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RESUMO – O brincar é considerado como fonte de desenvolvimento emocional, social, intelectual, 

cognitivo, motor, entre outros aspectos. “É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o 
adulto fruem sua liberdade de criação”. O presente estudo tem por objetivos investigar o brincar em 
uma aldeia Kaingang; identificar quais brinquedos/brincadeiras preferidos pelas crianças; analisar as 
diferenças no brincar na atualidade das brincadeiras de antigamente na aldeia e verificar as prováveis 
influências culturais manifestas no brincar. Trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter 
exploratório com análise qualitativa e quantitativa dos indicadores. Parte integrante de um projeto da 
disciplina de Psicologia da Educação II, desenvolvido no Laboratório Lúdico Pedagógico (LALUPE) 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os instrumentos e procedimentos utilizados foram: 
questionários aplicados a 7 acadêmicos do projeto CUIA na UEPG; entrevistas semiestruturadas 
aplicadas a 37 crianças da aldeia Kaingang da Reserva de Mangueirinha; entrevistas abertas com 
educadores de 2 escolas e de 4 adultos da comunidade local e observação in loco do brincar na 
aldeia. Os resultados parciais demonstraram que: as crianças brincam mais de futebol e boneca; 
somente algumas crianças brincam e sabem fazer os brinquedos/brincadeiras da cultura indígena; e 
a escola, naquele contexto, é o principal meio de transmissão e preservação da cultura Kaingang. 
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