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RESUMO: A proposta do artigo é o de analisar como as brincadeiras e suas relações em uma
escola particular são manifestas no cotidiano das crianças. Haja visto que durante os intervalos
e até mesmo nas salas de aulas, as crianças possuem brincadeiras que fazem parte de cotidiano,
e demonstram um conjunto de simbologias. Dessa forma, a escola escolhida para a pesquisa é
a Conexão Aquarela com as crianças do ensino infantil, fundamental I e II no turno da manhã.
A pesquisa etnográfica foi o meio escolhido para análise e coleta de dados, por meio da
observação participante (Malinowisk, 1976; SAHLINS, 1997; CLIFFORD, 1998), e da
realização de entrevistas semiestruturadas com as crianças e com os professores. Por ser uma
pesquisa etnográfica, a mesma ainda está em andamento, como resultado preliminar foi possível
notar que entre as brincadeiras realizadas entre as crianças, há três vertentes: a) as brincadeiras
que evidenciam relações de poder – na qual as crianças utilizam-se de práticas e se mostram
superiores as outras – da mesma perspectiva que aponta Norbert Elias(2000) e Pierre Bourdieu
(1992); b) as brincadeiras definidas por determinado gênero – brincadeiras de meninas e
brincadeiras de meninos; c) as brincadeiras relacionados à dádiva, segundo Marcel Mauss
(1872-1950) possuem como característica o dar, receber e retribuir, e assim formam laços de
parentesco (LEVI-STRAUSS, 1982; CARSTEN, 2014). Dessa forma, as brincadeiras
observadas são frutos do contexto histórico e cultural em que as crianças estão inseridas, e as
mesmas, ao colocar em prática na escola evidenciam características o sistema simbólico que
essas possuem, verifica-se a necessidade de problematizar a prática de algumas brincadeiras na
escola.
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