunders; Sayer e Goodale (1999) 

ressaltam o domínio, como um importante aspecto proveniente do ato de 

brincar, em que o indivíduo será autor de sua própria brincadeira, conduzindo-a 

de maneira peculiar, a partir das próprias decisões. 

No brincar está inserida a imaginação e a fantasia, que é o meio que 

possuem para interagir com o universo dos adultos, e aos poucos conseguem 

compreender este mundo, que já existia quando nasceram. Rosenberg (1985) 

coloca que brincar e aprender constitui uma unidade inseparável, pois o brincar 

é uma forma de enfrentamento daquilo que a vida impõe a cada ser humano e 

tem como características entre outras, a ação, que está de acordo com suas 

próprias necessidades, o despertar da iniciativa, a busca de soluções e o 

desenvolvimento da atividade criadora. A prática do brincar proporciona o 

desenvolvimento da habilidade de criação e possibilita a utilização da 
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personalidade total do indivíduo. A criança quando permite ampliar o seu 

espaço lúdico, consegue criar, promovendo a expansão do real 

desenvolvimento, fazendo com que haja progresso na própria trajetória (SILVA 

et al., 2005).  

Sendo assim para Silva e Perez (2007) ao brincar a criança aprende 

sobre o mundo externo, dispondo suas fantasias de maneira experimental. 

Cavalcanti e Galvão (2007) destacam o brincar como sendo a linguagem da 

ação e que por meio dele a criança expressa seu mundo interno e suas 

emoções, assegurando que muitas ações são transformadas em mudanças na 

vida interna da criança. 

De acordo com Queiroz, Maciel e Branco (2006) a evolução da 

brincadeira ocorre principalmente nos seis primeiros anos de vida, a 

constituição do brincar dependerá de qual fase a criança se encontra, variando 

o seu nível de complexidade de acordo com a idade e com o contexto que ela 

se insere. As brincadeiras são fenômenos universais, que fazem parte da 

história da humanidade e de uma identidade cultural, correspondente a cada 

região, possuindo um formato particular de expressão, sendo reflexo de fatores 

ambientais, sociais e características da criança (WANDERLIND et al., 2006). 

A brincadeira para Silvia e Perez (2007), expressa a forma como uma 

criança reflete, ordena , desorganiza, destrói e reconstrói o mundo a sua 

maneira, além de ser um espaço onde a criança pode expressar, de modo 

simbólico, suas fantasias, seus desejos, medos e sentimentos, pode também 

dominar angústias e controlar impulsos, assimilando emoções que vão sendo 

construídas a partir das experiências que vivem. Complementando, Takatori 

(2003) coloca que a brincadeira quando é permitida demonstra a forma da 

criança estar no mundo. 

Ferland (2006) afirma que quando a criança realiza a brincadeira, ela é 

capaz de experimentar aspectos diretamente ligados à sua prática: o prazer, a 

descoberta, o domínio, a criatividade e a auto-expressão.  

A descoberta de mundo que a brincadeira proporciona, permite a criança 

um contato com o objeto de manipulação, e a partir dessa interação, o sujeito 

terá incorporado novas experiências. A ação da brincadeira estabelece no 

indivíduo a transformação da realidade, correspondente a seus desejos e 
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vontades, além de que o brincar acaba sendo o primeiro instrumento de 

comunicação, facilitando a interação com o meio externo (FERLAND, 2006). 

A aprendizagem proporcionada pela brincadeira permite a adaptação do 

indivíduo às novas situações e novos ambientes, podendo assim: explorar 

diferentes oportunidades, interagirem com pessoas e objetos, expressar a 

criatividade, explorar limites e ampliar seu repertório de comportamento de 

forma prazerosa e significativa (FORTUNA, 2004). Completando Reis e 

Rezende (2007) colocam que a brincadeira é um aprendizado sobre o mundo, 

sobre os outros, sobre relacionamentos e também é uma forma de dominar a 

realidade humana e ter domínio da mesma por meio da experiência e do 

planejamento, podendo desta forma descobrir que há possibilidade ao 

indivíduo, exercer efeitos sobre o ambiente. 

Com relação à sociabilidade proporcionada pela brincadeira, o sujeito 

interage com o outro por meio da realização de atividades humanas, sob esse 

ponto de vista a brincadeira pode ser um instrumento de análise da formação 

do sujeito (QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006).  

Kishimoto (1996) coloca que a brincadeira muda de maneira óbvia do 

primeiro até o sexto ano de vida, seguindo uma seqüência que se ajusta aos 

estágios do Piaget, que a classifica como sendo jogo simbólico, sendo estes: o 

jogo sensório motor; jogo construtivo; o primeiro jogo de faz-de-conta, o jogo 

faz- de- conta substitutivo e o jogo sociodramático. 

Nesta pesquisa dentre os tipos de brincar, será enfatizado a brincadeira 

de faz-de-conta, uma forma de representação simbólica sendo encontrada em 

crianças. Este tipo de brincar é explicado pelas representações que a criança 

está apta a desenvolver. O faz- de – conta pode apresentar outras 

denominações como, jogo de papéis, jogo imaginativo ou jogo sociodramático. 

Esta brincadeira, envolve pessoas e objetos, cujas crianças atribuem novos 

significados de acordo com o contexto que estão inseridas (KISHIMOTO, 

1996). 

No ato de brincar o sujeito passa a desenvolver habilidade para a 

construção de idéias e posteriormente da fala, apresentando melhor 

dominância de comunicação principalmente quando o jogo é composto por 

pares ou grupos de pessoas, pois há a possibilidade de compartilhar 

significados e conceitos por meio do brincar que acaba permitindo troca de 
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experiências. Desta forma pressupõe-se que a criança ao fazer uso da 

linguagem no brincar imaginativo, está desenvolvendo também fatores 

relacionados à cognição (ALVES; DIAS; SOBRAL, 2007). 

Kishomoto (1996) acredita que a criança associa sua percepção de 

mundo ao executar o ato de brincar uma vez que este é uma forma de transpor 

conteúdos internos para o meio externo. A criança passa a estabelecer novas 

relações entre o imaginário e o real, a partir do momento que ela atribui novos 

significados ao brinquedo. 

As histórias e fábulas infantis são fontes do desenvolvimento imaginativo 

podendo ser recursos que contribuem para o conteúdo do brincar. Para 

Kishimoto (1996) a partir do momento que a criança entra no mundo 

imaginário, ela passa a reproduzir criar, imaginar e simular situações ainda 

mais criativas e complexas 

A brincadeira de faz- de- conta é praticada de diferentes formas, sendo 

uma delas o ato de contar histórias. Segundo Fazio (2002) as crianças em 

geral conhecem algum tipo de história infantil, independente do contexto em 

que está inserida, ou seja, do meio social, das condições econômicas, da 

cultura e da região em que mora.  

As fábulas são classificadas como uma brincadeira simbólica de faz-de-

conta, estas são constituídas de elementos como a representação, a 

simulação, a criação de fantasias, além de explorar a capacidade da 

construção de idéias e pensamentos (FAZIO, 2002). 

Por meio da brincadeira imaginativa, as crianças medem o próprio modo 

de fazer e de pensar durante o brincar. A partir deste fato, elas podem adequar 

a própria postura diante de determinada situação. Com a execução destes 

elementos são feitas associações, sendo constatada a eficácia da prática por 

meio da experiência, resultando na autoconfiança e segurança que a criança 

pode adquirir (KITSON, 2006). 

Crianças que são estimuladas pelo brincar imaginativo apresentam 

considerável criatividade e o elemento de criação permite ao sujeito lidar mais 

facilmente com determinada situação, adotando soluções adequadas. Ao 

contrário daquelas crianças que apresentam empobrecimento na habilidade 

criativa, e com isto demonstram dificuldade de resolver problemas e enfrentar 

obstáculos (BATTISTI, 2001). Fazio (2002) explicam que quando a criança está 
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diante de um obstáculo, primeiramente ela planeja e pensa, de forma que será 

executado o planejamento do que se pode fazer, este processo envolve a 

construção de idéias e o conjunto delas o pensamento, sendo criadas 

possibilidades para o enfrentamento da situação e a prática do fazer.  

Segundo Fazio (2002), a partir da história lúdica é possível observar dois 

tipos de estrutura que se difere entre as fábulas, tendo uma a constituição 

superficial, na qual é criada a partir do belo, de comemorações festivas e da 

benevolência, porém também estão presentes personagens que praticam o 

mal, já o outro tipo apresenta uma constituição mais profunda, na qual está 

baseado em sentimentos de afetividade como o amor, o enfrentamento de 

situações, o esforço exercido pelos personagens, a esperança por meio da fé. 

A história lúdica pode ser utilizada como recurso auxiliador em questões como 

afetividade, sociabilidade, a expansão da imaginação e criatividade.  

Para Battisti (2001) a presença de histórias infantis é essencial, os 

conteúdos armazenados pelas crianças podem ficar no inconsciente de forma 

incompreendida não sendo codificadas para o estado de consciência, neste 

sentido as fábulas apresentam o papel de tornar compreensível determinados 

elementos que poderiam não ser fixados de maneira adequada. Como 

ilustração, pode-se dar o exemplo de uma criança que ao ficar perturbada por 

determinado fato ocorrido à mãe expõe uma explicação diante da situação com 

objetivo de confortar o filho.  

Fazio (2002) aponta que os pais são contadores de história por 

excelência, pois conhecem o filho melhor do que qualquer outra pessoa, 

podendo colaborar no ajuste da história de acordo com a demanda da criança. 

De acordo com Battisti (2001) as fábulas infantis ou parte delas podem ser 

encontradas fixadas na memória de adultos, isso porque quando criança este 

instrumento pode ter sido um dos primeiros a colaborarem para a construção 

da percepção de mundo através da imaginação e criatividade que o conteúdo 

das lendas proporciona.  

Os contos e fábulas colaboram para a constituição do ser, a partir das 

percepções abstraídas de cada uma das histórias colaborando para a 

expansão da realidade da criança. Fatores como a escuta, percepção e 

associações fazem parte do aprendizado, que o sujeito absorverá ao ser 

estimulado pelas histórias escutadas. Novas habilidades serão apreendidas e 
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estas colaboraram para que futuramente, possa lidar com atividades do 

cotidiano de forma eficaz (RODRIGUES e OLIVEIRA, 2009). 

Por meio da contação de histórias, o ato lúdico passa a ser um 

instrumento capaz de promover o desenvolvimento de habilidades motoras, 

cognitivas e sociais. Sendo um espaço amplo para a oferta de estímulos 

sociais, no qual há interações com o meio externo, estando presente a 

interação da criança com as pessoas, objetos e brinquedos (FAZIO, 2002). 

Segundo Cunha e Moreira (2010) as histórias infantis atingem 

diretamente à linguagem de modo que a fala torna-se mais completa e o 

vocabulário aumente ainda mais, este recurso auxilia no estabelecimento de 

relações- interpessoais, sendo incorporada pelo sujeito, a desenvoltura. 

O adulto pode ter papel importante na participação do brincar e da a 

brincadeira livre, que sem supervisão pode se tornar monótona e empobrecida, 

o cuidador poderá intervir, apoiando e auxiliando no desenvolvimento da 

atividade lúdica. Estimular, encorajar e desafiar são aspectos necessários para 

que a evolução do  brincar seja eficaz (CURTIS, 2006). 

A família, a cultura e o meio externo são fatores que poderão influenciar a 

maneira como uma brincadeira poderá ser desempenhada. Quando o cuidador 

disponibiliza um ambiente favorável às condições necessárias da criança, ele 

estará facilitando o desenvolvimento da mesma (FAZIO, 2002). 

Ferland (2009) coloca que a primeira etapa para fazer nascer na criança o 

interesse em compreender, agir e reagir é tornar-la curiosa por seu ambiente, 

para tal se faz necessário os pais agirem para que o prazer da criança 

aumente, tornando-a curiosa, introduzindo o humor em seu cotidiano, assim 

proporcionando a ela o desejo de explorar o mundo que está a sua volta, de 

modo a fazê-la descobrir a alegria de viver. 

Desta forma cabe aos pais auxiliar a criança a descobrir o prazer na vida, 

uma vez que este é um estímulo para agir, quando se tem prazer em uma 

atividade, deseja-se repeti-lo, buscar novas experiências, desta forma 

poupando esforço para prolongar a sensação agradável, assim este 

certamente é o melhor meio de ajuda nas aprendizagens, independentemente 

de suas dificuldades, contribuindo assim para que ela possa também, ter 

prazer de agir e de viver (FERLAND, 2009).  
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Nas ocupações cotidianas, se faz necessário o envolvimento com 

atividades lúdicas, assim os pais enriquecem seus filhos com aprendizagens 

que as acompanharão durante toda sua vida. Neste sentido os cuidadores 

devem compartilhar as próprias experiências, acrescentando e expandindo o 

conhecimento infantil, e principalmente enriquecendo com as práticas do 

brincar (FERLAND, 2006). 

O ato de brincar se torna mais complexo, quando o adulto utiliza alguns 

métodos de interferência como selecionar materiais e proporcionar desafios a 

criança, para que ela apresente evolução. Além disso, o cuidador poderá 

desenvolver outras intervenções como moldar a brincadeira, pedindo para que 

a criança execute algumas tarefas, aumentando a duração da atividade; 

orientar verbalmente comentando e sugerindo sobre o desenvolvimento de 

papéis interpretados pela criança, e no brincar imaginativo o adulto pode 

influenciar o envolvimento da mesma estimulando a manipulação de materiais 

utilizados em uma peça de teatro e incentivar a prática da representação de 

situações por meio das expressões faciais (CURTIS, 2006). 

De acordo com Curtis (2006) a importância que o cuidador dá ao brincar é 

o ponto de partida para que haja uma determinada aproximação e 

envolvimento afetivo entre pais-filhos. Muitos cuidadores vêem a brincadeira 

como atividades que tem por objetivo distrair a criança, enquanto eles estão 

cumprindo obrigações e muitas vezes estas brincadeiras acabam ficando sem 

supervisão de alguém. 

O brincar pode ser considerado, primariamente, como ocupação humana 

necessária para o desenvolvimento infantil, uma vez que facilita a aquisição 

e/ou desenvolvimento das atividades: de vida diária, escolares e de lazer. 

Desta forma, conclui-se que o brincar é importante para o desenvolvimento da 

criança, e há necessidade deste ser conhecido e avaliado. O conhecimento e a 

avaliação do comportamento lúdico da criança são de extrema importância, 

pois é neste momento que se toma contato com as particularidades de cada 

criança, o que é primordial no momento de traçar metas e objetivos para as 

intervenções na terapia ocupacional (SILVA, CERVI e CUPO, 2009; NEGRINI, 

GRANZOTTI e CERVI, 2009). 
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II. OBJETIVOS 
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"De todos os presentes da 
natureza para a raça humana, 
o que é mais doce para o 
homem do que as crianças?"  

Ernest 
Hemin
gway 

 

 

Assim elaborou-se o presente estudo, que tem como objetivos: 

 

II. 1. Geral 

 

Avaliar o comportamento lúdico de crianças de pré-escola da Zona 

Noroeste da cidade de Santos-SP. 

 

 

II. 2. Específicos 

 

 Identificar os interesses lúdicos de crianças na fase pré-escolar da Zona 

Noroeste de Santos-SP; 

 Conhecer as capacidades e dificuldades lúdicas de crianças de pré-

escola da Zona Noroeste da cidade de Santos-SP; 

 Investigar as características da atitude lúdica de crianças na fase pré-

escolar da Zona Noroeste de Santos-SP. 
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II. MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

"É possível descobrir mais de 
uma pessoa em uma hora de 
brincadeira do que um ano de 
conversa"  

        
P
l
a
t
ã
o 

 

Foram realizados outros levantamentos bibliográficos sobre o 

comportamento lúdico, o brincar de histórias com crianças pré-escolares, 

Terapia Ocupacional e o desenvolvimento infantil, em bancos de dados 

(Bireme, Medline, Scielo).  

 

 

III. 1 Participantes 

 

Fizeram parte deste trabalho dez (10) crianças na faixa etária de 4 a 6 

anos de idade e seus respectivos cuidadores, residentes da Zona Noroeste da 

cidade de Santos – SP. 

Como critério de inclusão dos participantes: 

• o cuidador principal assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A); 

• a participação dos pais nas entrevistas inicial e/ou final sobre o 

comportamento lúdico da criança; 

• Ser residente na zona noroeste de Santos. 

 

Como critério de exclusão dos participantes: 

• não assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

• a criança fora da faixa etária estipulada para esta pesquisa; 
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• a não participação dos pais. 

 

 

III. 2.  Procedimentos 

 

 

A seleção dos participantes foi realizada em local onde são 

desenvolvidas ações do trabalho em saúde, da Universidade Federal de São 

Paulo. Primeiramente realizou-se contato com as mães, explicado os objetivos 

da pesquisa e após a assinatura do TCLE, estas foram entrevistadas 

individualmente, utilizando-se a versão adaptada transculturalmente por 

Sant’anna, Blascovi-Assis e Magalhães (2008) da Entrevista com os Pais 

Sobre o Comportamento Lúdico da Criança (EIP) – versão 2 (FERLAND, 

2006)-(Anexo A).  

Durante os encontros com as crianças onde eram realizadas as 

contações de histórias usou-se um diário de observação para cada uma das 

crianças, estruturado com categorias relativas à atitude lúdica, aspectos 

relevantes e pré- definidas para serem observados. 

 

 

III. 3. Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

- Entrevista com os Pais Sobre o Comportamento Lúdico da Criança 
(EIP) – versão 2 

A opção da entrevista com os Pais Sobre o Comportamento Lúdico da 

Criança como instrumento de coleta de dados foi feita por acreditar ser esta 

uma forma de conhecer o comportamento lúdico da criança, em seu cotidiano 

pelos pais, além disso, este instrumento possibilita conhecer qual o interesse 

da criança, como se comunica, do que ela gosta, do que ela não gosta os 

brinquedos preferidos, os conhecidos e os utilizados habitualmente, algumas 

característica de seu brincar, seus parceiros de brincadeira e sua atitude lúdica, 

possibilitando assim a aquisição de um conhecimento individualizado e 

personalizado de cada criança (FERLAN, 2006).  
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A entrevista foi repetida no final dos encontros com a finalidade de 

observar mudanças nas informações dadas pela mãe quanto ao 

comportamento lúdico da criança. 

 

 

III. 4. Procedimento de Coleta de Dados 

 

 

Após a entrevista com as mães foram feitos os contatos com as crianças 

e explicado o objetivo deste trabalho. Esclareceu-se que as crianças 

participariam de dez (10) encontros, onde elas estariam conhecendo histórias e 

fábulas infantis contadas e/ou representadas e as crianças no decorrer das 

histórias poderiam manipular materiais diversos, com a finalidade de serem 

analisadas algumas categorias da atitude lúdico, pré-determinadas 

anteriormente,  

As histórias foram confeccionadas e montadas a partir de cenários 

utilizando-se materiais de baixo custo e sucata, elaboradas de modo a disparar 

interesse e exploração de diferentes materiais pelas crianças. 

Foram realizados dez encontros com dez histórias infantis, que 

possibilitaram a coleta de dados, observando cada participante de acordo com 

suas manifestações/ expressões ao longo da contação. Sendo assim foi 

montado um diário de observação (Apêndice B); constando categorias 

relativas às características da atitude lúdica (curiosidade, criatividade, iniciativa, 

senso de humor, prazer, gosto pelo desafio, espontaneidade, capacidade de 

solucionar problemas, exploração de materiais), que fazem parte do 

comportamento lúdico.  

Nos encontros observou-se e anotou-se cada uma das categorias com 

relação aos seguintes critérios pré-estabelecidos: apresenta seguramente o 

comportamento; apresenta o comportamento de forma insegura; não apresenta 

o comportamento; comportamento não observado. Estes critérios ressaltam em 

intensidade a forma que as crianças apresentam-se em relação a cada 

categoria, sendo estes comportamentos de papel ocupacional de seus 

ambientes cotidianos e assim permitindo verificar como o brincar destas estão 

ocorrendo. 
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III. 5. Procedimento para Análise de Dados 

 

 

Os dados obtidos na entrevista e no diário de observação foram 

analisados pelo sistema quantitativo-interpretativo, proposto por Biasoli-Alves 

(1998). Este possibilita, não somente a operacionalização e quantificação dos 

dados, mas também uma interação entre os mesmos e a abordagem teórica e 

a contribuição pessoal da pesquisadora (UCHÔA-FIGUEIREDO, 2009). 

 

 

III. 6. Aspectos Éticos 

 

 

Esta pesquisa segue as normas da resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), e foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) Envolvendo Seres Humanos, da Universidade de São 

Paulo, processo NBBS nº 192/1, em outubro de 2010.  

O Termo de Consentimento livre e esclarecido sobre a pesquisa atendeu 

às exigências do Comitê de Ética em pesquisa da UNIFESP. 

Há necessidade de conduta ética, respeitando-se os participantes da 

pesquisa, garantindo-lhes sigilo e atenção necessária quando preciso for, bem 

como a devolutiva dos resultados aos pais, após o término da pesquisa. Sendo 

assim os pais foram esclarecidos oralmente quanto aos objetivos da pesquisa 

pela pesquisadora, bem como explicando as condições de participação, a 

importância de sua colaboração e as obrigatoriedades do pesquisador frente 

aos participantes desta. 

Foi explicado verbalmente e no TCLE que a recusa, ou mesmo a 

interrupção de participação na pesquisa não implicaria na suspensão da 

criança de freqüentar o Centro de Atendimento a Família (CAF). Todas as 

mães ou os cuidadores principais assinaram o Termo, no qual constaram 
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outras importantes informações, e garantias asseguradas pela pesquisadora, 

onde se destacam: 

- Ausência de riscos e desconfortos previsíveis. 

- Utilização dos dados somente para fins didático-científicos, sendo que 

a pesquisadora resguarda a identidade do participante e a confidencialidade 

das informações. 

- Isenção de qualquer ônus financeiro referente à pesquisa. 

- Os participantes poderão pedir esclarecimentos à pesquisadora a 

qualquer momento da pesquisa sobre quaisquer aspectos da pesquisa. 

- Serão fornecidos telefones e endereço para contato da pesquisadora e 

do CEP da UNIFESP. 
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IV. RESULTADOS 

 
 

“Imaginando oceano, as crianças 
brincam na poça d 

água." 
                       

Carlos Novais 

 

IV. 1. Caracterização das crianças participantes 
 
 

Dez pais e seus respectivos filhos vinculados ao CAF “Só Pra te Vê”, 

foram convidados e demonstraram interesse em participar desta pesquisa. 

Sendo assim foram submetidos ao EIP– versão 2 (FERLAND, 2006), onde se 

buscou conhecer um pouco mais a respeito da forma de brincar de seu filho, o 

repertório de brincadeiras, as capacidades, a fim de realizar as intervenções 

(contação de histórias) de forma que estas tenham compatibilidade com as 

crianças.  

A caracterização das crianças está no quadro 01, apresentados a seguir: 

 

 
 

 
 
 
 

Participantes Idade Gênero Irmãos Frequenta a 
Escola 

A.B.M.S. 04 F 03 não 

A.R.S. 04 M 01 sim 

C.A.M. 06 F 02 sim 

I.C.O. 05 F 02 sim 

K.W.O.S. 06 F 02 sim 

L.J.S. 06 M 02 sim 

L.H.M. 04 M 02 sim 

M.S.B. 04 F 03 sim 

S.S.S.O. 05 F 03 sim 

V.P.G. 04 F 0 sim 
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                Quadro 01. Caracterização dos Participantes 

 
O quadro 1 mostra que participam desta pesquisa sete meninas e três 

meninos na faixa etária entre 4 a 6 anos de idade. Três destes participantes 

possuem três irmãos, cinco participantes possuem dois irmãos e uma das 

participantes é caracterizada como sendo filha única. Até o momento, somente 

uma das crianças não ingressou no meio escolar. 

 

 

IV. 2. Caracterização dos Pais 

 

A caracterização dos pais está no quadro 02, apresentados a seguir: 

 

Pais Entrevistados Idade Gênero 

A 24 F 

D 28 F 

D 28 F 

F 28 M 

I 29 F 

J 32 F 

M 28 F 

M 29 F 

S 30 F 

V 30 F 
                                   Quadro 02. Caracterização dos Pais 
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O quadro 02 mostra que os pais participantes e entrevistados foram 09 

mães e 01 pai, com a idade entre 24 a 30 anos. 

 

 

 

 

 

 

IV. 3. Presença das crianças nas histórias contadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Quadro 03. Presença das Crianças nas Histórias Contadas 

Legenda: Nome das Histórias 

1- Ritinha Danadinha 2- Dumbo 3- O Patinho 
Feio 

4- Maria-Vai- Com- As- 
Outras 

5- Árvores de Natal 

6- A Cigarra e a 
Formiga 

7- Chapeuzinho 
Vermelho 

8- Os Três 
Porquinhos 

9- João e Maria 10- Nega 
Namoradeira 

 

 No quadro 03, pode-se observar que quatro (4) crianças tiveram 50% da 

freqüência nas histórias, uma delas teve 60%, outras duas (2) participantes 

Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
A.B.M.S. X   X    X X X 50% 
A.R.S. X     X X  X X 50% 
C.A.M. X  X     X X X 50% 
I.C.O. X X X X  X X    60% 
K.W.O.S. X X X   X X    50% 
L.J.S. X  X X X X X X X X 90% 
L.H.M. X  X  X X X X  X 70% 
M.S.B. X X X X X X X X  X 90% 
S.S.S.O. X X X X  X  X X  70% 
V.P.G. X X X X X X X X X X 100% 
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70%, duas (2) crianças apresentaram 90 % de presença e uma 100% de 

frequência nas histórias contadas. 

 A falta de assiduidade das crianças ao longo das histórias contadas foi 

um fator de dificuldade, tanto para observar o processo de desenvolvimento 

relacionado as aquisições de conhecimento e habilidades provenientes das 

intervenções realizadas como na coleta de dados dos participantes nesta 

pesquisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 4.   Diário de Observação de cada uma das crianças participantes 

    

IV. 4.1. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante A.B.M.S. 

 

A.B.M.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 100% 40% 60% 40% 60% - 80% 40% 60% 

Comportamento 
Inseguro - 20% - - 40% - - - - 

Não Apresenta 
Comportamento - 20% 20% 40% - 60% 20% 40% 40% 
Comportamento 
Não Observado - 20% 20% 20% - 40% - 10% - 

Quadro04. Comportamento Lúdico do Participante A.B.M.S. 
 
Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 
 

O desempenho do comportamento Lúdico da participante A.B.M.S. é 

referente a 50% de presença de sua participação nas histórias. Com relação ao 

elemento de curiosidade, a criança demonstrou o máximo do comportamento 

durante as histórias que participou. No item de criatividade, 40% do 

comportamento seguro referem-se às histórias Ritinha Danadinha e João e 

Maria, 20% do comportamento inseguro está relacionado à história da Nega 



 35 

Namoradeira, 20% do comportamento não apresentado refere-se ao conto dos 

Três Porquinhos e 20% do comportamento não observado está relacionado à 

história Maria-Vai-Com-As-Outras. No elemento de iniciativa, 60% do 

comportamento seguro, estão relacionados às histórias Três Porquinhos, João 

e Maria e Nega Namoradeira, 20% do comportamento não apresentado refere-

se à história Ritinha Danadinha e 20% do comportamento não observado está 

relacionado ao conto Maria- Vai- Com- As- Outras. No comportamento lúdico 

de Senso de Humor 40% do comportamento seguro, está relacionado às 

fábulas de Ritinha Danadinha e Nega Namoradeira. 40% do comportamento 

não apresentado refere-se à história dos Três Porquinhos e João e Maria e os 

20% do comportamento não Observado está relacionado a história Maria- Vai – 

Com- As- Outras. No item de prazer, 60% do comportamento seguro refere-se 

as histórias Maria- Vai- Com- As Outras, João e Maria e Nega Namoradeira, os 

40% restantes do comportamento inseguro, está relacionado as fábulas Ritinha 

Danadinha e Os Três Porquinhos. No comportamento lúdico de Gosto Pelo 

Desafio, 60% do comportamento não apresentado refere-se às histórias Ritinha 

Danadinha, Os Três Porquinhos e João e Maria. No elemento de 

espontaneidade, 80% do comportamento seguro está relacionado às histórias 

Ritinha Danadinha, Maria- Vai- Com- As –Outras, Os Três Porquinhos e Nega 

Namoradeira, 20% do comportamento não apresentado, refere-se à história 

João e Maria. No item de Resolução de Problemas, 40% do comportamento 

seguro estão relacionados à Ritinha Danadinha e Nega Namoradeira, 40% do 

comportamento não apresentado, referem-se às histórias Os Três Porquinhos 

e João e Maria, os 10% restantes do comportamento não observado, está 

relacionado ao conto Maria- Vai- Com- As- Outras. No elemento Exploração de 

Materiais, 60% do comportamento seguro referem-se às fábulas Ritinha 

Danadinha, Maria- Vai- Com- As- Outras e Nega Namoradeira, 40% do 

comportamento não apresentado está relacionado às histórias Os Três 

Porquinhos e João e Maria. 

 O desempenho desta criança é referente a 50% de sua presença, ou 

seja, participou de cinco histórias durante o processo, no qual se observou 

melhor desempenho nos comportamentos lúdicos relacionados à curiosidade e 

espontaneidade.  Observou-se que esta criança é mais introspectiva quando 
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comparada as demais, além disso, a sua rede social dentro da creche é 

limitada entre algumas crianças somente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.V. 4.2. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante A.R.S. 
 

A.R.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 80% 40% 60% 80% 40% 20% 80% - 40% 

Comportamento 
Inseguro - 20% 20% 20% 40% - 20% 20% - 

Não Apresenta 
Comportamento 20% 40% 20% - 20% 20% - 80% - 
Comportamento 
Não Observado - - - - - 60% - - 60% 

Quadro 05. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante A.R.S. 
 
Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 
 

O desempenho do comportamento Lúdico da participante A.R.S. é referente 

a 50% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, encontram-se o 

desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No item Curiosidade, 

obtivemos os seguintes resultados: Comportamento seguro (80%): Ritinha 

Danadinha; A Cigarra e a Formiga; Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. No 

item Não apresenta comportamento (20%): Nega Namoradeira. Já nos itens 

Comportamento inseguro e Comportamento não observado: Zero. Com relação 

ao item criatividade, obtivemos no Comportamento seguro (40%): Ritinha 

danadinha e João e Maria e (40%) no item Não apresenta comportamento: 

Chapeuzinho vermelho e Nega namoradeira. No restante, Comportamento 

inseguro (20%): A cigarra e a formiga e Comportamento não observado: Zero. 



 37 

Em outro item, agora Iniciativa, observamos que o Comportamento seguro 

apresentou maior porcentagem com 60%: A cigarra e a formiga; Chapeuzinho 

vermelho e João e Maria. Comportamento inseguro e Não apresenta 

comportamento (20% cada): Ritinha danadinha e Nega namoradeira 

respectivamente. Comportamento não observado: Zero. No item Senso de 

Humor novamente Comportamento seguro com a maior porcentagem (80%): 

Ritinha danadinha; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho e Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro (20%): João e Maria e Não apresenta 

comportamento e Comportamento não observado: Zero. Já no item Prazer 

observa-se que Comportamentos seguro e inseguro estão com 40% cada: 

Ritinha danadinha; Chapeuzinho vermelho e A cigarra e a formiga; João e 

Maria, respectivamente. Não apresenta comportamento (20%): Nega 

namoradeira. Comportamento não observado: Zero. No item Gosto pelo 

Desafio, obtivemos os seguintes resultados: Comportamento seguro (20%): 

Ritinha danadinha. Comportamento inseguro: Zero. Não apresenta 

comportamento (20%): João e Maria e Comportamento não observado (60%): 

A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Nega namoradeira. Em 

Espontaneidade, Comportamento seguro teve (80%): Ritinha danadinha; A 

cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho e Nega namoradeira. 

Comportamento inseguro (20%): João e Maria. Não apresenta comportamento 

e Comportamento não observado: Zero. No item Resolução de Problemas, 

Comportamento seguro: Zero. Comportamento inseguro (20%): Ritinha 

danadinha, Não apresenta comportamento (80%): A cigarra e a formiga; 

Chapeuzinho vermelho; João e Maria; Nega namoradeira e Comportamento 

não observado: Zero. Exploração de Materiais, Comportamento seguro (40%): 

Ritinha danadinha; João e Maria. Comportamento não observado (60%) A 

cigarra e a formiga; Chapeuzinho     vermelho; Nega namoradeira. No 

Comportamento inseguro e Não apresenta comportamento: Zero. 

 Esta criança também foi avaliada de acordo o número de presenças ao 

longo das histórias contadas, estando presente em 5 das 10 histórias. O 

participante apresentou melhor desempenho nos comportamentos lúdicos de 

curiosidade, senso de humor e espontaneidade. Durante o processo, observou-

se que esta é uma criança bastante compenetrada, assistindo as histórias com 
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muita atenção e participando também de forma indireta demonstrando o senso 

de humor através de risadas e o olhar atento e curioso. 

 

 

 

 

 

 

 
IV. 4.3. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante C.A.M. 
 

Quadro 06. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante C.A.M. 
 
Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 

O desempenho do comportamento Lúdico da participante C.A.M. é 

referente a 50% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, 

encontram-se o desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. Na 

Curiosidade, o item Comportamento seguro teve 100% referente às histórias: 

Ritinha danadinha; O patinho feio; Os três porquinhos; João e Maria; Nega 

namoradeira. Na criatividade obtivemos os seguintes resultados: 

Comportamento seguro (60%): Ritinha danadinha; O patinho feio e João e 

Maria. Comportamento inseguro (40%): Os três porquinhos; Nega namoradeira. 

Não apresenta comportamento e Comportamento não observado: Zero. Em 

Iniciativa, Comportamento seguro apareceu com 80%: Ritinha danadinha; O 

patinho feio; João e Maria; Nega namoradeira. Comportamento inseguro 

aparece com 20% referente ao conto Os três porquinhos. Não apresenta 

comportamento e Comportamento não observado aparecem com zero.  No 

item Senso se Humor, novamente Comportamento seguro maior (80%): Ritinha 

C.A.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 100% 60% 80% 80% 100% - 80% 20% 40% 

Comportamento 
Inseguro - 40% 20% - - 20% - 20% 20% 

Não Apresenta 
Comportamento - - - - - - 20% 40% 20% 
Comportamento 
Não Observado - - - 20% - 80% - 20% 20% 
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danadinha; Os três porquinhos; João e Maria; Nega namoradeira.  

Comportamento inseguro e Não apresenta comportamento: Zero. 

Comportamento não observado (20%): O patinho feio. Com relação ao Prazer 

comportamento seguro obteve 100% em todas as histórias. No item Gosto pelo 

Desafio Comportamento seguro e Não apresenta comportamento aparecem 

com zero. Comportamento inseguro (20%): Ritinha danadinha. Comportamento 

não observado (80%): O patinho feio; Os três porquinhos; João e Maria; Nega 

namoradeira. Em Espontaneidade observa-se Comportamento seguro 80% 

referente às: Ritinha danadinha; Os três porquinhos; João e Maria; Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro e Comportamento não observado: zero 

e Não apresenta comportamento (20%): O patinho feio. No item Resolução de 

Problemas os itens que ficaram com 20% são: Comportamento seguro: Ritinha 

danadinha. Comportamento inseguro: Nega namoradeira: Comportamento não 

observado: João e Maria e com 40% Não apresenta comportamento: O patinho 

feio e Os três porquinhos.  Em Exploração de Materiais temos, Comportamento 

seguro (40%): O patinho feio; Nega namoradeira. Os outros itens apresentam 

20% cada, sendo: Comportamento inseguro: Os três porquinhos; Não 

apresenta comportamento: Ritinha danadinha; Comportamento não observado: 

João e Maria. 

 A criança C.A.M,, teve a participação em 5 histórias contadas na creche, 

diante desta freqüência, foi possível observar um bom rendimentos em 

comportamentos lúdicos como a curiosidade, prazer, iniciativa e 

espontaneidade. Notou-se um grande envolvimento desta com as histórias em 

que esteve presente. 

 

IV. 4.4. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante I.C.O. 

 

I.C.O. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento  
Seguro 100% 17% 33% 66% 83% - 83% - 50% 

Comportamento 
Inseguro - 17% 17% - 17% 17% 17% 33% 17% 

Não Apresenta 
Comportamento - 33% - 17% - - - 17% 33% 

Comportamento Não 
Observado - 33% 50% 17% - 83% - 50% - 

Quadro 07. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante I.C.O. 
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Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 

 

O desempenho do comportamento Lúdico da participante I.C.O. é referente 

a 60% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, encontram-se o 

desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No item Curiosidade, 

Comportamento seguro aparece com 100%, sendo assim referente às 

seguintes histórias: Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio; Maria- Vai- 

Com- As- Outras; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho.  Em 

Criatividade, apresentou-se em Comportamento seguro e inseguro (17% cada): 

Ritinha danadinha e Dumbo respectivamente. Não apresenta comportamento e 

Comportamento não observado (33% cada): O patinho feio; A cigarra e a 

formiga e Maria- Vai- Com- As- Outras; Chapeuzinho vermelho, 

respectivamente. No item de Iniciativa, Comportamento seguro aparece com 

33%: O patinho feio; A cigarra e a formiga. Comportamento inseguro (17%): 

Dumbo. Não apresenta comportamento: Zero e Comportamento não observado 

(50%): Ritinha danadinha; Maria- Vai- Com- As- Outras; Chapeuzinho 

vermelho. Em Senso de Humor, Comportamento seguro aparece com 66% 

referente às histórias: Ritinha danadinha; Dumbo; A cigarra e a formiga; 

Chapeuzinho Vermelho. Não apresenta comportamento e Comportamento não 

observado ambos aparecem com 17% sendo: O patinho feio e Maria- Vai- 

Com- As- Outras, respectivamente. Comportamento inseguro: Zero. No item de 

Prazer, Comportamento seguro (83%): Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho 

feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; Chapeuzinho vermelho. Comportamento 

inseguro (17%): A cigarra e a formiga. Nos itens Não apresenta comportamento 

e Comportamento não observado: Zero pra ambos. Referente ao item Gosto 

pelo Desafio, comportamento seguro e Não apresenta comportamento 

aparecem com zero. Comportamento inseguro (17%): Dumbo. Comportamento 

não observado aparece com maior porcentagem (83%): Ritinha danadinha; O 

patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; A cigarra e a formiga e Chapeuzinho 

vermelho. No item Espontaneidade maior porcentagem fica em 

Comportamento seguro (83%): Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio: 

Maria- Vai- Com- As- Outras; Chapeuzinho vermelho. Comportamento inseguro 
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(17%): A cigarra e a formiga. Não apresenta comportamento e Comportamento 

não observado ambos são zero. Em Resolução de Problemas, Comportamento 

seguro aparece com zero. Comportamento inseguro (33%): Ritinha danadinha; 

Dumbo. Não apresenta comportamento (17%): O Patinho feio e 

Comportamento não observado (50%): Maria- Vai- Com- As- Outras; A cigarra 

e a formiga; Chapeuzinho vermelho. No último item Exploração de Materiais, 

Comportamento seguro fica com maior porcentagem (50%): Ritinha danadinha; 

Maria- Vai- Com- As- Outras; Chapeuzinho vermelho. Comportamento inseguro 

17% referente ao: Dumbo. Não apresenta comportamento (33%): O patinho 

feio; A cigarra e a formiga. O item Comportamento não observado: Zero.  

 A criança I.C.O.  teve 60% de freqüência nas histórias contadas, ao 

longo destas demosntrou melhor rendimento no comportamento lúdico de 

curiosidade, espontaneidade e prazer, o que é naturalmente visto em crianças 

de sua faixa estaria. 

 A sua evolução durante o processo foi bastante visível, no início esta 

criança era bastante dispersa, apresentava pouca concentração e muita 

agitação, nas últimas histórias o comportamento já havia se modificado, se 

tornou mais participativa, concentrada e envolvida com a história que assistia. 

 

I.V. 4.5. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante K.W.O.S. 

 

K.W.O.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 100% 40% 80% 80% 80% 60% 60% 80% 40% 

Comportamento 
Inseguro - - 20% - 20% - 40% - 20% 

Não Apresenta 
Comportamento - 60% - 20% - 20% - - 20% 
Comportamento 
Não Observado - - - - - 20% - 20% 20% 

Quadro 08. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante K.W.O.S. 
Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 

 
O desempenho do comportamento Lúdico da participante K.W.O.S. é 

referente a 50% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, 
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encontram-se o desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No 

item Curiosidade, Comportamento seguro apresenta 100%, ou seja, referente 

às seguintes histórias: Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio; A cigarra e a 

formiga; Chapeuzinho vermelho. Em Criatividade, Comportamento seguro ficou 

com 40%: Dumbo; Chapeuzinho vermelho. Comportamento inseguro e 

Comportamento não observado: Zero. Não apresenta comportamento obteve 

60%, referente: Ritinha danadinha; O patinho feio; A cigarra e a formiga.  No 

item Iniciativa, comportamento seguro teve a maior porcentagem (80%): Ritinha 

danadinha; Dumbo; O patinho Feio; Chapeuzinho vermelho. Comportamento 

inseguro (20%): A cigarra e a formiga. Não apresenta comportamento e 

Comportamento não observado ambos ficaram com zero. No Item Senso de 

Humor, novamente, Comportamento seguro obteve a maior porcentagem 

(80%): Ritinha danadinha; Dumbo; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho 

vermelho. Não apresenta comportamento (20%) O patinho feio. 

Comportamento inseguro e não observado ambos ficaram com zero. Com 

relação ao Prazer, Comportamento seguro obteve 80% sendo as seguintes 

histórias: Ritinha danadinha, Dumbo, O Patinho Feio; Chapeuzinho vermelho. 

Comportamento inseguro apresentou 20% com A cigarra e a formiga. Não 

apresenta comportamento e Comportamento não observado: Zero. No item 

Gosto pelo Desafio, apresenta Comportamento seguro com 60%: Ritinha 

danadinha, Dumbo, Chapeuzinho vermelho. Comportamento inseguro: Zero. 

Não apresenta comportamento e comportamento não observado ambos com 

20%: A cigarra e a formiga e O patinho feio respectivamente. Em 

Espontaneidade, Comportamento seguro (60%): Dumbo; O patinho feio; 

Chapeuzinho vermelho. Comportamento inseguro (40%): Ritinha danadinha; A 

cigarra e a formiga. Não apresenta comportamento e Comportamento não 

observado ambos com zero. Na Resolução de Problemas, Comportamento 

seguro tem a maior porcentagem (80%): Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho 

feio; Chapeuzinho vermelho. Comportamento inseguro e Não apresenta 

comportamento: Zero. Comportamento não observado (20%): A cigarra e a 

formiga. No item Exploração de Materiais, Comportamento seguro aparece 

com (40%): Dumbo; Chapeuzinho vermelho. Comportamento inseguro, Não 

apresenta comportamento e Comportamento não observado, aparecem com 
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20% cada, sendo as seguintes histórias: A cigarra e a formiga; O patinho feio; 

Ritinha danadinha respectivamente. 

 A criança K.W.O.S., participou de 05 histórias contadas, apresentou um 

bom desempenho no comportamento lúdico de curiosidade, iniciativa, senso 

de humor, prazer e resolução de problemas. Durante o processo K.W.O.S. 

se mostrou bastante compenetrada durante as histórias, participando e 

auxiliando na composição das histórias. 

 
I.V. 4.6. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante L.J.S 

L.J.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 89% 67% 89% 67% 89% 11% 89% 33% 55% 

Comportamento 
Inseguro 11% - - - 11% 22% 11% - - 

Não Apresenta 
Comportamento - 11% - 11% - 11% - 45% 22% 
Comportamento 
Não Observado - 22% 11% 22% - 56% - 22% 22% 

Quadro 09. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante L.J.S. 

Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 

  
O desempenho do comportamento Lúdico da participante L.J.S. é referente 

a 90% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, encontram-se o 

desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No item Curiosidade 

o comportamento seguro aparece com 89%, sendo então as seguintes 

histórias: Ritinha danadinha; O patinho feio; Árvore de Natal; A cigarra e a 

formiga; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; João e Maria; Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro (11%): Maria- Vai- Com- As- Outras. 

Não apresenta comportamento e Comportamento não observado: Zero. No 

item Criatividade, Comportamento seguro está com 67%: Ritinha danadinha; A 

cigarra e a formiga; Os três porquinhos; João e Maria; Nega namoradeira. 

Comportamento inseguro: Zero. Não apresenta comportamento (11%): O 

patinho feio. Comportamento não observado: Maria- Vai- Com- As- Outras; 

Árvore de natal. Na Iniciativa, temos Comportamento seguro com 89%: Ritinha 

danadinha; O patinho feio; Árvore de natal; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho 

vermelho; Os três porquinhos; João e Maria; Nega namoradeira. 
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Comportamento inseguro e Não apresenta comportamento: Zero. 

Comportamento não observado (11%): Maria- Vai- Com- As- Outras. No item 

Senso de Humor, Comportamento seguro apresenta 67%: Ritinha danadinha; A 

cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; João e Maria; 

Nega namoradeira. Comportamento inseguro: Zero. Não apresenta 

comportamento (11%): O patinho feio. Comportamento não observado (22%): 

Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal. No item de Prazer, 

Comportamento seguro tem maior porcentagem com 89%: Ritinha danadinha; 

O patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; A cigarra e a 

formiga; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; Nega namoradeira. 

Comportamento inseguro (11%): João e Maria. Não apresenta comportamento 

e Comportamento não observado ambos: Zero. No item Gosto pelo Desafio, 

Comportamento seguro (11%): Ritinha danadinha. Comportamento inseguro 

(22%): Árvore de natal; João e Maria. Não apresenta comportamento aparece 

com 11% referente à: Os três porquinhos. Comportamento não observado com 

maior porcentagem 56%: O patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; A 

cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Nega namoradeira. Em 

Espontaneidade, Comportamento seguro aparece com 89%: Ritinha 

danadinha; O patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; A 

cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro (11%): João e Maria. Não apresenta 

comportamento e Comportamento não observado: Zero. No item Resolução de 

Problemas, Comportamento seguro aparece com 33%, sendo então: Ritinha 

danadinha; Chapeuzinho vermelho; Nega namoradeira. Comportamento 

inseguro: Zero. Não apresenta comportamento (45%): O patinho feio; A cigarra 

e a formiga; Os três porquinhos; João e Maria. Comportamento não observado 

(22%): Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal. No item Exploração de 

Materiais, Comportamento seguro aparece com 55 %: Ritinha danadinha; 

Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de Natal; João de Maria; Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro: Zero. No item Não apresenta 

comportamento e Comportamento não observado 22% cada: O patinho feio; 

Os três porquinhos e A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho, 

respectivamente.  
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 A criança L.J.S. teve a sua participação em 9 histórias contadas, no 

qual, apresentou um bom desempenho principalmente no comportamento 

lúdico referente a: curiosidade, iniciativa, prazer e espontaneidade. Quando o 

trabalho foi iniciado, houve uma grande dificuldade de se contar as histórias, 

por conta de algumas crianças muito agitadas que impedia a continuação das 

intervenções, inclusive L.J.S. Com o passar das intervenções, a criança mais 

adaptado com as histórias trazidas, passou a colaborar e participar muito mais 

de forma concentrada e prazerosa. 

 

I.V. 4.7. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante L.H.M. 
 

L.H.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 100% 16% 43% 71% 86% 14% 86% 28% 44% 

Comportamento 
Inseguro - 28% 14% - 14% 14% 14% - - 

Não Apresenta 
Comportamento - 28% 29% 29% - 14% - 44% 28% 
Comportamento 
Não Observado - 28% 14% - - 58% - 28% 28% 

Quadro 10. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante L.H.M. 

Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 
O desempenho do comportamento Lúdico da participante L.H.M. é referente 

a 70% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, encontram-se o 

desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No item Curiosidade, 

Comportamento seguro apresentou 100%, sendo assim é referente às 

seguintes histórias: Ritinha danadinha; O Patinho feio; Árvore de Natal; A 

cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; Nega 

namoradeira.  No item Criatividade, Comportamento aparece com 16%: Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro, Não apresenta comportamento e 

Comportamento não observado, aparecem com 28% referente às seguintes 

histórias: A cigarra e a formiga; Os três porquinhos - O patinho feio; 

Chapeuzinho vermelho e Ritinha danadinha; Árvore de natal, respectivamente.  

Na Iniciativa, comportamento seguro aparece com 43 %: Ritinha danadinha; 

Chapeuzinho vermelho; Nega namoradeira. Comportamento inseguro (14%): A 

cigarra e a formiga. Não apresenta comportamento (29%): O patinho feio; 
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Árvore de natal. Comportamento não observado (14%): Os três porquinhos. No 

item Senso de Humor, Comportamento seguro apresenta maior porcentagem 

com 71%: Ritinha danadinha; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Os 

três porquinhos; Nega namoradeira. Comportamento inseguro e não 

observado: Zero. Não apresenta comportamento (29%): O patinho feio; Árvore 

de Natal. No Prazer, Comportamento seguro (86%): Ritinha danadinha; O 

patinho feio; Árvore de natal; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro (14%): A cigarra e a formiga. Não 

apresenta comportamento e Comportamento não observado ambos com zero. 

No item Gosto pelo Desafio, Comportamento seguro, comportamento inseguro 

e não apresenta comportamento 14% cada: Os três porquinhos; Ritinha 

danadinha; Árvore de natal, respectivamente. Comportamento não observado 

(58%): O patinho feio; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Nega 

namoradeira. Em Espontaneidade, Comportamento seguro aparece com maior 

porcentagem (86%): Ritinha danadinha; O patinho feio; Árvore de natal; 

Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; Nega namoradeira. 

Comportamento inseguro (14%): A cigarra e a formiga. Não apresenta 

comportamento e Comportamento não observado: Zero.  No item Resolução de 

Problemas, Comportamento seguro e não observado aparecem com 28 % 

cada: Ritinha danadinha; Nega namoradeira e Árvore de natal; Os três 

porquinhos, respectivamente. Comportamento inseguro: Zero. Não apresenta 

comportamento (44%): O patinho feio; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho 

vermelho.  No último item Exploração de Materiais, Comportamento seguro 

aparece com 44%: Árvore de natal; Os três porquinhos; Nega namoradeira. 

Comportamento inseguro: Zero. Não apresenta comportamento e 

comportamento não observado, ambos com 28%: Ritinha danadinha; O patinho 

feio e A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho, respectivamente.  

 A criança L.H.M, participou de 7 histórias contadas, no qual apresentou 

um bom rendimento no comportamento lúdico de curiosidade, espontaneidade, 

prazer e senso de humor. Observou-se que L.H.M. durante todo o processo se 

mostrou mais introspectivo, com pequena rede social, além da sua participação 

ter sido bem pequena ao longo das intervenções. 

 

I.V. 4.8. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante M.S.B. 
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M.S.B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 89% 33% 78% 67% 67% 33% 78% 45% 56% 

Comportamento 
Inseguro - - - 11% 22% - 11% - - 

Não Apresenta 
Comportamento 11% 45% 22% 11% 11% 22% 11% 45% 11% 
Comportamento 
Não Observado - 22% - 11% - 45% - 10% 33% 

Quadro 11. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante M.S.B. 

Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 
O desempenho do comportamento Lúdico da participante M.S.B. é 

referente a 90% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, 

encontram-se o desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No 

item Curiosidade, o Comportamento seguro representa 89%, sendo assim as 

seguintes histórias: Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio; Maria- Vai- 

Com- As- Outras; Árvore de natal; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho 

vermelho; Os três porquinhos. Comportamento inseguro e não observado: 

Zero. Não apresenta comportamento (11%) é referente à história Nega 

namoradeira. Na Criatividade, o Comportamento seguro aparece com 33%: 

Ritinha danadinha; Dumbo; Os três porquinhos. Comportamento inseguro: 

Zero. Não apresenta comportamento (45%): O patinho feio; A cigarra e a 

formiga; Chapeuzinho vermelho; Nega namoradeira. Comportamento não 

observado (22%): Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal. Na Iniciativa, o 

Comportamento seguro tem maior porcentagem com 78%: Ritinha danadinha; 

Dumbo; O patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; 

Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos. Comportamento inseguro e não 

observado ficam com zero. Não apresenta comportamento (22%): A cigarra e a 

formiga; Nega namoradeira. No item Senso de Humor, Comportamento seguro 

aparece com 67%: Ritinha namoradeira; Dumbo; O patinho feio; A cigarra e a 

formiga; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos. Comportamento inseguro, 

Não apresenta comportamento e Comportamento não observado ficam com 

11% cada, as histórias são respectivamente: Árvore de natal; Nega 

namoradeira; Maria- Vai- Com- As- Outras. No Prazer, Comportamento seguro 

novamente com maior porcentagem (67%): Ritinha namoradeira; Dumbo; O 
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patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; Chapeuzinho vermelho; Os três 

porquinhos. Comportamento inseguro (22%): Árvore de natal; A cigarra e a 

formiga. Não apresenta comportamento (11%): Nega namoradeira e 

Comportamento não observado: Zero. No item Gosto pelo Desafio, 

Comportamento seguro (33%): Ritinha namoradeira, Dumbo, O patinho feio. 

Comportamento inseguro: Zero. No item Não apresenta comportamento (22%): 

Árvore de natal; Os três porquinhos e Comportamento não observado ficam 

com 45% referente à: Maria- Vai- Com- As- Outras; A cigarra e a formiga; 

Chapeuzinho vermelho; Nega namoradeira. Em Espontaneidade, 

Comportamento seguro tem a maior porcentagem (78%): Ritinha danadinha; 

Dumbo; Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; Chapeuzinho vermelho; 

Os três porquinhos; Nega namoradeira.  Comportamento seguro e Não 

apresenta comportamento ambos tem 11%: A cigarra e a formiga e O patinho 

feio, respectivamente. Comportamento não observado: Zero. Na Resolução de 

Problemas, Comportamento seguro e Não apresenta comportamento (45% 

cada): Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio; Os três porquinhos e Árvore 

de natal; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Nega namoradeira, 

respectivamente. Comportamento inseguro: Zero. Comportamento não 

observado (10%): Maria- Vai- Com- As- Outras. Na Exploração de Materiais, o 

Comportamento seguro apresenta 56%: Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho 

feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal. Comportamento inseguro: 

Zero. Não apresenta comportamento (11%): Os três porquinhos. Por ultimo o 

Comportamento não observado (33%): A cigarra e a formiga; Chapeuzinho 

vermelho; Nega namoradeira.   

 A criança M.S.B, teve uma participação satisfatória, tendo freqüência em 

9 histórias contadas, na qual apresentou um bom desempenho no 

comportamento lúdico referente a: curiosidade, iniciativa e espontaneidade. Ao 

longo de todo o processo M.S.B aparentou ser bastante extrovertida, tanto na 

participação das histórias como no relacionamento com as demais crianças da 

creche, além disso durante as histórias, sempre se prontificou a responder as 

perguntas e auxiliar nas atividades feitas. 
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I.V.  4.9. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante S.S.S.O. 
 

S.S.S.O. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 100% 72% 86% 43% 72% 43% 72% 43% 72% 

Comportamento 
Inseguro - - - 14% 28% - 28% - 28% 

Não Apresenta 
Comportamento - - - 14% - 14% - 14% - 
Comportamento 
Não Observado - 28% 14% 29% - 43% - 43% - 

Quadro 12. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante S.S.S.O. 

Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 

O desempenho do comportamento Lúdico da participante S.S.S.O. é 

referente a 70% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, 

encontram-se o desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No 

item Curiosidade, o Comportamento seguro, apresentou 100% das histórias, 

sendo elas: Ritinha danadinha, Dumbo, O patinho feio, Maria- Vai- Com- As- 

Outras; A cigarra e a formiga: Os três porquinhos; João e Maria. No item 

Criatividade, maior porcentagem aparece no Comportamento seguro (72%): 

Ritinha danadinha; O patinho feio; A cigarra e a formiga; Os três porquinhos; 

João e Maria. Comportamento inseguro e Não apresenta comportamento: Zero. 

Comportamento não observado (28%): Dumbo; Maria- Vai- Com- As- Outras.  

Na Iniciativa, Comportamento seguro novamente tem maior porcentagem 

(86%): Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio; A cigarra e a formiga; Os 

três porquinhos; João e Maria. Comportamento inseguro e Não apresenta 

comportamento: Zero. Comportamento não observado (14%): Maria- Vai- Com- 

As- Outras. No item Sendo de Humor, o Comportamento seguro (43%): Ritinha 

danadinha; A cigarra e a formiga; Os três porquinhos. Comportamento inseguro 

e Não apresenta comportamento ambos ficam com 14%: João e Maria e O 

patinho feio, respectivamente. No comportamento não observado (29%): 

Dumbo; Maria- Vai- Com- As- Outras. No Prazer, Comportamento seguro 

aparece com 72%: Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio; Maria- Vai- Com- 

As- Outras; Os três porquinhos. No Comportamento inseguro temos 28%: A 

cigarra e a formiga; João e Maria. Não apresenta comportamento e 

Comportamento não observado ambos ficam com zero. No item Gosto pelo 
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Desafio, Comportamento seguro e Não observado ficam com 43% cada: 

Ritinha danadinha; Os três porquinhos; João e Maria e Dumbo; Maria- Vai- 

Com- As- Outras; A cigarra e a formiga, respectivamente. Comportamento 

inseguro: Zero. Não apresenta comportamento (14%): O patinho feio. Em 

Espontaneidade, Comportamento seguro tem maior porcentagem (72%): 

Ritinha danadinha; Dumbo; O patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; Os 

três porquinhos. Comportamento inseguro (28%): A cigarra e a formiga; João e 

Maria. Não apresenta comportamento e Comportamento não observado ambos 

ficam com zero. No item Resolução de Problemas, Comportamento seguro 

(43%): Ritinha danadinha; O patinho feio; Os três porquinhos. Comportamento 

inseguro: Zero. Não apresenta comportamento (14%): João e Maria. 

Comportamento não observado (43%): Dumbo; Maria- Vai- Com- As- Outras; A 

cigarra e a formiga. No último item Exploração de Materiais, Comportamento 

seguro aparece com maior porcentagem (72%): Ritinha danadinha; Dumbo; O 

patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; João e Maria. Comportamento 

inseguro (28%): A cigarra e a formiga; Os três porquinhos. Não apresenta 

comportamento e Comportamento não observado ambos ficam com zero.  

A criança S.S.S.O., contribuiu com a sua participação em 7 histórias, na 

qual apresentou um bom rendimento nos comportamentos lúdicos de 

curiosidade, iniciativa, prazer, espontaneidade e exploração de materiais. 

Durante o processo S.S.S.O. se mostrou extremamente participativa, interagia 

com as histórias, participava destas, se prontificava a responder as perguntas 

referentes a história assistida, além de ter uma rede social dentro da creche 

bastante extensa.  

 

I.V. 4.10.  Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante V.P.G. 

 

V.P.G. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Comportamento 
Seguro 80% 20% 40% 50% 80% - 80% - 50% 

Comportamento 
Inseguro 20% 20% 10% 10% - 10% - 20% 20% 

Não Apresenta 
Comportamento - 30% 20% 30% 20% 20% 20% 30% 20% 
Comportamento 
Não Observado - 30% 30% 10% - 70% - 50% 10% 

Quadro 13. Desempenho do Comportamento Lúdico do Participante V.P.G. 
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Legenda:   
1- Curiosidade 4- Senso de Humor  7- Espontaneidade 
2- Criatividade 5- Prazer 8- Resolução de Problemas 
3- Iniciativa 6- Gosto Pelo Desafio 9- Exploração de Materiais 

 

O desempenho do comportamento Lúdico da participante V.P.G. é referente 

a 100% de presença de sua participação nas histórias. Abaixo, encontram-se o 

desempenho lúdico do participante ao longo das histórias. No item Curiosidade, 

o Comportamento seguro obteve 80%, sendo assim refere-se às seguintes 

histórias: O patinho feio: Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; A 

cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; João e Maria; 

Nega namoradeira. O Comportamento inseguro teve 20% referente à: Ritinha 

danadinha; Dumbo. Não apresenta comportamento e Comportamento não 

observado: Zero. No item Criatividade, Comportamento seguro e inseguro 

obteve (20% cada): Os três porquinhos; João e Maria e Dumbo; Nega 

namoradeira respectivamente.  O mesmo aconteceu com Não apresenta 

comportamento e Comportamento não observado, ambos com 30%: Ritinha 

danadinha; O patinho feio; A cigarra e a formiga e Maria- Vai- Com- As- Outras; 

Árvore de natal; Chapeuzinho vermelho, respectivamente. Na Iniciativa, 

Comportamento seguro apresentou maior porcentagem (40%): Dumbo; Árvore 

de natal; João e Maria; Nega namoradeira. Comportamento inseguro (10%): 

Ritinha danadinha. Não apresenta comportamento (20%): O patinho feio; A 

cigarra e a formiga. Com 30% o Comportamento não observado: Maria- Vai- 

Com- As- Outras; Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos. No item Sendo 

de Humor, a maior porcentagem se manteve com o Comportamento seguro 

(50%): Ritinha danadinha; Dumbo; Os três porquinhos; João e Maria; Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro (10%): Chapeuzinho vermelho. Não 

apresenta comportamento (30%): O patinho feio; Árvore de natal; A cigarra e a 

formiga. Comportamento não observado (10%): Maria- Vai- Com- As- Outras. 

No Prazer, a maior porcentagem fica em Comportamento seguro (80%): Ritinha 

danadinha; Dumbo; Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; 

Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; João e Maria; Nega namoradeira. 

Comportamento inseguro e não observado ambos ficaram com zero e Não 

apresenta comportamento (20%): O patinho feio; A cigarra e a formiga. No item 

Gosto pelo desafio, o Comportamento seguro foi zero. Comportamento 

inseguro (10%): Ritinha danadinha. Não apresenta comportamento 20% 
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referente às seguintes histórias: Árvore de natal; João e Maria. O item com 

maior porcentagem foi Comportamento não observado com 70%: Dumbo; O 

patinho feio; Maria- Vai- Com- As- Outras; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho 

vermelho; Os três porquinhos; Nega namoradeira. Em Espontaneidade, 

Comportamento seguro apresenta a maior porcentagem (80%): Ritinha 

danadinha; Dumbo; Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; 

Chapeuzinho vermelho; Os três porquinhos; João e Maria; Nega namoradeira. 

Comportamento inseguro e não observado ambos com zero. Não apresenta 

comportamento (20%): O patinho feio; A cigarra e a formiga. No item 

Resolução de Problemas, não houve Comportamento seguro. Comportamento 

inseguro (20%): Ritinha danadinha; Dumbo. Não apresenta comportamento 

(30%): O patinho feio; João e Maria; Nega namoradeira. Com maior 

porcentagem temos Comportamento não observado (50%): Maria- Vai- Com- 

As- Outras; Árvore de natal; A cigarra e a formiga; Chapeuzinho vermelho; Os 

três porquinhos. No último item, temos a Exploração de Materiais, onde o 

comportamento seguro tem maior porcentagem com 50%: O patinho feio; 

Maria- Vai- Com- As- Outras; Árvore de natal; João e Maria; Nega 

namoradeira. Comportamento inseguro e Não apresenta comportamento 

ambos ficaram com 20%: Dumbo; Os três porquinhos e Ritinha danadinha; A 

cigarra e a formiga, respectivamente. Por fim Comportamento não observado 

(10%): Chapeuzinho vermelho.  

 A criança V.P.G. teve presença em todas as histórias contadas na 

creche, no qual apresentou um bom rendimento no comportamento lúdico de 

curiosidade, prazer e espontaneidade. No decorrer do processo a criança 

demonstrou uma grande evolução. No início não participava das histórias, 

apresentava falta de concentração e se mostrava agitada, mas com o decorrer 

das intervenções, V.P.G passou a se envolver mais, participar respondendo 

perguntas e contando histórias, algo que não era possível observar 

anteriormente. 

 

I.V. 5. Entrevista com os Pais Sobre o Comportamento Lúdico da 

Criança (EIP) – versão 2 
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Realizaram-se entrevistas iniciais e finais com os pais dos participantes. O 

instrumento possibilitou a percepção dos pais a partir do comportamento lúdico 

de seus filho. Alguns itens da entrevista tiveram destaque devido a sua 

relevância ao tema discutido no projeto. 

 

• Atenção 

O primeiro item refere-se a objetos que mais atraem a atenção da criança; 

tendo como 89% das respostas dadas pelos pais, o elemento visual e dentro 

deste os livros com imagens. Já no elemento auditivo o item que recebeu 

destaque, demonstrando 100% das respostas foi o elemento musical. No 

aspecto de contato físico, 100% dos pais responderam que seus filhos estão 

sempre na presença de outras crianças. No item outros; personagens (Barbie, 

Homem Aranha e Ben 10) e situações cômicas se destacam pela sua 

porcentagem máxima obtida nas respostas (100%). 

 

• Expressão 

No item necessidades fisiológicas os pais respondem inicialmente que a 

expressão do filho é dada através de palavras e frases, totalizando em 67% 

das respostas. Nas entrevistas finais a resposta mais freqüente referem-se ao 

filho não executar nenhuma expressão, isto mostra que há a possibilidade do 

progresso da independência da criança, não apresentando a necessidade de 

pedir auxilio para os pais. Com relação à expressão de prazer, 78% dos pais 

responderam que a expressão no rosto a mais freqüente entre os filhos, já na 

segunda entrevista, constatou-se que seus filhos além de apresentarem 

expressão no rosto, se manifestam também através de gestos. Já no item de 

desprazer 55% respondem que seus filhos também se comunicam por 

expressão no rosto, sendo que na entrevista final, os pais consideram que seus 

filhos demonstram desprazer, através de palavras e frases. No item de 

comunicação do filho, 100% dos pais tanto na entrevista inicial como na final, 

afirmam que as crianças se comunicam através de palavras (conversa), apesar 

de referirem também o uso de códigos de comunicação particulares, 

explicações verbais e gestos. 
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• Brinquedos 

Os pais consideram que as crianças têm contato com diferentes estímulos 

sendo os principais, estímulo visual (cores vivas e desenho na TV), sonoros 

(música) e estímulos para a imaginação (livro de histórias) com 89% das 

respostas. Na entrevista final, 100% das respostas afirmaram as crianças 

possuem a oferta de estímulos sonoros, visuais, estímulos para a imaginação, 

para o deslocamento e para a interação com os outros. 

 

• Características da brincadeira 

No elemento de atividades que o filho mais gosta 89% das respostas 

apontam que as crianças gostam de estar em novos lugares, 78% das 

respostas demonstram que seus filhos gostam de brincar com novos 

brinquedos e exploram espaços externos da casa, como o quintal e a rua, 

estas respostas são identificadas tanto no instrumento inicial como no final. 

Cem por cento dos pais afirmam que seus filhos conseguem deslocarem-se 

utilizando seus próprios meios, a partir da afirmação nota-se a independência e 

autonomia das crianças. 

 

• Atitude em Brincadeiras 

Neste elemento 100% dos pais responderam que consideram seus filhos 

espontâneos, com iniciativa e com senso de humor. 
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DISCUSSÃO FINAL 

V. DISCUSSÃO FINAL 

 

 

Este estudo teve como objetivo verificar se as crianças do projeto, 

quando expostas a brincadeiras no contexto institucional são favorecidas em 

seu desenvolvimento em relação à brincadeira e os componentes lúdicos da 

mesma. Esperava-se que a participação em um programa de atividades de faz-

de-conta, propiciasse o progresso do comportamento lúdico tendo impacto na 

evolução das habilidades da criança.  

A partir de uma análise dos dados, verificou-se a média relativa dos 

valores apresentados para o comportamento Seguro, a atitude lúdica de 

curiosidade (93,8%), espontaneidade (78,8%), prazer (75,7%) e iniciativa 

(64,9%) foram os elementos que tiveram significância.  

Ao longo das histórias contadas, ficou evidente que no momento em que 

surgia o interesse da criança pela história, a curiosidade, o prazer, a 

espontaneidade e a iniciativa eram elementos claramente expressados pelos 

participantes. Indo de encontro com Ferland (2006), o prazer é motor de toda 

ação lúdica, ele vem associado a certas características da atividade lúdica, 

como a novidade, a incerteza e o desafio. A criança se sente atraída pelo 

brincar e descobre a incerteza, o prazer de transpor o desafio. A curiosidade 

também é despertada e leva a criança à descoberta do prazer intrínseco do 

brincar. Já a espontaneidade, surge primeiramente do desejo de conhecer e 

depois do desejo de explorar e agir. 
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A brincadeira como sendo um instrumento não verbalizado, permite que 

a criança através de gestos expresse os seus sentimentos. Pellegrini (2007) 

acredita que atitudes expressas como o prazer e a espontaneidade aparecem 

por uma escolha livre, uma vez que o interesse é pela criança em sua 

globalidade e não tendo uma função específica. 

 Para Queiroz, Maciel e Branco (2006) a evolução da brincadeira ocorre 

principalmente nos seis primeiros anos de vida, e a constituição do brincar 

dependerá de qual fase a criança se encontra, variando o seu nível de 

complexidade de acordo com a idade e o contexto em que ela se insere. Pode-

se observar que as crianças participantes do projeto apresentavam poucas 

oportunidades relacionadas ao brincar, principalmente devido às precárias 

condições econômicas, habitacionais e problemas decorrentes da carência de 

afeto e estímulos sensoriais. 

Para Pontoglio e Marturano (2010) crianças de creches ou instituições 

que apóiam famílias sendo estas públicas e/ou filantrópicas, como no caso 

deste local, quando comparadas a instituições particulares, apresentam atraso 

no desenvolvimento, como a linguagem, atribuído a menor escolaridade tanto 

das mães como dos educadores. Esta constatação pode ser este um dos 

motivos para que o desempenho das crianças em alguns aspectos, ainda não 

tenha uma notável evolução.   

O brincar e aprender constitui uma unidade inseparável, pois o brincar é 

uma forma de enfrentamento daquilo que a vida impõe a cada ser humano e 

tem como característica, a ação, que está de acordo com suas próprias 

necessidades, o despertar da iniciativa, busca de soluções e o 

desenvolvimento da atividade criadora (ROSEMBERG, 1985). 

Ferland (2006) afirma que quando a criança realiza a brincadeira, ela é 

capaz de experimentar aspectos diretamente ligados à sua prática: o prazer, a 

descoberta, o domínio, a criatividade e a auto- expressão. O prazer serve de 

motivação e estímulo para que o indivíduo desenvolva todo o trajeto de 

atividade.  

Quando se tem prazer em determinada brincadeira, além de aumentar o 

nível de curiosidade e envolvimento, a criança desejará repetir a mesma 

atividade, buscando novas experiências, desta forma poupando esforço para 

prolongar a sensação agradável, assim este é certamente o melhor meio de 
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ajuda nas aprendizagens, independente de suas dificuldades (FERLAND, 

2009). 

Com relação aos resultados das entrevistas, o olhar dos pais sob o 

comportamento lúdico da criança, acaba sendo bastante subjetivo; algumas 

respostas dadas pelos pais foram contraditórias e outras delas vão de encontro 

com os resultados obtidos neste projeto. Os pais afirmam que consideram seus 

filhos espontâneos, com iniciativa e senso de humor, de fato, este último 

componente foi constatado no desempenho lúdico de algumas crianças, porém 

nem todas. Já a iniciativa e espontaneidade tiveram um desempenho 

significante no comportamento dos participantes como um todo. 

No item de expressão de prazer, os pais nas entrevistas iniciais afirmaram 

que seus filhos demonstram este elemento através de expressões no rosto, 

sendo que na entrevista final, além da expressão no rosto, a manifestação 

através de gestos também aparece. Esta informação mostra que houve uma 

expansão na forma de expressão da criança. 

Para Silvia e Perez (2007), a brincadeira expressa forma como uma 

criança reflete, ordena , desorganiza, destrói e reconstrói o mundo a sua 

maneira, além de ser um espaço onde a criança pode expressar, de modo 

simbólico, suas fantasias, seus desejos, medos e sentimentos, pode também 

dominar angústias e controlar impulsos, assimilando emoções que vão sendo 

construídas a partir das experiências que vivem. 

No elemento relacionado ao desprazer, inicialmente os pais apontaram 

que seus filhos neste item se comunicam através de expressão no rosto, sendo 

que na entrevista final, os pais consideram que seus filhos demonstram 

desprazer, através de palavras e frases. 

Segundo Cunha e Moreira (2010) as histórias infantis atingem 

diretamente à linguagem de modo que a fala torna-se mais completa e o 

vocabulário aumente ainda mais, este recurso auxilia no estabelecimento de 

relações- interpessoais, sendo incorporada pelo sujeito, a desenvoltura. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados obtidos, não permitem fazer generalizações, uma vez que 

se trata de um grupo não representativo, sendo grupo específico e não uma 

amostra populacional. Porém os resultados obtidos permitem que sejam feitas 

algumas considerações relevantes. 

 Por meio da contação de histórias, o ato lúdico passa a ser um 

instrumento capaz de promover o desenvolvimento de habilidades motoras, 

cognitivas e sociais. Sendo um espaço amplo para a oferta de estímulos 

sociais, no qual há interação com o meio externo, estando presente a interação 

da criança com pessoas, objetos e brinquedos (FAZIO, 2002). 

 Algumas dificuldades foram encontradas como a falta de assiduidade 

dos participantes nas atividades propostas, dificultando a coleta de dados, 

tendo impacto no acompanhamento da evolução de cada criança quanto à 

atitude lúdica. No início a falta de interesse dos participantes, sendo expressos 

através da baixa concentração e da grande agitação, também foi um 

componente que dificultou o desenvolver das intervenções com eficácia, porém 

com o passar das histórias, foi possível observar a mudança no 

comportamento dos participantes, o nível de concentração, o envolvimento 

destas com os contos, o interesse, o prazer demonstrado, a curiosidade, foram 

fatores que possivelmente tiveram destaque. 

  As intervenções desenvolvidas foram realizadas em um local cadastrado 

como um centro de apoio a Família, (CAF), sendo que este não tem convênio 

com a prefeitura nem algum tipo de apoio e financiamento, a fonte de renda é 

obtida através de algumas doações feitas pelas mães e moradores da região. A 

faixa etária da população atendida não se encaixava no artigo da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e o horário de funcionamento foi 

organizado de acordo com as necessidades das mães e por isso, não poderia 

ser considerada como creche. O ambiente do CAF, por ter uma estrutura física 

inadequada também foi um fator de impacto no desempenho das crianças, o 

espaço pequeno com muitas crianças juntas, de diferentes faixas etárias e sem 

atividades programadas ou pré-determinadas também foi um agravante para o 

desenvolvimento da pesquisa.  
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 Constatou-se que muitos fatores podem influenciar na ação do brincar, 

como as condições socioeconômicas destas crianças, tanto que durante a 

pesquisa Inúmeras dificuldades foram encontradas, porém acredita-se que as 

crianças tenham obtido ganhos, possivelmente o repertório dos participantes foi 

enriquecido, além da aquisição de novos vocabulários, participação nas 

atividades, o trabalho em grupo, o fazer junto, a interação entre as pessoas e 

atitude lúdica de imaginar e fantasiar o que também contribui para o 

desenvolvimento destas. 

 Acredita-se que os dez encontros foram representativos quanto às 

ofertas de estímulos para que as crianças dêem continuidade à atividade do 

brincar. Neste período além da contação de histórias foram transmitidos alguns 

conhecimentos e possibilidade deles manusearem elementos e materiais 

diversos, os participantes tiveram a oportunidade de confeccionar e criar 

atividades lúdicas , expandindo assim seu repertório.  

 Grande parte dos personagens, cenários e brinquedos levados, foram 

confeccionados através de materiais reciclados, esta informação foi transmitida 

para as crianças com o propósito de estimular a capacidade de criação e 

invenção destas. Além disso, livros de história foram deixados para os 

participantes, pensando que eles poderiam relacionar estes objetos com o 

projeto e além de terem a possibilidade de dar continuidade à brincadeira 

imaginária e simultaneamente progredir em sua trajetória de habilidades e em 

seu desempenho de atitudes lúdicas. 

 Fazendo relação com a Terapia Ocupacional, pensou-se em 

intervenções (atividades), no caso a contação de histórias, que fossem 

correspondentes e significantes para crianças de pré- escola, com o propósito 

de estimular ao máximo diferentes comportamentos lúdicos, pensando que 

estes quando adquiridos e desenvolvidos, compõe o indivíduo de forma que ele 

tenha mais desenvoltura para lidar com as situações cotidianas, tendo maior 

flexibilidade no momento de solucionar problemas e enfrentar situações e 

futuramente ter um bom desempenho nas atividades relacionadas ao âmbito 

pessoal, de trabalho e social, visando sua autonomia e independência. 
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ANEXO 

VIII. ANEXO  

 

 

ENTREVISTA INICIAL COM OS PAIS SOBRE O COMPORTAMENTO 
LÚDICO DA CRIANÇA (EIP) –VERSÃO 2 

Versão adaptada transculturalmente - Sant’Anna et al., 2008 
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IX. APENDICE- A 
 

NBBS 192/10 
 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 

 A presente pesquisa intitulada "O Brincar de Contar e Construir Histórias” tem 

como objetivo identificar os interesses, conhecer as capacidades, dificuldades e 

investigar as características lúdicas de crianças na fase pré-escolar da Zona Noroeste 

de Santos-SP, além de envolver as mães destas crianças de modo a torná-las 

multiplicadoras na ação de construir e contar histórias. Esta pesquisa está sendo 

desenvolvida sob a coordenação da Profa. Dra. Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo, 

docente do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) – Campus Baixada Santista. 

 Para tanto, as crianças pré-escolares que freqüentam a creche “Só pra Te Vê” 

e suas mães, serão convidadas a participar da pesquisa. Após a aceitação destas, 

serão feitas intervenções de contar e construir diferentes histórias infantis com a 

finalidade de estimular o comportamento lúdico e o desenvolvimento infantil. A partir 

de observações a respeito do comportamento das crianças durante a aplicação do 

estímulo (apresentação da história), serão coletados dados que servirão para a 

montagem de um diário de pesquisa, sendo este construído em cada uma das 

histórias. Serão feitas entrevistas com as mães sobre o comportamento lúdico de seus 

filhos e os encontros servirão também como meio de conscientização sobre a 

importância do brincar de seus filhos. As entrevistas e observações serão feitas pela 

Profa. Dra. Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo e pela aluna pesquisadora Renata 

Palhares Beira. 

 Todas as informações prestadas aos pesquisadores estão sob sigilo de 

pesquisa sendo garantida a privacidade e o anonimato dos participantes, os quais 

podem desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. 

 Os resultados verificados serão divulgados em forma de relatório de pesquisa e 

artigos científicos. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

Profa. Dra. Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo que pode ser encontrado no endereço 

Av. Dona Ana Costa, 95 Vila Mathias – Santos-SP Telefone: (13) 3878-3700  

 Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1° andar – 

cj 14, (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – email: cepunifesp@unifesp.br 
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 Eu, 

_______________________________________________________________ 

entendo que qualquer informação obtida sobre mim, será confidencial. Acredito ter 

sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “Avaliando o Comportamento Lúdico de Crianças 

Pré-Escolares através da Brincadeira de Contar e Construir Histórias”. 

 Certifico que li ou foi-me lido o texto de consentimento, e entendi seu conteúdo. 

Uma cópia deste formulário ser-me-á fornecida. Minha assinatura demonstra que 

concordei livremente em participar deste estudo. 

 Entendo que estou livre para recusar minha participação neste estudo ou para 

desistir a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 Li e fui esclarecido que em qualquer etapa do estudo, terei acesso ao 

profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A 

participação na pesquisa é voluntária, não acarreta nenhum gasto. Também não há 

compensação financeira relacionada a participação. 

 

Assinatura do participante da pesquisa: 

________________________________________ 

Data: 

 

Certifico que expliquei a (o) Sr.(a) _________________________________________ 

acima, a natureza, propósito e benefícios associados a sua participação nesta 

pesquisa e que respondi todas as questões que me foram feitas. Declaro que obtive 

de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste voluntário 

ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do pesquisador responsável: _____________________________________ 

Data: 
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IX. 1 APÊNDICE-B - Diário de Observação 
 
 

Nome da Criança: Idade: 

Nome da História: Data 

 
COMPORTAMENTO 

SEGURO 

COMPORTAMENTO 

INSEGURO 

NÃO APRESENTA 

COMPORTAMENTO 

COMPORTAMENTO 

NÃO OBSERVADO 

curiosidade     

criatividade     

iniciativa     

senso de humor     

prazer     

gosto pelo 

desafio 

    

espontaneidade     

capacidade de 

solucionar 

problemas 

    

exploração de 

materiais 

    

 
 


