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Verbo ser
Que vai ser quando crescer?
Vivem perguntando em redor. O que é ser?
É ter um corpo, um jeito, um nome?
Tenho os três. E sou?
Tenho de mudar quando crescer?
Usar outro nome, corpo e jeito?
Ou a gente só principia a ser quando
cresce?
É terrível, ser? Dói? É bom? É triste?
Ser; pronunciado tão depressa,
e cabe tantas coisas?
Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.
Que vou ser quando crescer?
Sou obrigado a? Posso escolher?
Não dá para entender. Não vou ser.
Vou crescer assim mesmo.
Sem ser, Esquecer.
(Carlos Drummond de Andrade, 1992)

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo refletir acerca do brincar na Educação Infantil,
buscando investigar os momentos em que ele ocorre, de que maneira, se há espaço para
ele acontecer, em quais espaços ocorre e se ele tem se encontrado presente nas instituições
de Educação Infantil. A metodologia adotada nessa pesquisa foi, primeiramente, a
bibliográfica, momento em que busquei diversos autores, dentre eles: Foucault (1987),
Huizinga (2008), Brougère (1998), Winnicott (1975), Benjamin (1970; 1984), Maturana
e Verden-Zöller (2004), Machado (2003; 2010; 2013; 2017) e Merleau-Ponty (2006;
2011; 2012), que puderam auxiliar na reflexões e, posteriormente, a pesquisa de campo,
espaço em que realizei observação participante em uma escola de Educação Infantil. Para
tanto, selecionei a Escola Professora Maria das Dores Dias Lizardo Ferreira Leite, uma
escola de Educação Infantil localizada no município de Juiz de Fora – MG. A pesquisa
foi pautada em um estudo qualiquantitativo de cunho fenomenológico, por acreditar que
seja o melhor procedimento para analisar e interpretar o fenômeno. Assim, através de
diversas leituras, análise e interpretação detalhada da descrição em que encontrei pontos
convergentes, cheguei às categorias abertas e constatei que o brincar acontece com
espaços e tempos demarcados pelo professor, pois ainda há uma preocupação com a
“alfabetização das crianças” e a disciplinarização dos corpos buscando que sejam capazes
de seguir regras e horários. Por meio dos resultados da análise da observação participante
foi possível ver que o espaço da sala de aula é o mais usado pela professora, pois é o que
traz mais segurança para o seu trabalho e a partir dessa apreciação cheguei à cinco
categorias abertas que foram discutidas: 1- disciplinarização dos corpos; 2- brinquedos e
brincadeiras; 3- contato da criança com a pesquisadora; 4- estereótipos; 5 tempos e
espaços escolares X tempos e espaços da criança.
Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Corporeidade; Fenomenologia.

ABSTRACT
This research aims to reflect about the play in the kindergarten school, looking for
investigating the moments when and how it occurs, and if there is space to happen, in
which spaces it occurs and if it is present in these types of schools. The methodology
adopted in this research was first the bibliographic when I searched authors like Foucault
(1987), Huizinga (2008), Brougère (1998), Winnicot (1975), Benjamin (1970; 1984),
Maturana e Verden-Zoller (2004), Machado (2003; 2010; 2013; 2017) and MerleauPonty (2006; 2011; 2012) that helped me in the reflections after, the field research when
I made participant observations in a kindergarten school. I chose Professora Maria das
Dores Dias Lizardo Ferreira Leite school, a kindergarten public school in Juiz de Fora –
M.G. All the research was based in a qualiquantitative study of phenomenological nature
for believing that it’s the best procedure to analyze and interpret the phenomenon. Like
this, through many readings, analysis and a detailed interpretation of the description
which I found converging points, I reached the open categories and through them I
verified that the play happens in spaces and time demarcated by the teacher because there
is still a preoccupation with the “children’s literacy” and the bodies training, seeking out
they have rules and schedules. By means of the results of participant observation analysis
was possible to observe that the classroom space is the most used by the teacher because
it brings more confidence to her work and from that assessment I reached five open
categories that were discussed: 1- bodies training; 2- toys and games; 3- child contact
with the researcher; 4- stereotypes; 5- time and school spaces x time and spaces of the
child.
Key – words: Play; Kindergarten School; Corporeity; Phenomenology.
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INTRODUÇÃO
A infância é um período muito intenso de
atividade: as fantasias e os movimentos
corporais ocupam quase todo o tempo da
criança.
(João Batista Freire, 2009)
Esta pesquisa contempla a minha preocupação com o brincar nas escolas de
Educação Infantil, visto que, aparentemente, cada vez mais, muitas escolas vêm deixando
essa prática de lado, oferecendo poucos momentos para essa dimensão fundamental do
ser humano. Ainda, o estudo foi motivado pela minha própria experiência, pois trabalho
há 18 anos com Educação Infantil. Tenho formação em Magistério (1991 a 1993);
ingressei na Faculdade de Pedagogia, na Universidade Federal de Juiz de Fora (1996 a
2000), onde também concluí a Pós-Graduação em Arte-Educação Infantil (2000 a 2002),
com o tema de monografia O brinquedo na educação infantil: dialogando com o modelo
histórico-cultural do desenvolvimento humano. Neste trabalho, fiz uma análise inicial
sobre o imaginário infantil, as mudanças que vinham ocorrendo nas brincadeiras e nos
brinquedos no dia a dia, além de alguns estudos sobre a história da criança, do brincar de
faz-de-conta, do brinquedo e do desenvolvimento do ser numa perspectiva sócio histórica.
Isso fez com que tivesse outra percepção do ato de brincar, ou seja, foi aí que me atentei
para a importância do brincar na aprendizagem das crianças. Para essa pesquisa
monográfica, ademais, produzi uma reflexão sobre a concepção/visão que temos das
crianças e o conceito de escola, amparando-me em minha própria prática e na de alguns
colegas que atuam nessa área. Para compreender melhor o papel do brinquedo, desenvolvi
um trabalho de observação com o objetivo de analisar situações de sala de aula que
evidenciassem o papel do mesmo. Com o fim dessa etapa e com as leituras realizadas,
passei a fazer uma descrição dos eventos, selecionando as situações consideradas por mim
como as mais pertinentes ao meu trabalho. Nessa ocasião, tomei como referência diversos
estudiosos, dentre os quais: Vygotsky (1996), Kuhlmann Jr. (2004), Benjamin (1984),
Winnicott (2008).
Em 2015, quis dar prosseguimento aos estudos e busquei me preparar para as
provas de seleção do mestrado em Educação. Ingressei no Programa de Pós-Graduação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, da Universidade Federal de São João delRei/MG, onde tive meu primeiro contato com a Fenomenologia – no Núcleo de Estudos:
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corpo, cultura, expressão e linguagens (NECCEL) e na disciplina A Fenomenologia e a
Pesquisa em Ciências Humanas, ofertada pelos professores Dr. Wanderley Cardoso
Oliveira e Dr. Gilberto Aparecido Damiano (meu orientador), na qual estreitei meus
estudos, bem como agreguei outras leituras sugeridas por meu orientador. Apesar das
mudanças ocorridas no projeto inicial, A influência da televisão nas brincadeiras e na
construção da subjetividade infantil, continuei com a temática do brincar nas escolas de
Educação Infantil.
A história da Educação Infantil em nosso país deixou resquícios quanto à busca
pela formação de crianças com bons hábitos e uma disciplina rígida. Essa etapa de ensino
pautou-se, inicialmente, na assistência, na filantropia e na higienização, buscando criar
bons hábitos através do cuidar e do educar. Logo, sua aproximação às instituições no
campo educacional é recente, e, por isso, ainda podemos considerá-la como uma
modalidade em construção. O processo de expansão e estabelecimento das instituições da
educação da criança aproxima-se com as questões relacionadas à história da família, da
infância, da urbanização, da entrada da mulher no mundo do trabalho e de uma nova
configuração social, política e econômica. A instituição de Educação infantil passou a ser
mais procurada pelas famílias com as mudanças da sociedade. E, hoje, podemos dizer que
as crianças passam grande parte do seu dia na escola – principal espaço em que ela
convive com outras crianças.
Ainda é possível ver escolas tratando as crianças como “adulto em miniatura”,
buscando transformá-las em “corpos dóceis”, priorizando as atividades escritas todo o
tempo e deixando de lado o brincar, já que esse representaria momento de ócio, de
preguiça. Segundo Foucault1 (1987), a disciplina escolar é uma forma de reprimir as
1

Esclareço que o filósofo Michel Foucaul com sua “arqueologia” analisou as condições de possibilidade,
históricas e transcendentais, da origem e da formação dos discursos (ou teorias) epistemológicos que tinham
a pretensão de serem verdadeiros e cuja orientação esteve muito ligada ao movimento estruturalista – talvez
a sua face mais conhecida. Porém, na sua formação ainda juvenil, teve contato com muitas teorias como os
“[...] grandes movimentos teóricos no seio filosófico: a epistemologia francesa [...], a fenomenologia,
principalmente dos trabalhos de Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty; o estruturalismo com Lévi-Strauss
[...] e [...] Dumézil; e por fim Nietszche e sua filosofia a marteladas [...] (ver Marcos Nalli - Foucault e a
fenomenologia. São Paulo: Loyola, 2006 – p. 16); ainda o mesmo autor destaca num texto que “[...] tem
como finalidade apresentar e interpretar a fase arqueológica da filosofia de Michel Foucault a partir de sua
interação com a fenomenologia, em especial com a fenomenologia husserliana (p. 108)” e, adiante, diz:
“Essa história arqueológica, bem mais próxima de uma perspectiva estruturalista, ainda traz ranços; ou
melhor,
ainda
traz
elementos
fossilizados,
que
apontam
para
uma
origem fenomenológica que se quer esquecer e apagar” (p. 112). (ver “Um rastro a desaparecer na praia do
pensamento: Foucault e a fenomenologia” na Revista da Abordagem Gestáltica – XV(2): 108-114, jul-dez,
2009). Nota-se que temas sob o viés fenomenológico estão nas suas reflexões como: “a priori histórico”;
questão do sentido, da significação e do conhecimento; subjetividade; contra posturas cientificistas e
positivistas; consciência e não-razão, etc.. Outros autores que discutem essa relação dele com a
fenomenologia: Jean Zoungrana (Michel Foucault – un parcours croisé: Levi-Strauss, Heidegger. Paris:
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expressões para se ter um bom andamento nas atividades pedagógicas. A escola reprime
quase a todo o tempo a expressão do corpo. Essa discussão foucaultiana importa para
compreendermos as relações de poder na sociedade e como afetam a organização de
nossas escolas no sentido de transformar a criança em um “corpo dócil”. Como podemos
ver em Pereira (2010, p. 209), o corpo “[...] é aprisionado por meio das carteiras
enfileiradas, domado, tornando dócil mediante mecanismo de repressão e de exercícios
de adestramento [...]”. Somos educados, desde a infância, para manter as estruturas
sociais e os padrões da sociedade já existentes. E esses padrões são reforçados nas escolas
através da manutenção da disciplina rígida, do controle do corpo e do movimento. Este
controle corporal existe justamente para não apresentarmos nenhum tipo de resistência,
para que sigamos os ritos da escola sem questionamentos, o que traz complicações para
a formação das crianças em relação a educação do corpo e das emoções.
Nesse sentido, Nóbrega (2016) nos diz que a questão do disciplinamento do corpo
na aprendizagem e no processo educativo ainda é predominante e há a necessidade de
torná-lo cada vez mais dócil. Quanto mais quieto o aluno, melhor o processo de
aprendizagem, segundo o ideário das escolas. Os alunos permanecem sentados, passivos,
recebendo informações. Vejo, a todo tempo, crianças sentadas em suas cadeiras,
silenciadas em linguagem e movimento. Eu, enquanto profissional, e hoje como
pesquisadora, vejo muitas críticas a esse tipo de comportamento aceito e desejado por
muitos profissionais. Os rituais da fila para entrar na escola, para ir ao banheiro, o sentarse somente com os pés para baixo, virado para frente, e outras práticas, permanecem até
hoje com poucas diferenças de quando estudei. E isso me angustia, principalmente, na
Educação Infantil.
Como Merleau-Ponty (2011) escreveu: “[...] tenho consciência de meu corpo
através do mundo [...], e neste sentido tenho consciência do mundo por meio de meu
corpo” (p. 122). Essa consciência do mundo a partir do corpo se dá, justamente, porque a
criança (uma subjetividade) interage com esse mundo, faz suas interferências e recebe
interferências de outros (intersubjetividade), que também estão no mundo. É a partir do
corpo, das percepções que se tem através dele, que percebemos o mundo onde vivemos.
Nossas expressões vêm dessa percepção que vivenciamos no e do mundo. Para esse autor,
o conhecimento está na capacidade de perceber e dar significado ao que nos cerca.

L’Harmattan, 1998), Frédéric Gros (Foucault et la folie. Paris: Presses Universitaires de France, 1997) e
Didier Eribon (Foucault e seus contemporâneos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996).
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Mas o que é a percepção? O referido autor nos informa que ela é uma comunicação
permanente entre corpo e mundo e que elas são variáveis conforme as necessidades e os
interesses individuais dos sujeitos: “A percepção [...] é o fundo sobre o qual todos os atos
se destacam e ela é pressuposta por eles” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 6). Logo, é nesse
relacionar-se corporal e intersubjetivo que apreendemos e ressignificamos as
aprendizagens. É através dos movimentos do corpo que a criança cria um sistema de
comunicação com o mundo. E, para esse sistema de comunicação funcionar na educação,
é necessário que nós, professores, percebamos o quanto o movimento de uma criança (a
motricidade) é importante para que aprenda sobre si mesma, o outro e seu entorno, o
espaço onde vive.
Brincar é um ato de liberdade e expressividade e, ao mesmo tempo, é um momento
de diálogo da criança com o mundo. Para as crianças, o brincar tem significado e é um
ato criativo, daí podermos dizer que a brincadeira é importante na vida do ser humano em
crescimento. Por isso, faz-se necessário que o adulto tenha cuidado em relação a sua
interferência na brincadeira infantil, dando às crianças a liberdade para experienciar e
criar sem medo, agir como um mediador e refletir como elas brincam, ou não, para poder
compreendê-las – o que compreendo como a ideia de espontaneidade.
Não é de hoje que são desenvolvidos estudos com uma série de propostas
curriculares para a educação de crianças de quatro a seis anos, tendo sido publicados
muitos materiais para dar suporte teórico-metodológico para a implementação de um
cunho educacional nas instituições de Educação Infantil. Apesar dos avanços, ainda falta
uma melhor política pública para esse ensino quanto às políticas de financiamento,
programas de qualificação e valorização profissional e reconhecimento dos mesmos. No
município de Juiz de Fora, percebo que há uma preocupação com essa etapa do ensino e
com o brincar nas escolas de Educação Infantil, algo visto nos documentos da Rede
Municipal, como as Diretrizes Educacionais para a Rede Municipal de Ensino de Juiz de
Fora (JUIZ DE FORA, 2008) e a Proposta Curricular da Rede para a Educação Infantil
(JUIZ DE FORA, 2010).
Acredito que as brincadeiras estimulam a inteligência; ensinam valores; colocam
as crianças em contato com suas habilidades, conflitos e dificuldades; despertam a
imaginação e a criatividade, favorecem a socialização; e ensinam a convivência, a
tolerância e o respeito às regras. Surgem dessa crença, as questões: Como ocorrem as
atividades do brincar na escola? Estão relacionadas à aprendizagem propriamente ou
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como momentos de “lazer”? Há espaços e momentos para o brincar livre e criativo? As
crianças são ouvidas quanto aos seus interesses no brincar?
Os passos para essa pesquisa foram a busca de artigos, dissertações e teses que
tratavam do brincar realizada em quatro sites – CAPES, Anped, Scielo e PPEDU/UFSJ –
e constatei que há um número considerável de pesquisas nessa área. Dito isso, algumas
leituras contribuíram para o meu trabalho, como as dissertações “O brincar nas escolas
de educação infantil da rede municipal de ensino de Juiz de Fora: contribuição da gestão
escolar”, de Maylane Massacesi; “O corpo também aprende? O lugar da corporeidade na
prática pedagógica do 2º período da educação infantil”, de Mônica Cristina Neto; “A
percepção do professor sobre sua prática: cognição, corpo e afetividade”, de Júlia Joseane
Costa; e “A corporeidade infantil no projeto ‘Arte por toda parte’” sob o olhar de
educadores e arteeducadores”, de Patrícia Uebe Ribeiro.
Vou procurar, agora, pensar e provocar a reflexão sobre a questão do brincar na
prática das salas de aula desse segmento. Esse estudo não tem como finalidade fazer
nenhum juízo de valor e nem chegar a conclusões apodíticas, exatas, visto que se trata de
minha perspectiva quanto ao fenômeno do brincar de crianças entre três anos e meio e
quatro anos de idade numa escola pública. Nesse sentido, irei me aproximar do referencial
fenomenológico quanto à questão da educação da criança.
No primeiro capítulo, intitulado “A criança e o brincar”, descreverei minha
pesquisa bibliográfica, apresentando a importância do brincar para as crianças. Para isso,
recorrerei a autores como Foucault (1987), Huizinga (2008), Brougère (1998), Winnicott
(1975), Benjamin (1970; 1984), Maturana e Verden-Zöller (2004), Machado (2003; 2010;
2013; 2017), Pereira (2010), Nóbrega (2016) e Merleau-Ponty (2006; 2011; 2012). Aqui,
será feito um diálogo sobre a importância do brincar com o conhecimento do mundo e de
si mesmo, vendo a criança como sujeito de sua cultura, como ator social desse mundo.
Já no segundo capítulo, “Pesquisa de campo”, apresentarei as ações da pesquisa,
a trajetória e os movimentos que ela proporcionou.
Os recursos usados para essa pesquisa foram: câmera fotográfica, caderno de
campo e observação participante de alunos de duas turmas de 1º período, uma com 25
alunos em 2017 e outra com 24 alunos no ano de 2018, da Escola Municipal Professora
Maria das Dores Dias Lizardo Ferreira Leite, mais conhecida como Escola Maria Lizardo.
A intenção foi observar os personagens dessa pesquisa como um todo, no espaço escolar
e na presença de adultos. Por fim, encerrarei o texto dissertativo retomando a algumas
ideias, ou conceitos condutores, e às categorias abertas que promovem a visibilidade de
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meu empenho nessa pesquisa. É aqui que mostro os achados da pesquisa, ou seja, as
interpretações com recortes da observação participante para justificar a análise. Em
síntese, retomo as perguntas orientadoras do texto e finalizo com as considerações finais,
espaço em que busco mostrar que esse trabalho é só o começo e que muitas interpretações
ainda estão por vir.
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CAPÍTULO 1
A CRIANÇA E O BRINCAR

É no brincar, e talvez apenas no brincar, que
a criança ou o adulto fruem sua liberdade de
criação. [...] É no brincar, e somente no
brincar, que o indivíduo, criança ou adulto,
pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral: e é somente sendo
criativo que o indivíduo descobre o eu (self).
(WINNICOTT, 1975)

Brincar é uma atitude intrínseca ao ser humano e quando pensamos nesta
atividade, especialmente relacionada às crianças, nos vêm a ideia de movimento, de
correria, de gritos. Falar de meninos e meninas é falar de ludicidade, fantasia, brincadeira
e da imaginação; portanto, brincar é o momento em que recriam e ressignificam o que
experienciam. O brincar é uma linguagem primordial da criança que lhe proporciona
prazer, criatividade, liberdade e cria oportunidades para ela vivenciar situações de
conflitos e emoções do seu dia a dia, além de ajudar na motricidade, trabalhar o equilíbrio
e o respeito às regras, auxiliar no desenvolvimento da inteligência, promover a
socialização, fortalecimento da memória e a atenção, ou seja, habilidades mais
complexas. O brincar é uma das características mais marcantes da infância e uma das
maiores necessidades dessa fase da vida, sem contar que é um direito garantido pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 8.069 de 13 de julho de 1990, como
podemos ver no Capítulo II, em seu artigo 16, inciso IV: “[...] Art. 16 – O direito à
liberdade compreende os seguintes aspectos: [...] IV – brincar, praticar esportes e divertirse; [...]” (BRASIL, 2002, p. 11, grifo nosso).

1.1 Criança e Infância

A criança, enquanto objeto de estudo, foi e é pesquisada pela Biologia, Psicologia,
Medicina, Sociologia e outras áreas. Com tal acúmulo, sabemos que não é possível
pressupor uma criança e uma infância universais. O conceito de infância foi construído
ao longo do tempo e os estudos de Ariès (2014) advertem que o conceito de infância varia
de acordo com a história, em função de determinantes sociais, culturais, políticos e
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econômicos. Até por volta do século XII, sua ideia era desconhecida, não havendo lugar
para a infância. No século XIII, por sua vez, as crianças eram vistas como páginas em
branco, que seriam preparadas para a vida adulta através dos ensinamentos dos adultos.
Já no século XIV, a criança passou a ser vista como ser sagrado e, no século XVI, a ser
considerada como um ser frágil. No decorrer do século XVII, por conseguinte, percebese outra visão da infância, ligada à dependência, a chamada “época da ‘paparicação’”.
A infância, como conhecemos hoje, é uma concepção do mundo moderno,
configurada por uma mudança cultural e histórica e que vem se transformando ao longo
do tempo. Como expressa Kuhlmann Jr. (2010, p. 30):

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto das
experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e
sociais é muito mais do que uma representação dos adultos sobre essa fase da
vida. É preciso conhecer as representações de infância e considerar as crianças
concretas, localizá-las como produtoras da história.

Podemos concluir que infâncias são diferentes de acordo com o tempo, com as
mudanças que ocorrem com as transformações da sociedade. Como diz Sarmento (2007,
p. 29): “[...] no interior do mesmo espaço cultural, a variação das concepções da infância
é fundada em variáveis como a classe social, o grupo de pertença étnica ou nacional, a
religião predominante, o nível de instrução da população [...]”. Infância seria, portanto,
uma categoria construída pela sociedade e que evoca um período da vida humana, sendo
a criança sujeito de direitos, histórico, ativo e crítico – que se desenvolve nas interações
que experimenta com o mundo e com o outro. É na infância, ademais, que as crianças
mais desempenham sua capacidade de imaginação. Exemplo disso, são as brincadeiras,
em que elas criam uma cultura, dão sentido ao mundo, criam, seguem e desobedecem
ordens.

1.2 O brincar

O ato de brincar está relacionado à liberdade e, retomando a epígrafe de Winnicott
(1975), é perceptível que, no momento em que adultos e crianças realizam esse ato, seu
poder criativo frui, posto que o brincar é uma atividade espontânea. A ludicidade já é
percebida desde quando se é bebê. Os nenéns brincam com as mãos e com os pés, é o
momento da descoberta de seu corpo, da descoberta do si como ser. Logo, as brincadeiras
mostram o início da sua identificação como ser que vive e habita este mundo. Nas
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primeiras experiências do bebê com a mãe, começa o jogo infantil, que pode ser
reconhecido através de alguns gestos – como a preparação para engatinhar, andar, agarrar
objetos – e nos sons vocais reinterpretados pelas crianças. A partir dessa reinterpretação,
o neném tende a desenvolver a fala. O brincar, portanto, acontece em qualquer momento,
não é necessário espaços e horários marcados para acontecer, ele não obedece a um tempo
cronológico. É na realização dessa atividade, ainda, que a criança se expressa, se
comunica, se diverte, cria, (re)cria, inventa, (re)inventa, imagina.
Os estudos de Winnicott (1975, p. 63) mostram que “[...] o brincar facilita o
crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz aos relacionamentos grupais [...]”,
sendo também uma forma de comunicação. O brincar está ligado às experiências culturais
vividas. Para o autor, “[...] a característica especial desse lugar em que a brincadeira e a
experiência cultural têm uma posição, está em que ele depende, para sua estruturação, de
experiências do viver, não de tendências herdadas” (p. 150). Seus estudos exploram
ademais as discussões sobre corpo, linguagem e intersubjetividade. Um dos conceitos
trabalhados pelo psicanalista é o fenômeno da transicionalidade, que se refere aos objetos
transicionais que os bebês usam logo ao nascer, como a ponta de uma fralda ou de um
cobertor, um bichinho de borracha ou de pelúcia; ou seja, algo que a criança se apegue e
necessite para acalmar-se e sentir-se segura. Por conseguinte, o espaço transicional seria
o espaço de relação entre o mundo interno e externo ao sujeito, onde não há limites rígidos
entre a realidade e a fantasia. Já a transicionalidade seria “[...] um espaço intermediário
de experiência entre o mundo interno e externo em que o lúdico é situado[...]”, como
muito bem explicitam Sommerhalder e Alves (2011, p. 24), ao interpretar a ideia de
Winnicott.
A figura materna tem grande importância nos estudos de Winnicott, pois o bom
desenvolvimento do bebê decorre de uma boa adaptação da figura materna às suas
necessidades. As mães seriam o primeiro objeto de transicionalidade entre o bebê e o
mundo, através das sensações prazerosas que elas transmitem às crianças que se sentem
integradas na vida. A consciência do bebê, por sua vez, é um processo que se constituirá
através do tempo e do espaço pela presença de um outrem que, inicialmente, é sua mãe.
Sommerhalder e Alves (2011), explicam:

Essa área intermediária é fundamental para a criança, uma vez que é por meio
dela que se inicia o relacionamento da criança com o mundo, relação essa que
se estende à vida adulta. A relação com o objeto transicional permite ao bebê
reconhecer sua unidade, sua diferenciação da mãe. Ao mesmo tempo,
constitui-se em uma área de alívio da tensão da relação entre a realidade interna
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e externa, uma vez que não é contestada. A experiência vivida no espaço
transicional permite à criança a passagem de uma condição em que ela se vê
fundida com a mãe para uma relação com ela como algo externo e separado
(SOMMERHALDER; ALVES, 2011, p. 25).

Winnicott (1975) mostra a importância de o indivíduo passar por essa área entre
o real e a fantasia mesmo na fase adulta, sendo este espaço vivido através das artes e da
cultura em geral, onde nossa espontaneidade é potencialmente despertada. Podemos dizer
que essa espontaneidade também pode ser desenvolvida no brincar, nas brincadeiras com
os colegas, na imitação da infância. Para o psicanalista, a criatividade é a única forma do
indivíduo descobrir seu eu, pois, vivendo de forma criativa, mantem-se a ligação entre os
mundos externos e internos. Logo, segundo a concepção winnicottiana, a base da
criatividade está no brincar.
Cipriano Luckesi (2000) vem trabalhando com os termos “ludicidade e atividades
lúdicas” e, segundo o autor, o conceito de ludicidade tem como foco a experiência interna
do sujeito que a vivencia. Para ele, quando vivenciamos uma atividade lúdica, estamos
de corpo e alma atentos e plenamente focados e não desviamos nossa atenção para outra
atividade, posto que a atividade lúdica é aquela que propicia uma plenitude da
experiência. Brincar é uma atividade libertadora: enquanto a criança brinca, expressa seu
inconsciente livre de bloqueios. Por isto, nestas atividades lúdicas, ela aproxima-se da
realidade e cria sua identidade. Segundo o autor:

[...] o ser humano, quando age ludicamente, vivencia uma experiência plena.
Com isso, queremos dizer que, na vivência de uma atividade lúdica, cada um
de nós está pleno, inteiro nesse momento; [...] Enquanto estamos participando
verdadeiramente de uma atividade lúdica, não há lugar, na nossa experiência,
para qualquer outra coisa além dessa própria atividade. Não há divisão.
Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis. [...] Brincar, jogar, agir
ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente, ao mesmo
tempo. [...] Deste modo uma educação lúdica, a nosso ver, é uma orientação
adequada para uma prática educativa que esteja atenta a formação de um ser
humano ou de um cidadão saudável para si mesmo e para a sua convivência
com os outros, seja na vida privada ou pública (LUCKESI, 2000, p. 21).

Ainda, para melhor compreensão, vemos que Huizinga (2008), em sua obra Homo
Ludens, trata o jogo como um dos elementos fundamentais da cultura humana, nos
mostrando que ele ultrapassa o fenômeno físico e biológico, e exerce uma função
importante da vida, sendo “fascinante”. Para ele, algumas características do jogo remetem
a uma atividade livre, exterior à vida “normal”, praticada dentro de limites espaciais e
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temporais próprios, seguindo algumas regras e promovendo a socialização de grupos. Sua
função poderia ser definida por dois aspectos, “[...] uma luta por alguma coisa ou a
representação de alguma coisa” (p. 16). E aí vemos a fascinação das crianças em
representar, tendo em vista que, desde cedo, elas mostram uma grande imaginação –
fazendo de conta que são outra pessoa, por exemplo – trazendo liberdade para a ação do
brincar, como ilustra o autor: “As crianças e os animais brincam porque gostam de
brincar, e é precisamente em tal fato que reside sua liberdade” (p. 10). E, continuando
com o autor:

A criança fica literalmente “transportada” de prazer, superando-se a si mesma
a tal ponto que quase chega a acreditar que realmente é esta ou aquela coisa,
sem contudo perder inteiramente o sentido da “realidade habitual”. Mais do
que uma realidade falsa, sua representação é a realização de uma aparência: é
a “imaginação”, no sentido original do termo (HUIZINGA, 2008, p. 17).

Para Brougère (1998), há uma diferença entre “brincar” e “trabalhar”. O autor nos
diz claramente que nossa cultura designou o “brincar” como uma atividade oposta ao
“trabalhar”, sendo vista como algo fútil, ao contrário do que é sério – e, acredito, essa
distinção é o que corresponde à visão racionalista da cultura em que vivemos. Para ele, o
brincar é uma atividade que presume uma interpretação da relação do sujeito com o
mundo para existir, ou seja, a criança faz significação, interpretação das suas vivências
nas brincadeiras, podendo assumir diferentes funções nos papéis que representa ao
brincar. Podemos dizer, portanto, que, ao brincar, a criança aprende a controlar um
universo simbólico. As crianças são coconstrutoras da cultura lúdica, que não é isolada
da cultura geral, pois é produzida por um movimento interno e externo.
Brincando, a criança se expressa e se relaciona com o outro, com o mundo e
consigo mesma, através das vivências que ela experiencia no seu dia a dia. O brincar é
um momento de relações, no qual a criança percebe e vive nesse mundo onde ela habita,
criando diálogos com o mesmo. É ao se movimentar, brincando livremente e expressando
sua liberdade, que as crianças podem reconhecer a si mesmas, o espaço onde se situam,
como nos diz Maturana e Verden-Zöller (2004, p. 158): “Mediante o livre viver dos
ritmos e das formas espontâneas de seus movimentos, as crianças experienciam a si
mesmas, a seus territórios, a seus âmbitos de existência e, de fato, criam o seu entorno”.
Seguindo ainda com o pensamento desses autores, eles acreditam que, quando há uma
interferência na manifestação da consciência corporal infantil, “[...] – por meio de
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interações que negam ou rechaçam sua corporeidade –, interfere-se tanto no
desenvolvimento de sua consciência corporal quanto no desenvolvimento de sua
autoconsciência e auto aceitação” (p. 138). Logo, uma criança que não brinca, que não
“recebe” incentivo do adulto para brincar, “[...] terá dificuldades para crescer como um
adulto normal, capaz de viver a vida solitária ou comunitária de sua classe” (p. 147).
Até aqui, percebe-se o quanto o brincar é importante para o ser humano. E para
continuarmos nossa discussão, lançaremos mão do pensamento do filósofo e sociólogo
Benjamin (1970). O conceito de mimesis tem grande importância nas suas reflexões, uma
vez que atua no registro da semelhança. Para ele, o processo de imitação envolve a
capacidade de sair de si e tornar-se outro e retornar a si mesmo com a experiência vivida
na imitação:

O jogo infantil acha-se completamente saturado de condutas miméticas e seu
campo não se encontra, de nenhum modo, limitado ao que um indivíduo pode
imitar doutro. A criança não só brinca de comerciante ou professor, bem como
também de moinho de vento e locomotiva (BENJAMIN, 1970, p. 49).

Na obra Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação, Benjamin (1984) aponta
que, brincando, as crianças criam para si um mundo próprio – já que a atividade é uma
fantasia, uma imitação – e, com sua imaginação, elas são capazes de criar seu próprio
mundo. Por viverem rodeadas por um mundo de gigantes, criam para si o próprio
“pequeno mundo”, através da brincadeira. Ademais, quando as crianças brincam imitando
heróis, elas querem ser como eles para enfrentar o mundo, pois, segundo ele, “[...] o conto
de fadas permite à criança equiparar-se ao herói. Essa necessidade de identificação
corresponde à fraqueza infantil sentida frente ao mundo dos adultos” (BENJAMIN, 1984,
p. 109). Esse autor dá uma grande importância à brincadeira por esta sempre significar
uma libertação, como vemos neste excerto:

Não se trata de uma regressão maciça à vida infantil quando o adulto se vê
tomado por um tal ímpeto de brincar. Não há dúvida que brincar significa
sempre libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para
si, brincando, o pequeno mundo próprio; mas o adulto, que se vê acossado por
uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução liberta-se dos horrores
do real mediante a sua reprodução miniaturizadas (BENJAMIN, 1984, p. 85).

Toda criança imita a fala de seus pais, professores, colegas, além do rugido do
motor de carros e motos. É comum vermos uma criança brincando com uma boneca e
reinterpretando a fala de sua mãe, ou outra pessoa, ao conversar com o brinquedo. Ela
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pergunta se o bebê está com fome e diz que vai preparar sua mamadeira, quando o bebê
chora, ela imita o choro e o balança como já viu alguém fazer para acalmar um neném,
além de cantar cantigas de ninar para acalmá-lo. Também, é comum vê-la imitando sons
quando está brincando de carrinho. Todas essas ações são “imitadas”. Quando digo
imitadas, não falo de reprodução, mas de uma interpretação do que essa criança já
vivenciou. Em cenas como essas, as crianças mostram todo um trabalho de corporeidade
e de fala, sendo, portanto, a brincadeira responsável por abrir inúmeras possibilidades
para os “pequenos”.
As ideias apresentadas até aqui vão ao encontro do que o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) preconiza, posto que o
documento considera o brincar como uma das atividades necessárias para o
desenvolvimento da autonomia e da identidade das crianças e, portanto, abre inúmeras
possibilidades para seu crescimento. Além de favorecer a autoestima das crianças, a
brincadeira também proporciona o respeito às regras. Segundo o RCNEI (BRASIL,
1998), há uma diferença entre brincar livremente e utilizar a mesma como uma atividade
didática:

[...] na brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as
mais diversas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e
imaginativa. Nessa perspectiva não se deve confundir situações nas quais se
objetiva determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou
atitudes explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são
experimentados de uma maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos
pelas crianças. Pode-se, entretanto, utilizar os jogos, especialmente aqueles que
possuem regras, como atividades didáticas. É preciso, porém, que o professor
tenha consciência que as crianças não estarão brincando livremente nestas
situações, pois há objetivos didáticos em questão (BRASIL, 1998, p. 29).

Muito cedo as crianças se comunicam por meio de gestos, sons e representam
papéis nas brincadeiras, o que faz com que elas desenvolvam sua capacidade imaginativa.
Estas atividades devem ser olhadas como importantes para o desenvolvimento integral da
criança, sendo dado a ela o espaço e o tempo para as brincadeiras. O brincar é tão
importante para a criança quanto o trabalho é para o adulto (MACHADO, 2003).

1.3 A criança e o brincar na visão fenomenológica: o corpo em relação ao brincar

Alguns estudiosos da fenomenologia nos ajudam a compreender a importância do
brincar na vida das crianças. Machado (2003), estudiosa da Fenomenologia e do filósofo
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Merleau-Ponty, diz que: “Brincar é para a criança pequena, o que trabalhar deveria ser
para o adulto: fonte de autodescoberta, prazer e crescimento” (p. 28). É preciso permitir
à criança ser o que ela é e disponibilizar brincadeiras. Brincar é fonte de vida, é o
momento de sonhar e criar: “O brincar é o lugar do novo, do inusitado, da criação de
tempos e espaços. O brincar é o espaço da autenticidade, da palavra falante. Brincar é
compartilhar experiências imaginativas” (MACHADO, 2013, p. 258). Por isso, é
necessário deixa-las viverem plenamente seu tempo de ser criança. Merleau-Ponty (2011)
faz uma distinção entre palavra falada – que é o que se fala, o diálogo, a comunicação –
e palavra falante, que é a intenção da expressão pela fala:

A primeira é aquela em que a intenção significante se encontra em estado
nascente. Aqui, a existência polariza-se em um certo “sentido” que não pode
ser definido por nenhum objeto natural; é para além do ser que ela procura
alcançar-se e é por isso que ela cria a fala como um apoio empírico de seu
próprio não-ser (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 266-7).

E, como o movimento é uma forma de expressão, a primeira brincadeira para uma
criança é a descoberta do seu corpo e o bebê começa a se descobrir através dos seus
movimentos. Brincando a criança aprende uma linguagem simbólica e, ao fazê-lo, ela
comunica “[...] sentimentos, ideias, fantasias, intercambiando o real e o imaginário [...]”
(MACHADO, 2003, p. 26-7). Como um ser que habita esse mundo, e que é ser-no-mundo
– seja criança, adolescente ou adulto –, construímos relações com o espaço em que
vivemos, como nos diz Machado (2017):

[...] somos constituídos como seres-no-mundo a partir de nossas relações: eumundo, eu-outro, eu-espaço, eu-tempo, eu-linguisticidade, eu-corpo. Nossa
relação eu-espaço que se traduz pelo tempo espacialidade – experiência que
não contempla apenas nosso corpo próprio, mas também o espaço
compartilhado; [...] (MACHADO, 2017, p. 16).

Na escola, as crianças são persuadidas a ficarem estáticas, pois na visão dos
adultos, o silêncio e o corpo imóvel são essenciais para seu aprendizado. O mundo
ocidental preza uma educação pautada na razão e, fazendo uma crítica a esse modelo,
Surdi diz que (2018, p. 12): “[...] a principal importância do movimento é obedecer a uma
ordem externa, baseada em leis, com intenção de desempenho”. Mas é importante
ressaltar que a Educação Infantil é o início da vida estudantil e é preciso buscar a formação
integral da criança. É necessário propor uma educação de corpo inteiro (FREIRE, 2009),
que desperte a criatividade, a espontaneidade, a emoção e a imaginação. Todas as
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situações de ensino precisam ser interessantes para as crianças e é fundamental que se
perceba e considere o ser humano por inteiro (FREIRE, 2009). Como salienta Surdi
(2018, p. 14): “A concepção fenomenológica de análise do movimento humano se
relaciona com a concepção que entende o próprio movimento humano como diálogo entre
o homem e o mundo, fornecendo, assim, um significado e uma intenção que o entende
como totalidade”.
Logo, devemos caminhar para uma educação de corpo inteiro (FREIRE, 2009).
Segundo Sommerhalder e Alves (2011): “O corpo é o nosso primeiro e mais versátil
brinquedo” (p. 15). Jogar, brincar são atividades lúdicas que acompanham o
desenvolvimento da sociedade desde seu início, mesmo com as mudanças culturais que
sofre, as atividades lúdicas que a acompanham também passam por modificações. E,
segundo esses mesmos autores:

Reconhecer a importância do jogo para a infância nos permite pensar num
ensino e numa aprendizagem mais abrangente, envolvente e inserida na
realidade, pois possibilita a construção da ponte entre o real e o imaginário,
sem perder de vista o vínculo entre o pensar, o agir e o sentir
(SOMMERHALDER; ALVES, 2011, p. 29).

Para Silveira e Cunha (2017), a atividade do brincar é uma ação “[...] exercida
pela criança desde o nascimento, porque a criança nasce brincando, ao transformar seu
corpo no primeiro brinquedo, o que a torna autora e criadora desse movimentar pela
intuição, imaginação, significação e/ou simbologia” (p. 9). Ainda segundo esses autores,
brincar, jogar e movimentar são expressões que levam a experienciar “[...] liberdade,
criatividade, imaginação, originalidade, estética e arte. Em poucas palavras, dir-se-ia ser
este o mundo vivido pela expressão fenomenológica” (p. 34). É nesse mundo vivido que
temos a experiência da felicidade, da alegria, do brincar, do tempo e do espaço.
Kuhn (2016), por sua vez, reconhece a brincadeira e o movimento como ações
inerentes à vida da criança, promovendo um diálogo com o mundo. Como traz a autora,
“As crianças precisam descobrir o mundo por si mesmas pelas asas de sua imaginação,
libertas da coerção dos adultos” (p. 94). Brincando, estas podem mostrar capacidades que
não poderiam ser construídas pela intervenção dos adultos, mas que podem se dar através
das experiências que trocam com seus pares. Nesse sentido, a brincadeira é vista como
um espaço de elaboração e investigação de conhecimentos a serem trabalhados em
relação aos saberes e atitudes contemplados nas possibilidades educativas dessa
atividade. Ainda, segundo Kuhn (2016):
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A criança é, em todos os sentidos, um ser existencial que explora e vive o
mundo pela sua corporeidade. Na medida em que começa a elaborar e
expressar suas curiosidades, dúvidas, pensamentos e ideias, os sentidos e
sentimentos vão atingindo níveis mais sofisticados de elaboração (KUHN,
2016, p. 101).

Costa et al. (2015) em sua expressão “brincar e Se-movimentar” mostra como se
dá a brincadeira para a criança, já que esses seriam os principais interesses desse ser que
vive em seu corpo e que precisa de movimento, que é movimento, um corpo que se
expressa, percebe e ressignifica o mundo ao seu redor e mantém um diálogo com os outros
e com o mundo. Como dizem esses autores:

O que torna um ser humano criativo certamente é sua capacidade de diálogo
com o mundo, com os outros e consigo mesmo. A forma como esse diálogo
começa na Infância, sabemos que é com o seu “Brincar e Se-movimentar”. A
criança se expressa pelo movimento e o movimento possibilita que ela
questione a realidade da vida e assim, dando liberdade a essa importante
expressividade e diálogo com a criança ela se forma como ser de autonomia e
criatividade (p. 48).

Vivemos e somos educados em uma tradição cultural e escolar que desvaloriza o
movimento corporal, que valoriza mais a mente (razão) do que o corpo (emoção). Isso é
reflexo de uma sociedade pautada no racionalismo filosófico que valoriza a razão em
detrimento da emoção e esse processo é bastante visível nas escolas e, talvez por isso, o
brincar seja visto como perda de tempo e as crianças acabam “[...] perdendo sua
espontaneidade, sua capacidade de brincar e seu impulso criativo” (COSTA et al, 2015,
p. 49). Precisamos reformular esse pensamento, tendo em vista que é a partir de nossa
relação com o mundo que nos constituímos como seres sensíveis a ele. Na infância, é
necessário experienciar o mesmo através de suas sensações, pois “[...] como sujeito
encarnado, estou exposto ao outro, assim como o outro está exposto a mim mesmo, e me
identifico a ele que fala diante de mim” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 50).
Portanto, a criança necessita estar integrada com o mundo, com o outro e consigo
mesma para vivenciar conflitos e episódios que levem ao conhecimento. Ela precisa ser
vista não como um objeto, mas como sujeito partícipe, como um ser ativo. Sua
consciência acontece na relação que estabelece com o outro e, através dessa experiência,
ela explora e apreende significados do espaço onde vive. É nessa relação da criança com
o mundo, com o outro e consigo mesma que ela formará seu ser. Logo, é necessário
reconhecer que ela vive em um espaço, relaciona-se com ele e com o outro e é nessa
relação que ela vai descobrindo como habitar e perceber que não representa o mundo,
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mas está nele. Ademais, podemos confirmar a importância da atividade nas palavras de
Surdi (2018, p. 57): “[...] a criança, quando brinca, relaciona-se com o mundo de forma
total. Ela se entrega de tal forma que se torna mundo, construindo suas relações de
significado que se incorporam à sua vida e proporcionam um desenvolvimento autônomo
e cheio de sentido”.
Ao debruçar sobre o pensamento de Merleau-Ponty, percebo o quanto ele dá
importância ao corpo, já que, como diz Machado (2010): “O germe do pensamento
merleau-pontiano está em filosofar sobre o corpo, com o corpo, no corpo [...]” (p. 15).
Por conseguinte, a noção de corporeidade é essencial “[...] para compreender e realizar
uma fenomenologia das relações da criança consigo mesma, com o outro e com o mundo:
implica estar vivo, ter um eu, sentir-se um eu [...]” (p. 35). Para Merleau-Ponty (2011),
nosso corpo é um objeto sensível a todos os outros corpos e a significação é dada pela
forma como recebemos (“recebo”) e agimos (“ajo”) sobre as informações que nos
chegam. Segundo o mesmo autor, só compreendo o outro, o mundo e a mim mesmo
através do meu corpo; os movimentos realizados por ele é que me levam a uma percepção
significativa desse mundo. Corporeidade, por sua vez, seria a capacidade que o corpo tem
de interagir com outras dimensões acopladas a nossa existência, ajudando no processo de
construção e identidade da individualidade. Merleau-Ponty (2011), ainda, aponta que só
se conhece a criança a partir de seu mundo, da sua relação com o adulto, com outras
crianças, com objetos, animais, com o mundo e com seu próprio corpo. A criança é um
ser existencial que explora e vive o mundo pela sua corporeidade e, brincando, ela se
reconhece nesse mundo e o vive.
Em estudos para conferências na universidade Sorbonne (1945-1952), em que
resultou a obra Psicologia e pedagogia da criança, Merleau-Ponty (2006) fala da
experiência infantil, da imitação e da aquisição da linguagem na infância. Para ele, a
criança é um ser ativo no mundo que, incialmente, o percebe da forma que ela o
compreende e, mais tarde, a mesma desenvolve a imitação, porque já consegue interpretar
os movimentos dos adultos colocando seu próprio eu. Portanto, imitar para MerleauPonty não é fazer como outrem, mas chegar a um resultado semelhante ao comportamento
imitado. A imitação é uma expressão de vida onde se ultrapassa o que se vê, em
profundidade. Como diz Merleau-Ponty (2006), “[...] a criança imita o resultado, e não
os meios com os quais o modelo obtém esses resultados” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.
27).
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A percepção do outro acontece quando a criança já é capaz de perceber a si
mesma, “[...] a percepção de outrem e a do próprio corpo não se desenvolvem no mesmo
ritmo. A percepção do próprio corpo precede a de outrem. É um sistema que se
desenvolve no tempo” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 308). Outro momento em que
também ocorre a imitação é na linguagem, quando a criança começa a repetir palavras
que escuta de outrem. Dessa forma, a fala do adulto é, inicialmente, um modelo, pois
através da observação ela a reorganiza para usá-la: “O movimento da criança em direção
à fala é um chamamento constante a outrem. A criança reconhece em outrem outro “ela
mesma” (p. 23).
Segundo Caminha (2015), nosso corpo é movimento e é através dele que
conhecemos o mundo, os outros e nós mesmos. É pelo movimento que sentimos o corpo,
que conhecemos e desbravamos o espaço e o tempo, e que adquirimos sensações e desejos
– que nos levam a ter uma maior percepção e compreensão do mundo ao nosso redor. O
corpo vivido não é uma máquina de processamento de informações, mas de
expressividade e são pelos movimentos corporais e pelas brincadeiras que o ser humano
vai se constituindo sujeito. Como diz Nóbrega (2016, p. 82), “[...] o corpo humano é corpo
que se move e isso quer dizer corpo que percebe”. Logo, perceber é pôr-se em relação e
o ato de perceber é inseparável dos movimentos que se dirigem em direção ao mundo,
cujo aparecer é gerido por nossas explorações corporais (CAMINHA, 2015).
Por conseguinte, a percepção se daria em buscas e encontros entre o ser, o objeto
e o mundo. Segundo Merleau-Ponty (2011), o aparecer do mundo se dá, na sua gênese,
pela motricidade do nosso corpo. E é por isso que é necessário possibilitar “[...] o
desenvolvimento das dimensões cognitiva, afetiva e motora, possibilitando a
expressividade, a interação grupal, a criatividade e a autonomia [...]” (PEREIRA, 2010,
p.203). Os gestos e os movimentos das crianças “[...] são formas perceptivas e
expressivas, refletem sensações, emoções e pensamentos” (p. 204). Ainda, segundo
Pereira, “[...] o movimento é condição fundamental para a construção do conhecimento
pela criança no processo de conhecimento de si e de diferenciação do outro, enfim, sua
constituição como sujeito” (PEREIRA, 2010, p. 211).
O brincar se relaciona com o movimento e a importância do mesmo, tendo em
vista que este é um meio de expressão, uma maneira da criança (ser) se integrar ao espaço
que a cerca e adquirir valores e comportamentos, além de aperfeiçoar habilidades motoras
através de atividades físicas. Nesse momento, desenvolve-se a capacidade de dar e
receber ordens, saber esperar sua vez de falar e/ou brincar e compartilhar momentos com
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as pessoas. Portanto, o brincar é muito importante para o crescimento físico, psíquico e
social da criança, em especial quando proporciona o movimento e a imaginação. E, por
Pereira (2010) afirmar que o movimento é fundamental para a construção do
conhecimento da criança, as escolas precisariam valorizar mais as atividades que
propiciem essa movimentação. Apesar disso, na Educação, ainda vemos um grande
controle sobre o corpo: “O corpo e o movimento, apesar de valorizados nos processos
educativos, ainda são considerados elementos acessórios na formação do ser humano”
(NÓBREGA, 2016, p. 96-97). Ainda, há uma predominância do “[...] domínio da
racionalidade sobre o corpo” (p. 97). A valorização do movimento na educação aconteceu
e ainda acontece como controle do corpo. Para a autora,

Esse discurso do corpo, fundamentado na instrumentalidade, no
disciplinamento e na aprendizagem da civilidade, encontrou solo fértil
e foi construído no interior das diferentes especializações, assim como
a educação da sensibilidade e o jogo foram elementos fundamentais no
ideário das pedagogias ativas. [...] essa compreensão do corpo como
elemento acessório no processo educativo ainda é predominante
(NÓBREGA, 2016, p. 100-101).

É possível afirmar que ainda vivemos em um mundo que prioriza o controle do
corpo, com um ambiente escolar que colabora com o processo de construção da
identidade do ser – produzindo e reproduzindo a sociedade – e tendo como intenção
domesticar e tornar o “corpo dócil” (FOUCAULT, 1987). Alguns dos instrumentos
utilizados para a correção e a obtenção de um sujeito obediente, que cumpre regras, são:
“[...] horários, distribuição do tempo, movimentos obrigatórios, atividades regulares,
meditação solitária, trabalho em comum, silêncio, aplicação, respeito, bons hábitos” (p.
106). Essas rotinas rígidas e repetitivas não possibilitam o desenvolvimento da autonomia
e da expressividade nas crianças; pelo contrário, a disciplina escolar é uma forma eficiente
de reprimir expressões e movimentos que não são desejados na realização das atividades
pedagógicas, posto que a escola se preocupa em conter os mesmos. Como nos diz Pereira
(2010, p. 209): “Somos educados para manter as estruturas sociais estabelecidas e,
sobretudo, para nos acomodar aos padrões já existentes, evitando os conflitos e os
confrontos, causando danos profundos aos processos de libertação, de autonomia, de
vontade e de consciência”. A escola segue esses padrões para manter a ordem social,
apesar de dever buscar a autonomia, a capacidade criadora, a autenticidade. Logo, é
fundamental, como explicita Pereira (2010),
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[...] que a expressividade gestual e o movimento sejam considerados na
educação da criança como uma linguagem que lhe é própria, e que essa
linguagem seja valorizada e estimulada, ou seja, que o corpo esteja, de
fato, presente na escola (PEREIRA, 2010, p. 219).

Esses recursos que levam à obediência fazem com que as crianças se tornem
apáticas ou, algumas vezes, sejam vistas como “desobedientes”. A criança precisa brincar
para se (re)inventar, para se sentir um ser desse mundo, de um mundo que ela conhece e
(re)constrói pelas suas vivências, pelas suas experiências. No brincar, a criança se
movimenta, usa de seus gestos e ideias para (re)criar e desenvolver brincadeiras e jogos;
com a atividade, ela também faz uso de regras que muitas vezes são criadas por ela mesma
ou em conjunto com o grupo que interage. Ademais, é relevante destacar que:

É por meio do corpo, do movimento e dos sentidos que a criança
percebe o mundo que a cerca, com ele interage e transforma. O que é
experienciado é imediatamente assimilado, o que é vivido é melhor
apreendido e aprendido. No entanto, à criança tem sido imposta uma
imobilidade que contraria suas necessidades fundamentais e atividades
pouco ou nada significativas para sua experiência pessoal que, muitas
vezes, seguem rotinas rígidas e repetitivas que não possibilitam o
desenvolvimento de sua autonomia e expressividade. Os espaços são
inadequados, via de regra, ocupados por mesinhas e cadeiras, que
tolhem as atividades físicas da criança, reduzem seu campo de
experiências e reprimem a expressão natural de suas emoções
(PEREIRA, 2010, p. 212).

Muitas vezes, a rebeldia ou a inquietação das crianças atuam como uma reação à
atitude autoritária do professor ou à falta de liberdade de expressão, pois a criança, o ser,
é carregado de uma linguagem expressiva que ultrapassa a verbal – daí uma explosão da
expressão corporal. Ainda, um dos momentos em que podemos ver com mais intensidade
essa explosão da expressão corporal da criança é na brincadeira. É no momento do brincar
que elas desenvolvem capacidades como imaginação, memória, atenção, imitação, pois é
um ato de liberdade e expressividade e, ao mesmo tempo, é um momento de diálogo da
criança com o mundo. Isto ocorre principalmente nas brincadeiras de faz de conta, nas
quais as crianças expressam seus maiores sentimentos e desenvolvem sua capacidade de
(re)criar situações do seu cotidiano, mostrando-se sempre criativas. Um exemplo é
quando as crianças brincam de casinha, fazem comida, brincam de estar passando mal
para a mamãe levar ao médico, definindo papéis de papai, mamãe e filhinha, por exemplo.
Como diz Kuhn (2016), “[...] as crianças precisam de oportunidade para imaginar e para
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tal necessitam estar livres” (p. 100). Portanto, é necessário que a educação comece a ver
que, como muito bem diz Nóbrega,

Somos seres corporais, corpos em movimento. O movimento tem a
capacidade não apenas de modificar as sensações, mas de reorganizar o
organismo como um todo, considerando ainda a unidade mente-corpo.
[...] a cognição é inseparável do corpo [...]. A mente não é uma entidade
“des-situada”, desencarnada, ou um computador. Também a mente não
está em alguma parte do corpo, ela é o próprio corpo (NÓBREGA,
2016, p. 104-105).

Como vimos na discussão desses autores, a criança, o ser humano, é um ser
existencial que vive nesse mundo e o explora por meio de sua corporeidade. É através dos
movimentos que o corpo se expressa, sendo possível perceber e ressignificar nossas
vivências. E uma das formas de vivência e ressignificação dessas experiências vividas é
o brincar, uma vez que este desperta a imaginação, a fantasia, a criatividade, a
espontaneidade, a autonomia e a identidade. Brincar é, portanto, uma atividade
libertadora.
É necessário que nossa sociedade, que é pautada na cognição (razão), reveja a
importância da emoção, corporeidade, motricidade, para um crescimento mais saudável
e menos repreensivo do ser. É preciso repensar a educação que prioriza esse racionalismo
e abrir espaço para atividades recreativas em que as crianças possam atuar com mais
liberdade. Ademais, faz-se fundamental que as escolas, e os currículos escolares,
proponham uma educação de corpo inteiro – corpo/alma, razão/emoção – para que o ser
humano cresça como um ser completo e sem medo de se expressar (FREIRE, 2009).
Após esse breve estudo sobre a criança, o brincar e a corporeidade, este trabalho
buscará observar como o brincar tem sido trabalhado na escola e compreender a questão
da corporeidade envolvida no ato de brincar das crianças.
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CAPÍTULO 2
PESQUISA DE CAMPO
Nessa parte do texto, apresento o início da pesquisa; o processo de imersão no
campo; o local da observação participante; as crianças; as profissionais com quem estive
para a realização dessa pesquisa os instrumentos; e a metodologia da pesquisa.

2.1 O início da pesquisa

O procedimento da pesquisa ocorreu em três etapas. Primeiro, decidi em quais
turmas a mesma seria realizada, sendo escolhidas duas turmas de 1º período da Educação
Infantil do município de Juiz de Fora, sendo uma turma em 2017 e a outra em 2018. A
segunda etapa consistiu na elaboração de um requerimento para a Secretária de Educação
do município, demandando a autorização para os procedimentos de pesquisa na Escola
Municipal Professora Maria das Dores Dias Lizardo Ferreira Leite. Com a autorização,
conversei com a diretora, informando sobre o projeto, e ela se mostrou aberta às minhas
intenções. Por último, precisei contatar uma das professoras, Suzana2, do 1º período, e
explicar os objetivos de minha pesquisa para obter (ou não) seu apoio e, assim, dar início
ao período de observação participante em sala e nos espaços frequentados pelas turmas
escolhidas. Em 2018, retornei à escola e conversei com a direção sobre a necessidade em
dar continuidade às observações participantes. Ao procurar novamente a professora
Suzana, a mesma mais uma vez aceitou que eu desenvolvesse a observação participante
em sua sala por mais alguns meses.
Preciso deixar claro que me situo nessa pesquisa não só como pesquisadora, mas,
também, como professora da Educação Infantil da escola citada e, durante as sessões de
observação participante, interagi com as crianças e me envolvi em brincadeiras e
atividades, não agindo, portanto, de forma neutra nessa pesquisa. Em algumas partes do
texto, quem escreve e se posiciona é o “eu-pesquisadora”, mas, em outros momentos, o
posicionamento é do “eu-professora”. Ser professora na Educação infantil e fazer uma
pesquisa nessa área traz facilidades para o meu trabalho e, também, alguns embaraços,
visto que estou no meu ambiente de trabalho e partilho de muitas ações, sobre as quais

2

Todos os nomes de pessoas utilizados nessa pesquisa são fictícios com o objetivo de resguardar suas
identidades.
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aqui reflito. É importante, ainda, destacar, com esse comportamento, que, para a
Fenomenologia, não há possibilidade de neutralidade na observação e, de antemão, que
não esgotarei as possibilidades perceptivas dos eventos que partilho nessa dissertação.
Daí a importância de se descrever “densamente” essa convivência aqui referida.

2.2 A Educação Infantil no município de Juiz de Fora

No município de Juiz de Fora, há uma preocupação e estudos acerca da proposta
curricular da Educação Infantil, na qual se discute o brincar como uma prática
fundamental para o desenvolvimento da criança, além de trazer uma discussão acerca das
crianças e suas infâncias. No documento, esta etapa da vida é vista como sujeito ativo e
histórico, que constrói e produz cultura, e que aprende a partir de sua vivência no mundo,
em suas relações com o outro. A Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de
Juiz de Fora, portanto, é contrária à visão que considera as crianças como seres passivos
e recebedores de informações, ao entende-las como:

[...] sujeitos ativos; sujeitos participativos; seres sócio-histórico-geográfico;
sujeitos de sua aprendizagem; produtoras e influenciadoras da cultura e da
sociedade; sujeitos reais e cidadãos de direitos; possuidoras de processos de
significação próprios; seres brincantes; sujeitos coletivos, que singularizam na
vivência com seus pares e com outros sujeitos (JUIZ DE FORA, 2010, p. 14).

E, quanto ao brincar, segundo as Diretrizes Educacionais para a Rede Municipal
de Ensino de Juiz de Fora, esse estaria

[...] no centro da ação educativa da escola da infância [...]. O brincar
está no centro. Não brincamos porque somos crianças, brincamos
porque somos humanos. Porque a brincadeira é um dos modos pelos
quais constituímos nossa humanidade (JUIZ DE FORA, 2008, p. 15).

De acordo com os documentos da rede municipal de Juiz de Fora, a concepção
que fundamenta a proposta de currículo desse município é baseada na concepção sóciohistórica dos sujeitos, a aprendizagem nesse nível de ensino precisa ter a criança como
centro e possibilitar múltiplas linguagens em que ela possa representar seu mundo. Essa
proposta é baseada em autores que afirmam que a criança não pode ser compreendida de
forma isolada, mas em interação e que são sujeitos produtores e influenciadores da cultura
e da sociedade. E alguns autores que afirmam essas dimensões expressas são Paulo
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Freire, Freinet, Wallon e Vygotsky, sendo, inclusive, mencionados no texto da Proposta
Curricular da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora.
No presente, a questão da corporeidade apareceu como uma forma de resgatar o
sensível, já que o movimento do corpo é a forma da criança se relacionar com o que está
a sua volta; o movimento corporal é uma das linguagens de exploração e expressão.
Logo, como dito, as propostas pedagógicas da Educação Infantil em Juiz de Fora
estão voltadas para o brincar e consideram a criança como ser partícipe desse mundo com
o qual interage e (re)cria significações de suas vivências. Diante desse breve histórico, e
posicionando-me contrária a uma Educação Infantil que prepare para a vida tão somente
ensinando bons hábitos e a ser obediente, escolhi o município de Juiz de Fora para realizar
o estudo em questão, por considera-lo com com documentos adequados aos pensadores
que defendem o ato de brincar como algo primordial neste nível de ensino.

2.3 O processo de imersão no campo

Aqui, descrevo a minha escolha do espaço em que fiz a observação participante,
usando diário de campo e fotos. Tal escolha foi feita por causa do tratamento às crianças,
a convivência com outros profissionais e demais aspectos metodológicos da pesquisa.
No mês de outubro, com a autorização da Secretária de Educação, a Sra. Denise
Vieira Franco, fui à escola entregar a carta de autorização à diretora da mesma e conversar
com a mesma sobre a proposta da pesquisa. Nesse período, já estava afastada em licença
remunerada para os estudos do mestrado e, como chegava ao fim do semestre letivo na
faculdade, foi possível dar início às observações na escola.
Essa observação aconteceu em dois momentos, sendo dez dias de observação
participante, nos meses de novembro e dezembro de 2017, e, no ano seguinte, a conclusão
da observação, com mais vinte dias entre os meses de abril, maio e junho de 2018. Essas
ações foram realizadas em duas turmas de 1º período, sendo ambas na mesma sala de aula
e com a mesma professora, nos dois momentos, mudando apenas as crianças, pois as
primeiras seguiram para o 2º período no ano seguinte e, como era do meu interesse
desenvolver a pesquisa somente com os alunos do 1º período, em 2018 busquei uma nova
turma. Cabe explicar, ademais, que, no início das observações participantes, permanecia
por cerca de duas horas e, aos poucos, fui aumentando esse tempo para três, quatro horas
– para que as crianças e a professora se acostumassem a conviver com minha presença.
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2.3.1 A escola

A pesquisa aconteceu na Escola Municipal Professora Maria das Dores Dias
Lizardo Ferreira Leite, mais conhecida por Escola Maria Lizardo, situada no município
de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A escolha desta partiu de uma vontade minha, visto
que sou professora nessa instituição há 15 anos. Como dito acima, o interesse por Juiz de
Fora se deve à percepção sobre como esse município vem buscando, cada vez mais,
implementar uma política de Educação Infantil voltada de fato para esse segmento. Tal
processo pode ser visto, por exemplo, através da promoção de grupos de estudos – algo
que ocorre todos os anos, junto aos profissionais, com os diversos documentos já
elaborados e apresentados para estudo e discussão nas escolas.
A Escola Maria Lizardo possui oito salas de aula, uma sala de informática – que
também funciona como sala de vídeo – e uma biblioteca, que está dentro de uma das salas
de aula. Há também a sala dos professores, que divide o espaço com a secretaria, lugar
em que também há um banheiro para os profissionais. Na parte externa, há um refeitório
onde as crianças merendam, dois banheiros infantis – um para meninos e outro para
meninas e, em cada um, há três sanitários em tamanhos menores para dar altura às
crianças que são separados por paredes, além de três pias, também em cada um, para a
higiene. Ao entrar na escola, pode ser visto, primeiramente, um pátio com uma parte
coberta. Atrás do refeitório, há uma outra área, esta descoberta, e é nesse espaço em que
acontecem os recreios, os momentos de parque e as aulas de Educação Física.
Os horários da turma que acompanhei está fixado na pasta da turma em que são
guardados o diário de classe e um caderno de registros com os nomes das pessoas
autorizadas a buscar cada criança (Figura 1). Nota-se que há um horário fixo para a
merenda (M), das 8h30min. às 8h45min., quando as crianças comem a comida oferecida
pela escola. O recreio (R) acontece de segunda a sexta-feira, de 9h às 9h20, sendo que há
duas idas ao parque: uma na quinta-feira e outra na sexta-feira. É importante ressaltar que
duas turmas diferentes dividem o mesmo espaço para o recreio/parque3. No ano de 2018,
ademais, houve uma alteração quanto ao recreio/parque, pois a nova direção que assumiu
a escola decidiu com as professoras que o recreio/parque aconteceria todos os dias, não

3

A parque/recreio aparecerá ao longo do texto, escrevo sempre a palavra dessa forma porque em alguns
momentos as crianças iam ao pátio somente para brincar sem poder usar os brinquedos do parque e em
outros podiam utilizar todo o espaço.

39

havendo mais dia específico para o uso do parque, mas a divisão de horários permaneceu
para manter uma organização quanto ao uso dos espaços.
A escola atua com 16 turmas de Educação Infantil e atende crianças com idades
entre três anos e meio a cinco anos. A mesma funciona em dois turnos – manhã e tarde –
e divide-se em quatro turmas de 1º período e quatro turmas de 2º período no turno da
manhã, com horário de funcionamento das 7 às 11 horas. À tarde, as turmas são
distribuídas da mesma forma, funcionando das 13 às 17 horas.

Figura 1 – Horários da turma.
Fonte: Registro próprio, 09 nov. 2017.
Sobre o espaço físico da sala de aula (Figuras 2 e 3), a mesma possui um quadro
branco, uma mesa e uma cadeira para a professora, seis mesas cada uma com quatro
cadeiras em tamanhos menores para as crianças, totalizando vinte e quatro lugares para
sentarem. A turma é formada por 25 alunos. Por isso, a professora relatou que, estando
todos presentes, é necessário pegar mais uma cadeira na sala ao lado.
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Figura 2 – Foto do espaço da sala de aula.
Fonte: Registro próprio, 09 nov. 2017.

Figura 3 – Foto do espaço da sala de aula.
Fonte: Registro próprio, 09 nov. 2017.
2.3.2 As crianças

Como a pesquisa ocorreu em dois momentos, descrevo cada turma separadamente,
para que todos possam conhecer um pouco daqueles que me acompanharam em toda a
pesquisa.
•

2017: essa turma era formada por 25 crianças, dez meninos e 15 meninas, a
maioria com quatro anos e meio. O nível socioeconômico dessas crianças era de
classe média ou baixa. Destaco que eles se interessavam por músicas e estavam
sempre pedindo a professora que cantasse com eles, ou cantavam sem a
intervenção da regente.
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•

2018: também uma turma de 1º período e com a mesma professora. Nessa turma,
havia 11 meninos e 13 meninas, em sua maioria com quatro anos completos. O
nível socioeconômico das famílias dessas crianças era média ou alta. Essa turma
gostava muito das atividades no parque e na área do recreio e mostrava-se muito
criativa nas atividades com a massa de modelar.

Para a realização da pesquisa, apresentei aos pais e/ou responsáveis um texto
explicando sobre a pesquisa que estaria realizando na sala em que os filhos deles
estudavam, seguido de um termo de autorização de uso de imagem. O uso das imagens
só foi possível devido a esse termo, mas alguns pais não permitiram o uso de imagem de
seus filhos e, por isso, algumas crianças aparecem com seus rostos encobertos para
preservar a imagem e a identidade delas. Tanto o texto explicativo como os termos de
autorização encontram-se no fim dessa pesquisa, em forma de anexo. Por fim, todos estes
documentos, assim como os registros da pesquisa realizados em fotos e diário de campo,
seguirão guardados por cinco anos comigo, me resguardando, caso haja algum
questionamento. Infelizmente, por questões de tempo, essa pesquisa não foi submetida ao
Comitê de Ética.

2.3.3 As profissionais

A escola conta em seu quadro de funcionários com: uma diretora, que atende aos
dois turnos; uma secretária; duas coordenadoras pedagógicas, uma para cada turno; 27
professoras, sendo quatro de Educação Física, uma de Informática, vinte regentes de
turma e duas professoras eventuais uma em cada turno (são as professoras que substituem
suas colegas na falta de alguma delas); duas cozinheiras e três pessoas para a limpeza,
sendo que essas cinco últimas são terceirizadas por meio da Conservadora Planejar
(cozinheiras) e Dinâmica (limpeza).
Na pesquisa, são envolvidas, diretamente, as três profissionais que atuam na sala
em que a observação participante foi desenvolvida (Professora Referência 1, Professora
Referência 2 e Professora de Educação Física). Isso se fez necessário porque as
professoras têm uma redução de carga horária e é preciso outras duas para completar a
carga horária do aluno.
É importante ressaltar que, em Juiz de Fora, os professores têm direito a 1/3 da
carga horária destinada para dia de estudos, período em que esse profissional pode
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aproveitar para fazer cursos, elaborar planos de aula ou outras atividades relacionadas à
escola. Portanto, para que o aluno complete sua carga horária de oitocentas horas,
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nesse dia, o professor
Referência 1 é substituído pelo professor Referência 2. Essa explicação se deve ao fato
de que, em alguns momentos, presenciei algumas atividades com o professor Referência
2.

2.3.4 Metodologia da pesquisa

A pesquisa é de abordagem qualiquantitativa e traz uma perspectiva
fenomenológica, pois essa adequa-se melhor ao objeto de estudo. Como bem afirmam
Bogdan e Biklen (1994, p. 49): “A abordagem da investigação qualitativa exige que o
mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para
construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do
nosso objeto de estudo”. Justifico a pesquisa como fenomenológica porque parti dos
dados experienciados, vividos pelos sujeitos, busquei observar os fenômenos e
compreendê-los – sem fazer qualquer tipo de consideração a priori. Como Bogdan e
Biklen (1994, p. 53) dizem: “Os investigadores fenomenologistas tentam compreender o
significado que os acontecimentos e interações têm [...] em situações particulares”.
Portanto, buscam a “[...] compreensão interpretativa das interações humanas” (p. 53).
Mesmo usando a perspectiva fenomenológica, fiz questão de quantificar as situações
ocorridas na observação que me levaram a constituir as categorias abertas para análise,
por isso classifico como quali-quanti, pois nesse cruzamento de dados cheguei à
construção de cinco tabelas em que apresentei as categorias abertas e pontuei a frequência
com que cada fato ocorreu.
O pensamento de Nóbrega (2010) complementa a ideia do estudo
fenomenológico, como podemos ler abaixo:

Ao adotar a fenomenologia como referência metodológica, faz-se
necessário incorporar a atitude ancorada na experiência vivida e aberta
às aventuras da reflexão. O método fenomenológico é, antes de tudo, a
atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o
intuito de compreendê-la. Essa posição não é uma representação mental
do mundo, mas envolvimento que permite a experiência, a reflexão, a
interpretação, a imputação e a compreensão de sentidos (p. 37).
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Para compreender melhor o objeto de estudo, fiz uso de diário de campo,
observação participante – que é quando o pesquisador se insere no ambiente da pesquisa
e interage com os sujeitos da mesma – e fotografias, posto que esta me auxiliou na
marcação de movimentos e momentos considerados significativos aos propósitos da
investigação. Com o celular, utilizado como câmera, registrei acontecimentos que, agora,
fazem parte do inventário dessa pesquisa e, por meio delas, criei um arquivo de vivências.
A fotografia é capaz de capturar um momento e eterniza-lo em determinado instante. Ao
analisar uma foto, que podemos dizer ter sido “congelada”, percebemos que esse
momento foi único, não volta mais e essa pode ser analisada além do aspecto objetivo,
pois existe um componente subjetivo que depende da vivência de quem a fotografou.
Organizei todos os registros, mantendo algumas fotografias que compõem a minha
dissertação. Tais registros encontram-se no fim do trabalho, como apêndice.
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CAPÍTULO 3
DESCRIÇÃO, DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DAS VIVÊNCIAS

Criança é vida
Em qualquer lugar criança quer o que?
Criança quer sonhar criança quer viver
A gente quer
A gente quer
A gente quer ser feliz
Criança é vida
E a gente não se cansa
De ser pra sempre criança.
(Toquinho)
Nesse capítulo, trato da descrição e das categorias abertas, buscando compreender
e interpretar o conjunto textual resultante da observação participante. É bom explicitar
que a minha interpretação está fundada na minha percepção, levando em consideração
que “[...] o fenômeno investigado é sempre situado/contextualizado (BICUDO, 2011, p.
21)”. Essas interpretações se deram a partir de diálogos, gestos e atitudes, pois, segundo
a mesma autora (2000, p. 79, grifos da autora):
A linguagem, assumida pela atitude fenomenológica, solicita sempre
uma interpretação hermenêutica, pois presentifica uma síntese
unificadora,
embora
provisória
da
coisa
percebida/percepção/explicitação do percebido, trazendo, em si, o
mistério
e
a
complexidade
da
relação
signo/significado/significante/contexto cultural.

As questões expostas nessa análise, portanto, abrangem diversos sentidos e
significados, partindo de minhas experiências e vivências no período da observação
participante, tendo em vista que esses significados, na pesquisa fenomenológica, não são
descobertos ou dados a priori, mas se fundam na experiência vivenciada. Ou, como nos
diz Merleau-Ponty (2011, p. 18): “O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o
sentido que transparece na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas
experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras [...]”.
A partir de uma leitura atenta de meus registros do diário de campo – realizado
entre novembro e dezembro de 2017, e abril, maio e junho de 2018 – bem como através
das gravações e fotos, pude iniciar o tratamento desse material e identifiquei elementos
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textuais que me levaram a extrair pontos elementares para essa pesquisa. Caminhei para
uma leitura analítica a fim de obter uma maior compreensão desses pontos encontrados
e, assim, cheguei a questões chaves para a pesquisa. Somente após este processo, realizei
uma leitura crítica e sintópica, relacionando os pontos vistos por mim como essenciais
para uma discussão com os autores com os quais dialogo acerca das interpretações. Por
fim, consegui perceber algumas invariantes que me levaram às denominadas unidades de
significado, permitindo com que, agora, eu parta para uma discussão à luz de alguns
teóricos.
Segundo Bicudo (2011, p. 50), “Estas são unidades que fazem sentido para o
pesquisador, sempre tendo como norte o que é perguntado. [...] as Unidades de
Significados se constituem pontos de partida das análises [...]”. E, após alcançar e partir
das convergências dessas unidades de significado, cheguei às categorias abertas que,
segundo Bicudo e Esposito (1994, p. 29), “[...] permanecem abertas às novas
interpretações. Esta interpretação não é conclusiva, pois não há conclusão na pesquisa
fenomenológica”. Vejamos, então, as categorias abertas encontradas na minha descrição
da observação participante: (1) disciplinarização dos corpos; (2) brinquedos e
brincadeiras; (3) contato da criança com a pesquisadora; (4) estereótipos; (5) tempos e
espaços escolares X tempos e espaços infantis.
As categorias abertas foram definidas após leituras e agrupamento das asserções
articuladas por meio de tabelas que melhoram a visualização dos “acontecimentos”
vividos ao longo dos trinta dias de observação participante. Ainda sobre as categorias
abertas, Bicudo (2000, p. 82) afirma que estas

[...] são constructos que apresentam grandes convergências de Unidades de
Significado já analisadas e interpretadas. Indicam os aspectos estruturantes do
fenômeno investigado e abrem-se à metacompreensão considerando a
interrogação, o percebido, o analisado, o diálogo estabelecido na
intersubjetividade autor/sujeitos/autores/região de inquérito.

Tendo em mente o objetivo da pesquisa, que é saber como acontece o brincar na
Educação Infantil – em que momentos e espaços ele acontece, com que frequência e se é
com a intenção de um brincar livre e espontâneo ou um brincar didatizado –, busquei as
interseções entre as questões, chegando a essas categorias abertas que estão sujeitas a
novas interpretações, já que, aqui, as interpretações são de acordo com minha percepção.
Para uma discussão e compreensão das categorias abertas, faço uso de excertos do texto
da observação participante que se encontra registrada em diário de campo. Esses registros
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encontram-se ao fim dessa dissertação em forma de apêndice, com o título “Descrição de
observação participante”.
Como expresso na música de Toquinho, criança quer sonhar, viver e ser feliz e em
cada dia de observação participante percebi o quanto as crianças vivem intensamente nas
brincadeiras, expressando sua felicidade – e como nós, professores, vamos tolhendo seus
sonhos. Vejamos, agora, a discussão sobre as categorias abertas encontradas por mim
durante a observação participante.

3.1 Disciplinarização dos corpos

Essa dimensão ocorre de seis maneiras, registradas em meu diário de campo, e,
nas próximas páginas, irei apresenta-las e discuti-las: a represento na Tabela 1.
Tabela 1 – Disciplinarização dos corpos
DIAS4

ABAIXAR A
CABEÇA
PARA
RELAXAR

F
I
L
A

FAZER
SILÊNCIO

SENTAR COM
“PERNA DE
ÍNDIO”

IMPEDIR O
MOVIMENTO
EM OUTROS
ESPAÇOS

IMPEDIR O
MOVIMENTO
NA SALA DE
AULA

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ANO DE
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

ANO DE
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
4

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

A referência de dias não ocorre de acordo com os dias da semana, mas sim com a sequência de
temporalidade demarcada no registro do diário de campo. Por isso, faço uso dos dias em numerais seguidos
do ano de acontecimento, como 1/2017 e 10/2018.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
QUANTID
ADE DE
DIAS EM
QUE
APARECE

X

X
X
X

7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

15

13

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28

X
X
X
X

X
X
18

Fonte: Elaboração própria, 2018.
•

Abaixar a cabeça:

A professora, em seu cotidiano, pede aos alunos que abaixem a cabeça, pois
acredita que tal movimento impõe disciplina e atenção. Essa situação ocorreu sete vezes
e com a justificativa de relaxar, mas há outras maneiras menos submissas de se promover
tal sensação. Percebo que essa prática imersa no mundo escolar seja “ingênua” e que
precisa ser discutida.
No quinto dia de observação participante, no ano de 2017, presenciei a primeira
cena em que as crianças abaixaram a cabeça: “E todos prestaram atenção quando a
professora Suzana cantou: “Atenção”. (crianças batiam palmas). “Concentração”.
(crianças batiam palmas). “Abaixando a cabecinha”. (crianças abaixavam a cabeça na
mesa). Em seguida, começou a música: “Alecrim, alecrim dourado que cresceu no mato
sem ser semeado. Foi meu amor, que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim”
(durante a música, a professora vinha com uma bola pequena fazendo massagem nas
costas de cada um)”. Apesar de perceber que as crianças gostavam de receber a massagem
realizada com a bola em suas costas pela professora, me senti incomodada pela forma de
obter um momento de silêncio e relaxamento.
No primeiro dia de observação em 2018, por sua vez, vivenciei, novamente, mais
um episódio dessa situação que se seguiu por mais dias: “Encerrando o tempo do parque,
voltamos para a sala e a docente falou: “Abaixando a cabecinha...”. e Gabriel disse: “Eu
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já abaixei, tia”. Mara falou para mim: “Faz de conta que eu sou a professora e você tem
que abaixar a cabeça”. E eu segui a ordem e, logo, abaixei a cabeça também”. O fato de
Mara pedir para que eu abaixasse a cabeça mostra o quanto uma criança reproduz o que
vive, portanto, é preciso ter cuidado quanto ao que falamos e como agimos.
Dia 18/2018: “[...] as crianças falavam bastante e professora Suzana cantou: “Eu
vou esconder a minha voz (as crianças eram chamadas a fazer silêncio). Eu vou esconder
minha cabecinha (elas eram chamadas a abaixar a cabeça na mesa)”. A professora colocou
livros de história nas mesas para que as crianças pudessem ver e ler até que tocasse o sino
e Emília começou a ler a história que estava em suas mãos para os colegas da sua mesa,
enquanto Renata enrolou um livro na mão e o usou como se fosse um megafone. Clara se
encantou com a revista de colorir de princesa e pediu à professora para leva-la para a casa,
mas a professora disse que não, porque era um livro da escola. O sino tocou indicando
que já era hora de ir embora, os pais entraram aos poucos para buscar seus filhos [...]”.
Vejo que há outras formas de acalmar as crianças e que não é preciso levá-las a
essa atitude de abaixar a cabeça – que, para mim, parece mais um ato de submissão.
Quanto ao esconder a “boquinha” para fazer silêncio, talvez seja uma atitude necessária
para os professores que precisam ouvir mais seus alunos e deixar que eles se expressem,
pois a linguagem, segundo Merleau-Ponty (2006), tem função representativa, expressiva
e de chamamento a outrem. Ainda seguindo o autor (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 2401): “A palavra não é desprovida de sentido [...]”. Por isso, é preciso dar atenção a esses
sentidos e ouvir mais as crianças em vez de fazê-las ficar em silêncio.
•

Organizar-se em fila

A fila esteve presente em 27 dias e acontecia na entrada das crianças para a sala,
na saída para o refeitório, para ir ao banheiro, para ir ao parque, entre outros. Ou seja, as
crianças estão limitadas todo o tempo que saem da sala de aula para percorrer algum
trajeto na escola.
No segundo dia de 2017, quando chegou a hora da merenda da escola, novamente
percebi esta forma de se locomoverem. “As crianças se encaminharam em fila para lá e,
em seguida, para o recreio. Paula, a professora, levou um pote cheio de brinquedos,
colocou no chão e pediu para que as crianças não ficassem correndo, que brincassem
sentadas em um canto perto dela. Fiquei observando o movimento das crianças, algumas
até seguiram o pedido da professora, mas outras correram e gritaram por todo o pátio”.
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No terceiro dia de 2017, presenciei a entrada das crianças, que acontece em fila,
sendo uma para meninos e outra para meninas. “Essa organização se dá no pátio, junto
com a professora e, antes de entrar na sala, os alunos cantavam a seguinte música:

Bom dia meus coleguinhas,
De volta à escola estou,
Deixei a mamãe em casa
Seu amigo, agora eu sou.
Palmas, palmas, palmas, [crianças batem palmas]
Pé, pé, pé, [crianças batem o pé]
Roda, roda, roda, [as crianças fazem o movimento giratório com as mãos]
Nossa escola alegre é! [com as mãos para cima, giram as mãozinhas]
(Registro de áudio, 14 nov. 2017).

Após a música, todos se dirigiram em fila para as suas salas. Acompanhei a fila
atrás das crianças e, quando chegaram, cada uma foi para uma mesa e escolheu uma
cadeira para se sentar. Em alguns momentos, a professora Suzana faz intervenções para
separar alguns colegas que fazem bagunça quando juntos”. Essa bagunça seria o diálogo
e as brincadeiras vivenciadas pelas crianças.
Em 2018 também vivenciei episódios em fila como os que seguem:
Dia 06/2018: “[...] fomos em fila para o banheiro e depois para o refeitório
merendar e, quando retornamos, fizemos o lanche de casa5”.
Dia 8/2018: “Finalizando a merenda, saímos para o pátio em fila para iniciar a
aula de Educação Física e Gabriel me chamou para a fila porque eu demorei um pouco
para me levantar”.
A fila nada mais é do que uma maneira de manter a criança presa em um espaço
com todos alinhados, sem direito a perceber o que está ao seu redor. Isso porque a criança
precisa estar voltada para frente, prestando atenção nos movimentos do colega, um
movimento condicionado e não de livre expressão. Mas a experiência é corporal e a
atitude corporal acontece em movimento – um movimento expressivo e não esse, regido
por regras, no qual é preciso seguir, exatamente, o movimento do outro. Ao acompanhar
a fila junto com as crianças, tive a sensação de que estava limitada, presa a um outro que
eu desconhecia. Ainda, me senti angustiada por precisar realizar o mesmo movimento
que o outro, pois, se fizesse movimentos diferentes, atrapalharia a fila e quem estava na
minha frente.

5

O lanche de casa é a merenda que as crianças trazem de suas casas.
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Dia 11/2018: “Enquanto brincávamos, a professora preparava seu material para
contar uma história. Gabriel foi em direção à mesa, para ver o que ela estava fazendo,
mas foi pedido a ele que se sentasse. Às 7h30min., o sino tocou: era um sinal de que as
turmas deveriam sair em fila para ir ao pátio ensaiar para o desfile cívico. Os brinquedos
foram guardados e saímos para encontrar com as outras turmas. Ao fim do ensaio [desfile
cívico], fomos ao banheiro e ficamos no pátio cantando a música “do soldado”, enquanto
esperávamos a hora da merenda [...]”.
Observando e analisando esses episódios em que as crianças se põe em fila, algo
presente em toda a observação, percebo a obediência à regra: todos devem manter-se em
ordem, um atrás do outro e separados em duas fileiras, uma para meninos e outra para
meninas – o que reforça a separação de gênero na instituição. A fila é uma das partes da
rotina para a criança sair ou entrar sempre quieta, realizando somente movimentos
propostos e desejáveis pelo professor e pela instituição. Esse é um ritual para manter a
ordem e aprisionar o corpo. Como expressa Pereira (2010, p. 212): “É por meio do corpo,
do movimento e dos sentidos que a criança percebe o mundo que a cerca, com ele interage
e o transforma. [...] No entanto, à criança tem sido imposta uma imobilidade que contraria
suas necessidades fundamentais e [...] seguem rotinas rígidas e repetitivas [...]”.
•

Fazer silêncio
“Fazer silêncio” foi uma prática que ocorreu em 15 dos trinta dias observados e,

muitas dessas vezes, isto se deu quando a criança estava curiosa, fazendo perguntas para
a professora, ou mesmo interagindo com os colegas.
No primeiro dia de observação participante, em 2017, presenciei o pedido de
silêncio por duas vezes. Na primeira, as crianças merendavam e, “[...] em meio a uma
pequena agitação, a professora disse para a turma: “Hora da merenda não é hora de
conversa, um, dois e três” (esse é um chamamento para fazer silêncio, depois do três todos
devem ficar quietos). E fez-se silêncio por pouco tempo”. No momento da merenda, as
crianças se expressavam em gestos e linguagens a todo tempo, querendo dividir seus
lanches ou pedir o lanche do colega e, muitas vezes, elas brincam com suas merendas
como se fossem outras merendas e não as que levaram.
O segundo momento se deu quando as crianças voltaram do parque e chegaram
agitadas na sala. A professora cantou uma música para se acalmarem um pouco e voltarem
a atividade com as tampas de refrigerantes que estavam realizando antes:
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Prof.: Boca de forno.
Crianças: Forno.
Prof.: Tudo o que seu mestre mandar.
Crianças: Faremos todos.
Prof.: Se não fizer?
Crianças: Pagaremos prendas.
Prof.: Seu mestre mandou colocar todas as tampinhas no pratinho branco que
está no meio da mesa (Registro de áudio, 09 nov. 2017).

Vejo essa brincadeira “Boca de forno” como uma atitude coercitiva, que exige
submissão e apatia das crianças. Isto é, na Educação Infantil, assim como em todo o
período escolar, não seria necessário motivar a criança a ser crítica e não tolher sua
linguagem, sua expressão e movimento – como me parece ser o caso?
Ainda quanto ao silêncio, dois momentos me chamaram a atenção em 2018: em
meu décimo segundo dia de observação participante, o pedido de silêncio veio durante
um diálogo entre a professora e a turma sobre o tempo e o dia da semana:
Professora: – Hoje é sexta-feira, quem lembra a cor que a gente colore na
sexta?
Uilliam: – Azul.
Professora: – Vamos colorir?
Crianças: – Vamos!
Professora: – Qual é o número do dia? Só um minutinho Mislene. [professora
pediu para ficar quietinha] [...] (Registro de áudio, 04 maio 2018).

Por fim, no décimo oitavo dia da pesquisa, Vitória me abordou para perguntar se
eu estava rouca, “[...] pois estava falando com uma certa dificuldade, devido a uma crise
alérgica. Eu disse a ela que minha garganta estava irritada, mas ela foi até o cartaz de
combinados da sala e disse-me que só pode falar baixo porque é um combinado da turma”.
Compreendo que o silêncio seja necessário em alguns momentos de aula, mas
crianças de Educação Infantil interagem a todo tempo umas com as outras e aprendem
nessa relação. É claro que precisamos mostrar a elas que há momentos de maior
concentração e um pouco de silêncio, mas elas aprendem aos poucos e com o tempo.
Quando sentem necessidade, se aquietam sozinhas, porque crianças também refletem,
também precisam de um espaço só para elas e isso pode leva-las à autoregulação.
•

Sentar com “perna de índio”6

A expressão “perna de índio” é usada nas aulas quando se deseja que as crianças sentem com as pernas
cruzadas.
6
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Vivenciei essa situação por 13 vezes e, confesso, fiquei muitas vezes com dores
nas pernas, precisando mudar de posição. Sentar dessa maneira se tornou automático para
algumas crianças – que se sentavam assim mesmo que não houvesse sido pedido – e, na
grande maioria das vezes, se colocavam assim para ouvir histórias. Percebo aqui, também,
um estereótipo da figura indígena. Como vemos, no nono dia de observação participante,
em 2017, quando a professora contava a história, ela “[...] pediu para que ficassem quietos
e sentassem com “perna de índio”. Havia criança que estava bem à vontade, como é o
caso de Evaldo que estava deitado [...]”.
Em 2018, relato dois momentos em que as crianças são chamadas a sentarem-se
com “perna de índio”:
No segundo dia de observação, também presenciei o momento em que as crianças
escolheriam um livro para levar para casa para ler com sua família e a professora “[...]
chamou para sentarem-se com “perna de índio” no chão, para que escolhessem o livro
que levariam para casa. Sentei-me junto a eles e Gabriel sentou-se do meu lado e disse
que estava de castigo e que eu também estava”.
No sexto dia, por sua vez, depois de brincarem com os brinquedos de encaixe
sobre a mesa, as crianças foram chamadas e “[...] nós sentamos em círculo com ‘perna de
índio’ e cantamos a música do tempo”. Após a música, a professora Suzana perguntou
como estava o tempo naquele dia e, logo, iniciou um trabalho com os crachás em que
cada criança deveria reconhecer seu nome e pegar o seu crachá, enquanto ouviam a ordem
da música”.

Figura 4 – Crachás para as crianças pegarem enquanto ouviam a música.
Fonte: Registro próprio, 07 jun. 2018.
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Em muitos momentos, apareceu a expressão “perna de índio”, em que as crianças
deveriam sentar no chão com as pernas cruzadas, o que nada mais é do que uma forma de
conter a expressão corporal da criança e mantê-la sentada quase imóvel. Além de ser uma
busca de não permitir a expressão, há o estereótipo da figura do indígena como sendo um
ser passivo e que se comporta. Não podemos nos esquecer que os índios são um povo que
busca movimento em suas danças e rituais e que luta por suas terras e por seus direitos,
não sendo, portanto, um ser passivo.
•

Impedir o movimento em outros espaços

Impedir o movimento em outros espaços da escola foi o mais recorrente,
acontecendo em 28 momentos: nas filas em que as crianças precisavam andar uma atrás
da outra; quando elas brincavam no refeitório e foram chamadas a atenção; em atividades
no pátio, em que precisavam estar quietas para prestar atenção; e, o que mais me chamou
a atenção, quando precisavam ficar em fila para cantar o hino nacional.
No segundo dia de observação participante em 2017, quando as crianças saíram
para o recreio com a professora, essa “[...] levou um pote cheio de brinquedos, colocou
no chão e pediu para que as crianças não ficassem correndo, que brincassem sentadas
num canto perto dela. Fiquei observando o movimento das crianças, algumas até seguiram
o pedido da professora, mas outras correram e gritaram por todo o pátio”.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI –,
documento oficial para esse nível de ensino, traz o seguinte sobre o movimento corporal:
“O movimento para a criança pequena significa muito mais do que mexer parte do corpo
ou deslocar-se no espaço. A criança se expressa e se comunica [...] utilizando fortemente
o apoio do corpo” (BRASIL, 1998, p. 18). Correr, portanto, é uma expressão da criança
e é nesses momentos de recreio/parque que elas podem expressar sua liberdade, já que
estiveram presas em sala de aula por tanto tempo, atrás de uma mesa e uma cadeira que
inibiam seus movimentos.
Com a segunda turma (em 2018), apresento duas situações. A primeira foi,
também, no primeiro dia, quando “[...] crianças corriam pelo pátio e a professora,
constantemente, pedia para que as mesmas parassem. Encerrado o tempo destinado ao
parque, voltamos para a sala e a docente falou: “Abaixando a cabecinha...”, e Gabriel
disse: “Eu já abaixei, tia”. Mara falou para mim: “Faz de conta que eu sou a professora e
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você tem que abaixar a cabeça”. Eu segui a ordem e, logo, abaixei a cabeça
também”. A outra situação ocorreu no segundo dia. “[...] Já quando neste espaço
[o parque], Mara, Uilliam, Bruno, Gabriel, Laura e Emília estavam correndo, as
meninas fugiam dos meninos, eles as pegavam e as prendiam – prender é colocar
encostado na parede. Diante da correria, a professora buscou brinquedos na sala
para que eles parassem de correr. Ela colocou os brinquedos no chão e os chamou
para que cada um escolhesse o que quisesse”.
É de suma importância perceber que a criança – o ser humano – é alguém que
percebe, vive e se relaciona com o outro, com o seu corpo e com o mundo. É nessa relação
que ela se organiza e constitui sua ciência de ser no mundo: “Gestos e movimentos
infantis não são apenas uma forma de alcançar objetos ou de se deslocar no espaço, são
formas perceptivas e expressivas, refletem sensações, emoções e pensamentos”
(PEREIRA, 2010, p. 204). Ainda:

É através dos sentidos que o homem se percebe, se conecta consigo mesmo e
com o mundo. Os sentidos permitem, enfim, que significados sejam criados.
Mas se eles não são estimulados, se deixam de ser trabalhados, como esperar
que o homem estabeleça contatos satisfatórios consigo mesmo e com os outros
(PEREIRA, 2010, p. 214).

É necessário compreender que a criança está presente nesse mundo por sua
corporeidade. Ela apreende as significações deste por sua interação. Como disse MerleauPonty (2011, p. 207-208), “[...] estou em meu corpo, ou antes sou meu corpo”. Esse corpo,
que se movimenta e apresenta sentidos, é fundamental nos processos de significação que
a criança faz do entorno, e essas significações são reorganizadas pelo esquema corporal.
Logo, se tenho consciência desse mundo por meio do meu corpo, é necessário que eu me
movimente, buscando conhecer e perceber o que está ao meu redor. Se estou parado
porque fui impedido de me movimentar, estou impedido, também, de buscar
conhecimento e de buscar compreender, pois aprender e conhecer estão relacionados à
busca. Para Merleau-Ponty (2011), percepção é movimento e perceber é pôr-se em
relação. O meu corpo não é um objeto do mundo, mas o meio de nossa comunicação com
ele e é a partir dessa constante comunicação que percebemos e redescobrimos
continuamente esse mundo. Através dessa comunicação com o externo e com o outro,
experimentamos sentimentos diversos e nos impulsionamos a movimentarmos sempre
mais. Como diz Caminha (2015):
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O movimento não é um simples deslocamento, ao contrário, é, essencialmente,
uma maneira de ir em direção ao mundo conduzida por nosso próprio corpo.
Nossos comportamentos de nos “dirigirmos a” ou nos “referirmos a” são
operações de um corpo que experimenta o mundo por meio da percepção como
atuação. É desse corpo, experimentando e sentindo, ao mesmo tempo, que
emerge um processo de subjetivação (CAMINHA, 2015, p. 111).

Esse processo de subjetivação é o que nos torna sujeitos, que têm uma identidade,
cultura, e buscam refletir sobre a própria vivência, nossa experiência nesse mundo. Por
conseguinte, o corpo é o mediador dessa relação do ser com o mundo, ele é a nossa forma
de ser no mundo e é nessa relação que nasce a subjetividade. Logo, se buscamos uma
educação que priorize a subjetividade e a aprendizagem, é necessário respeitar a busca
das crianças em seu movimento, pois “[...] o corpo é eminentemente um espaço
expressivo. [...] O corpo é o nosso meio geral de ter um mundo” (MERLEAU-PONTY,
2011, p. 202-203).
É importante refletir que todo movimento é uma expressão e a partir dele ocorre
a aprendizagem, como podemos compreender na fala de Nóbrega (2010, p. 80): “Quando
nos movimentamos, há uma circularidade entre os acontecimentos do meio ambiente e os
acontecimentos no próprio corpo, ocorrendo aprendizagem, ou seja, uma nova
interpretação desses acontecimentos”.
•

Impedir o movimento na sala de aula

Essa situação ocorreu em 18 momentos e sempre quando as crianças estavam
brincando, merendando e trocando merenda com os colegas ou quando sentavam no chão
por vontade própria.
Em uma aula de Educação Física, no quinto dia da observação participante, em
2017, em razão da chuva, a professora dessa disciplina realizou as atividades preparadas
dentro da sala de aula. Enquanto ela cantava, as crianças dançavam seguindo a orientação
dada na música. “[...] Noely e Beth foram retiradas da brincadeira, quando a professora
Carla pediu para as duas se sentarem em seus lugares, pois estariam atrapalhando a
atividade”.
Nessa atividade, vejo crianças em um espaço pouco adequado para pular, cantar e
dançar e essas são atividades essenciais para elas. Entretanto, quando duas “atrapalham”
sua realização, segundo a professora, elas são penalizadas. Por que a punição? Elas
estavam brincando como as outras e expressando seus sentimentos e desejos, que já
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haviam sido impedidos por muito tempo atrás de mesas e sentadas em cadeiras. As
crianças aguardam a aula de Educação Física como um momento de saírem da sala, mas
quando chove isso é impossível. O pátio fica muito molhado e não há como sair com elas
da sala de aula, o que faz com que permaneçam ainda mais tempo nesse espaço e, diante
das músicas em que elas podem se expressar na dança, nos gestos, elas também são
repreendidas. É bom lembrar que, com a crescente urbanização e a falta de espaço para
brincar nas ruas e em casa, a escola talvez seja o local em que essa atividade mais ocorra,
sendo ainda o espaço em que muitas passam a maior parte do seu tempo. A punição,
então, surge como uma forma de organizar a brincadeira por parte do adulto. Porém, em
uma brincadeira, as crianças criam suas próprias regras.
A seguir, relato três momentos ocorridos em 2018, que também demonstram o
impedimento dos movimentos das crianças em sala de aula:
Dia 14/2018: “Enquanto Clara cantava e dançava, Hugo usava a tampa do pote de
giz de cera como um telefone e disse: “Oi, tou na escola, depois vou pra casa. Tchau”.
Gabriel começou a cantar junto com Clara e a professora Letícia pediu para cessarem a
música e terminarem a atividade”.
Aqui, percebo que as crianças se manifestavam através do corpo e da própria
linguagem, como um desejo de se libertar da atividade que, para eles, provavelmente, já
durava muito tempo. O tempo da criança não é igual ao do adulto e permanecer sentado
em cadeiras, atrás de mesas que prendem sua expressividade, com certeza, não favorece
ao aprendizado delas.
Dia 15/2018: “Clara começou a mexer no cabelo de Beatriz como se estivesse
fazendo um penteado e, depois, a mesma Clara começou a mexer o corpo como se
estivesse dançando uma música, Vitória e Emília começaram a imitar seus gestos. A
professora Adriana disse: “Um, dois, três, boquinha fechada outra vez”. Esse pedido foi
para que as crianças ficassem quietas e Adriana as chamou para fazer fila e levou-as para
o pátio. No primeiro momento da aula de Educação Física, a professora colocou as
meninas organizadas para ensaiar uma atividade para o desfile cívico, as meninas dessa
turma se caracterizariam de Emília e a professora ensinou-as algumas coreografias,
enquanto os meninos estavam sentados observando e, lógico, brincando. Eles se
levantavam, mudavam de lugar, corriam atrás dos colegas. Uilliam e Gabriel chegaram a
brincar no parque, até que a professora interveio e pediu para que sentassem com os outros
meninos”.
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Mais uma situação em que as crianças se mostraram cansadas e começaram a
expressar essa sensação através de atividades repetitivas envolvendo a dança e a música
– atividades em que elas podem liberar seu corpo e sua voz. Este corpo, por sua vez, é
“[...] o que percebe e sente que os desejos e intenções naquele momento são outros”
(SURDI, 2018, p. 170). Essas atitudes das crianças são pistas para nós professores e, por
isso, faz-se necessário prestar atenção em suas expressões.
Dia 20/2018: “Enquanto a professora Suzana falava, Mislene brincava com suas
mãos e a professora chamou a sua atenção diversas vezes, pedindo para que ela parasse e
prestasse atenção no que ela dizia”.
Podemos perceber que Mislene se expressava corporalmente e que ela tinha outros
desejos. Muitas vezes, algumas crianças falam pouco na sala de aula, mas expressam sua
insatisfação e cansaço em gestos e em expressões corporais. Para Machado (2010, p. 172),
"[...] faz-se necessária uma abertura por parte do adulto para ser generoso com o modo de
ser e de estar da criança pequena”.
Todas essas atividades ajudam a exercer a coerção e o controle do corpo, impondo
uma certa docilidade, o que podemos chamar de disciplina. Segundo Foucault, “A
disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpo dóceis” (FOUCAULT,
1987, p. 119). Esses instrumentos ou exercícios seriam, de acordo com o autor:

[...] formas de coerção, esquemas de limitação aplicados e repetidos.
Exercícios e não sinais: horários, distribuição do tempo, movimentos
obrigatórios, atividades regulares, meditação solitária, trabalho em comum,
silêncio, aplicação, respeito, bons hábitos. E finalmente, o que se procura
reconstruir nessa técnica de coerção não é tanto o sujeito de direito, que se
encontra preso nos interesses fundamentais do pacto social: é o sujeito
obediente, o indivíduo sujeito a hábitos, regras, ordens, uma autoridade que se
exerce continuamente, e ele deve deixar funcionar automaticamente nele
(FOUCAULT, 1987, p. 106).

Busco, com esse teórico, e em especial com sua obra Vigiar e Punir: nascimento
da prisão (FOUCAULT, 1987)), compreender por que ainda estamos pautados em uma
organização escolar que prioriza o controle e, também, a razão, acima da emoção. Esse
processo de racionalização vê o corpo como instrumento de práticas educativas, que deve
ser conduzido por uma liberdade orientada. Seguimos critérios de obediência
estabelecidos pela instituição escolar, mas esses surgem devido a uma “[...] sociedade
industrial e capitalista em que vivemos, devemos ser produtivos. Temos que ser
máquinas, render e lucrar, e não mais contemplar e viver” (SURDI, 2018, p. 31).
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Levando em consideração que a Fenomenologia traz corpo e mente como
essenciais para a constituição do ser humano, a corporeidade e o movimento são
fundamentais para a vida e para a aprendizagem, pois impedir o movimento do corpo
levaria a uma disciplinarização, impossibilitando, assim, que a criança aprenda. Isto é, já
que a aprendizagem seria criar sentidos, isto se daria pela percepção que leva a sentir e a
experienciar, sendo o movimento humano um diálogo entre o homem e o mundo e o
sentir, corporal. Como diz Merleau-Ponty (2011, p. 253): “É por meu corpo que
compreendo o outro, assim como é por meu corpo que percebo as ‘coisas”.

3. 2 Brinquedos e brincadeiras

Conforme fica evidente na Tabela 2, página seguinte, as crianças demonstram um
grande interesse em brincar, elas brincavam até mesmo durante a aula e o período mais
rico e divertido para elas era quando estavam livres para realizarem suas brincadeiras.
Essas, nem sempre aconteciam com brinquedos, pois a imaginação e a criatividade das
crianças permitem que elas criem situações incríveis. Vejamos algumas dessas situações.

Tabela 2 – Brinquedos e brincadeiras
DIAS

BRINQUE
DOS E
BRINCAD
EIRAS
PROPOST
OS PELA
PROFESSO
RA

BRINQUEDOS
LEVADOS
PELAS
CRIANÇAS

FAZ DE CONTA

BRINCADEIRAS
NA HORA DAS
ATIVIDADES
DA
PROFESSSORA

BRINCADEIRAS
NO RECREIO/
PARQUE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

ANO DE
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X

X
X
X
X

ANO DE
2018

1
2

X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
QUANTIDADE
DE DIAS EM
QUE APARECE

X

X
X
X

X
X
X
X

X

30

14

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

30

11

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

15

Fonte: Elaboração própria, 2018.
•

Brinquedos e brincadeiras propostos pela professora

A professora entregava, quase sempre no início da aula, brinquedos de encaixe
para as crianças brincarem por algum tempo, normalmente, cerca de trinta minutos.
Apesar de sempre dar aos alunos massa de modelar e brinquedos de encaixe, não percebi
essa atividade como proposta de brincadeira por parte da professora, pois muitas vezes
enquanto as crianças se envolviam na atividade, ela fazia outras atividades. Esses
episódios ocorreram nos trinta dias de observação participante.
No terceiro dia de observação participante em 2017, por exemplo, depois “[...] de
todos se acomodarem em seus lugares, e da professora Suzana colocar os brinquedos de
encaixe diversificados em cada mesa, o sino da escola tocou e a professora pediu para
que as crianças guardassem os brinquedos porque iriam para a hora cívica e cantou: ‘Tá
na hora, tá na hora, de guardar os brinquedinhos’”.
Em outro episódio, no quinto dia da observação participante, “[...] Isabel pegou
uma peça do brinquedo e agiu como se estivesse fumando e Vivian fez até o gesto como
de quem está acendendo o cigarro com um isqueiro e disse que iria tomar banho, enquanto
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trocou de roupa, passou perfume e acendeu mais um cigarro. Isabel e Noely fizeram igual
a Vivian e começaram a se maquiar. Vivian arregaçou as calças e passou creme nas
pernas, dizendo que estava indo viajar. Imaginou que estivesse em algum lugar
comprando passagem e perguntou se o ônibus ia para Juiz de Fora e logo tirou do bolso
da calça um maço de cigarros e fumou mais um cigarro, quando é interrompida pela
música: ‘Tá na hora, tá na hora, de guardar os brinquedinhos!’”.
Essas situações mostram uma riqueza de detalhes nas brincadeiras das crianças
que, acredito, precisam sem consideradas para compreender suas vivências e, talvez, a
professora precisasse valorizar mais esses momentos e estar mais atenta a eles. Em 2018,
também visualizei atividades propostas pela professora e cito três ocorrências: Dia 1/2018
“Laura então disse: “Vou fazer cachorro-quente. Você quer? Toma, come!”. Eu
perguntei: “O que tem no molho?”. Ela respondeu: “Carne e linguiça”. E, a partir desse
episódio, as crianças de uma mesa próxima começaram a fazer linguiça, carne, chupchup. Já Bruno disse para os colegas: “Olha, fiz waffle!”. E perguntei: “É para comer?”.
Bruno: “É!”. Eu: “É doce ou salgado?”. Bruno: “É doce, tem banana”. Eu: “Hum, delícia!
Obrigada”. Depois surgiram bolos, hambúrgueres, morango de Páscoa e sorvete de
massinha para eu experimentar. Precisei perguntar para Mara o que era morango de
Páscoa e ela me respondeu: ‘É o morango no palitinho com chocolate. Minha mãe fez pra
mim. É muito bom!’”.
No dia 2/2018: “[...] Raquel pegou uma peteca que estava no meio dos brinquedos
e a professora Suzana e eu fomos brincar. Ensinamos às crianças que, para jogar peteca,
é preciso bater com a palma da mão aberta quando ela vem em nossa direção e jogar para
um colega”.
A peteca foi um dos brinquedos oferecidos pela professora para evitar que as
crianças corressem no recreio. A surpresa nessa atividade foi quando ela se propôs a
brincar junto, mostrando sua identidade infantil, e foi capaz de interagir com as crianças,
ensinando-as a brincar com aquele brinquedo desconhecido por muitos até o momento.
No dia 16/2018 “Uilliam faz um hambúrguer e oferece-me, Gabriel também traz
algo para mim e diz que é hambúrguer Shreck. Pergunto por que o nome e ele me diz que
é porque é verde como o personagem do desenho. Hugo estava fazendo comida e
ofereceu-me arroz, feijão e abóbora, picolé de morango e abóbora com chuchu. Emília
fez sopa de legumes. Uilliam disse que havia feito espaguete e Hugo também decide fazer
e oferece-lo para mim”.
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O momento de brincar com massa de modelar também mostrou a riqueza nos
pensamentos e criatividade dos pequenos. Por diversas vezes, fizeram algo de comer e
sempre ofereciam aos colegas para provar. Eu mesma, provei diversas refeições e sabores.
•

Brinquedos levados pelas crianças

Às sextas-feiras, era permitido que a criança levasse um brinquedo seu para a
escola. Entretanto, muitas delas esqueciam ou levavam outros dias da semana, e a
professora os recolhia e só os devolvia ao final da aula. Em 14 dias, apareceram algumas
crianças com seus brinquedos pessoais.
Relato dois episódios em 2017 em que as crianças levaram seus brinquedos,
mesmo que não tenham brincado com eles.
Dia 2/2017: “[...] perguntei: “O que vocês estão fazendo?”. Mariana respondeu:
“Brincando”. Perguntei novamente: “E essa boneca?”. Novamente, Mariana respondeu:
“É minha filha”. Eu: “E essa bolsa?”. Mariana: ‘Vou sair para passear com ela e levar
dinheiro para comprar biscoito’”.
No oitavo dia, que estava chuvoso e era impossível brincar no pátio, as crianças
chegaram em sala já com os brinquedos de encaixe sobre a mesa. Elas foram chegando,
algumas com seus brinquedos e já encontravam os outros. “[...] Algumas deixavam de
brincar com seus brinquedos para brincar com as peças de encaixe, outras crianças se
esqueceram de trazer o próprio brinquedo”.
Como não é recorrente a prática de levar o brinquedo de casa à escola, muitas
crianças e pais acabam esquecendo e, alguns, quando levam, querem brincar com outros
brinquedos, o que não há problemas. Só não compreendo bem o porquê de não poder
levar o brinquedo todos os dias.
Uma situação curiosa me chamou a atenção ainda no primeiro dia de observação
participante, em 2018, em relação aos brinquedos levados pelas crianças. “Vi brinquedos
como boneco do Capitão América, carros e caminhões, boneca da Mônica e uma Baby
Alive (bonecas da linha Hasbro definidas pela empresa como similares a bebês
verdadeiros). Fui, então, surpreendida por Emília, uma aluna da sala, que chegou até mim
e me convidou para brincar com seus brinquedos Ela havia levado uma foca que espirrava
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água quando era puxado seu rabo (palavra que ela usou para a cauda da foca) e um robô
que girava quando dava corda”.
Em outro momento, no quinto dia, apareceu uma criança com a máscara do
Homem Aranha. “Ivan estava com sua máscara de Homem Aranha e os meninos ficaram
ansiosos para que ele a emprestasse. Quando me aproximei para ver sua máscara e
perguntei se era do Homem Aranha, ele me corrigiu: “É a máscara do Spider-man”. Usava
a máscara enquanto brincava e montava a teia por onde o super-herói passava. Quando
Fabrício pegou a máscara emprestada para brincar, fez pose e pediu para eu tirar uma
foto”.
Essas são situações que em nada prejudicam o trabalho na escola, pelo contrário,
mostra às professoras a preferência de seus alunos, os brinquedos que mais gostam e como
brincam.
•

Faz de conta

As brincadeiras de faz de conta estiveram presentes nos trinta dias de observação
participante e três episódios de faz de conta chamaram muito minha atenção no ano de
2017:
Dia 2/2017: “Joice estava penteando o cabelo de Júlia com uma peça do
brinquedo, dizia estar fazendo uma escova no cabelo da cliente e a brincadeira que
começou com duas crianças, aos poucos, ganhou mais colegas e já eram quatro brincando
de salão. Uma fazia a escova, outra a maquiagem e a outra, as unhas”.
Dia 4/2017: “Um grupo estava se organizando para brincar de mãe e filha e Vivian
falou: “Quem vai ser o bebê?” – Beth foi o bebê, ela chorava e fazia gestos semelhantes
a um. Vivian: “Abaixa, eu preparei comida pra você” – e com o garfo começou a dar
comida na boca de Beth. Depois, Beth estava brincando com Vinícius e ele era um
cachorro. Vivian disse: “Vou chamar Superman!”. Perguntamos: “Quem é Superman?”.
Vivian: “É o cachorro, tia”. Vinícius era o cachorro e estava arrastando no chão e Beth
segurava sua coleira (o capuz da blusa de frio dele) como se estivesse passeando com ele
na rua”.
Nessas duas atividades, é possível perceber a grandiosidade da imaginação de uma
criança e como suas vivências são retratadas nas brincadeiras. Por isso, é importante
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valorizar essa atividade nas escolas, uma vez que, brincando, uma criança nos dá pistas
de como vive, e do que gosta ou não.
Dia 6/2017: “Nick e outros meninos estavam deitados no chão e Cadu gritou: “O
Nick morreu, chama o SAMU7!”. Logo a equipe do SAMU chegou e Cadu era o médico.
Ele fez massagem em Nick, mas disse: “Não tem jeito, ele morreu”. Em seguida, ocorreu
uma situação parecida, Beth estava deitada no chão, e perguntei: “O que foi?”. E Lili
respondeu: “Ela está com dor de perna”. Eu: “Já foi ao médico?” e Lili: “Vamos agora”.
Enquanto isso, Beth assinalava o “faz de conta” da situação: “Tia, você sabe que é de
mentirinha, né?! Tou brincando”.

Figura 5 – Beth fazendo de conta que estava passando mal.
Fonte: Registro próprio, 24 nov. 2017.

Esse episódio – em que Cadu disse para chamar o SAMU porque Nick havia
morrido – mobilizou toda a turma e, mais uma vez, as crianças mostraram-se muito sábias
desempenhando uma situação tão delicada como a morte.
Apresento, agora quatro situações que presenciei de faz de conta, já em 2018:
Dia 13/2018: “Clara pegou algumas panelas e pratos e cozinhou, ofereceu-me um
pouco de arroz, feijão e carne com chá de queijo e depois foi lavar as vasilhas. Laura
acompanhou a colega, preparando abóbora, feijão e macarrão. Hugo pegou uma chave de
roda e disse que estava consertando a roda do carro”.
Dia 17/2018: “Hugo, que estava cozinhando, disse que estava fazendo mingau de
maisena e colocou maisena, leite, açúcar, mexendo na panela. Uilliam apresentou-se
chorando e disse estar com fome, ao que Hugo lhe disse: “Ainda não tá pronto filho”.

7

SAMU é a sigla de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
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Uilliam respondeu: “Ah, tô com fome!”. E Hugo diz novamente: “Não tá pronto, amor”.
Até que, mais uma vez, Hugo diz: ‘Vamos comer! Cuidado, tá quente’”.
Dia 19/2018: “Na mesa em que Clara estava, eles começaram a brincar de casinha:
ela foi a mãe, Hugo o filho mais velho e David o bebê. Ivan disse que era o tio, mas Clara
o corrigiu dizendo que ele era o pai. Hugo pediu para ela fazer um bolo de chocolate para
ele e a mesma respondeu que estava fazendo batata frita”.
Nos dias acima, as crianças vivenciaram e experienciaram situações em família,
chegando a definir papéis para cada um. Percebi também situações de carinho, como
quando, no episódio do dia 17/2018, Hugo fazia mingau para seu filho e dizia para o
mesmo que tivesse cuidado, pois o mingau estava quente. Hugo brincou de forma tão
espontânea e natural que não havia a preocupação dele estar no fogão cozinhando. Outra
situação foi a do dia 19/2018, na qual cheguei a rir pela imposição de Clara, quando Ivan
se intitulou como o tio da família e a menina, rapidamente, o corrigiu, dizendo que ele
seria o pai.
Dia 20/2018: “Hugo veio nos mostrar o que montou com as peças do brinquedo,
um jacaré. Laura, Hugo, Daniel e David começaram a brincar com as peças como armas.
Mislene veio me mostrar a bússola que ela havia feito e Fabrício me chamou para ver o
apartamento que ele construiu. Emília disse que fez um robô que atirava e ficava de
guarda para matar os monstros que chegavam”.
As peças dos brinquedos de encaixe, oferecidas pela professora com muita
frequência, mesmo que algumas vezes o tempo tenha sido curto, foi constantemente usado
com outra significação, como ocorreu no dia 2/2017. Neste, Júlia fez uma das peças de
escova e outras colegas as utilizaram como estojo de maquiagem e materiais para pintar
as unhas. Esse episódio demonstrou o poder de significação que uma criança pode atribuir
aos objetos. A criatividade delas, como o jacaré que Hugo montou no vigésimo dia em
2018, é perceptível nesta e em outras situações. Nas brincadeiras, percebemos o quanto
uma criança exerce sua criatividade.
•

Brincadeiras na hora das atividades da professora

Mesmo em sala de aula, as crianças brincavam, tanto no horário da massa de
modelar como dos brinquedos de encaixe, momentos em que essa ação era permitida. Em
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11 dias percebi o ato de brincar da criança no momento em que a professora realizava
alguma atividade com elas.
Segue o relato de duas atividades acontecidas em 2017:
Dia 1/2017: “Um momento de imitação chamou a minha atenção. Maria pegou o
prato de uma colega e perguntou, como se fosse a professora: “Vai ter que tirar ou colocar
gente?”. Júlia logo contou as tampas e respondeu: “Aqui já tem cinco”. Enquanto a
professora ia de mesa em mesa, as crianças aproveitavam para brincar com as tampas e
os pratos. Um grupo brincou de comida, Noely disse: “Me passa a pimenta. Vou comer”
– e fez de conta que estava comendo alguma coisa. Júlia, em seguida, brincou com o
prato, usando-o de leque e se abanando”.
Dia 3/2017: “Durante a atividade, percebi algo diferente com um grupo de
meninas. Elas pegaram seus casacos e enrolaram para fazer uma pequena trouxinha e
fizeram de conta que eram bebês. Elas os embalavam para dormir, conversavam com eles,
davam de mamar e conversavam entre si, como se fossem mães. Eis que surgiu professora
Suzana e disse para elas: ‘Pode guardar esse casaco, agora não é hora de brincar’”.
A seguir, apresentarei duas situações que retratam a brincadeira das crianças no
momento de alguma atividade proposta pela professora, em 2018. Uma delas ocorreu no
terceiro dia, quando, ao retornarem do refeitório para a sala, a professora iniciou o lanche
de casa com as crianças. Hugo, que logo terminou o seu, “[...]pegou um livro de história
e começou a contá-la para Gabriel. Depois, pegou uma revista e mostrou para Uilliam o
hambúrguer que estava na capa, continuou folheando e mostrou um prato de comida. A
professora Suzana pediu para que guardasse a publicação”. A outra situação foi no sexto
dia, quando cada criança “[...] recebeu um pedaço de corda e professora Suzana disse que
era para elas fazerem o numeral dois. Ela deixou que cada um fizesse sozinho e depois
foi ajudando-os a formar o numeral no chão. Percebi que algumas crianças aproveitaram
o pedaço de corda para brincar”.
Mesmo em momentos em que a professora desenvolvia atividades com as
crianças, elas conseguiam fugir daquele momento e espaço, criando outras ideias
brincando, mesmo que fossem interrompidas.
•

Brincadeiras no parque/recreio
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O recreio/parque com certeza era o momento mais aguardado pelas crianças e,
claro, nesse espaço elas brincavam com certa liberdade, apesar de estarem a todo tempo
sendo vigiados pela professora. Percebi 15 situações de brincadeiras nesse espaço.
No segundo dia de observação participante em 2017, acompanhando o momento
do recreio, percebi como as crianças brincavam e como o universo das brincadeiras é
diferente para cada um. Como quando me aproximei de Mariana para perguntar sobre sua
brincadeira: “O que vocês estão fazendo?”, e ela respondeu: “Brincando”. Perguntei
novamente: “E essa boneca?”; “É minha filha”. Eu: “E essa bolsa?”. Mariana: “Vou sair
para passear com ela e levar dinheiro para comprar biscoito”. Nesse episódio, Mariana
estava com sua boneca e uma bolsa que pegou do pote de brinquedos oferecido pela
professora no recreio. Ela era a mãe da boneca e criou uma situação de cuidado e atenção,
ao levar a “filha” para passear e pensar em comprar biscoito para ela.
Dia 3/2017: “[...] Vivian sugeriu: ‘Vamos organizar. Os meninos pegam as
meninas’. Todos começaram a correr e, quando uma menina era pega, era encostada na
parede, como se estivesse presa, sem poder fugir – mas sempre fugiam. Todos corriam
juntos, gritando, gesticulando e até empurrando, apesar de a professora vigiar o tempo
todo e fazer intervenções pedindo para que parassem de correr e de gritar”.

Figura 6 – Meninas pegando meninos na brincadeira.
Fonte: Registro próprio, 14 nov. 2017.
Pique-pega é uma brincadeira que já perpassou por diversas gerações e, ainda, é
tão vivida pelas crianças, pois nela as crianças se expressam com seus gritos e correrias.
Mesmo que estejam só correndo, como veem os adultos, é uma atividade de contato com
o outro e com o espaço onde circulam. Ainda, é um momento de prazer, em que um corre
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do outro, sendo que a satisfação, acredito, vem tanto do ato de prender, como do ato de
fugir, escapar para não ser preso.
No dia 2/2018, um dos brinquedos oferecidos na hora do recreio foi utilizado por
Clara, que brincou dentro da casa que havia no pátio, lavando roupas em uma máquina
de lavar e as estendendo para secar no varal. Clara vivenciou e ressignificou essa situação,
vivida em nossas casas. “Eu resolvi interagir com Clara, que estava com um brinquedo
na casinha:

Eu: O que você tá fazendo?
Clara: Lavando roupa.
Eu: Então mexe. Deixa eu ver como lava a roupa.
Enquanto ela gira o botão, eu pergunto: Onde você coloca a roupa?
Clara: Aqui ó! Aqui dentro! [Ela mostra o brinquedo.]
Eu: Aí dentro, ah! E tem que apertar algum botão?
Ela estava girando o botão e disse: - A porta tá fechada.
Eu: E tem que apertar algum botão?
Clara: Aham! Alá, já tá batendo. [Me mostra a máquina.]
Eu:Já tá batendo? Deixa eu ver. [Ela vira para eu ver melhor, me mostra o pano
lá dentro e abre a porta] - Olha, é mesmo! Agora sai como daí?
Clara: Oi?!
Eu: - Como que a roupa vai sair daí de dentro?
Clara: É pra eu estender aqui, ó! [Mostra dentro da casa.]
Eu: Você vai estender aí no varal, aonde?
Clara: Aqui no varal.
Eu: No varal! Legal! Muito bem! Menina caprichosa, né?!
Clara: Uhum! (Registro de áudio, 04 maio 2018).

Dia 18/2018: “Hugo pegou a cadeira de dentro da casinha, subiu e ficou olhando
o telhado. Quando me aproximei, disse que estava olhando se havia algum problema com
a telha – ele fez isso dos quatro lados da casa e enfatizou que a telha estava boa. Ivan
procurou fazer como ele: averiguou o telhado também”.

Figura 7 - Ivan averiguando o telhado como Hugo já havia feito.
Fonte: Registro próprio, 27 de jun. 2018.
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Dia 19/2018: “Hugo, Daniel, Bruno, Yuri e Emília ficaram todo o tempo do
parque brincando na casinha, eu pedi para entrar e eles deixaram. Fiquei poucos minutos,
mas ainda estava lá quando Hugo subiu na cadeira e mexeu no teto, dizendo que estava
‘trocando a luz’”.
Logo, a mesma casa foi cenário de duas atitudes interessantes, como nos dias 18
e 19/2018, em que Hugo realizou atividades vividas em nossos lares, quando ele se
preocupou em observar o estado do telhado da casa e em trocar a lâmpada que havia
queimado.
O movimento das crianças no brincar é um ato de intencionalidade, pois, nesse
momento, as crianças apreendem, significam e ressignificam o mundo pela
experimentação, pela imitação. Ainda, o brincar é a atividade de movimento mais
significativa na vida da criança. Como diz Surdi (2018, p. 13): “Através do brincar, a
criança interage corporalmente com o mundo. Nessa relação de construção, emerge o seu
movimentar próprio e único, o seu movimento humano que produz sempre algo novo
[...]”. Brincando, ela também adquire uma sensibilidade lúdica que a leva a criar e
fantasiar, situações em que pode dar um outro significado às coisas e, assim, “[...] ela
intensifica seu poder imaginativo e criativo diante do seu mundo, organizando-o
corporalmente com a devida calma e segurança” (SURDI, 2018, p. 129).
Atualmente, podemos perceber que as crianças são levadas a brincar de acordo
com regras impostas pelos pais, pelos professores e outros, prejudicando a criatividade,
pois o poder da subjetividade e da criatividade é minimizado e, muitas vezes, acaba por
desaparecer. Além disso, os espaços do brincar das crianças vêm diminuindo cada vez
mais. Como diz Surdi:

[...] pelas mudanças nas estruturas das cidades em que não se oferecem espaços
para caminhadas em função dos objetivos capitalistas. [...] a sociedade do
medo leva-nos cada vez mais ao abrigo do lar para não corrermos risco de
assaltos, roubos ou morte. Assim, as crianças, ainda mais indefesas, devem
ficar dentro de casa e, com isso, seu mundo se restringe a um apartamento ou
até mesmo ao seu quarto (SURDI, 2018, p.88-89).

Essa situação leva-nos a ver o quanto nossas crianças, hoje, estão presas dentro de
suas casas, brincando em espaços apertados e, muitas, vezes, assistindo mais televisão do
que brincando. Experiências vividas por mim, como subir em árvores, brincar no barro,
andar descalço, por exemplo, praticamente já não existem para essa nova geração.
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Nas escolas, mesmo nas de Educação Infantil, é visível uma busca pela
escolarização precoce e, em razão disso, o brincar fica de lado, pois entende-se este como
menos importante. Soma-se a isso o fato dos pais não serem tão favoráveis a essa
atividade, por quererem que seus filhos aprendam a ler e escrever bem cedo, e chegar sujo
em casa porque brincou, ou se arrastou no chão, não é muito aceito pelos pais. “A primeira
infância, em sua essência, deveria ser motivo de alegria, vivenciar o lúdico e promover
prazer. Na escola, isso é motivo de incômodo [...]” (SURDI, 2018, p. 19). Vemos, assim,
que a escola passou a ser um lugar em que as crianças não experienciam mais o prazer, o
lúdico, as brincadeiras. Pelo contrário, a escola tornou-se um espaço para as crianças
cumprirem suas tarefas escolares, obedecerem a regras, com o brincar em segundo plano,
geralmente didatizado – e, por isso, o movimento da criança é de acordo com o que é
permitido e desejado pelos demais. Como a educação visa desenvolver a razão, a emoção
sempre é deixada de lado e o brincar estaria contra a racionalização e favorecendo a
ludicidade e a emoção. Logo, esta atividade seria o momento da expressão pura da
criança, como podemos compreender nas palavras de Surdi:

É por meio do brincar e do seu se movimentar que elas têm contato com o seu
mundo. O brincar possibilita que a criança se doe por completo, tornando-se o
próprio mundo. Ela o percebe de forma pura, sem interferência de ninguém,
pois é o ser puro. Esse contato direto, através dessa experiência, é original,
proporciona um sentir o mundo à sua maneira. Dessa forma, ela percebe as
sensações mais íntimas que podemos sentir nessa intrincada relação, que é
recíproca com o mundo. A criança tem a necessidade de imaginar e fantasiar
sobre as coisas do mundo. A fantasia está relacionada com a expressão de
sentimentos, e o brincar fortalece essa relação no sentido de proporcionar uma
sensação de alegria e satisfação (SURDI, 2018, p. 17).

Merleau-Ponty (2006) também dá atenção a essa fantasia, ao faz de conta ou
imitação, como muitos preferem chamar. Segundo o autor:

Antes de imitar outra pessoa a criança imita os atos da outra pessoa. Essa
primeira imitação supõe que a criança capta de imediato o corpo alheio como
portador de comportamentos estruturados, e que sente seu próprio corpo como
um poder permanente e global de realizar gestos dotados de certo sentido. Isto
quer dizer que a imitação supõe a apreensão de um comportamento em outrem
e, do lado do eu, um sujeito não contemplativo, porém motor [...] (MERLEAUPONTY, 2006, p. 27).

Logo, podemos dizer que, para Merleau-Ponty (2006), a imitação não é,
simplesmente fazer igual ao outro. Na verdade, se admitimos que um movimento
acontece devido à percepção que uma criança tem do outro e do mundo em que ela vive,
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concordamos que ela age por representação, visto que “[...] o corpo é instrumento de
exploração do mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 175). Ademais, somente
explorando-o, se é capaz de representá-lo e ressignificá-lo. Como diz Surdi (2018, p. 58):
“A imaginação faz parte da nossa sensibilidade e para a criança ela se apresenta como
possibilidade de sentir o mundo com profundidade e totalidade, cuja sensação deve ser
incentivada no processo de educação humana, em qualquer nível de ensino”.
Nas palavras de Winnnicott, “A brincadeira é a prova evidente e constante da
capacidade criadora, que quer dizer vivência” (WINNICOTT, 2008, p. 163). Portanto, é
imprescindível abrir espaço para o brincar nas escolas e buscar repensar o processo
educacional. É necessário, também, ver a criança como um ser de corpo inteiro (FREIRE,
2009), um ser que percebe, que afeta e é afetado, que se expressa e é criativo, um ser que
se movimenta, posto que seu movimento também é expressão.
Segundo Surdi (2018, p. 134): “O brincar proporciona às pessoas que se
entreguem totalmente à atividade proposta. A ludicidade fornece um impulso para que
esse ato seja intrínseco e cheio de significações”. Entendo que o brincar proporciona ao
ser humano sua expressão de modo diverso, autêntico e criativo; que é um momento em
que a criança se doa por completo; e que, quando brinca, interage com o mundo,
relacionando-se com ele de forma completa, sentindo-o de forma plena. Por estas
reflexões, afirmo que a educação precisa trabalhar a criança como um todo (FREIRE,
2009) e pensar em uma educação voltada para a sensibilidade, na qual ela possa brincar,
dançar e se movimentar, buscando a felicidade e o prazer.

3.3 Contato da criança com a pesquisadora

Ao iniciar a observação participante, uma questão me deixou temerosa: que as
crianças não me aceitassem. Isso poderia ser um problema para a pesquisa, pois era
necessário um contato com elas, já que eram a minha maior fonte de informação. Diante
desta preocupação, percebi como se deu esta relação nesses trinta dias, conforme pode
ser visto abaixo, na página na Tabela 3.
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Tabela 3 – Contato da criança com a pesquisadora
DIAS

CONTATO DE PELE

CONTATO COM DIÁLOGO

X

X
X

X

X
X
X

ANO DE 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANO DE 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
QUANTIDADE DE
DIAS EM QUE
APARECE

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

CONTATO BRINCANDO

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

8

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

24

13

X
X
X

Fonte: Elaboração própria, 2018.
•

Contato de pele

Houve contato das crianças com a pesquisadora a partir do corpo, ou seja, contato
de pele, em oito momentos. Abaixo, cito alguns momentos da descrição ocorrida em 2017
e 2018:
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Dia 1/2017: “[...] os alunos são chamados a sentarem-se no chão para ouvirem a
história A menina e o tambor [...] acompanhei as crianças e sentei no chão junto a elas.
Algumas crianças mostraram-se inquietas com a minha presença e uma delas, que estava
bem próxima a mim, passou a mão em meus braços, observou as pintas avermelhadas que
tenho em meu corpo e, por último, começou a observar e a mexer em meu relógio,
perguntando-me a hora”.
Dia 4/2017: “Cheguei às nove horas para o quarto dia e fui recebida por Duda,
Maria e Nadir com um abraço”.
Dia 6/2018: “[...] Emília começou a mexer em meu cabelo e foi acompanhada por
Gabriel, que começou a mexer do outro lado. A menina dizia que estava cortando meu
cabelo. Ivan também resolveu ajudar e disse que estava fazendo uma escova. Não
demorou muito para outras crianças se aproximarem para mexer em meu cabelo [...]”.
Dia 17/2018: “Gabriel encontrou no meio dos brinquedos um pente e uma escova
de bonecas e começou a pentear meu cabelo, dizendo que iria pentear igual uma peruca.
Ele me perguntou se meu filho penteava o meu cabelo e lhe disse que não tenho filhos.
Enquanto estava penteando, parou e perguntou-me se eu havia machucado. Perguntei por
quê. Ele disse-me que havia sangue na minha cabeça e foi aí que me lembrei das pintas
avermelhadas que tenho e expliquei a ele o que era e mostrei outras que tenho no corpo”.
A situação mostrada no dia 1/2017 me leva a acreditar que a criança estava me
percebendo, fazendo um reconhecimento da minha pessoa, enquanto outro, como alguém
com possibilidade de fazer parte do grupo. As outras situações, por sua vez, evidenciaram
que as crianças já me viam como um ser pertencente ao grupo, já me reconheciam como
um outro que passou a fazer parte do grupo delas.
•

Contato com diálogos

O diálogo foi a forma de maior contato das crianças comigo, enquanto
pesquisadora, já que em 24 episódios foi possível perceber que elas me incluíram em suas
conversas. Vejamos dois episódios de 2017 e quatro de 2018:
Dia 2/2017: “Fiz o meu desenho junto com as crianças. Vivian chegou perto para
ver e disse: “Ah, tá bonito tia!”. E todos quiseram ver o meu desenho e mostrar os que
tinham feito”.
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Dia 10/2017: “Vivian veio conversar comigo. O tema da conversa girou em torno
do Natal, data próxima à observação. Vivian: “Tia, Papai Noel entra pela chaminé”. Eu:
“Ixi, na minha casa não tem chaminé”. Vivian: “Tem problema não, deixa a janela
aberta”. Eu: “Mas eu moro em apartamento”. Vivian: “Você mora lá no apartamento que
eu morava?”. Quando perguntei onde ela morava, a menina descreveu que vivia perto de
uma padaria, em uma rua com uma subida. Depois, outras crianças entraram no batepapo. Júlia: “Deixa o sapatinho embaixo da árvore que ele deixa o presente”. Sérgio:
‘Não, ele passa e joga o presente pela chaminé’”.
Dia 2/2018: “[...] Gabriel se sentiu incomodado comigo e disse: ‘Ah não, tia! Tá
tirando foto de todo mundo! Não vai tirar agora!’ – entrou na casa e fechou a porta”.
Dia 8/2018: “Finalizando a merenda, fomos ao pátio, em fila, para iniciar a aula
de Educação Física. Gabriel me chamou para a fila porque eu me demorei um pouco para
levantar”.
Dia 15/2018: “[...] Com o toque do sino, os pais entraram para buscar seus filhos
e, como eu estava ficando para trás, Gabriel me disse: ‘Fica triste não tia, sua mãe já vem
te buscar’”.
Dia 17/2018: “[...] Gabriel pediu para que eu sentasse na mesa com ele e assim eu
fiz. [...] Quando a mãe de Gabriel chegou, ele me deu um abraço e se despediu”.
Nesses seis episódios, vemos que as crianças já me aceitavam a ponto de
dialogarem comigo e até mesmo me incluíram em algumas brincadeiras. Nos diálogos
que Vivian manteve comigo nos dias 2 e 10/2017, afirmou no primeiro, que meu desenho
estava bonito; e, no segundo, o diálogo foi sobre a chegada do Papai Noel – além dela,
outras crianças interagiram comigo nesse momento. Em outro episódio, Gabriel chegou
a me pedir para não tirar fotos suas – no dia 2/2018 –, mostrando-se incomodado com a
minha presença. Nos dias 8, 15 e 17/2018, entretanto, o mesmo manteve uma
aproximação comigo, pedindo para que eu me sentasse perto dele e me dando até um
abraço de despedida, mostrando aproximação e carinho. Nesse abraço Gabriel anunciava
o afeto, o contato e que por meio do brincar construímos essa relação.
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•

Contato brincando

O aspecto mais relevante, acredito, foi a minha inclusão em brincadeiras, já que
esse era o ponto chave da pesquisa. Em 13 episódios, é perceptível situações em que eu
estou brincando com elas, como nos dois episódios vivenciados em 2017, descritos
abaixo:
Dia 5/2017: “Cadu disse para mim: “Tia, tem uma barata no seu cabelo”. Fingi
espanto e passei a mão na cabeça para tirar e ele, rindo, disse: ‘É mentira!’”.
Dia 7/2017: “Enquanto o sino não batia, elas brincaram de “vaca amarela” e me
incluíram na brincadeira: “Vaca amarela, fez cocô na panela e quem falar primeiro, vai
comer o cocô dela”. Todos que falavam comiam o cocô da vaca, até que eu falei e Júlia
disse: ‘A tia Luciana perdeu porque ela falou’”.
Em 2018, três episódios em que as crianças me incluíram nas brincadeiras
chamaram a minha atenção:
Dia 1/2018: “Fui surpreendida por Emília, uma aluna da sala, que chegou até a
mim e me convidou para brincar com seus brinquedos. Ela havia levado uma foca que
espirrava água quando era puxado seu rabo (palavra que ela usou para a cauda da foca) e
um robô que girava quando dava corda”.
Dia 16/2018: “[...] entregou massa de modelar, um palito de picolé e uma tampa
de plástico de garrafa para eles brincarem. Uilliam faz um hambúrguer e oferece-me,
Gabriel também traz algo para mim e diz que é hambúrguer Shreck. Pergunto por que o
nome e ele me diz que é porque é verde como o personagem do desenho. Hugo estava
fazendo comida e ofereceu-me arroz, feijão e abóbora, picolé de morango e abóbora com
chuchu. Emília fez sopa de legumes. Uilliam disse que havia feito espaguete e Hugo
também decide fazer e oferece-lo para mim”.
Dia 19/2018: “Hugo, Daniel, Bruno, Yuri e Emília ficaram todo o tempo do
parque brincando na casinha, eu pedi para entrar e eles deixaram. Fiquei poucos minutos,
mas ainda estava lá quando Hugo subiu na cadeira e mexeu no teto, dizendo que estava
‘trocando a luz’”.
Nessas cinco situações, fui chamada para brincar com as crianças, experimentando
os sabores das comidas feitas com massa de modelar, com uma suposta barata que estava
em meu cabelo, e na brincadeira da vaca amarela. A maior surpresa foi Emília vindo me
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mostrar seus brinquedos como um chamamento para estar junto. E o ponto alto foi entrar
na casa do parque com um grupo de crianças, pois, além delas permitirem minha entrada,
interagiram comigo. A brincadeira é, sem dúvida, a melhor maneira de se chegar no
mundo de uma criança, de mostrar para ela que você também faz parte dele.
O contato da criança com a pesquisadora é, na verdade, o contato com o outro,
que ainda é desconhecido, e que passará a dividir o mesmo espaço da escola com ela. Eu
cheguei como um ser desconhecido para elas e comecei a fazer parte do seu mundo, mas
para estar totalmente inserida neste, precisava ser reconhecida e percebida por elas. E,
para ser percebida, o contato corporal foi de grande importância, como aponta MerleauPonty:

É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que
percebo “coisas”. Assim “compreendido”, o sentido do gesto não está atrás
dele, ele se confunde com a estrutura do mundo que o gesto desenha e que por
minha conta eu retorno, ele se expõe no próprio gesto [...] (2011, p. 253).

Nesse relacionar-se e perceber o outro, o corpo é compreendido como “[...]
movimento, gesto, linguagem, sensibilidade, desejo, historicidade e expressão criadora
(NÓBREGA, 2010, P. 47)”. E é “[...] a partir da experiência sensível que atribuímos
sentidos e conhecemos o mundo, os fenômenos, as situações, as relações. Nesse contexto,
“[...] a sensação [...] é [...] o modo como as coisas, as pessoas e as situações me afetam
(NÓBREGA, 2016, p. 33)”. Nessa pesquisa, sou afetada pelas crianças, mas também as
afeto, como foi possível ver em algumas das passagens mostradas acima. É preciso,
portanto, pensar que a criança constitui a história e é constituída por ela, possuindo uma
postura ativa, recebendo e transformando vivências, sendo tocada e transformada pelos
processos de relação intersubjetivo. Nesse sentido, segundo Merleau-Ponty:

[...] se o outro é realmente um outro, é preciso que num certo momento eu fique
surpreso, desorientado, e que nos encontremos, não mais no que temos de
semelhante, mas no que temos de diferente, e isso supõe uma transformação
tanto de mim mesmo quanto do outro: é preciso que nossas diferenças não
sejam mais como qualidades opacas, é preciso que elas tenham se tornado
sentido (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 232).

Na relação entre a criança e o adulto, esse último tem um papel de mediador entre
os pequenos e o mundo e, para essa mediação acontecer, é preciso que o adulto não veja
a criança como um ser inacabado que precisa ser moldado e preparado, mas sim como
aquele que apreende por suas vivências, por suas percepções do mundo, ressignificando
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as situações vividas. E é a partir das suas vivências, da relação com o outro e com o
mundo que a criança constrói a sua identidade, pois esta passa justamente por um processo
de encontro consigo mesma, com o mundo e com o outro.

3.4 Estereótipos

Após leitura detalhada e crítica sobre a descrição da observação, percebi algumas
situações em que surgem questões estereotipadas. Vejamos, resumidamente, essas
ocorrências na Tabela 4, na próxima página, para discutirmos esses pontos a seguir.
Tabela 4 – Estereótipos

DIAS

ANO DE
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANO DE
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESTEREÓTIPO
INDÍGENA

IMAGEM
DA
MULHER
COMO
SOFREDO
RA E
SUBMISSA

X
X

FAMÍLIA

X

INFLUÊNCI
A DA MÍDIA
EM
BRINQUEDO
SE
MÚSICAS

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

IMAGEM
DO
CORPO

X

X
X
X

MARCAÇÃO DE
GÊNERO EM
ATIVIDADES
DAS CRIANÇAS
OU PROPOSTAS
PELA
PROFESSORA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

QUANTIDA
DE DE DIAS
EM QUE
APARECE

X

X
X

13

7

5

12

5

30

Fonte: Elaboração própria, 2018.
•

Estereótipo indígena

Como já visto na discussão sobre a disciplinarização dos corpos, aqui também
classificamos a figura do indígena como um estereótipo de passivo, submisso e bonzinho
em 13 momentos. Vejamos duas passagens em 2017 e outras duas em 2018:
Dia 5/2017: “Um pouco mais tarde, ao final da merenda, a professora chamou os
alunos para sentarem-se no chão próximos a ela, com “perna de índio”, para ouvirem uma
história O menino Nito – então homem chora ou não? de Sonia Rosa”.
Dia 9/2017: “Enquanto a professora contava a história, pediu para que ficassem
quietos e sentassem com “perna de índio”. Havia criança que estava bem à vontade, como
é o caso de Evaldo, que estava deitado”.
Dia 02/2018: “[...] Com todas as crianças na sala, ela [a professora] chamou para
sentarem-se com “perna de índio” no chão e para que escolhessem o livro que levariam
para casa. Sentei-me junto a eles e Gabriel sentou-se do meu lado, dizendo que estava de
castigo e que eu também estava. Ao fim da escolha dos livros, todos voltaram para suas
mesas”.
Dia 06/2018: “No sexto dia de observação, a aula iniciou com os brinquedos sobre
a mesa para as crianças brincarem, mas cerca de uns trinta minutos depois ouvimos: “Tá
na hora, tá na hora de guardar os brinquedinhos”, e nós sentamos em círculo com “perna
de índio” e cantamos a música do tempo”.
Esses quatro episódios citados mostraram que o índio é colocado como um ser
submisso, que senta, cruza as pernas e ouve o outro em silêncio, sem fazer nenhum tipo
de questionamento ou movimentos. Mas sabemos que isso não é real, pois os índios
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sempre lutaram por seus valores e suas terras e, até hoje, resistem com sua cultura, valores
e espaço. A história, porém, sempre foi contada tendo eles como seres que não estavam
preparados para o mundo e que foram domesticados e adestrados quando os portugueses
chegaram em nosso país. Não podemos compactuar com essa narrativa de passividade,
afinal, queremos “formar” pessoas prontas para serem adestradas ou seres que lutam por
seus direitos e seu espaço na sociedade?
•

Imagem da mulher como sofredora e submissa

Em sete situações, foi possível ver a imagem de uma mulher sofredora e submissa,
principalmente em algumas canções cantadas pelas crianças. Abaixo, duas situações
relatadas no ano de 2017 e quatro em 2018 onde isto ocorre:
Dia 6/2017: “Vivian, ao mesmo tempo em que desenhava, cantava e dançava com
o capuz da blusa na cabeça para mexer e balançar, como se fosse seu cabelo. A música
cantada era uma interpretada originalmente por Anitta, Simone e Simária8:
Loka, loka, loka
Loka, loka, loka.
Cadê você, que ninguém viu?
Desapareceu, do nada sumiu
Tá por aí tentando esquecer
O cara safado que te fez sofrer (Registro de áudio, 24 maio 2017).

Dia 8/2017: “Na hora do desenho, Vivian disse: “Vamos brincar de menina
caprichosa?!”, e explicou em seguida: “Menina caprichosa é a que faz tudo bonitinho,
desenho bonito e certinho”. Ao mesmo tempo, Vivian e Laura começaram a pintar as
unhas com caneta hidrocor e sopraram para secar rápido. Vivian também desenhou no
braço e disse que era tatuagem”.
Dia 12/2018: “Quando saímos do refeitório, a professora pediu para sentarmos no
pátio. Ela aproveitou o momento para ensaiar junto com a professora de Educação Física,
Adriana, a música que sua turma e da professora de outro 1º período iriam dançar na festa
da primavera. As crianças seguraram na ponta de um tecido rodado, em que havia uma
criança no meio, como se estivesse usando uma saia. Bruno chegou a falar que o pano

8

Canção original, ver: LOKA. Intérpretes: Simone; Simaria; Anitta. Compositores: Rafinha RSQ; Kayky
Ventura; Simone; Simaria. In: Duetos. Intérpretes: Simone e Simaria, Universal Music, 2017.
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estava rasgado. Ao som da música, as professoras mostraram que as crianças deviam
dançar e rodar segurando a saia. A música era Menina bonita, de Cagério de Souza:

Quem é essa menina
Com laço de fita
Vestido colorido
Que coisa mais bonita.
Eu vou dançar
Com essa menina eu vou dançar
Eu vou dançar
Ela vai ser o meu par
Gira, gira, gira, oh menina
Faça o seu vestido rodar
Segura na barra do vestido, oh menina
E dê uma abaixadinha
Pra cumprimentar (Registro de áudio, 20 jun. 2018).

Dia 14/2018: “Enquanto faziam a atividade, Clara começou a cantar a música Din,
din, din de Ludmilla:

Vai, vai, vai, vai
Vai, vai, vai, vai
Já vou logo avisando que eu não tenho namorado
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão
O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude
Vou ter que ativar o meu modo Lud
Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta
Vê se não fica moscando e receba essa indireta
Meu chiclete favorito é o sabor de cereja
Se não for pedir muito (han!)
Cala a boca e me beija
Eu já tô avisando que eu não tenho namorado
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Vai, vai, vai, vai
Vai, vai, vai, vai
Eu já tô avisando que não tenho namorada
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
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Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer
Me apresenta sua amiga, que eu não quero mais você
De tanto que me enrolou, agora vou te falar
Eu já peço desculpa, sua amiga eu vou pegar
Meu chiclete preferido é o sabor de cereja
Se não for pedir muito
Cala a boca e me beija
Eu já tô avisando que não tenho namorada
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Eu já tô avisando que eu não tenho namorado
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Din, din, din, pode dar em cima de mim (DIN, Din, Din. Intérprete: Ludmilla,
2018 [single]. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/ludmilla/dindin-din-feat-mc-pupio-mc-doguinha.html).

[...] Gabriel começou a cantar junto com Clara e a professora Letícia pediu para
pararem com a música e terminarem a atividade”.
Dia 18/2018: “Bruno cantou a música: “Êta mulher chorona, vem tocando uma
sanfona”, que originalmente é uma cantada por Teodoro e Sampaio:

Êta mulher chorona
Chora feito uma sanfona
Arruma as malas
E diz que vai embora
Dali a pouco se arrepende
E chora...(2x)
Chora de amor
Chora de paixão
Chora de saudade
Chora de emoção
Chora quando quer
Chora sem parar
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Mulher Chorona
Chega de chorar...(2x)
Êta mulher chorona
Chora feito uma sanfona
Arruma as malas
E diz que vai embora
Dali a pouco se arrepende
E chora...(2x)
Chora de amor
Chora de paixão
Chora de saudade
Chora de emoção
Chora quando quer
Chora sem parar
Mulher Chorona
Chega de chorar...(3x) (MULHER Chorona. Intérpretes: Teodoro e Sampaio,
2003. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/teodoro-esampaio/mulher-chorona.html.)”.

Dia 19/2018: “Enquanto ainda brincavam, Hugo começou a cantar a música Dona
Maria de Thiago Brava. E David, Ivan e Clara o acompanharam na canção:

Me desculpe vir aqui desse jeito
Me perdoe a traje de maloqueiro
De camisa larga e boné pra trás
Bem na hora da novela que a senhora gosta mais
Faz três dias que eu não durmo direito
Sua filha me deixou desse jeito
E o que ela mais fala é que a senhora é brava
Mas hoje eu não vou aceitar levar um “não” pra casa
Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha
Vai me desculpando a ousadia
Essa menina é um desenho do céu
Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha
Vai me desculpando a ousadia
Essa menina é um desenho no céu
Que Deus pintou e jogou fora o pincel
Me desculpe vir aqui desse jeito
Me perdoe a traje de maloqueiro
De camisa larga e boné pra trás
Bem na hora da novela que a senhora gosta mais
Faz três dias que eu não durmo direito
Sua filha me deixou desse jeito
E… (DONA Maria, Thiago Brava, 2018. Fonte:
https://www.vagalume.com.br/thiago-brava/dona-maria-part-jorge.html)”.

Como vimos, há muitas músicas que mostram uma mulher que sofre por amor,
que chora, e, ainda, que é uma moça sempre muito bem vestida e arrumada pronta para
arrumar um namorado. Essa é a típica mulher recatada e do lar que quase já não existe
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em nossa sociedade, pois nós, mulheres, vimos buscando nosso espaço, nossa identidade
e construindo uma imagem diferente da que conhecemos em outras épocas. Não queremos
nos calar e nem voltarmos a ser a dona de casa perfeita, pois somos mulheres que
almejamos trabalhar, estudar e construir uma vida em uma sociedade sem preconceitos e
que aceite que há espaços para homens e mulheres, iguais em direitos.
No episódio em que Vivian diz: “Menina caprichosa é a que faz tudo bonitinho,
desenho bonito e certinho.”, há uma preocupação em relação a essa fala, pois está
explícito essa mulher recatada, que faz tudo com ordem e beleza. Mesmo se tratando da
apreciação de uma atividade em sala de aula, é preocupante porque parece que a mulher
sempre tem que agir assim, no entanto, muitas meninas não gostam de desenhar, nem
colorir, nem pintar, assim como não gostam dos tais trabalhos manuais feitos tão
caprichosamente pelas mãos de muitas mulheres. Não é que elas não possam realizar esse
tipo de atividade, mas sim que precisam ser problematizadas, sabendo que homens
também podem se interessar por esses trabalhos manuais e por desenhar, colorir e pintar.
A fala de Vivian, em verdade, mais parece um comentário realizado por alguém e
reproduzido pela criança. Portanto, cabe aos professores e aos pais prestarem atenção no
que os pequenos dizem, para não reforçarem o estereótipo feminino na sociedade.
•

Família

O tema família também surge cinco vezes e, em alguns desses momentos, há uma
definição bem estereotipada de família, como é percebido nos episódios relatados abaixo,
sendo um em 2017 e outro em 2018.
Dia 04/2017: “[...] Isabel fez um bolo e os colegas começaram a cantar alto
“Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida” e a
professora pediu para falar baixo. Continuaram, um pouco mais baixo, “é pique, é pique,
é hora, é hora, é hora, ra-tim-bum. Com quem será? Com quem será que a Isabel vai
casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o Sérgio vai querer”. E começaram a
comer o bolo”.
Mesmo sendo uma atividade realizada, normalmente, nas festas de aniversário,
percebo o estereótipo do casamento, como se fosse uma regra da sociedade – todos
precisam se casar, constituir uma família com filhos e viverem felizes para sempre.
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Dia 4/2018: Professora Letícia contava uma história sobre a família com dedoches
e, ao fim, ele colocou uma música para ouvirmos e as crianças bateram palmas e algumas
se levantaram para dançar enquanto a ouviam:

Diga quem mora na sua casa quem mora com você.
Com quem você divide o que gosta quem mora com você
Eu moro com meu pai, minha mãe e minha irmã eu moro com a minha vó
Eu moro com minha mãe, meu avô e meu irmão
Eu moro só com meu pai
Diga quem mora na sua casa quem mora com você.
Com quem você divide o que gosta quem mora com você
Eu moro com meu pai, minha mãe e meu irmão
Eu moro com a minha mãe, seu marido e meio irmão e no sábado fico com
meu pai
Todas famílias tão diferentes, famílias com pouca ou com muita gente
Isso não importa, cumpra o seu dever e viva com a família bem pertinho de
você
Todas famílias tão diferentes, famílias com pouca ou com muita gente
Isso não importa, cumpra o seu dever e viva com a família bem pertinho de
você (Registro de áudio, 24 maio 2018).

Após a música, a professora foi em cada mesa para mostrar os dedoches aos
alunos. Em seguida, conversou com as crianças e elas disseram o que mais gostaram e foi
possível saber que a história tinha como personagens a Mariazinha (que contava a história
de sua família e apresentava quem morava em sua casa), o papai, a mamãe, o irmão, o
vovô e a vovó”.
Aqui, mais uma vez, vemos o estereótipo de família proposto e esperado pela
sociedade, posto que fugir a essa regra é uma questão de ser diferente e não aceito. É
preciso ter cuidado com esse assunto nas escolas, pois há famílias com formações
diferentes e é necessário respeitar cada uma, não existindo a “correta” e sim aquelas
estigmatizadas pela sociedade.
•

Influência da mídia

A mídia se faz presente em músicas cantadas pelas crianças, em brinquedos que
elas levavam à escola e em algumas brincadeiras realizadas – algo percebido em 12
situações. Escolhi algumas destas para retratar essa influência, selecionando dois
episódios de 2017 e quatro de 2018.
Dia 6/2017: “De volta para sala de aula, Júlia, Mariana, Noely e Maria brincavam
usando o giz de cera rosa e vermelho como batom, enquanto que Hélio usava o giz de
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cera no meio dos dedos das mãos para imitar Wolverine – um personagem do desenho XMen”.
Dia 10/2017: “Vivian veio conversar comigo. O tema da conversa girou em torno
do Natal, data próxima à observação. Vivian: “Tia, Papai Noel entra pela chaminé”. Eu:
“Ixi, na minha casa não tem chaminé”. Vivian: “Tem problema não, deixa a janela
aberta”. Eu: “Mas eu moro em apartamento”. Depois, outras crianças entraram no batepapo. Júlia: “Deixa o sapatinho embaixo da árvore que ele deixa o presente”. Sérgio:
‘Não, ele passa e joga o presente pela chaminé’”.
Dia 10/2018: “David estava com seu boneco do Wolverine, Mara com sua boneca
Baby Alive e Hugo com um carro vermelho”.
Dia 13/2018: “[...] Daniel levou seu boneco do Batman e Hugo seu carro laranja.
A professora Suzana não colocou brinquedos de encaixe nas mesas, mas disponibilizou
brinquedos diversos para as crianças brincarem. Clara pegou algumas panelas e pratos e
foi fazer comida [...]. [...] Ao fim da merenda, fomos para o parque e a professora Suzana
levou brinquedos para eles brincarem. Cada um podia escolher um brinquedo e Daniel
pegou um helicóptero e ficou brincando junto com Bruno. Emília pegou um ursinho de
pelúcia e disse que adorava aquele bichinho e que ele se chamava Pituco. Hugo estava
com um trator e o colocava para descer no escorregador”.
Dia 16/2018: “Mara chamou Laura para brincar de Poliana e eu perguntei que
brincadeira era essa. Ela responde que é uma menina da novela – se trata da novela do
canal SBT, As aventuras de Poliana”.
Dia 17/2018: “Iniciamos o décimo sétimo dia com brinquedos diversos sobre as
mesas e algumas crianças trouxeram seus brinquedos de casa. Daniel trouxe seu boneco
do Batman (figura ); Mara trouxe sua boneca Baby Alive; Renata, a boneca da Mônica;
Uilliam, seu boneco Transformes; Laura trouxe seu urso de pelúcia; e Hugo, seu carro
vermelho”.
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Figura 8 - Daniel com seu boneco do Batman.
Fonte: Registro próprio, 26 jun. 2018.
Mais uma vez, esses episódios, transcritos acima, nos mostram um estereótipo
seguido pelas empresas de brinquedos industrializados e pela grande mídia – que
reforçam os brinquedos divididos entre para meninos e meninas em suas propagandas –
e também em programas televisivos, como as telenovelas – que estimulam a imagem de
uma personagem da televisão a ser seguida. Isto não significa que as crianças não possam
assistir à televisão, mas sim que é preciso problematizar o que veem. Há alguns
estereótipos, ainda, que são muito fortes no imaginário das pessoas, como a festa do Natal,
em que se segue uma tradição americana de filmes e desenhos animados, com neve,
chaminé, bonecos de neve, entre outros. Se não formos críticos, neste caso por exemplo,
não mostraremos aos pequenos que vivemos em um país tropical, quente e que, por isso,
não precisamos seguir as mesmas tradições do natal americano.

•

Imagem do corpo

Ocorreram cinco situações em que as crianças demonstraram preocupações
quanto a imagem corporal, algumas bem explícitas e outras nem tanto. A seguir, três
episódios de 2017 e outros dois de 2018.
Dia 2/2017: “Então, começou a história Ninguém é igual a ninguém, de Regina
Renno e Regina Otero. No decorrer da narrativa, foi possível ouvir de Laisa: “Não queria
ser dessa cor!” e Noely também disse: “Queria ser loira”. A professora Paula, então,
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interviu: ‘Mas a história fala que ninguém é igual a ninguém, cada um é especial do seu
jeito’”.
Dia 4/2017: “Mais uma vez, a mesma mesa de Isabel, Júlia e Maria passaram para
um outro episódio da brincadeira. Elas colocaram o capuz das blusas de frio na cabeça
para fazerem de conta que tinham cabelo comprido e começaram mais alguns diálogos:

Maria: Mamãe vai fazer sorvete.
Júlia: Mamãe, penteia meu cabelo? [Maria levantou-se e foi pentear o cabelo
(casaco) de Júlia (sua filha)].
Maria: Eu vou cortar um pedaço do seu cabelo porque está muito grande
(Registro de áudio, 22 nov. 2017)”.

Dia 8/2017: “Vivian nos surpreendeu cantando uma música, Conga de Gretchen:
“Ponga, la ponga, ponga, ponga, ponga” (sic). Ela estava com o capuz da blusa na cabeça,
usava uma peça do brinquedo de encaixe como seu microfone e rebolava – mostrando só
saber cantar o refrão da música”.
Aqui, ficamos diante de uma situação que também é reforçada pela mídia, pois as
mulheres consideradas dentro de um padrão de beleza, em sua maioria, são brancas, com
cabelos lisos e compridos, além de haver uma exploração da sensualidade da mulher em
muitos programas televisivos. Essa questão de cor/raça precisa ser trabalhada nas escolas,
essas instituições devem se preocupar com a discussão e trabalhar o respeito às
individualidades. Somos seres diferentes – que nos encontramos no mundo e nos
afetamos mutuamente – e essa diferença é importante para o nosso crescimento e
evolução como seres humanos. No contato com o outro, percebemos e trocamos
experiências. Com isso, crescemos como pessoas, aprendendo que há indivíduos e
culturas diferentes.
Dia 15/2018: “[...] Clara começou a mexer no cabelo de Beatriz como se estivesse
fazendo um penteado e, depois, a mesma Clara começou a mexer o corpo como se
estivesse dançando uma música e Vitória e Emília começaram a imitar seus gestos”.
Dia 19/2018: “[...] Hugo começou a cantar a música Dona Maria, de Thiago Brava
e [...] David, Ivan e Clara o acompanharam na canção:

Me desculpe vir aqui desse jeito
Me perdoe a traje de maloqueiro
De camisa larga e boné pra trás
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Bem na hora da novela que a senhora gosta mais
Faz três dias que eu não durmo direito
Sua filha me deixou desse jeito
E o que ela mais fala é que a senhora é brava
Mas hoje eu não vou aceitar levar um “não” pra casa
Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha
Vai me desculpando a ousadia
Essa menina é um desenho do céu [...] (DONA Maria, Thiago Brava, 2018.
Disponível em: https://www.vagalume.com.br/thiago-brava/dona-mariapart-jorge.html)”.

Tanto no mexer sensual do corpo, que Clara inicia em sala e as colegas a
acompanham, como na música em que a menina, no caso a filha, é reconhecida como um
desenho do céu, mostram de forma implícita uma mulher bonita e sensual.
•

Marcações de gênero

Durante os trinta dias, foi possível perceber marcações de gênero, seja em
brincadeiras ou em atitudes da professora e das próprias crianças. Essas atitudes serão
demonstradas em quatro recortes de 2017 e dois de 2018.
Dia 1/2017: “Logo, a professora chamou as crianças para fazer fila, uma para
meninos e a outra para as meninas, e ir ao parque, pedindo para que deixassem as tampas
e os pratos em cima da mesa”.
Dia 3/2017: “Fui para o pátio da escola e lá cada turma fez sua fila, sendo em
ordem de tamanho e uma fila para meninas e outra para meninos”.
Dia 6/2017: “Vivian perguntou: “De quem é essa ficha no lugar de homem?” (ela
estava com a mão na cintura, como se estivesse brava). As fichas com os nomes das
crianças ficavam fixadas na porta do armário da professora e eram divididas nas portas.
De um lado ficavam as fichas das meninas e do outro, as fichas dos meninos. Beth
respondeu: “É minha Vivian!”, e a menina: “Pois é, tá do lado errado”“.
Dia 10/2017: “Como nos outros dias, foram distribuídos brinquedos de encaixe
nas mesas para as crianças brincarem, mas além deles, a professora também colocou
alguns brinquedos menores que ela tinha em seu armário. [...] Hélio questionou: “Eu
quero brinquedo de menino, não quero coisa de menina não”. Ele não havia levado
brinquedo de casa e questionou porque havia algumas panelas na mesa onde estava
sentado. A professora respondeu: “Mas menino também faz comida e pode brincar de
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casinha”. Ele continuou resmungando. No início, se recusou a brincar com os brinquedos,
mas depois brincou”.
Dia 8/2018: “[...] nos chamou para a roda onde trabalhou o dia da semana e o mês
no calendário, cantou a música do tempo e definiu que os ajudantes do dia seriam Hugo
e Renata. Também contamos a quantidade de crianças que estavam na sala e Hugo contou
a quantidade de meninos e Renata a quantidade de meninas. Ao fim dessas atividades,
cantamos a música de bom dia”.
Dia 9/2018: “Às 7h30min., o sino da escola tocou e a professora Suzana avisou
que iríamos guardar os brinquedos para irmos até a quadra ensaiar para o desfile cívico,
em comemoração ao dia sete de setembro. Saímos em fila da sala e nos encontramos com
as outras turmas. As crianças foram organizadas em quatro fileiras, sendo duas de
meninas e duas de meninos, para dar uma volta na quadra”.
Como é visto nas atividades acima, a escola ainda reforça a diferença entre
meninos e meninas em diversas situações – como na fila em que se separa meninos de
meninas e na organização de fichas com os nomes, em que há uma parte do armário
destinada para cada um e, muitas vezes, há até uma separação por cores. A própria escolha
do ajudante do dia mostra essa separação, porque não pode haver dois ajudantes meninos
em um dia e duas ajudantes meninas em outro dia. Até mesmo nas atividades realizadas
por cada um, há que se pensar se estamos valorizando ou reforçando alguma questão mais
forte para cada gênero. Isto é, já há uma separação na sociedade em relação ao gênero e
não cabe à escola reforçar ainda mais essas diferenças, pois a instituição deve ser um
lugar em que precisamos respeitar uns aos outros com suas individualidades e lembrar
que cada pessoa é diferente uma da outra. Logo, precisamos acabar com esses estereótipos
formados em nossa sociedade e buscar o respeito para todos os seres com suas diferenças,
para que possamos aprender na relação com o outro e com o mundo em que vivemos.
Vale lembrar que o corpo é o nosso veículo de comunicação com o outro e com o mundo,
através dele interajo e vivencio experiências, afeto e sou afetado pelo outro.
Quando Hélio, no episódio do dia 10/2017, disse que não queria brinquedos de
menina, ele, na verdade, estava seguindo uma ideia da própria sociedade, reforçada pelas
famílias, ao presentearem meninas e meninos com brinquedos identificados como de
determinado gênero. Não é comum vermos o contrário, pois há um grande medo de que
o brinquedo possa influenciar na sexualidade das crianças. Com isso, impedimos os
meninos de experimentarem brincar de fazer comida, de segurar uma criança em seu colo
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e dar carinho, por exemplo, uma vez que esses são papéis considerados da mulher e
estigmatizados, em uma sociedade que preza a diferença dos papéis do homem e da
mulher.
Muitas das atitudes, vistas e discutidas acima, mostram que ainda vivemos em
uma escola que busca uma homogeneidade dos seres e esses estereótipos ajudam a
uniformizar os personagens envolvidos. É importante salientar que cada ser é único e,
mesmo que haja semelhanças, ninguém é igual a ninguém, sendo os estereótipos
construídos pela sociedade. Como profere Foucault (1987, p. 118), “[...] em qualquer
sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem
limitações, proibições ou obrigações”. Ainda segundo o mesmo autor: “O poder
disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como
função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e
melhor (FOUCAULT, 1987, p. 143)”.
Refletindo com Merleau-Ponty (2011, p. 208), “[...] estou em meu corpo, ou antes
sou meu corpo”. E é esse corpo que apreende e realiza significações sobre o mundo e
essas significações que criamos na relação conosco mesmos, com o outro e com o mundo
ocorrem, por conseguinte, pelas experiências vividas e experienciadas pelo corpo. Surdi
(2018) complementa esse pensamento quando diz que:

A formação da consciência da criança acontece a partir das relações que ela
estabelece com os animais, os outros e com a natureza. Assim, é nessa relação
com o campo do vivido, vivenciando as coisas, que a criança vai organizando
e constituindo a sua consciência. É através dessa experiência concreta da
realidade que ela explora o mundo e essa consciência expressa um sentido, pois
desde cedo a criança é acolhida numa teia de relações; nasce num contexto
social que é constituído pelas relações. Ao relacionar-se com o mundo, com as
coisas guiadas pela percepção, experimenta a interdependência de sua
consciência com seu corpo e com de outra consciência perceptiva, como um
ser no mundo (SURDI, 2018, p. 133).

Portanto, é importante que façamos uma reflexão sobre o que se ensina na escola
e acerca das relações de poder que há por trás de cada situação vivida, pois é sabido que
existem muitas políticas de controle do corpo e do pensamento, formas de
disciplinamento que levam a projetar uma imagem única do corpo e do comportamento
dos seres, seguindo os estereótipos lançados por uma sociedade que deseja seguir
determinados padrões.
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Compreender que as pessoas são diferentes e que vivemos em diferentes culturas
é o primeiro passo para vivermos afetando e sendo afetados pelo outro e pelas diversas
culturas, respeitando-as. Como pronuncia Merleau-Ponty (2012, p. 232):

[...] se o outro é realmente um outro, é preciso que num certo momento eu fique
surpreso, desorientado, e que nos encontremos, não mais no que temos de
semelhante, mas no que temos de diferente, e isso supõe uma transformação
tanto de mim mesmo quanto do outro: é preciso que nossas diferenças não
sejam mais como qualidades opacas, é preciso que elas tenham se tornado
sentido.

Nesse relacionar-se com o outro, e na interseção das minhas experiências com as
experiências do outro, é que surge a intersubjetividade – a capacidade do ser humano
relacionar-se com um outro e apreender com ele que não somos iguais e que precisamos
respeitar as diferenças de cada um:

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na
intersecção de minhas experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de
umas nas outras; ele é portanto inseparável da subjetividade e da
intersubjetividade que formam sua unidade pela retomada de
minhas
experiências passadas em minhas experiências presentes, da experiência do
outro na minha (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18).

Tendo em mente a questão da intersubjetividade, acredito que precisamos rever a
relação do adulto com a criança, posto que a criança é um ser com opiniões e desejos.
Além disso, no que diz respeito a relação do adulto com a criança, como diz MerleauPonty (2006, p. 473): “[...] não devemos considerar a criança de nosso ponto de vista, mas
de um ponto de vista diferente do nosso. Precisamos tomar distância de nosso papel
costumeiro. Precisamos despertar nossa própria espontaneidade”. Ademais, o adulto
possui um papel de mediador nas relações entre crianças e o entorno; por isso, suas
atitudes e seus gestos podem “[...] revelar e/ou reforçar padrões de pensamentos, valores
e crenças [...]”. Portanto, cabe a nós, adultos, deixarmos que as crianças vivam e
experienciem o mundo ao qual elas pertencem e convivam com o outro, respeitando as
diferenças sem criar estereótipos, para que elas cresçam crianças melhores e capazes de
respeitar a individualidade de cada pessoa.
Como afirmam Silveira e Cunha (2017, p. 17-18):
O sentir, o pensar, a subjetividade, a intersubjetividade, a comunicação, a
linguagem estão ali no mundo vivido (pelo corpo). O mundo vivido valoriza o
contexto histórico-cultural-político de cada um. [...] O corpo é a origem de toda
a cultura. É, na verdade e em última instância, a própria cultura, por fornecer
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ao homem a oportunidade de viver, de criar e desvendar o mundo. Ele (corpo)
não é algo passível como pensamos, mas é o que nos possibilita que nos
coloquemos em contanto com os outros e com o mundo (SILVEIRA; CUNHA,
2017, p. 17-18).

Se é através do corpo que o ser humano reconhece e experiencia o mundo e o
outro, deixemos que essa experiência/vivência ocorra de forma natural, que o próprio ser,
imerso no mundo sócio-histórico-cultural, o perceba e crie suas ideias. Ou seja, defina
seus valores sem que haja uma imagem já preconcebida de determinada pessoa, coisa,
comportamento ou situação.

3.5 Tempos e espaços escolares X tempos e espaços da criança

Percebi inúmeras situações envolvendo os tempos e espaços escolares que não
levaram em conta os tempos e espaços das crianças. Estas estão sistematizadas na Tabela
5, abaixo, e nas discussões que se seguirão:
Tabela 5 – Tempos e espaços escolares X tempos e espaços da criança
DIAS

DEFINIR QUE
NÃO É HORA
DE BRINCAR

MARCAÇÕES
DE TEMPO

USO DO ESPAÇO
DA SALA DE
AULA

ATIVIDADES
NO RECREIO/
PARQUE

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Fonte: Elaboração própria, 2018.
•

Definir que não é hora de brincar

Em 13 momentos, a professora definiu, claramente, que não era hora de brincar
e/ou que não era o dia do brinquedo. Essas situações foram percebidas em três momentos,
no ano de 2017, e em dois, no ano de 2018.
Dia 1/2017: “[...] Mariana pegou sua boneca e a professora disse: ‘Guarda essa
boneca! Agora não é hora de brinquedo’”.
Dia 3/2017: “Durante a atividade, percebi algo diferente com um grupo de
meninas. Elas pegaram seus casacos e enrolaram para fazer uma pequena trouxinha e
fizeram de conta que eram bebês. Elas os embalavam para dormir, conversavam com eles,
davam de mamar e conversavam entre si, como se fossem mães. Eis que surgiu professora
Suzana e disse para elas: “Pode guardar esse casaco, agora não é hora de brincar”. A
professora voltou e indagou a turma: “Que dia é o dia do brinquedo, crianças?”, e elas:
“Sexta-feira, tia”, ao passo que a professora concluiu: “Então, hoje ainda é terça-feira.”,
demonstrando que o dia de brincar ainda não tinha chegado”.
Dia 9/2017: “E chegando à sala, a professora Suzana colocou os diversos
brinquedos de encaixe sobre as mesas e as crianças sentaram-se e foram brincar. Além
dos brinquedos de encaixe, algumas crianças trouxeram brinquedo de casa, Hugo é um
deles, havia trazido um carro e estava brincando com ele sobre a mesa, mas a professora
logo disse: ‘Hugo, pode guardar esse carrinho! Hoje não é dia de brinquedo’”.
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Dia 14/2018: “[...] Enquanto faziam a atividade, Clara começou a cantar a música
Din, din, din, de Ludmilla[...]. Enquanto Clara cantava e dançava, Hugo usava a tampa
do pote de giz de cera como um telefone e disse: “Oi, tou na escola, depois vou pra casa.
Tchau”. Gabriel começou a cantar junto com Clara e a professora Letícia pediu para
cessarem a música e terminarem a atividade”.
Dia 19/2018: “Cheguei na escola para o décimo nono dia de observação e de
pronto encontrei Daniel no portão, que veio logo dizer ‘oi’ para mim e entramos juntos
para a sala. Ele estava com um dinossauro nos braços e mostrou para a professora Suzana
quando entrou. Essa logo o avisou que não era o dia do brinquedo e já o guardou na
prateleira”.
Em muitos momentos, presenciei a professora dizendo que não era hora de
brincar, que não era o dia do brinquedo, mas isso não parece ser muito compreendido pela
criança, pois a noção de tempo surge, primeiramente, em função do desejo da própria
criança. O tempo cronológico, por sua vez, é compreendido a partir das
vivências/experiências com o outro e com o mundo. Diante disto, a Educação Infantil é
uma etapa do ensino que muito pode contribuir para essa construção de tempo, levando a
criança a perceber os acontecimentos do dia e a duração de cada um deles.

•

Marcações de tempo

As marcações de tempo foram percebidas através das músicas, usadas para
encerrar as atividades, do sino da escola ou mesmo com alguma atividade em trinta
situações e sem levar em consideração que a criança ainda não era capaz de reconhecer
esse tempo cronológico imposto pelo adulto. Essas marcações de tempo são perceptíveis
em cinco situações apresentadas a seguir, sendo três no ano de 2017 e duas em 2018.
Dia 1/2017: “Em meio a uma pequena agitação, a professora disse para a turma:
“Hora da merenda não é hora de conversa, 1, 2 e 3” (esse é um chamamento para fazer
silêncio, depois do três todos devem ficar quietos). E fez-se silêncio por pouco tempo”.
Dia 3/2017: “Depois de todos se acomodarem em seus lugares e da professora
colocar os brinquedos de encaixe diversificados em cada mesa, o sino da escola tocou e
a professora pediu para as crianças guardarem os brinquedos porque iriam para a hora
cívica e cantou: ‘Tá na hora, tá na hora, de guardar os brinquedinhos’”.
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Dia 5/2017: “Como acontece no início das aulas, todas as mesas estavam com
brinquedos de encaixe. Nick, Cadu e Evaldo estavam montando robô, carro, avião,
máquina. Eles faziam gestos e pronunciavam sons, como “tam-tam-tam”, “vrum-vrumvrum”, e imitavam barulhos de algumas máquinas. [...] Isabel pegou uma peça do
brinquedo e agiu como se estivesse fumando e Vivian fez até o gesto como de quem está
acendendo o cigarro com um isqueiro e disse que iria tomar banho, enquanto trocou de
roupa, passou perfume e acendeu mais um cigarro. Isabel e Noely fizeram igual a Vivian
e começaram a se maquiar. [...] Imaginou que estivesse em algum lugar comprando
passagem e perguntou se o ônibus ia para Juiz de Fora e logo tirou do bolso da calça um
maço de cigarros e fumou mais um cigarro, quando é interrompida pela música: ‘Tá na
hora, tá na hora, de guardar os brinquedinhos!’”.
Dia 9/2018: “[...] Ao fim da atividade, cada um voltou para a sua mesa e recebeu
massa de modelar verde para brincar. Vitória trouxe um pastel de goiabada para eu
experimentar e eu ofereci a ela o biscoito que havia feito. Na mesa em que eu estava,
Hugo fez suco, Gabriel fez toddynho e Mara fez iogurte, sempre experimentávamos o que
o outro colega fazia. Já passava das 10h30min., quando professora Suzana chamou com
a música: “Tá na hora, tá na hora, de fazer a bolinha. Tá na hora, tá na hora, de guardar a
massinha”. Era momento de fazer a bolinha e guardar a massa de modelar porque o sino
tocaria, o que indicava, portanto, o horário da saída”.
Dia 20/2018: “[...] professora Suzana já havia deixado os brinquedos de encaixe
sobre as mesas e as crianças já estavam brincando [...] Laura, Hugo, Daniel e David
começaram a brincar com as peças como armas. Mislene veio até mim mostrar a bússola
que ela havia feito e Fabrício me chamou para ver o apartamento que ele construiu. Emília
disse que fez um robô que atirava e ficava de guarda para matar os monstros que
chegavam. E, em meio a brincadeira [...] a professora Suzana começou a cantar: “Tá na
hora, tá na hora de guardar os brinquedinhos!”, ao que Emília disse: “Ah, vô te que
desmontar meu robô”. E a professora iniciou o trabalho com o calendário dizendo o dia
da semana, o dia do mês, o mês e o ano”.
Nos relatos vistos acima, é perceptível que há marcadores de tempo, como a
música para encerrar a brincadeira e o momento da massa de modelar, além do sino que
indica a hora da saída. Por muitas vezes, as crianças reclamaram de parar com a
brincadeira que, mesmo sendo em sala de aula, era um momento em que elas estavam
livres para criar e recriar papéis, ideias e experimentar sensações em suas brincadeiras.

95

Como já vimos, e aqui faz-se novamente explícito, o brincar ainda ocupa um curto espaço
nas escolas.
É necessário, portanto, que os professores reflitam sobre o tempo, principalmente
na Educação Infantil, pois o tempo da criança não é o mesmo do adulto. Esse já vive em
um mundo cronológico demarcado pelos ponteiros do relógio, mas, para os pequenos,
espaços e tempos precisam ser pensados e elaborados com a intensão de valorizar a
energia criativa e participativa das crianças.
•

Uso do espaço da sala de aula

Igualmente, em trinta situações, é perceptível o uso da sala de aula como o maior
espaço utilizado pela professora. Esse, com certeza, foi o local em que as crianças mais
estiveram presentes, como podemos constatar em quatro passagens a seguir, sendo duas
registradas no ano de 2017 e outras duas registradas em 2018.
Dia 4/2017: “[...] a professora distribuiu massa de modelar, tampas de garrafa e
garfos de plástico. Isabel fez um anel e mostrou para Laura, que também buscou fazer o
seu. Um grupo estava se organizando para brincar de mãe e filha e Vivian falou: “Quem
vai ser o bebê?” – Beth foi o bebê, ela chorava e fazia gestos semelhantes a um. Vivian:
“Abaixa, eu preparei comida pra você” – e com o garfo começou a dar comida na boca
de Beth. Depois, Beth estava brincando com Vinícius e ele era um cachorro. Vivian disse:
“Vou chamar Superman!”. Perguntamos: “Quem é Superman?”. Vivian: “É o cachorro,
tia”. Vinícius era o cachorro e estava arrastando no chão e Beth segurava sua coleira (o
capuz da blusa de frio dele) como se estivesse passeando com ele na rua. A professora
pediu para que eles sentassem em seus lugares. Beth voltou a ser o bebê, Vinícius ainda
era o cachorro e ficou latindo para Beth. Vivian disse: “Vem cá, filha!”. Chegando perto
de Vivian, Beth foi acariciada pela “mamãe” e ela penteou seus cabelos. Em seguida,
Vivian fazia sua filha, Beth, dormir. Esse episódio de mamãe e filha passou por
transformações no decorrer da brincadeira, mas foi um episódio que durou um bom
tempo. Em outra mesa, Isabel fez um bolo e os colegas começaram a cantar alto “Parabéns
pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida” e a professora pediu
para eles falarem baixo”.
Dia 5/2017: “Ocorreu a troca das professoras, assisti à aula de Educação Física
com a professora Carla e brinquei um pouco com as crianças, realizando as atividades
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propostas. A professora afastou as mesas e as cadeiras, para o canto da parede para que
houvesse um pouco mais de espaço, e pediu às crianças que não fizessem muito barulho.
Fez atividades com músicas e as crianças cantaram, pularam e dançaram bastante [...].
Noely e Beth foram retiradas da brincadeira, quando a professora Carla pediu para as duas
se sentarem em seus lugares, pois estariam atrapalhando a atividade”.
Dia 6/2018: “Na mesma roda, cada um recebeu um pedaço de corda e professora
Suzana disse que era para eles fazerem o numeral dois. Ela deixou que cada um fizesse
sozinho e depois foi ajudando-os a formar o numeral no chão. Percebi que algumas
crianças aproveitaram o pedaço de corda para brincar”.

Figura 9 – Crianças brincando com a corda.
Fonte: Registro próprio, 07 jun. 2018.
Dia 11/2018: “Voltamos para a sala e a professora Letícia sentou em roda com
todos para contar a história – Um conto do nosso folclore, de Ângela Lago. A professora
começou sua fala dizendo que era uma história para trabalhar o folclore, as quais são
lendas e tradições do nosso país, inclusive as comidas típicas brasileiras, como angu,
mandioca, feijoada, tradicionais em diversas regiões. Gabriel falou que havia comido
feijoada na igreja do avô dele. Hugo disse para ela que a professora de Educação Física,
Adriana, também estava trabalhando folclore com eles. Letícia apresentou a história com
um chapéu na cabeça e disse que era o urubu da narrativa, trouxe também uma tartaruga
de crochet e um violão de plástico”.
Como vimos na observação participante, realizada para essa interpretação, o
espaço mais utilizado pela professora foi a sala de aula, apesar de existirem outros espaços
que, muitas vezes, poderiam ter sido utilizados para as atividades desenvolvidas.
Entretanto, a sala ainda é o espaço que traz mais segurança para o profissional, porque é
onde as crianças se mantém mais paradas – sentadas – e é mais fácil manter uma certa
organização, porque o espaço das salas de aulas são “[...] ocupados por mesinhas e
cadeiras, que tolhem as atividades físicas da criança, reduzem seu campo de experiências
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e reprimem a expressão natural de suas emoções” (PEREIRA, 2010, p. 212). Por isso, é
necessário que haja uma conscientização da importância do uso de outros espaços na
Educação Infantil, para dar oportunidades às crianças de conhecerem, buscarem, criarem
e se movimentarem. Talvez, esse último item seja o mais preocupante, pois movimentar,
muitas vezes, significa para a criança correr e esse é o maior medo dos professores, que
acreditam que o ato de correr seja sinônimo de bagunça e de criança machucada. Ainda,
é importante ressaltar que, mesmo em sala de aula, é preciso permitir a movimentação
das crianças, para que elas busquem seus interesses e se inter-relacionem com os colegas.

•

Atividades no recreio/parque

O espaço do parque/recreio foi utilizado por vinte dias, o que já é considerado um
índice maior que a média observada no cotidiano escolar. No entanto, acredito que deveria
ser um espaço para se ir todos os dias com as crianças. Abaixo, quatro episódios no
parque/receio, sendo dois em 2017 e dois em 2018:
Dia 1/2017: “[...] Quando chegamos ao espaço onde acontece “o parque” e o
recreio, Beth, Hélio, Cadu e Lili viram uma vassoura e começou uma disputa para ver
quem ficava com ela. As crianças adoram correr e apesar da professora pedir para que
não corram, elas correm e gritam. Terminado o tempo destinado ao parque, que teve
menos tempo porque já haviam tido a aula de Educação Física, as crianças retornaram em
fila para a sala”.
Dia 3/2017: “No horário do recreio, as crianças foram para o pátio brincar e
ocorreram diversos episódios de brincadeiras. [...] Um grupo de meninas estava “fazendo
de conta” que [...] eram princesas com poderes, quando abriam suas mãos diziam: “Pzzzzzzzziiiiiiiiii!!!”. Outra brincadeira vivenciada nesse dia foi a de Beth segurando a
touca da blusa do Nick. Ele estava de joelhos no chão, como se fosse um cachorro e ela
segurava a touca do menino como sua dona, segurando a coleira. Algumas crianças
corriam, mesmo com a professora sempre dizendo para parar de correr e Vivian, que é
uma líder do grupo, sugeriu: “Vamos organizar. Os meninos pegam as meninas”. Todos
começaram a correr e, quando uma menina era pega, era encostada na parede, como se
estivesse presa, sem poder fugir – mas sempre fugiam. Todos corriam juntos, gritando,
gesticulando e até empurrando, apesar de a professora vigiar o tempo todo e fazer
intervenções pedindo para que parassem de correr e de gritar”.
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Dia 3/2018: “Nesse dia, a professora Referência 1 (Suzana) saía às nove horas e a
professora de Educação Física (Adriana) assumia a turma logo em seguida. Antes de
irmos para o pátio, Adriana explicou que faríamos arremessos. Saímos em fila e, já no
pátio, sentamos próximos a ela que, em seguida, nos mostrou a cesta, a bola e como seria
realizada a atividade. Adriana chamou um de cada vez para fazer os arremessos e, diante
da dificuldade apresentada por muitos alunos, pediu a Uilliam que buscasse uma cadeira
utilizada pelas crianças na sala para que eles subissem e fizessem, novamente, a atividade
proposta. Eu fiquei na torcida, com os que estavam sentados”.
Dia 19/2018: “[...] Hugo, Daniel, Bruno, Yuri e Emília ficaram todo o tempo do
parque brincando na casinha, eu pedi para entrar e eles deixaram. Fiquei poucos minutos,
mas ainda estava lá quando Hugo subiu na cadeira e mexeu no teto, dizendo que estava
‘trocando a luz’”.
A hora mais esperada pelas crianças era o momento do parque/recreio. Em alguns
momentos, elas chegavam a perguntar se naquele dia iriam ao parque e, quando a resposta
da professora era positiva, festejavam. No parque/recreio, as crianças viviam aventuras
incríveis. Logo, esse também era o espaço em que elas tinham oportunidade de explorar
situações diferentes do espaço da sala de aula, mesmo havendo controle sobre os corpos.
Isto é, nestes momentos também havia uma grande preocupação com o risco de se
machucarem, tanto que , diversas vezes, a professora levou brinquedos para ver se elas
paravam de correr.
Com certeza, esse era o espaço em que as crianças mais exploravam a criatividade
e as brincadeiras, pois ali elas tinham mais oportunidades de cultivar situações diferentes
das realizadas em sala de aula e estabeleciam relações com o outro, com os objetos e com
o mundo – como correr, gritar, imaginar, comunicar, conhecer e, claro, se expressar.
Analisando cada dia da observação participante que realizei, e mesmo através da
experiência que tenho trabalhando com Educação Infantil, é admissível dizer que o início
da noção de tempo da criança é condicionada ao desejo dela. Desejo esse que não tem
sido respeitado nas instituições destinadas a elas, como podemos ver na fala de Surdi:

Nas creches, o tempo da criança é o mesmo dos adultos, no entanto, a criança
tem um tempo diferente dos adultos. Temos que dar um tempo para as crianças
serem crianças. Elas não pensam no futuro, mas vivem e sentem o presente e
precisam ter tempo para isso. [...] Temos que conhecer as crianças. Antes de
as enchermos de estímulos, temos que conhecê-las (SURDI, 2018, p. 18).
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Outra questão de grande importância, para discutir o tempo e o espaço da criança,
é considerar que ela é um ser que vivencia esse mundo e compreende tempo/espaço pelas
situações por ela experenciadas. Portanto, seu “[...] corpo habita o espaço e o tempo
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 193)”. Continuando com as reflexões de Merleau-Ponty:

Enquanto tenho um corpo e através dele ajo no mundo, para mim o espaço e o
tempo não são uma soma de pontos justapostos, nem tampouco uma infinidade
de relações das quais minha consciência operaria a síntese e em que ela
implicaria meu corpo; não estou no espaço e no tempo, não penso o espaço e
o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca.
A amplitude dessa apreensão mede a amplitude de minha existência; mas, de
qualquer maneira, ela nunca pode ser total: o espaço e o tempo que habito de
todos os lados têm horizontes indeterminados que encerram outros pontos de
vista. A síntese do tempo assim como a do espaço são sempre para se
recomeçar (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 194-195).

Então, para as crianças, o espaço e o tempo não estão delimitados e não são
rígidos, já que sempre recomeçam e se modificam, pois, para elas, há inúmeros espaços
possibilitados pelas diversas sensações. Logo, é na relação de afetividade e nas
experiências vividas que as crianças têm com o lugar onde habitam que as mesmas vivem
em sociedade e “[...] constituem o espaço e o tempo por meio da brincadeira [...]”
(MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 165). Brincando, são capazes de marcar
seu tempo e organizar seu espaço, criando maneiras de realizar seus desejos. E, como
vimos, o brincar ainda possui poucos espaços na escola, por isso, é necessário que espaços
mais ricos para a interação e para experiências diversificadas sejam buscados. Como diz
Machado (2017, p. 16): “Espaços são também novos territórios que nos convidam a
transformações”. E que espaços e tempos estamos oferecendo às crianças, para que
possam estar trazendo para dentro da instituição escolar suas ideias, fantasias,
brincadeiras e experiências?
É primordial, ainda que a Educação Infantil deixe de se preocupar com a
preparação para o Ensino Fundamental, com o excesso de regras, e busque, em
contrapartida, deixar as crianças agirem mais livres, mostrando seus interesses e
realizando suas brincadeiras. O professor, por sua vez, deveria atuar como mediador das
atividades e, também, ser alguém que mantenha contato com a criança e o mundo, sendo
um interlocutor e contribuindo para o crescimento dessa criança. Além disso, é importante
lembrar que, como diz Damiano e Oliveira (2010, p. 89), “A criança não tem do espaço
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a mesma experiência que o adulto. O espaço infantil, antes de ser representativo, é espaço
vivido instituído pelo corpo”.
E, justamente por não considerar esse espaço vivido, o ingresso da criança na
escola passa por um grande desafio, ao não examinar com atenção “[...] o corpo, o
universo lúdico, os jogos e as brincadeiras como prioridade (BRASIL, 2007, p. 30)”. Isto
se confirma pela afirmação de que “[...] é comum ouvir a frase: ‘Agora a brincadeira
acabou!’ ” (BRASIL, 2007, p. 30). Diante dessa realidade, é preciso refletir como

Faz-se necessário definir caminhos pedagógicos nos tempos e espaços da
escola e da sala de aula que favoreçam o encontro da cultura infantil,
valorizando as trocas entre todos os que ali estão, em que crianças possam
recriar as relações da sociedade na qual estão inseridas, possam expressar suas
emoções e forma de ver e de significar o mundo, espaços e tempos que
favoreçam a construção da autonomia. Esse é um momento propício para tratar
dos aspectos que envolvem a escola e do conhecimento que nela será
produzido, tanto pelas crianças, a partir do seu olhar curioso sobre a realidade
que as cerca, quanto pela mediação do adulto (BRASIL, 2007, p. 30).

Tendo como base as questões discutidas, defendo uma educação para a criança,
respeitando seu tempo e espaço, suas brincadeiras, seus desejos, suas ideias, seus
movimentos. É preciso repensar essa educação racional e voltar nossos estudos para uma
educação sensível e mais humana, com menos exigências e mais liberdade para a
expressão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considero que essa pesquisa me possibilitou ver com um novo olhar. Na verdade,
ela exigiu uma mudança dos meus modos de ver, agir e pensar, pois precisei me despir
de preconceitos e relembrar que somos seres de existência e que, como tais, vivemos em
um espaço social, histórico e cultural, que convivemos com um outro no mundo e que
tanto somos afetados como também o afetamos. Por isso, é necessário observar esse outro
e o mundo com os olhos livres dos preconceitos arraigados em nossas vidas.
A experiência de estar em uma sala de aula – não como professora, que é o meu
ofício, mas como uma observadora que se colocou no lugar das crianças e buscou realizar
as mesmas atividades que elas – me fez mergulhar em um universo conhecido e, ao
mesmo tempo, desconhecido, pois eu o conhecia unicamente a partir da minha visão de
professora. Esse mergulho me aproximou do universo das crianças e me proporcionou a
experiência de estar com eleas de corpo inteiro, assumindo uma relação corpórea e
afetiva.
Ao observar a prática do brincar em uma turma de 1º período da Educação Infantil
na Escola Maria Lizardo, identifiquei diversas situações. Situações essas muito
corriqueiras em uma escola e, ao identificá-las, busquei analisá-las a partir da experiência
que vivi. Outras situações podem ser visualizadas por quem apreciar esse trabalho, mas
as que discuti foram as mais marcantes na minha interpretação e, aí, está a riqueza da
Fenomenologia, pois cada pessoa é singular e vê por um ângulo diferente, não sendo
possível fazer uma análise e interpretação com um único fim, um único ângulo. Logo, as
abordagens feitas aqui são só o início, pois, a partir desse ponto, outras interpretações e
questionamentos poderão surgir, até porque o intuito dessa pesquisa é a reflexão e não a
busca por respostas.
O sentido inicial dessa pesquisa ocorreu por uma inquietação pessoal sobre a
prática do brincar nas escolas de Educação Infantil, visto que percebo que esta não é uma
constante nas salas de aula. Talvez isto se deva ao fato de esta etapa de ensino, por
décadas, ter sido tratada como anterior ao Ensino Fundamental e, portanto, prevalecendo
o entendimento da mesma como uma preparação da criança para chegar “pronta” para ser
alfabetizada. Com essa ideia, muitas atividades de preparação para a prontidão eram
realizadas e essa prática só reforçou a separação entre trabalho e prazer, já que nossas
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escolas estão pautadas no dualismo corpo/razão, brincadeira/aprendizagem. Porém, o
brincar está na essência da infância e, se as instituições de Educação Infantil ainda não
compreenderam a importância dessa atividade para o desenvolvimento da criança, é
porque ainda não consolidou uma pedagogia voltada para a infância.
A Educação Infantil só foi reconhecida como etapa obrigatória da Educação
Básica a partir da Lei de 12.796, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96
(BRASIL, 2018c). Portanto, é recente a importância dada a esse segmento de ensino, e
talvez este seja o motivo para que ainda não haja uma real política de Educação Infantil
nos municípios – como a implementação de currículos, a formação de professores, tempos
e espaços apropriados e recursos suficientes. Logo, acredito que a identidade da Educação
Infantil ainda se encontra em um processo de construção. As escolas de Educação Infantil
precisam ser um espaço de liberdade, que possibilite a vivência de experiências criativas
e lúdicas em que o brincar esteja presente. Elas precisam garantir à criança a possibilidade
de viver sua infância de forma plena.
Com esse estudo, busquei perceber como ocorrem as atividades do brincar em
uma escola de Educação Infantil e as questões que me moveram a pesquisar, foram: Como
ocorrem as atividades do brincar na escola? Estão relacionadas à aprendizagem
propriamente ou como momentos de “lazer”? Há espaços e momentos para o brincar livre
e criativo? As crianças são ouvidas quanto aos seus interesses no brincar? Pois bem,
presenciei atividades de brincar dirigidas e com tempo determinado, em sua maioria
didatizados e com objetivos a serem alcançados pela professora e o brincar livre foi
relegado aos 20 minutos de parque/recreio e sendo sempre vigiados e interrompidos pela
professora quando essa chamava a atenção e/ou pedia para dimunuirem os gritos e a
correria. Já tendo respondido a primeira questão consequentemente a segunda também
está respondida, pois o brincar ainda tem sido visto como uma maneira de atrair a criança
para as atividades levando-as aos aprendizado, o brincar didatizado é mais comumente
utilizado e realizado pelas professoras com a intenção de assimilar aprendizagens.
Quanto aos espaços e momentos para o brincar livre e criativo, esse momento era deixado
para o momento de parque/recreio, como já mencionado, mas percebi um brincar criativo
em alguns momentos na sala de aula em que a professora não percebia a movimentação
e o brincar das crianças, portanto, não era um momento oferecido pela professora, mas
momentos de cada criança se libertar das regras e das mesas e cadeiras. Quanto às
crianças serem ouvidas nos seus interesses no brincar, percebi que elas não são ouvidas,
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pelo contrário, são repelidas de brincar com propostas de atividades e, até mesmo, sendo
interrompidas quando estão brincando.
Portanto, visualizo espaços e momentos para o brincar, mas ainda são muito
restritos, sempre com muitas regras e persistindo como prioridade o currículo escolar no
desenvolvimento de conceitos, na escrita e reconhecimento das letras do alfabeto, na
escrita do nome. Logo, apesar de reconhecerem a importância do brincar, os professores
estão atrelados a uma instituição que visa o desenvolvimento da criança. Quando falo
desenvolvimento, por sua vez, me refiro à cognição, visto que é o que nossas escolas
buscam, pois o ser enquanto emoção permanece adormecido. Apesar disso, a Educação
Infantil é a etapa em que deveríamos deixar aflorar essa emoção, buscando a criação de
um ser completo, humano e criativo. Mas não é assim que acontece. Pelo contrário, cada
vez mais busca-se esse ser padrão e racional. E, na busca desse ser “perfeito”, deixamos
de ouvir nossos pequenos e transformamos a escola em um lugar cheio de regras a
cumprir.
Preciso dizer, que apesar das situações, ainda acredito que há profissionais que
procuram melhorar seu trabalho com alternativas para fazer desse espaço um espaço de
sonhos. Não se pode negar que os professores se esforçam para criar estratégias para
possibilitar o brincar, eles buscam desempenhar sua função docente da melhor maneira
possível. É importante refletir sobre as dificuldades e pressões com as quais os
profissionais dessa etapa de ensino convivem e, a maior delas, acredito, é a
antecipação/urgência da alfabetização e, para isso, as crianças são mantidas imóveis,
sentadas o tempo todo em cadeiras e mesas que tolhem seus movimentos com a intenção
de torna-las seres pacíficos e prontos para receber e realizar as atividades. Situações
assim não levam a criança ao aprendizado, mas a atitudes de repetição e aprisionamento
da corporeidade que é um fator primordial para o crescimento da crianças e sua percepção
e conhecimento de mundo.
Vejo que em Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais, município onde essa pesquisa
foi realizada, há uma preocupação com a Educação Infantil, visto que são realizados
grupos de estudos e há uma equipe formada na Secretaria de Educação para organizar
documentos que, inclusive, são fornecidos às escolas para estudos. Penso que haja uma
política de Educação Infantil preocupada não só com o ensino como com os profissionais,
mas ainda há alguns desafios a seresm enfrentados na prática educativa. Apesar de todo
um investimento e trabalho por parte da Secretaria de Educação, ainda há escolas que
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relegam o brincar, mesmo mantendo-o como eixo central em sua proposta pedagógica,
mas não trabalham conforme a legislação e sim conforme se sentem mais confortáveis e
seguras. Acredito que falta uma real implementação da proposta do brincar. Há a
necessidade de ajustes em relação às práticas docentes e as profissionais precisam
compreender o verdadeiro significado do brincar presente na Proposta Curricular da
Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora.
Percebo que precisamos evoluir, desconstruir nossos “conhecimentos” e
compreender que hoje vivemos situações diferentes. Há profissionais dedicados e
preocupados, que buscam novos conhecimentos, mas, muitas vezes, esbarram no
questionamento e comparação dos pais – que dizem não estar vendo seu filho aprender
como o da vizinha; que a outra professora ensina melhor porque passa mais atividades,
entre outras. Essas são questões que nos afligem! Portanto, é necessário realizar um
trabalho com esses pais, mostrar a eles o porquê do nosso trabalho, pois a escola infantil
precisa se estabelecer como um ambiente de liberdade que permita às crianças
experiências lúdicas e que elas possam alargar suas múltiplas linguagens para conhecer,
se comunicar, compreender e apreender o mundo.
Durante os trinta dias em que estive mergulhada em uma sala de aula como
observadora e pesquisadora, percebi que o brincar acontece na escola mesmo que não
esteja sendo dirigido pela professora em alguma atividade que ela tenha preparado, pois
essa é uma atividade espontânea que não precisa de tempo e espaço pré-determinado para
acontecer. Esse brincar vem sempre acompanhado de movimento, de gestos e o corpo em
movimento é um dos grandes desafios da escola. É necessário perceber que a criança
aprende e (re)significa o mundo e estabelece interações pelo corpo.
Mesmo reconhecendo que o brincar acontece independente do espaço e do tempo,
vejo que é necessário que a escola repense suas propostas de reorganização quanto aos
tempos e espaços escolares, visto que são diferentes dos da criança. Repensar essa
organização talvez seja o primeiro passo para compreensão sobre as vivências e
expressões corporais das crianças, já que são questões ainda muito restritas no espaço
escolar. Desse modo, precisamos nos lembrar que as crianças aprendem e compreender
explorando, por isso é necessário espaços seguros e amplos com muitas possibilidades
para explorar o brincar.
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O corpo aparece em evidência nessa pesquisa como repressão aos movimentos,
quando as professoras pedem para as crianças pararem de correr, quando fazem filas
exaustivamente para circular pela escola, quando abaixam a cabeça para fazer silêncio e
relaxar, quando é exigido que as crianças mantenham-se sentadas e “imobilizadas” para
ouvir e fazer as atividades propostas. Assim, a partir das categorias abertas encontradas
foi possível perceber que a escola privilegia a cognição em detrimento ao corpo.
A pesquisa fenomenológica que busquei desenvolver nesse trabalho me levou a
mudanças de comportamentos e de ideias. Não sou a mesma pessoa de quando do início,
pois enfrentei alguns desafios, vivenciei experiências incríveis e significativas e, com
certeza, adquiri novos conhecimentos. Mas sei que ainda há muito para aprender. É como
uma pesquisa em que não há um fim, pois, na verdade, ela é só o início para novos estudos,
para novas inquietações. O tema tratado nessa pesquisa é amplo e possibilita novos
enfoques. No entato, os resultados apontados colaboram para uma reflexão sobre a
prática do brincar nas escolas de Educação Infantil e sua importância para a criança
expressar seus sentimentos, construir valores e constituir-se como ser histórico e social
em relação com o mundo e com seus pares.
Finalizo esse trabalho com a certeza de que volto para o meu ofício de professora
de Educação Infantil com sede de mudança em relação à minha prática e buscando lançar
sementes, sem serem jamais verdades absolutas. Agora, mais do que nunca, sei que a
Educação Infantil é inseparável do brincar e que essa atividade precisa ser percebida como
a essência da infância.
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APÊNDICE
DESCRIÇÃO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

Em um dia de observação, os alunos são chamados a sentarem-se no chão para
ouvirem a história A menina e o tambor e a professora Suzana mostra a foto da autora
Sonia Junqueira e da ilustradora Mariângela Haddad, com a intenção de apresentá-las às
crianças. Em todo esse processo, acompanhei as crianças e sentei no chão junto a elas.
Algumas crianças mostraram-se inquietas com a minha presença e uma delas, que estava
bem próxima a mim, passou a mão em meus braços, observou as pintas avermelhadas que
tenho em meu corpo e, por último, começou a observar e a mexer em meu relógio,
perguntando-me a hora. A professora, percebendo a agitação de algumas crianças,
chamou atenção: “Vamos sentar de ‘perna de índio’”. Após a história, as crianças foram
para o refeitório lanchar. Elas se sentam em bancos na mesma mesa, a professora e as
duas cozinheiras entregaram os pratos para cada uma delas – elas não são obrigadas a
comer, mas tanto a professora quanto a cozinheira tentam convence-las a fazê-lo. Quem
terminava e desejava repetir, fazia uma fila para que a cozinheira pusesse mais comida
no prato. Após a merenda, as crianças foram para aula de Educação Física, que aconteceu
no pátio. Não as acompanhei nesse dia e por isso não há descrição da aula. Ao retornar
da Educação Física, as crianças chegaram um pouco agitadas e a professora Suzana
iniciou a música da “merenda de casa”:

Meu lanchinho, meu lanchinho,
Vou comer, vou comer.
Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho
E crescer, e crescer. (Registro de diário de campo, 09 nov. 2017).

As crianças tiram seus lanches da mochila e a professora vai nas mesas para ver
quem precisa de ajuda para abri-los. Levantei para ajudar nesse momento, indo às mesas
para aproximar um pouco mais das crianças. O momento da merenda acontece em meio
a muitos gestos e conversas, algumas crianças levantam-se para pedir lanche em outra
mesa, outras trocam biscoitos com os colegas. Uma delas chegou a perguntar se eu queria
comer. Em meio a uma pequena agitação, a professora disse para a turma: “Hora da
merenda não é hora de conversa, um, dois e três” (esse é um chamamento para fazer
silêncio, depois do três todos devem ficar quietos). E fez-se silêncio por pouco tempo.
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De repente, Vivian perguntou bem alto para a professora: “Tia, hoje tem
parquinho?”, e ela responde: “Sim, hoje tem, mas é menos tempo porque vocês já tiveram
Educação Física”. Por uma decisão da professora, quando há uma aula de educação física,
ela diminui o tempo do parque porque, segundo a mesma, as crianças já tiveram um
momento de lazer. Quando escutam a palavra parquinho, as crianças vibram! Ao encerrar
a merenda de casa, a professora propôs uma brincadeira de adivinhar. Ela distribuiu
tampas de refrigerantes, que estavam em pratos descartáveis brancos e também distribuiu
pratos descartáveis verdes. A professora Suzana escrevia um numeral no quadro e a
atividade consistia em passar as tampas dos pratos brancos para os verdes. Ela foi de mesa
em mesa para ver se as crianças haviam acertado a quantidade e fazia a intervenção
quando alguém não acertava. Percebi que muitas crianças usavam as tampas para formar
torres, caminhos, as giravam com o dedo em cima da mesa e Cadu colocou as tampas em
círculo e disse: “Vou fazer uma rodinha de crianças”. Logo, a professora chamou as
crianças para fazer fila de menino e de menina e ir ao parque, pedindo para que deixassem
as tampas e os pratos em cima da mesa. Algumas crianças trouxeram brinquedos e os
levaram. Quando chegamos ao espaço onde acontece “o parque” e o recreio, Beth, Hélio,
Cadu e Lili viram uma vassoura e começou uma disputa para ver quem ficava com ela
(Figura 10).

Figura 10 – Crianças disputando a vassoura.
Fonte: Registro próprio, 09 nov. 2017.
As crianças adoram correr e, apesar da professora pedir para que não
corram, elas o fazem e gritam. Terminado o tempo do parque, o qual teve menos tempo
porque já haviam tido a aula de Educação Física, as crianças retornaram em fila para a
sala. Elas chegaram agitadas. A professora cantou uma música para se acalmarem um
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pouco e voltarem a atividade com as tampas de refrigerantes que estavam realizando
antes:

Em seguida, perguntou: “Quantos dedos tenho em uma mão?”, ao que Vivian
respondeu rapidamente: “Cinco”. Neste momento, uma imitação chamou a minha
atenção. Maria pegou o prato de uma colega e perguntou (como se fosse a professora):
“Vai ter que tirar ou colocar gente?”. Júlia logo contou as tampas e respondeu: “Aqui já
tem cinco”. Enquanto a professora ia de mesa em mesa, as crianças aproveitavam para
brincar com as tampas e os pratos. Um grupo brincou de comida, Noely disse: “Me passa
a pimenta. Vou comer”. (E fez de conta que estava comendo alguma coisa). Júlia, agora,
brincou com o prato usando-o de leque e ficou se abanando. Mariana pegou sua boneca e
a professora disse: “Guarda essa boneca! Agora não é hora de brinquedo”. E a professora
encerrou a atividade recolhendo os materiais e entregando uma massa de modelar com
um palito de picolé para cada criança brincar. Neste instante, me despedi de todos,
dizendo que voltaria no dia seguinte.
No segundo dia, acompanhei a turma com a professora Referência 2 (Paula), pois
era o dia de extraclasse da Referência 19 (Suzana). Cheguei com alguns minutos de aula
já iniciados e as crianças brincavam em suas mesas com brinquedos de encaixe. Em cada
mesa, havia um brinquedo de encaixe diferente (Figuras 11 e 12).

Figura 11 – Brinquedos de encaixe utilizados na sala.
Fonte: Registro próprio, 13 nov. 2017.

9

Como explicado anteriormente, a professora Referência 2 assume a turma no dia de estudo da professora
Referência 1
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Figura 12 – Outros brinquedos de encaixe utilizados.
Fonte: Registro próprio, 13 nov. 2017.

Joice estava penteando o cabelo de Júlia com uma peça do brinquedo, dizia estar
fazendo uma escova no cabelo da cliente e a brincadeira que começou com duas crianças,
aos poucos, ganhou mais colegas e já eram quatro brincando de salão. Uma fazia a escova,
outra a maquiagem e a outra, as unhas. Não demorou muito para que a professora
encerrasse a brincadeira. Pediu para que guardassem as peças nos potes porque iriam
ouvir uma história. Após atenderem ao pedido, todos sentaram-se no chão com “perna de
índio” e os acompanhei. Então, começou a história Ninguém é igual a ninguém, de Regina
Renno e Regina Otero. No decorrer da narrativa, foi possível ouvir de Laisa: “Não queria
ser dessa cor!” e Noely também disse: “Queria ser loira”. A professora Paula, então,
interviu: “Mas a história fala que ninguém é igual a ninguém, cada um é especial do seu
jeito”.
Após a história, a proposta de atividade foi que cada um desenhasse sua mão no
caderno e que cada dedo seria uma pessoa diferente, por isso, as crianças deveriam
enfeitá-lo com cabelos, colocar óculos, fazer personagens diferentes. Enquanto as
crianças estavam esperando ser chamadas para o desenho das mãos, durante a atividade,
elas mediram suas mãos com as mãos dos colegas. Alguns usaram as mãos para medir e
outros usaram os desenhos para fazer essas medidas. Sempre que uma criança começava
uma atividade, as outras a seguiam em repetição. As crianças seguiram brincando,
algumas estavam com brinquedos, mas a professora pedia para guarda-los. Fiz o meu
desenho junto com as crianças. Vivian chegou perto para ver e disse: “Ah, tá bonito tia!”.
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E todos quiseram ver o meu desenho e mostrar os que tinham feito. E todos quiseram ver
o meu desenho e mostrar o que tinham feito.
Chegou a hora da merenda da escola. As crianças se encaminharam em fila para
lá e em seguida fomos para o recreio. Paula, a professora, levou um pote cheio de
brinquedos, colocou no chão e pediu para que as crianças não ficassem correndo, que
brincassem sentadas em um canto perto dela. Fiquei observando o movimento das
crianças, algumas até seguiram o pedido da professora, mas outras correram e gritaram
por todo o pátio. Percebi uma movimentação diferente entre algumas meninas e fui
observá-las de perto. Nesse momento, elas estavam cantando músicas funk e conversavam
entre si. Noely disse: “Olha a barriga dela!” (Vivian, estava com a blusa levantada e deu
um nó na altura do peito). Vivian falou: “Meu peitinho tá crescendo.”, e Noely: “O meu
também”. (E tenta fazer o mesmo com sua blusa para ficar como a colega). Laura e Lili
estavam com um aparelho de telefone10 na mão e brincavam de telefonar uma para outra.
Quando me aproximei, as meninas ficaram um pouco acanhadas e decidi deixá-las brincar
e me afastei, indo em direção a outro grupo, onde perguntei: “O que vocês estão
fazendo?”. Mariana respondeu: “Brincando”., ao que perguntei novamente: “E essa
boneca?”. Novamente, Mariana respondeu: “É minha filha”.. Eu: “E essa bolsa?”,
Mariana: “Vou sair para passear com ela e levar dinheiro para comprar biscoito”.. Quando
as crianças retornaram do parque, me despedi e fui embora, prometendo que voltaria.
No terceiro dia de 2017, presenciei a entrada das crianças, que acontece em fila,
sendo uma para meninos e outra para meninas. Essa organização se dá no pátio, junto
com a professora e, antes de entrar na sala, os alunos cantavam a seguinte música:

Bom dia meus coleguinhas,
De volta à escola estou,
Deixei a mamãe em casa
Seu amigo, agora eu sou.
Palmas, palmas, palmas, [crianças batem palmas]
Pé, pé, pé, [crianças batem o pé]
Roda, roda, roda, [as crianças fazem o movimento giratório com as mãos]
Nossa escola alegre é! [com as mãos para cima, giram as mãozinhas]
(Registro de áudio, 14 nov. 2017).

10

Algumas professoras levam aparelhos de celular desativados e outros brinquedos para a escola, que ficam
em uma “caixa de brinquedos”. As crianças, portanto, têm acesso a esses brinquedos quando são
disponibilizados pela professora.
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Após a música, todos se dirigiram em fila para as suas salas. Acompanhei a fila
atrás das crianças e, quando chegaram, cada uma foi para uma mesa e escolheu uma
cadeira para se sentar. Em alguns momentos, a professora Suzana faz intervenções para
separar alguns colegas que fazem bagunça quando juntos. Então, ela fez uma organização
das mesas e cadeiras, pediu para que as crianças pendurassem suas mochilas nas cadeiras
e, às crianças com mochilas de roda, pediu para que deixassem em um espaço na frente,
perto do quadro. Depois de todos se acomodarem em seus lugares, e da professora Suzana
colocar os brinquedos de encaixe diversificados em cada mesa, o sino da escola tocou e
a professora pediu para as crianças guardarem os brinquedos porque iriam para a hora
cívica e cantou: “Tá na hora, tá na hora, de guardar os brinquedinhos”. Fui para o pátio
da escola e lá cada turma fez sua fila, sendo em ordem de tamanho e uma fila para meninas
e outra para meninos. Na frente, ficaram quatro bandeiras: a do Brasil, do Estado de Minas
Gerais, a da cidade de Juiz de Fora e a da escola, cada uma sustentada por duas crianças
escolhidas pelas professoras.
As crianças ouviram e cantaram o Hino Nacional e o hino da escola. Nesse
momento, as professoras observavam seus alunos e iam até eles chamar a atenção para
que não dançassem, para que ficassem na posição certa para cantar o hino e pedirem para
que não conversassem. Ao fim da execução dos hinos, ainda no pátio, uma professora fez
uma contação de história – O galo Zezé, de Marisélia Souza – e as crianças sentaram-se
no chão para ver e ouvir. Nem todas prestavam atenção, algumas se distraíam olhando
para os lados, penteando o cabelo do colega, conservando, mas sempre havia intervenção
das professoras. Ao fim da história, voltamos para a sala de aula. Quando retornamos, a
professora Suzana relembrou com as crianças a parlenda dos dedos:

Dedo mindinho,
Seu vizinho,
Pai de todos,
Fura bolos e
Mata piolhos. (Registro de diário de campo, 14 nov. 2017).

Após relembrar a parlenda, ela propôs aos alunos uma atividade, chamou um por
um na mesa para fazer o desenho da mão deles e, quando terminou, explicou que iriam
fazer o numeral cinco com a folha de E.V.A.11 que ela entregou para eles. Deveriam,
11

E.V.A. é a sigla de acetato-vinilo de etileno.
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então, cortar o E.V.A. com tesoura em pedaços menores para, depois, fazerem a colagem
no caderno. O material era em cores diversificadas e três meninos combinaram de pegar
a cor verde. Observei que Cadu estava com dificuldades em fazer o recorte com a tesoura
e começou a cortar com a mão. Durante a atividade, percebi algo diferente com um grupo
de meninas. Elas pegaram seus casacos e enrolaram para fazer uma pequena trouxinha e
fizeram de conta que eram bebês. Elas os embalavam para dormir, conversavam com eles,
davam de mamar e conversavam entre si, como se fossem mães. Eis que surgiu professora
Suzana e disse para elas: “Pode guardar esse casaco, agora não é hora de brincar”. A
professora voltou e indagou a turma: “Que dia é o dia do brinquedo, crianças?”, e elas:
“Sexta-feira, tia”, ao passo que a professora concluiu: “Então, hoje ainda é terça-feira.”,
demonstrando que o dia de brincar ainda não tinha chegado.
No horário do recreio, as crianças foram para o pátio brincar e ocorreram diversos
episódios com brincadeiras. Há um brinquedo de dois andares (Figura 13), com um
escorregador e as crianças brincam tanto na parte debaixo como na parte de cima e
escorregam para descer. Um grupo de meninas estava “fazendo de conta” que aquele
brinquedo era o castelo delas (a parte mais alta era a torre) e que elas eram princesas com
poderes, quando abriam suas mãos diziam: “- Pzzzzzzzziiiiiiiiii!!!”

Figura 13 – Brinquedo em que as crianças brincam de castelo.
Fonte: Registro próprio, 14 nov. 2017.
Outra brincadeira vivenciada nesse dia foi a de Beth segurando a touca da blusa
do Nick. Ele estava de joelhos no chão, como se fosse um cachorro e ela segurava a touca
do menino como se fosse sua dona segurando a coleira. Algumas crianças correm, mesmo
com a professora sempre dizendo para parar de correr e Vivian, que é uma líder do grupo,
sugeriu: “Vamos organizar. Os meninos pegam as meninas”. Todos começaram a correr
e, quando uma menina era pega, era encostada na parede, como se estivesse presa, sem
poder fugir – mas sempre fugiam. Todos corriam juntos, gritando, gesticulando e até

117

empurrando, apesar de a professora vigiar o tempo todo e fazer intervenções pedindo para
que parassem de correr e de gritar (Figuras 14 e 15).

Figura 14 – Evaldo pegando Beth.
Fonte: Registro próprio, 14 nov. 2017.

Figura 15 – Meninos correndo atrás das meninas.
Fonte: Registro próprio, 14 nov. 2017.
Retornando do parque, as crianças lancharam a merenda de casa. Até merendando,
elas brincavam, experienciando e inventando sabores, apertando as garrafas e fingindo
que a água é café com leite. Sempre usavam a imaginação e faziam de conta. Noely e
Maria brincavam de esconder no canto do armário da sala. Professora Suzana saiu uns
segundos e as crianças começaram a brincar e a falar alto. Vivian começou a cantar e
dançar e Júlia perguntou: “Cadê a tia? Será que alguém roubou ela? Ela tá demorando”.
Após a merenda, brincaram de massa de modelar com um palito de picolé. Júlia estava
com uma pulseira e a usou para brincar com a massa, surgindo várias formas – de cobras,
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bolos e ovos (Figuras 16 e 17). Destaco como os pequenos sempre queriam mostrar para
o outro o que estavam fazendo e, igualmente, ver o que os outros faziam.

Figura 16 – Ovos de massinha.
Fonte: Registro próprio, 14 nov. 2017.

Figura 17 – Cadu fazendo cobra.
Fonte: Registro próprio, 14 nov. 2017.
Cheguei às nove horas para o quarto dia e fui recebida por Duda, Maria e Nadir
com um abraço. Logo, Vivian perguntou: “Tia, hoje tem parquinho?” (A professora
Suzana não respondeu). Estava um dia chuvoso e as crianças estavam um pouco agitadas.
Quando chove, o pátio fica molhado e dificulta a saída das crianças da sala de aula, essas
saídas só ocorrem para ir ao banheiro e ao refeitório. Maria e Júlia foram sentar-se
comigo, mas a professora pediu para que voltassem aos seus lugares. Mariana colocou
seu casaco na cabeça, ela tem os cabelos curtos e brincava de ter o cabelo comprido,
passava a mão e mexia bastante a cabeça. Suzana, então, pediu para ela tirar o casaco da
cabeça e guardar, avisando que não falaria novamente. Para iniciar a atividade, ela
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distribuiu lápis de escrever para cada criança e Vivian perguntou: “Tia, posso trocar o
lápis?”. Sem resposta, ela disse para uma colega da sua mesa: “Vamos trocar o lápis!”.
Hugo colocou o lápis atrás da orelha e falou para os colegas: “Olha o lápis atrás da minha
orelha!” (os outros meninos quiseram fazer como ele). Em seguida, Hugo fez de conta
que estava dormindo e os colegas foram tentar acordá-lo. Mas a professora mandou os
mesmos se sentarem.
Após a realização da atividade, a professora distribuiu massa de modelar, tampas
de garrafa e garfos de plástico. Isabel fez um anel e mostrou para Laura, que também
buscou fazer o seu. Um grupo estava se organizando para brincar de mãe e filha e Vivian
falou: “Quem vai ser o bebê?” – Beth foi o bebê, ela chorava e fazia gestos semelhantes
a um. Vivian: “Abaixa, eu preparei comida pra você” – e com o garfo começou a dar
comida na boca de Beth. Depois, Beth estava brincando com Vinícius e ele era um
cachorro. Vivian disse: “Vou chamar Superman!”. Perguntamos: “Quem é Superman?”.
Vivian: “É o cachorro, tia”. Vinícius era o cachorro e estava arrastando no chão e Beth
segurava sua coleira (o capuz da blusa de frio dele) como se estivesse passeando com ele
na rua. A professora pediu para que eles sentassem em seus lugares. Beth voltou a ser o
bebê, Vinícius ainda era o cachorro e ficou latindo para Beth. Vivian disse: “Vem cá,
filha!”. Chegando perto de Vivian, Beth foi acariciada pela “mamãe” e ela penteou seus
cabelos. Em seguida, Vivian fazia sua filha, Beth, dormir. Esse episódio de mamãe e filha
passou por transformações no decorrer da brincadeira, mas foi um episódio que durou um
bom tempo.
Em outra mesa, Isabel fez um bolo e os colegas começaram a cantar alto “Parabéns
pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida” e a professora pediu
para eles falarem baixo. Continuaram, um pouco mais baixo, “é pique, é pique, é hora, é
hora, é hora, ra-tim-bum. Com quem será? Com quem será que a Isabel vai casar? Vai
depender, vai depender, vai depender se o Sérgio vai querer”. E começaram a comer o
bolo. Novamente, na mesa da Isabel, mudaram as brincadeiras. Todos começaram a tomar
banho, e Isabel disse: “A gente tá atrasada! O pessoal chegou para o aniversário com as
crianças e a gente tem que tomar banho rápido”. Já mudando de episódio, Júlia disse:
“Mamãe, tou com fome, quero comida!”, e Maria respondeu: “Mamãe vai dar a comida
dela pra você” (colocou comida no garfo, soprou e deu pra filha)”. “Toma filhinha, come
um pouquinho.” – continuou. Júlia e Maria combinaram que a filha daria um tapa na mão
da mamãe. Júlia: “Eu não quero!” (bateu na mão da mamãe), Maria: “Não pode bater!
Mamãe vai ficar brava com você”. Professora Suzana, por sua vez, estava arrumando
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algumas atividades no armário e parou para ver as crianças brincando. Mais uma vez, a
mesma mesa de Isabel, Júlia e Maria passaram para um outro episódio da brincadeira.
Elas colocaram o capuz das blusas de frio na cabeça, para fazerem de conta que tinham
cabelo comprido, e começaram mais alguns diálogos:

Maria: Mamãe vai fazer sorvete.
Júlia: Mamãe, penteia meu cabelo? [Maria levantou-se e foi pentear o cabelo
(casaco) de Júlia (sua filha)].
Maria: Eu vou cortar um pedaço do seu cabelo porque está muito grande
(Registro de áudio, 22 nov. 2017).

Evaldo entrou em cena como cachorro. Maria chamou o cachorro, fez carinho na
cabeça dele e disse para a filha que não precisava ter medo. Então, Júlia jogou alguma
coisa para o cachorro pegar, ele (Evaldo) foi buscar e a trouxe com a boca. Nesse
momento, a professora começou a cantar: “Tá na hora, tá na hora de fazer a bolinha. Tá
na hora, tá na hora de guardar a massinha”. Essa música sinalizava que havia terminado
o momento da brincadeira e estava na hora de enrolar a massa de modelar para poder
guardá-la, posto que estava chegando a hora de ir embora. Quando o sino bateu, as
crianças estavam sentadas, esperando seus pais ou os responsáveis virem buscá-las na
porta da sala.
No quinto dia de observação, vi que as crianças já haviam se acostumado com a
minha presença e elas interagiam comigo como se fosse um colega da sala. Prova disso é
o que acontecia no início das aulas, quando todas as mesas estavam com brinquedos de
encaixe. Neste dia, Nick, Cadu e Evaldo estavam montando robô, carro, avião, máquina.
Eles faziam gestos e pronunciavam sons como “tam-tam-tam”, “vrum-vrum-vrum”,
imitavam barulhos de algumas máquinas (Figura 18).
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Figura 18 – Meninos montando robô. Figura 19 – Alice montando um apartamento.
Fonte: Registro próprio, 23 nov. 2017. Fonte: Registro próprio, 23 nov. 2017.
Em outra mesa, Alice montava um apartamento com os “tijolinhos” (Figura 19),
como ela mesma chamava o nome da peça. Isabel pegou uma peça do brinquedo e agiu
como se estivesse fumando e Vivian fez até o gesto como de quem está acendendo o
cigarro com um isqueiro e disse que iria tomar banho, enquanto ela trocou de roupa,
passou perfume e acendeu mais um cigarro. Isabel e Noely fizeram igual a Vivian e
começaram a se maquiar. Vivian “arregaçou” as calças e passou creme nas pernas,
dizendo ir viajar. Imaginou que estivesse em algum lugar comprando passagem e
perguntou se o ônibus ia para Juiz de Fora e logo tirou do bolso da calça um maço de
cigarros e fumou mais um cigarro, quando é interrompida pela música: “Tá na hora, tá na
hora, de guardar os brinquedinhos!”.
Ao terminarem de guardar os brinquedos, professora Suzana relembrou com as
crianças a história A menina e o tambor, de Mariangela Haddad e Sônia Junqueira, para
que pudesse dizer qual seria a atividade que realizariam. Ela já tinha pedido para eles
levarem latas de leite em pó e de achocolatado, para que confeccionassem um tambor, e,
então, fizeram a pintura em tiras de papel pardo, para a decoração do instrumento (Figuras
20 e 21). Ao iniciarem a pintura, as crianças trabalharam com pincéis, tinta guache e um
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pedaço pequeno de papel pardo. Foi feito um rodízio de pincéis e tintas pelas mesas e
ajudei nessa troca dos materiais, de uma mesa para a outra. Como o dia estava chuvoso,
Vivian mostrou-se preocupada em sujar as roupas das crianças, essa é uma constante, pois
os pais costumam reclamar das roupas sujas.

Figura 20 – Pintura para a confecção do tambor.
Fonte: Registro próprio, 23 nov. 2017.

Figura 21 – Pintura para a confecção do tambor.
Fonte: Registro próprio, 23 nov. 2017.

Ao fim da pintura, as crianças começaram a brincar na sala e a professora anunciou
que estava na hora da Educação Física que, em razão da chuva, aconteceria dentro da sala
de aula, por não ter como fazer nos pátios, já que estavam molhados. Ocorreu a troca das
professoras, assisti a aula de Educação Física com a professora Carla e brinquei um pouco
com as crianças realizando as atividades propostas. A professora afastou as mesas e
cadeiras para o canto da parede, para que houvesse um pouco mais de espaço, e pediu às
crianças que não fizessem muito barulho. Fez atividade com músicas e as crianças
cantaram, pularam e dançaram bastante. A primeira música foi:
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Pula, pula, pipoquinha,
Pula, pula sem parar. [crianças pulavam]
Vamos dar uma voltinha [crianças rodavam no lugar]
E depois....
Cumprimentar, [cumprimentavam-se uns aos outros]
Abraçar, [se abraçavam]
Morto e vivo, [seguiam a ordem, morto ficavam em pé e vivo agachados]
Pressão [colocavam a mão no nariz para tampá-lo e faziam o som
xixixixixixxi – como o chiado de uma panela de pressão] (Registro de áudio,
23 nov. 2017).

Outra música trabalhada foi a História da serpente, na qual as crianças se
sentavam em círculo e uma delas, que estava em pé no meio da roda, em determinado
momento da música, chamava alguém que estava sentado para seguir segurando em sua
cintura. Essa era a música:

Essa é a história da serpente
Que desceu o morro para procurar um pedaço do seu rabo.
Hei, você aí, é um pedaço do meu rabo - criança apontava para outra que estava
sentada e essa deveria passar por debaixo da sua perna e seguir lhe
acompanhando até o final (Registro de áudio, 23 nov. 2017).

Figura 22 – Brincando com a música A história da serpente.
Fonte: Registro próprio, 23 nov. 2017.
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Noely e Beth foram retiradas da brincadeira, quando a professora Carla pediu para
as duas se sentarem em seus lugares, pois estariam atrapalhando a atividade. Ao fim da
Educação Física, a professora Suzana voltou para a sala e Vivian perguntou: “Tia, vai dar
pra gente ir no parquinho?”, ao que Isabel respondeu: “Tá chovendo Vivian!”. Depois,
chegou o momento do lanche de casa e Maria e Júlia estavam brindando com a garrafa
de suco delas. Cadu disse para mim: “Tia, tem uma barata no seu cabelo.” Fingi espanto
e passei a mão na cabeça para tirar e ele, rindo, disse: “É mentira!”. Um pouco mais tarde,
ao final da merenda, a professora chamou os alunos para sentarem-se no chão, com “perna
de índio”, próximos a ela, para ouvirem uma história O menino Nito – então homem chora
ou não?, de Sonia Rosa (Figura 23). Enquanto comentava sobre a autora, Hélio mostravase inquieto para ver a foto da autora.

Figura 23 – Professora contando a história O menino Nito.
Fonte: Registro próprio, 23 nov. 2017.
Após a história ser contada, e da professora conversar com os alunos sobre o
assunto, deixando que cada um se expressasse, todos voltaram para suas mesas e foram
distribuídas massa de modelar e palitos de picolé com formas de figuras diferentes para
poderem brincar. Quando já estava próximo o horário de bater o sino, a massa de modelar
foi recolhida com a música: “Tá na hora, tá na hora de fazer a bolinha. Tá na hora, tá na
hora de guardar a massinha”. Antes que o sino tocasse, Vivian estava brincando com a
blusa de frio embaixo da blusa, parecendo ser barriga de grávida, e, depois, a blusa já
estava enrolada em seus braços, como se fosse um bebê. Ela o embalava no colo e cantava
uma música para niná-lo. Quando a professora Suzana cantou, todos prestaram atenção:
“Atenção”. – crianças batiam palmas. “Concentração”. – crianças batiam palmas.
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“Abaixando a cabecinha.” – crianças abaixavam a cabeça na mesa. Em seguida, começou
a música: “Alecrim, alecrim dourado que cresceu no mato sem ser semeado. Foi meu
amor, que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim” – durante a música a
professora vinha com uma bola pequena fazendo massagem nas costas de cada um.
Chegou o sexto dia, era uma sexta-feira, “dia livre”, em que as crianças podiam
levar seus brinquedos para a escola – essa é uma organização da escola quanto ao
brinquedo da criança. Em conversa com a professora Suzana, a mesma me disse acreditar
que não haveria problema em deixar as crianças trazerem seus brinquedos de casa todos
os dias, mas, como há uma orientação, prefere seguir para não criar nenhum tipo de
indisposição com as demais colegas. A aula iniciou-se, mais uma vez, como todos os
outros dias, com brinquedos de encaixe e com Júlia e Maria também brincando de mamãe
e filha com suas bonecas. As meninas, ainda, fizeram uma proteção contra pernilongos
para suas filhas e colocaram as bonecas embaixo desta, para elas dormirem. Dessa
maneira, não seriam molestadas pelos insetos (Figura 24).

Figura 24 – Júlia com sua filha e a proteção contra pernilongo.
Fonte: Registro próprio, 24 nov. 2017.

Nick levou dois carros, mas estava preferindo brincar com os brinquedos da escola
e os emprestou para Evaldo. Hélio os queria emprestado também. Nesse momento, a
professora Suzana chamou os meninos para a aula de Informática com a professora
Edileusa. Algumas meninas, que não haviam feito as atividades de casa, sentaram-se em
uma mesa em que a professora determinou para que fizessem as atividades e Vivian
perguntou: “De quem é essa ficha no lugar de homem?” – ela estava com a mão na cintura,
como se estivesse brava. As fichas com os nomes das crianças ficavam fixadas na porta
do armário da professora e eram divididas nas portas, de um lado ficavam as fichas das
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meninas e do outro as fichas dos meninos. Beth respondeu: “É minha, Vivian!” e ela:
“Pois é, tá do lado errado”. Após esse episódio, Vivian se dirigiu a mim e disse: “Tia
Luciana, meu cabelo cresceu”. Ela estava com o capuz da blusa na cabeça. Conversando,
agora com a professora, a menina continuou: “Tia Suzana, seu cabelo tá igual ao meu” –
a professora tem o cabelo comprido. Depois de um tempo, os meninos retornaram da
Informática e as meninas foram para a aula. Após a aula de Informática, todos foram em
fila para o parque. A professora pediu para brincarem sem correr. Nick e outros meninos
estavam deitados no chão e Cadu gritou: “O Nick morreu, chama o SAMU!”. Logo a
equipe do SAMU chegou e Cadu era o médico. Ele fez massagem em Nick, mas disse:
“Não tem jeito, ele morreu.” (Figura 25).

Figura 25 – Nick e outros meninos deitados no chão.
Fonte: Registro próprio, 24 nov. 2017.

Em seguida, ocorreu uma situação parecida, com Beth estava deitada no chão, e
perguntei: “O que foi?”. E Lili respondeu: “Ela está com dor de perna”. Eu: “Já foi ao
médico?” e Lili: “Vamos agora”. Enquanto isso, Beth assinalava o “faz de conta” da
situação: “Tia, você sabe que é de mentirinha, né?! Tou brincando”.
Havia uma casinha no parque que era frequentada tanto por meninos quanto por
meninas. Professora Suzana sempre pedia para deixar a janela aberta para entrar ar na
casa, mas, mesmo assim, as crianças adoravam brincar com porta e janelas fechadas.
Nesse dia, um grupo estava brincando e resolveu preparar comida. Perguntei o que
estavam fazendo e Maria respondeu: “Arroz, feijão, angu e couve”. Elas usavam matos e
pedaços da parede descascada como comidas (Figuras 26 e 27).

127

Figura 26 – Meninas brincando na casinha.
Fonte: Registro próprio, 24 nov. 2017.

Figura 27 – Comida: arroz, angu, feijão e couve.
Fonte: Registro próprio, 24 nov. 2017.
De volta para sala de aula, Júlia, Mariana, Noely e Maria brincavam usando o giz
de cera rosa e vermelho como batom, enquanto Hélio usava o giz de cera no meio dos
dedos das mãos para imitar Wolverine – um personagem do desenho X-Men. Vivian, ao
mesmo tempo em que desenhava, cantava e dançava com o capuz da blusa na cabeça para
mexer e balançar, como se fosse seu cabelo. A música cantada era uma interpretada
originalente por Anitta, Simone e Simária:

Loka, loka, loka
Loka, loka, loka.
Cadê você, que ninguém viu?
Desapareceu, do nada sumiu
Tá por aí tentando esquecer
O cara safado que te fez sofrer (Registro de áudio, 24 nov. 2017).
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A professora pediu para a menina sentar e, então, guardou os potes de giz de cera.
O sino tocou, já era hora de ir embora.
Como em todos os inícios de aula, em meu sétimo dia de pesquisa, as crianças
estavam manuseando os brinquedos de encaixe em suas mesas. Júlia, Mariana e Isabel
estavam medindo o tamanho delas para ver quem era maior e quem era menor (Figura
28).

Figura 28 – Júlia, Mariana e Isabela medindo tamanho.
Fonte: Registro próprio, 30 nov. 2017.

Em seguida, Suzana recolheu os brinquedos ao som da música: “Tá na hora, tá na
hora de guardar os brinquedinhos.” e teve início a atividade escrita com as crianças em
seus cadernos. Logo, a professora levou-os ao banheiro (em fila) e depois foram para o
refeitório merendar, de onde já saíram direto para o parque, também em fila. Então, a
professora disse para Evaldo: “Evaldo, você está na fila de meninas”. No parque, as
crianças brincaram de correr, pegando uns aos outros, mesmo a professora Suzana
chamando atenção a todo momento. Algumas crianças preferiram brincar na casinha e
outras nos cavalinhos. Encerrando o horário de parque, elas voltaram para a sala e foram
brincar de massa de modelar. Beth disse: “A gente tá brincando de bruxa.” e fez um
feitiço: “Xuuuuuuuu.” (Figura 29). Em seguida, se virou para nós dizendo:

- Ela te deu uma massinha envenenada.
- Ha, ha, ha!! Eu sou a bruxa. E ela é malvada. Faz um negócio bem feiticeiro
que transforma as crianças em cachorro malvado. Toma cuidado tá, senão ela
vem te por um feitiço com sua varinha e te transforma em monstro (Registro
de áudio, 30 nov. 2017).
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A professora Suzana de pronto pediu que ela se sentasse e brincasse sentada.

Figura 29 – Beth brincando de bruxa com a blusa na cabeça.
Fonte: Registro próprio, 30 nov. 2017.
As crianças brincaram de fazer pulseira, microfone, cobra, pirulito e vulcão.
Vivian e Beth colocaram o capuz do casaco na cabeça e Vivian disse para a colega: “Olha
como meu cabelo tá grande!” e, logo, a professora Suzana a repreendeu: “Pode tirar isso
da cabeça agora e guardar”. Depois, ela começou a cantar a música para recolher a massa
de modelar: “Tá na hora, tá na hora de fazer a bolinha. Tá na hora, tá na hora de guardar
a massinha”. As crianças fizeram a bola com a massa de modelar e guardaram no pote e
se prepararam para ir embora. Enquanto o sino não batia, elas brincaram de “vaca
amarela” e me incluíram na brincadeira: “Vaca amarela, fez cocô na panela e quem falar
primeiro, vai comer o cocô dela”. Todos que falavam comiam o cocô da vaca, até que eu
falei e Júlia disse: “A tia Luciana perdeu porque ela falou”. Ao tocar o sino, os pais e
responsáveis começaram a pegar as crianças na sala.
O oitavo dia foi em uma sexta-feira, estava um dia chuvoso, não havia condições
de brincar nem no parque e nem no pátio. As crianças foram chegando, algumas com seus
brinquedos e já encontravam peças de encaixe sobre a mesa. Algumas deixavam de
brincar com seus brinquedos para brincar com as peças de encaixe, outras crianças se
esqueceram de trazer o próprio brinquedo. Gustavo apresentou dificuldade em montar
uma peça e pediu ajuda. Cadu e Evaldo sentaram-se no chão para brincar com as peças,
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mas a professora pediu para todo mundo sentar na cadeira. Vivian nos surpreendeu
cantando uma música, Conga de Gretchen: ““Ponga, la ponga, ponga, ponga, ponga”
(sic). Ela estava com o capuz da blusa na cabeça, usava uma peça do brinquedo de encaixe
como seu microfone e rebolava – mostrando só saber cantar o refrão da música.
As crianças merendaram como sempre, brincando, criando merendas de “faz de
conta”, diferentes das suas. Encerrando o momento, cada uma recebeu uma massa de
modelar, formas em formatos diferentes e garfos de plástico. Isabel me disse: “Tia olha,
fiz um bolo de coração.” e logo todos queriam fazer bolo e mostrar o que fizeram. De
repente, as meninas começaram a brincar de aula e então todas queriam ser a professora.
Cantaram a música: “Menina bonita do laço de fita, qual é seu segredo pra ser tão
pretinha?” – cada menina dando uma resposta12. Noely: “Comi jabuticaba”. Júlia: “Tomei
muito café.” e Vivian: “Tomei um banho de tinta preta”.
As crianças começaram a brincar de dar aula e Júlia era a professora. Ela disse
para os alunos: “Bom dia! Vou contar uma história para vocês.”, indo até o canto da
leitura na sala e pegando um livro de história para contar a eles. Em seguida, apresentou
a história: “A história que vou contar é da Cinderela. Quem gostou bate palmas”. Vivian
falou para Júlia (a professora): “Tia, olha o que eu trouxe pra você! Uma flor com
desenho.”, e a outra “Que lindo!”. Agora, Laura era a professora e foi contar uma história.
Ela mostrou os desenhos do livro como a professora fazia e continuou dizendo: “Essa
história quem escreveu foi Leandra e Júlia”. Também, cantou a música com as crianças
que estavam brincando e começou a história. Ela estava em pé, mostrando o livro, mas a
professora pediu que se sentasse e continuasse em sua mesa. Vivian disse para a tia da
brincadeira: “Tia, meu nome é Vitória”. Laura também conversa com a professora da
brincadeira: “Tia, posso ir no banheiro?”. Júlia: “Pode.”, e começou a chamada das
crianças: “Vivian está aí?”. Crianças responderam: “Não”. Júlia: “Ah, ela tá sempre
atrasada”. Essa era uma fala que a professora dizia em sala porque Vivian chegava
atrasada. Quando o sino da saída tocou, as crianças começaram a ir embora.
No nono dia de observação, percebi como o universo das brincadeiras das crianças
é rico de imaginação. Iniciei mais uma vez na fila para a entrada, com a música que era
cantada todos os dias:

12

Na história Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado, um coelho branco quer saber como a
menina fez para ser tão pretinha, sempre pergunta e cada vez, recebe uma resposta diferente.
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Bom dia meus coleguinhas,
De volta à escola estou,
Deixei a mamãe em casa
Seu amigo, agora eu sou.
Palmas, palmas, palmas, [crianças batem palmas]
Pé, pé, pé, [crianças batem o pé]
Roda, roda, roda, [as crianças fazem o movimento giratório com as mãos]
Nossa escola alegre é! [com as mãos para cima, giram as mãozinhas] (Registro
de áudio 07 dez. 2017).

Chegando à sala, a professora Suzana colocou os diversos brinquedos de encaixe
sobre as mesas, as crianças sentaram-se e foram brincar. Além dos brinquedos de encaixe,
algumas delas trouxeram brinquedo de casa. Hugo é um deles, havia trazido um carro e
estava brincando com ele sobre a mesa, mas a professora logo disse: “Hugo, pode guardar
esse carrinho! Hoje não é dia de brinquedo”. Já Hélio mostrou seu chinelo para os colegas,
a estampa era de super-heróis. Então, Vivian disse: “Olha, é do Batman e do Superman!”
e Beth respondeu a ela: “Não, é super-homem!”. Em outra mesa, Cadu mostrou todo
empolgado o que havia feito com as peças de encaixe: “Olha minha televisão!”. Hélio,
por sua vez, disse: “Olha o meu foguete!” (Figura 28). Enquanto Hélio mostrava o foguete
para os colegas, pediu para que eu tirasse uma foto dele com o brinquedo que havia
montado (Figura 29).

Figura 30 – Hélio montando um foguete. Figura 31 – Hélio com seu foguete.
Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017. Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017.
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Em seguida, Beth deu uma sugestão para Hélio: “Tive uma ideia! Vamos juntar o
seu foguete junto com as minhas peças”. Vivian e um grupo de meninas que estavam
sentadas perto dela começaram a cantar a música de entrada. Depois, a professora Suzana
falou: “Pessoal, tá na hora, tá na hora de guardar os brinquedinhos!” – a música, portanto,
indicava o fim da brincadeira. Mesmo na hora de guardar os brinquedos, cada um com
um pote diferente, as crianças brincavam jogando as peças para o alto, jogando no rosto
como se estivessem comendo ou lavando o rosto com água. Começou o momento da
história e, antes que a professora cantasse a música “introdutória”, ela cantou uma música
de “bom dia” com eles, pedindo para que sentassem um de frente para o outro, em dois a
dois (Figura 32).

Palmas, palmas, [crianças batem palmas]
mãos, com mãos, [crianças batem a palma da sua mão na palma da mão do
colega]
agora um abraço de coração [crianças que estão de frente se abraçam]
(Registro de áudio, 07 dez. 2017).

Após esse primeiro momento, cantou a música novamente, mas pediu para que as
crianças trocassem de pares. Terminada esta canção, cantou a da história:
E agora minha gente uma história vou contar,
Uma história bem bonita,
Vamos todos escutar.
Hey, hey, hey, tra, lá, lá, lá.
Hey, hey, hey, tra, lá, lá, lá. [as crianças levantavam os braços e giravam as
mãozinhas] (Registro de áudio, 07 dez. 2017).

Figura 32 – Crianças cantando a música de bom dia na sala.
Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017.
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Enquanto a professora contava a história, pediu para que ficassem quietos e
sentassem com “perna de índio”. Havia criança que estava bem à vontade, como era o
caso de Evaldo, que estava deitado (Figura 33):

Figura 33 – Evaldo deitado para ouvir a história.
Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017.
Quando a história terminou, cada um foi para sua mesa. Mariana e Laura
amarraram a blusa na cintura e ficaram brincando, medindo o tamanho uma da outra e
observando se havia alguém levantando os pés para ficar mais alta – assim, puderam
atestar quem era a mais alta. Depois, foram ao banheiro fazer higiene das mãos para irem
merendar no refeitório, de onde saíram para ir ao parque – todos esses momentos em fila.
Chegando ao parque, já começaram a se organizar para ver qual seria a brincadeira. Uma
borboleta chamou a atenção das crianças (Figura 34), ela estava no chão e eles se
abaixaram para vê-la. Com isso, a borboleta voou, porque as crianças gritaram. A
borboleta ficou voando próximo ao parque por todo o tempo, ela parecia estar machucada.
Evaldo a pegou e trouxe para eu ver, mas ela voou logo em seguida.
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Figura 34 – Borboleta que apareceu no parquinho.
Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017.
Enquanto a borboleta voava, as crianças corriam e gritavam e a professora pedia
para que parassem de gritar. Então, perguntei a elas o que estava acontecendo e Júlia
respondeu: “Somos princesas, nosso castelo tá cheio de bichos e tem um monstro [a
borboleta] querendo pegar a gente, por isso tamo fugindo” (Figura 35).

Figura 35 – O castelo das crianças.
Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017.
No parque, ou mesmo no espaço do recreio, as crianças brincavam correndo,
gritando, se abraçando, escorregando. Terminando o recreio, voltaram para a sala e foram
brincar de massa de modelar. Mariana fez um bolo de aniversário para Laura. Evaldo
pegou a ficha do seu nome para fazer suas letras, que estava fixada no armário da
professora. Então, a professora propôs que todos fizessem a primeira letra do seu nome
com a massa. Vivian e Noely começaram a brincar de mamãe e filha. Vivian pegou a
mochila e a blusa para sair e levar Noely (filha) para passear:
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Figura 36 – Vivian pegando sua mochila para levar Noely para passear.
Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017.
Larissa veio até a mesa onde eu estava para mostrar a Rapunzel que ela havia feito
de massa de modelar e, logo em seguida, desenhou em meu caderno. Laura chegou perto
e também quis desenhar.

Figura 37 – Rapunzel de massa de modelar.
Fonte: Registro próprio, 07 dez. 2017.
Vivian, Noely, Alice e Laisa estavam brincando na mesa quando Lili disse:
“Cachorro começa com?”, e as meninas responderam: “Com A”. A professora Suzana
pareceu assustada com a resposta e perguntou: “Têm certeza?”. Foi nesse momento que
a professora começou a relembrar as letras do alfabeto com as crianças e perguntar
algumas coisas que começavam com aquela letra. Vivian estava embaixo da mesa,
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levantando-a para cima e pegando os pés das meninas para brincar. As colegas
começaram a rir. Após esse episódio, elas começaram a cantar e seguir a orientação da
música:

Mão na cintura,
Mão na cabeça,
Um pé na gente,
E o outro atrás,
Agora ninguém pode se mexer, estátua! (Registro de áudio, 07 dez. 2017).

Em seguida, cantaram:
Pula, pula, pipoquinha,
Pula, pula sem parar. [crianças pulavam]
Vamos dar uma voltinha [crianças rodavam no lugar]
E depois....
Cumprimentar, [cumprimentavam-se uns aos outros]
Abraçar, [se abraçavam]
Morto e vivo, [seguiam a ordem, morto ficavam em pé e vivo agachados]
Pressão [colocavam a mão no nariz para tampá-lo e faziam o som
xixixixixixxi – como o chiado de uma panela de pressão] (Registro de áudio,
07 dez. 2017).

Geralmente, essas músicas são cantadas nas aulas de Educação Física. E eis que
vem a música: “Tá na hora, tá na hora de fazer a bolinha, tá na hora, tá na hora, de guardar
a massinha”. As crianças fizeram a bola com a massa de modelar e entregaram para a
professora. Após isso, o sino para irem embora bateu.
No dia seguinte, retornei para o décimo dia de observação. Estava um dia chuvoso
e havia poucos alunos na sala. Como nos outros dias, foram distribuídos brinquedos de
encaixe nas mesas para as crianças brincarem, mas além deles, a professora também
colocou alguns brinquedos menores que ela tinha em seu armário. Como era sexta-feira,
também era o dia de levarem o brinquedo de casa, por isso puderam brincar com todos os
brinquedos disponíveis. Hélio questionou: “Eu quero brinquedo de menino, não quero
coisa de menina não”. Ele não havia levado brinquedo de casa e questionou porque havia
algumas panelas na mesa onde estava sentado. A professora respondeu: “Mas menino
também faz comida e pode brincar de casinha”. Ele continuou resmungando. No início,
se recusou a brincar com os brinquedos, mas depois brincou.
Laura veio com uma máquina fotográfica de brinquedo para tirar uma foto minha
e fiz pose. As meninas acharam interessante porque entrei na brincadeira em vez de
chamar a atenção. Depois, todos foram chamados a guardar os brinquedos para irem para
a merenda e a professora canta a música: “Tá na hora, tá na hora de guardar os
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brinquedinhos.”, determinando assim o fim da brincadeira. Em fila, as crianças foram
todas para o refeitório merendar. Nesse dia, em razão da chuva, elas não puderam ir ao
parque. Então, as crianças voltaram para a sala e a professora Suzana propôs uma
atividade da Turma da Mônica, na qual elas deveriam encontrar os quatro erros da
imagem, enquanto Suzana ia mediando a realização do que fora pedido:

Figura 38 – Atividade dos quatro erros.
Fonte: Registro próprio, 08 dez. 2017.

Alguns alunos descobriram os erros sem dificuldade. A professora Suzana fez a
atividade em conjunto e pediu para que falassem os erros que encontraram. Vivian:
“Semente da melancia.”; Júlia: “A gola da roupa da Magali.”; e Hélio: “O laço do cabelo
e a boca do gato”. Ao final da atividade, entregaram a folha para a professora e receberam
massa de modelar, formas com desenhos diferentes para modelar a massa e garfos de
plástico. Iniciando a brincadeira. Hélio voltou-se para mim: “Isso aqui é comidinha.
Come.”, Então perguntei para ele: “Como eu como?” Hélio: “Com a mão, é carne. Come,
vai!” E, então, fiz de conta que comi e disse a ele: “Está bom!” Hélio: “Pronto, tá bom”.
As crianças começam a cantar e Vivian veio conversar comigo. O tema da conversa girou
em torno do Natal, data próxima à observação. Vivian: “Tia, Papai Noel entra pela
chaminé”. Eu: “Ixi, na minha casa não tem chaminé”. Vivian: “Tem problema não, deixa
a janela aberta”. Eu: “Mas eu moro em apartamento”. Depois, outras crianças entraram
no bate-papo. Júlia: “Deixa o sapatinho embaixo da árvore que ele deixa o presente”.
Sérgio: “Não, ele passa e joga o presente pela chaminé”.
Enquanto eles falavam, eu respondia e participava do diálogo. Hélio me
perguntou: “O que você está fazendo?”, ao que respondi: “Estou fazendo meu dever.”, e
Hélio: “Mas isso não é letra, tá tudo juntinho”. Então, ele pediu para que escrevesse o
nome dele para que ele pudesse copiar e assim o fiz. Escrevi o nome em meu caderno de
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campo e ele pegou a caneta para copiar. Como estava chegando o momento de tocar o
sino, a professora cantou a música: “Tá na hora, tá na hora, de fazer a bolinha, tá há hora,
tá na hora, de guardar a massinha”. Nesse momento, disse para as crianças que aquele era
o meu último dia com elas e que gostei muito de conhecê-las. Agradeci também à
professora por ter me recebido em sua sala. Antes de sair, abracei carinhosamente cada
um.
Passo agora a descrever o período que estive com a segunda turma nos meses de
maio, agosto e setembro de 2018.
Em meu primeiro dia de observação participante, cheguei por volta das 7h30min.
e as crianças já estavam brincando com as peças de encaixe que são colocadas nas mesas
ao início das aulas. Vi brinquedos como boneco do Capitão América, carros e caminhões,
boneca da Mônica e uma Baby Alive (bonecas da linha Hasbro definidas pela empresa
como similares a bebês verdadeiros). Fui, então, surpreendida por Emília, uma aluna da
sala, que chegou até mim e me convidou para brincar com seus brinquedos Ela havia
levado uma foca que espirrava água quando era puxado seu rabo (palavra que ela usou
para a cauda da foca) e um robô que girava quando dava corda.

Figura 39 – Brinquedos de Emília: a foca e o robô.
Fonte: Registro próprio, 27 abr. 2018.

Após cerca de dez minutos, a professora iniciou a música: “Tá na hora, tá na hora
de guardar os brinquedinhos!” e esse era o sinal de que todos deviam ajudar a guardá-los
nos potes e os seus individuais nas mochilas. Em seguida, cantou a música:

Hoje é sexta-feira dia de alegria!
Violão: dão, da la, lão, daão, la, la, lão....
Flauta: pim, pi, ri, rim, pim, ri, pi, pim...
Bumbo: bum, bu, ru, rum, bum, ru, ru, rum...
Piano: tim, ti, ri, rim, tim, ti, ti, rim.... (Registro de áudio, 27 abr. 2018).
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Ao fim da música, as crianças foram chamadas para fazer fila e ir ao banheiro; em
seguida, todos foram para o refeitório merendar. Nesse momento, ajudei na distribuição
dos pratos de comida para as crianças; sentei-me ao lado de Bruno que, merendando,
ofereceu-me um pouco de seu lanche, mas disse-lhe que iria almoçar mais tarde e
agradeci. Terminada a merenda, fomos ao parque. Fui até à casa do parque e acompanhei
as crianças na brincadeira. Iniciamos um diálogo a partir da fala de Mara comigo:

Mara: Tô fazendo comida, tia!
Eu: O que tem hoje?
Mara: Tem arroz, feijão e angu.
Eu: Hum, eu quero! Quando ficar pronto me avisa!
Mara: Tia, tá pronto! Toma.
Eu: Tá uma delícia!
Mara: Tem bolo de sobremesa.
Eu: Bolo de que?
Mara: De morango (Registro de áudio, 27 abr. 2018).

Enquanto brincava com Mara, outras crianças corriam pelo pátio e a professora,
constantemente, pedia para que parassem de correr. Ao encerrar o tempo do parque,
voltamos para a sala e a docente falou: “Abaixando a cabecinha...”, ao que Gabriel disse:
“Eu já abaixei, tia”. Mara falou para mim: “Faz de conta que eu sou a professora e você
tem que abaixar a cabeça”. Eu segui a ordem e, logo, abaixei a cabeça também. Começou
a merenda do lanche de casa e a professora de Informática, Edileusa, chegou e levou
metade da turma para a aula e a outra metade ficou na sala terminando de merendar.
Quando a primeira turma retornou, a segunda seguiu para a Informática e a professora
distribuiu massa de modelar com garfo de plástico para eles manusearem. Laura então
disse: “Vou fazer cachorro-quente. Você quer? Toma, come!”. Eu perguntei: “O que tem
no molho?”. Ela respondeu: “Carne e linguiça”. E, a partir desse episódio, as crianças de
uma mesa próxima começaram a fazer linguiça, carne, chup-chup. Já Bruno disse para os
colegas: “Olha, fiz waffle!”. E perguntei: “É para comer?”. Bruno: “É!”. Eu: “É doce ou
salgado?”. Bruno: “É doce, tem banana”. Eu: “Hum, delícia! Obrigada”. Depois surgiram
bolos, hambúrgueres, morango de Páscoa e sorvete de massinha para eu experimentar.
Precisei perguntar para Mara o que era morango de Páscoa e ela me respondeu: “É o
morango no palitinho com chocolate. Minha mãe fez pra mim. É muito bom!”.
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Figura 40 – Morango no palitinho com chocolate.
Fonte: Registro próprio, 27 abr. 2018.

Ao mesmo tempo, Bruno, Bernardo e Uilliam brincavam de arma. Bruno usava o
garfo como arma, apontava para Uilliam, como se estivesse atirando, e reproduzia o
seguinte som: “Pow, pow, pow!”. No mesmo instante, Renata chegou para mim e disse:
“Tia, fiz para você comer de mentirinha”. Eu, por conseguinte, perguntei para ela o que
tinha feito e ela respondeu: “É sopa de mentirinha. É de carne e feijão”. Eu “comi” e disse
que estava muito bom! Logo antes do término da aula, despedi-me da turma e disse que
voltaria.
Retornando ao meu segundo dia de observação, cheguei às 7h30min. e as crianças
estavam com os brinquedos de encaixe, que já se encontravam em suas mesas. Cerca de
dez minutos depois, a professora Suzana começou a cantar: “Tá na hora, tá na hora de
guardar os brinquedinhos”. Após guardarem, fomos convidados a cantar a música de bom
dia. Cada um se virou na direção de um colega e a professora falou: “Vamos lá! Mãozinha
com mãozinha.”, e começou a cantar (Figuras 41 e 42):

Bom dia! Como vai você?
Meu amigo como é bom te ver. [criança bate a palma da mão na palma da mão
do colega]
Palmas, palmas, mãos com mãos. [batem palmas]
Agora um abraço de coração. [se abraçam] (Registro de diário de campo, 04
maio 2018).
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Figura 41 – Momento da música “Palmas, palmas...”.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.

Figura 42 – Momento da música em que se abraçam.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.
Ao término da primeira parte, cada um virou-se para outro colega e cantou
novamente a música. A professora disse que estava lindo e perguntou para eles: “Como
está o tempo? Vamos cantar sobre o tempo?”. E iniciaram a canção:

A janelinha fecha quando está chovendo. [crianças com mãos cobrindo os
olhos]
A janelinha abre quando o sol está aparecendo. [elas abrem as mãozinhas]
O guarda-chuva abre quando está chovendo. [levantam a mão como se abrindo
o guarda-chuva]
O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. [movimento como se
estivessem fechando o guarda-chuva]
A florzinha fecha quando está chovendo. [fecham as mãozinhas]
A florzinha abre quando o sol está aparecendo. [abrem as mãozinhas]
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Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu [mão nos olhos fazendo o movimento
abriu e fechou] (Registro de áudio, 04 maio 2018).

Após a música, a professora Suzana iniciou um diálogo com as crianças:
- Né Gabriel! [ele estava distraído]. E aí, como é que está o tempo? Tá
ensolarado?
Crianças: - Não!
Prof.: - Tá chuvoso? Tá chovendo?
Crianças: - Não.
Prof.: - Como é que tá? Tá nu....
Crianças: - Tá nublado.
Prof.: - Uma janelinha metade aberta e metade fechada.
Prof.: - Olha só, o tempo tá nublado. Hoje é sexta-feira, ontem foi quinta, a
gente coloriu de que cor? [A professora colore cada dia da semana de uma cor]
Gabriel: - Verde.
Prof.: - Hoje é sexta-feira, quem lembra a cor que a gente colore na sexta?
Uilliam: - Azul.
Prof.: - Vamos colorir?
Crianças: - Vamos!
Prof.: - Qual é o número do dia? Só um minutinho, Mislene [professora pediu
para ficar quietinha].
Ivo: - Quatro.
Raquel: - Cinco [Algumas crianças disseram A e a professora comentou
comigo que, realmente, quando o risco debaixo do quatro é encoberto ele se
parece com a letra A].
Prof.: - Quatro, hoje é dia quatro de maio, mês das mães começa com M e
termina com O. [A professora a todo tempo fazia perguntas para as crianças
responderem, mas agilizava as respostas] E qual é o ano? Dois mil e....
Gabriel: - Dezoito!
Prof.: - Muito bem! Vamos colorir de azul. Isso, vamos colorir a sexta-feira de
azul (Registro de áudio, 04 maio 2018).

E iniciou a música (Figura 43):
Hoje é sexta-feira dia de alegria!
Violão: dão, da la, lão, daão, la, la, lão....
Flauta: pim, pi, ri, rim, pim, ri, pi, pim...
Bumbo: bum, bu, ru, rum, bum, ru, ru, rum...
Piano: tim, ti, ri, rim, tim, ti, ti, rim....
(Registro de áudio, 04 maio 2018).
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Figura 43 – Momento da música em que tocam flauta.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.
Ao final da canção, fomos para o pátio em fila para ensaiar a música que seria
cantada no auditório em homenagem às mães. As crianças ficaram em pé e em fila para
primeiro, ouvirem e, depois, cantaram seguindo os gestos que as professoras faziam.
Alguns dos pequenos estavam cantando, outras riam e brincavam com os colegas – e as
professoras chamavam a atenção. As músicas ouvidas foram: Tum-Tum, de Mônica e
Márcia Kettle, e Mamãe me faz um cafuné, do Trem da Alegria. A primeira foi cantada
pelas oito turmas do turno da manhã e a segunda somente pelas quatro turmas do 1º
período. As professoras acharam a música do Trem da Alegria difícil para as crianças e
decidiram que procurariam outra. Ao fim do ensaio, a professora levou as crianças ao
banheiro e seguiu para o refeitório, os encaminhando depois ao parque. Já quando neste
espaço, Mara, Uilliam, Bruno, Gabriel, Laura e Emília estavam correndo e as meninas
fugiam dos meninos e eles as pegavam e as prendiam – prender é colocar encostado na
parede:

Figura 44 – Meninos prendendo as meninas.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.
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Diante da correria, a professora buscou brinquedos na sala para que eles parassem
de correr. Ela colocou os brinquedos no chão e os chamou para que cada um escolhesse
o que quisesse.

Figura 45 – Brinquedos no parque.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.

Figura 46 – Crianças escolhendo brinquedo.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.
Bruno pegou um trator e saiu brincando com ele pelo pátio, enquanto Luiza estava
na casinha brincando de fazer comida com uma panela de pressão em cima do fogão e,
em determinado momento, uma colega trouxe mais uma panela com garfo para ela. Laura
estava ao telefone e disse: “Ela falou que ela veio uma vez. Tchau”. Gabriel exibia um
colar que estava no meio dos brinquedos e dizia: “Olha o colar de ouro, aí!”. Eu resolvi
interagir com Clara que estava com um brinquedo na casinha e dialogamos:
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Eu: - O que você tá fazendo?
Clara: Lavando roupa.
Eu: - Então mexe. Deixa eu ver como lava a roupa.
Enquanto ela gira o botão, eu pergunto: - Onde você coloca a roupa?
Clara: - Aqui ó! Aqui dentro! [Ela mostra o brinquedo.]
Eu: - Aí dentro, ah! E tem que apertar algum botão?
Clara [girando o botão]: - A porta tá fechada.
Eu: - E tem que apertar algum botão?
Clara: - Aham! Alá, já tá batendo [me mostra a máquina].
Eu: - Já tá batendo? Deixa eu ver. [Ela vira para eu ver melhor, me mostra o
pano lá dentro e abre a porta.] Olha, é mesmo! Agora sai como daí?
Clara: - Oi?!
Eu: - Como que a roupa vai sair daí de dentro?
Clara: - É pra eu estender aqui ó! [Aponta para dentro da casa]
Eu: - Você vai estender aí no varal, aonde?
Clara: - Aqui no varal.
Eu: - No varal! Legal! Muito bem! Menina caprichosa, né!
Clara: - Uhum! (Registro de áudio, 04 maio 2018).

Figura 47 – A roupa batendo na máquina.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.
Nesse momento, aproximei-me da professora e contei para ela sobre a conversa
com Clara e ela me disse que as crianças já tinham utilizado esse brinquedo como uma
televisão e uma geladeira e achou incrível a versão de máquina de lavar, pois, quando
comprou para sua filha, o brinquedo era usado como um micro-ondas. Depois dessa
conversa, vimos que Raquel pegou uma peteca que estava no meio dos brinquedos e a
professora Suzana e eu fomos brincar também. Ensinamos às crianças que, para jogar
peteca, é preciso bater com a palma da mão aberta quando ela vem em nossa direção,
jogando para um colega.
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Figura 48 – Brincando de peteca.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.
Em outro momento, Gabriel se sentiu incomodado comigo e disse: “Ah não, tia,
tá tirando foto de todo mundo! Não vai tirar agora!” Ele entrou na casinha e fechou a
porta. Fui observar as crianças que estavam no labirinto conversando, mas, nesse
momento, encerrou horário destinado ao parque. Na sala, começaram a merendar o lanche
de casa e cantaram:

Meu lanchinho, meu lanchinho.
Vou comer, vou comer.
Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho.
E crescer, e crescer. (Registro de diário de campo, 04 maio 2018).

Encerrado o lanche, Edileusa chegou e levou os meninos para a aula. A professora
Suzana aproveitou para fazer atividades com alguns alunos quem ficaram na sala,
enquanto os outros brincavam de alinhavo. Quando os meninos retornaram, as meninas
foram para a Informática e eles foram brincar com o alinhavo. Bruno, meio sem paciência
para passar o cadarço no buraco, preferiu enrolá-lo na mão e Ivan, por sua vez, rodava o
seu. Enquanto isso, a professora aproveitou para organizar os livros de leitura e o
embornal para as crianças levarem os livros para a casa.
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Figura 49 – Preparando o embornal para levar livros de história para casa.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.

A docente explicou-me que, em todas as sextas-feiras, as crianças levavam um
livro para ler com a família e retornavam com eles nas segundas-feiras – quem se esquecia
de trazê-lo não levava na semana seguinte. Com todas as crianças em sala, a professora
os chamou para sentarem-se com “perna de índio” no chão, para que escolhessem o livro
que levariam para casa. Sentei-me junto a eles e Gabriel sentou-se do meu lado, dizendo
que estava de castigo e que eu também estava. Ao fim da escolha dos livros, todos
voltaram para suas mesas. Mara estava brincando com sua boneca Baby Alive, dando
mamadeira para ela, e Renata estava com sua boneca da Mônica:

Figura 50 – Meninas brincando com as bonecas Baby Alive e Mônica.
Fonte: Registro próprio, 04 maio 2018.
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A professora começou, então, a cantar com as crianças, enquanto aguardava o sino
tocar:

Fui na cozinha tomar café
Veio a formiguinha e subiu no meu pé
Aí eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir.
Fui no mercado comprar macarrão
Veio a formiguinha e subiu na minha mão
Aí eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir.
Fui na loja comprar um laço
Veio a formiguinha e subiu no meu braço
Aí eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir.
Fui na peixaria comprar atum
Veio a formiguinha e subiu no meu bumbum
Aí eu sacudi, sacudi, sacudi
Mas a formiguinha não parava de subir (Registro de áudio, 04 maio 2018).

Depois:

Eu tirei um dó da minha viola
Da minha viola eu tirei um dó
Dormir é muito bom, é muito bom [2 vezes]
É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom é bom. [2 vezes e batendo
palmas.]
Eu tirei um fá da minha viola
Da minha viola eu tirei um fá
Família é muito bom, é muito bom [2 vezes]
É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom [2 vezes e batendo
palmas.]
Eu tirei um si da minha viola
Da minha viola eu tirei um si
Silêncio é muito bom, é muito bom [2 vezes]
É bom camarada, é bom camarada, é bom, é bom, é bom [2 vezes e batendo
palmas.] (Registro de áudio, 04 maio 2018).

E arrematou: “- Abaixando a cabecinha!!”:

Alecrim, alecrim dourado que cresceu no mato sem ser semeado [2 vezes].
Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim [2 vezes]
(Registro de áudio, 04 maio 2018).

Enquanto as crianças estavam de cabeça baixa na mesa e em silêncio, a professora
passava com uma bola fazendo massagem nas costas, até que o sino bateu e os pais
entraram para buscá-los.
Iniciei o terceiro dia de observação chegando às sete horas. Ao contrário do ano
de 2017, em que as crianças faziam fila antes de irem para a sala, agora elas já chegam
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em suas salas sem precisar de fila. Diante do meu estranhamento, fui conversar com a
professora Suzana e ela relatou que, com a nova direção da escola, algumas modificações
ocorreram, em acordo com o que fora discutido entre os funcionários na reunião
pedagógica. Chegamos com brinquedos de encaixe nas mesas e fomos sentando. Mislene
montava suas peças e disse que tinha feito um avião. Não demorou muito para ouvirmos
a música “Tá na hora, tá na hora de guardar os brinquedinhos!” e, em seguida, fomos para
o pátio ensaiar a música para as mães no auditório. A professora, então, disse-me que
resolveram mudar a música porque acharam a primeira difícil e havia pouco tempo para
ensaiar com as crianças – a homenagem seria no dia seguinte. O 1º período cantou:

Mamãe minha mãezinha, gosto muito de você.
Você é minha rainha, você é meu bem querer.
Nas minhas orações eu lembro sempre de você.
Agradeço ao bom Pai, por ter me dado você (Registro de áudio, 09 maio 2018).

Voltando para sala, a professora pediu-me ajuda para fazer junto com as crianças
um cartaz que colocaria no pátio. Elas receberam a metade de uma folha A4 com o
desenho de uma coroa colado na ponta e a atividade consistia em desenhar a cabeça da
mamãe embaixo dessa coroa (Figura 51). Antes de iniciar, a professora explicou o que
seria feito no quadro, para que todos pudessem ver. Iniciamos a atividade indo de mesa
em mesa para orientar a todos e ajudar quem precisasse (Figura 52).

Figura 51 – Crianças desenhando a mamãe.
Fonte: Registro próprio, 09 maio 2018.
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Figura 52 – Cartaz para o dia das mães.
Fonte: Registro próprio, 09 maio 2018.
Ao término dessa atividade, fomos para o refeitório e voltamos à sala para o lanche
de casa. Hugo, que já havia terminado sua merenda, pegou um livro de história e começou
a contá-la para Gabriel e depois pegou uma revista e mostrou para Uilliam o hambúrguer
que estava na capa, continuou folheando e mostrou um prato de comida. A professora
Suzana pediu para que guardasse a publicação e falou para as crianças tirarem suas blusas
de frio e guardarem na mochila, porque iriam para a aula de Educação Física. Nesse dia,
a professora Referência 1 (Suzana) saía às nove horas e a professora de Educação Física
(Adriana) assumia a turma logo em seguida. Antes de irmos para o pátio, Adriana
explicou que faríamos arremessos (Figura 53). Saímos em fila e, já no pátio, sentamos
próximos a ela que, em seguida, nos mostrou a cesta, a bola e como seria realizada a
atividade. Adriana chamou um de cada vez para fazer os arremessos (Figura 54) e, diante
da dificuldade apresentada por muitos alunos, pediu a Uilliam que buscasse uma cadeira
utilizada pelas crianças na sala para que eles subissem e fizessem, novamente, a atividade
proposta.
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Figura 53 – Criança fazendo o arremesso.
Fonte: Registro próprio, 09 maio 2018.

Figura 54 – Criança fazendo arremesso em cima da cadeira e com ajuda da professora.
Fonte: Registro próprio, 09 maio 2018.
Eu fiquei na torcida, com os que estavam sentados.

Figura 55 – Na torcida com as crianças.
Fonte: Registro próprio, 09 maio 2018.
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Depois de um tempo de atividade, a professora Adriana passou para a seguinte,
em que todos deveriam correr de uma parede a outra, sendo um menino e uma menina
por vez, até todos participarem. Após essa atividade, os alunos puderam brincar no parque
cerca de quinze minutos e voltamos para a sala, onde lhes foi entregue um lenço
umedecido, para que limpassem as mãos. Emília, então, me mostrou seu braço e disse:

Emília: É de verdade.
Perguntei a ela: O que é de verdade?
Emília: “Isso aqui, ó!
Eu: O que é isso?”.
Emília: Machucado.
Eu: Machucado?! E isso aí que que você colocou em cima, o que é?
Emília: Papel absorvente de limpar a mão.
Eu: Papel absorvente de limpar a mão? (Registro de áudio, 09 maio 2018).

E Emília balança a cabeça acenando que sim. As crianças pegaram suas cadeiras
e fizeram um círculo na frente da sala e sentaram-se conversando e brincando. O sino
bateu e os pais entraram para buscá-los.
Em meu quarto dia de observação, cheguei à sala de aula com os brinquedos de
encaixe já sobre a mesa e, à medida que as crianças chegavam, iam se sentando e
brincando. Para encerrar o momento de brinquedos, a professora cantou “Tá na hora, tá
na hora, de guardar os brinquedinhos.” e, depois de guardados, cantou com os alunos as
músicas de bom dia e do tempo. Nesse dia da semana, a professora Referência 2, Letícia,
entrava na sala para ministrar cinquenta minutos de aula e a Referência 1, Suzana, por
conseguinte, saía. Quando Letícia entrou, montou um teatro de dedoches sobre a família
e o apresentou para as crianças.

Figura 56 – Teatro de dedoches.
Fonte: Registro próprio, 24 maio 2018.
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Letícia perguntou: Quem mora na sua casa? [E deixou que cada um
respondesse, nem todos responderam].
Mara: Eu moro com minha mãe e com meu pai.
Bruno: Moro com minha mãe, com meu pai, meu avô e meu cachorro.
Emília: Mãe, pai, irmão, cachorrinha que chama Meg e um peixinho.
Bernardo: Meu pai.
Prof.: Mais alguém quer falar?
Gabriel: Moro com minha mãe, minha irmã e minha tia.
Ivan: Minha mãe e meu irmão não mora com a gente, ele mora no beco.
Fabrício: Mora minha mãe, meu pai e meu cachorrinho Amendoim (Registro
de áudio, 24 maio 2018).

Enquanto a Letícia iniciou a história, as crianças ficaram curiosas e alguns
chegaram a se levantar para ver por trás da janela. Por isso, a professora chegou a pedir
aos mesmos para se sentarem, mas, sem ser atendida, continuou a história. Bruno pediume para levá-lo ao banheiro, falei com a professora para que ela soubesse para aonde
estava levando a criança, e fui acompanhá-lo. Quando voltamos, a história já estava
chegando ao fim, mas foi possível ver os dedoches e ouvir a música – as crianças bateram
palmas e algumas se levantaram para dançar enquanto a ouviam:
Diga quem mora na sua casa quem mora com você.
Com quem você divide o que gosta quem mora com você
Eu moro com meu pai, minha mãe e minha irmã eu moro com a minha vó
Eu moro com minha mãe, meu avô e meu irmão
Eu moro só com meu pai
Diga quem mora na sua casa quem mora com você.
Com quem você divide o que gosta quem mora com você
Eu moro com meu pai, minha mãe e meu irmão
Eu moro com a minha mãe, seu marido e meio irmão e no sábado fico com
meu pai
Todas famílias tão diferentes, famílias com pouca ou com muita gente
Isso não importa, cumpra o seu dever e viva com a família bem pertinho de
você
Todas famílias tão diferentes, famílias com pouca ou com muita gente
Isso não importa, cumpra o seu dever e viva com a família bem pertinho de
você (Registro de áudio, 24 maio 2018).

Após a música, Letícia foi em cada mesa para mostrar os dedoches aos alunos
(Figura 57) e, em seguida, conversou com as crianças. Elas disseram o que mais gostaram
e foi possível saber que a história tinha como personagens a Mariazinha – que contava a
história de sua família e apresentava quem morava em sua casa, o papai, a mamãe, o
irmão, o vovô e a vovó.
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Figura 57 – Crianças apreciando de perto os dedoches.
Fonte: Registro próprio, 24 maio 2018.
Ao fim da conversa, a docente levou, em fila, as crianças ao banheiro e as deixou
no refeitório, onde professora Suzana voltou a se encontrar com elas. Após a merenda,
voltamos para a sala e merendamos o lanche de casa. Nesse dia, não fomos ao parque, as
crianças fizeram atividades em sala e depois brincaram de massa de modelar. Despedime da turma às 10h30min.
Retornei à escola para o quinto dia de observação e, nele, além das peças de
encaixe, os pequenos puderam brincar com os brinquedos de casa. Ivan estava com sua
máscara de Homem Aranha e os meninos ficaram ansiosos para que ele a emprestasse.
Quando me aproximei para ver sua máscara e perguntei se era do Homem Aranha, ele me
corrigiu: “É a máscara do Spider-man”. Usava a máscara enquanto brincava e montava a
teia por onde o super-herói passava. Quando Fabrício pegou a máscara emprestada para
brincar, fez pose e pediu para eu tirar uma foto (Figura 58).
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Figura 58 – Fabrício pediu para tirar uma foto sua com a máscara.
Fonte: Registro próprio, 06 jun. 2018.
Em seguida, ao ouvirem a música “Tá na hora, tá na hora de guardar os
brinquedinhos”, todos ajudaram a guarda-los, e, depois, sentaram-se em roda com “perna
de índio”, afim de cantaram as canções de bom dia e do tempo. Dando continuidade à
aula, a docente iniciou a história Eram dez lagartas..., de Debbie Tarbett e, quando
terminou, cada um voltou para sua mesa e as crianças receberam caneta hidrocor para
desenhar (Figura 59). Também, foram orientadas a pegarem suas fichas com os nomes
para escrevê-los na folha. Envolvi-me nos trabalhos da professora e auxiliei aquelas
crianças que precisaram de ajuda na escrita. Ao término dessa atividade, as crianças
foram, em fila, para a merenda e, depois, brincar no pátio com os brinquedos levados pela
professora. Nesse momento, por diversas vezes ela pediu para brincarem sentados. Após
a brincadeira, os alunos voltaram em fila para a sala onde folhearam alguns livros de
história, aguardando o sino tocar para irem embora.
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Figura 59 – Desenho com caneta hidrocor.
Fonte: Registro próprio, 06 jun. 2018.
No sexto dia de observação, a aula iniciou com os brinquedos sobre a mesa para
as crianças brincarem, mas cerca de uns trinta minutos depois já ouvimos “Tá na hora, tá
na hora de guardar os brinquedinhos”, e nos sentamos em círculo com “perna de índio”
para cantarmos a música do tempo. Após este momento, professora Suzana perguntou:

Prof.: Como é que está o tempo? Tá ensolarado?
Crianças: Não, tá frio.
Prof.: Então é uma janelinha aberta e a outra fechada (Registro de áudio, 07
jun. 2018).

Ela então pegou os crachás, mostrou o nome de todos e, em seguida, colocou-os
no chão, avisando que cada um deveria identificar o seu e pegá-lo, para colocar no
pescoço. Para tanto, cantou duas músicas e, quando a criança ouvia seu nome, buscava
pelo seu crachá. As músicas cantadas na atividade, por sua vez, foram:

O barquinho vai levando o meu nome com carinho [Crianças faziam gesto com
a mão como em forma de onda do mar.].
Hugo agora vai viajar neste barquinho [Hugo pegava seu crachá.] (Registro de
áudio, 07 jun. 2018).
Eu sou um marinheiro do meu barco de vapor.
Lá vou eu [Mãos juntas balançando de um lado para o outro.].
As águas vão passando e eu vou vendo minha amiga Ana [Cada vez que
repetia dizia o nome de outra criança] (Registro de áudio, 07 jun. 2018).

Na mesma roda, cada um recebeu um pedaço de corda e professora Suzana disse
que era para eles fazerem o numeral dois (Figura 60). Ela deixou que cada um fizesse
sozinho e depois foi ajudando-os a formar o numeral no chão. Percebi que algumas
crianças aproveitaram o pedaço de corda para brincar.

157

Figura 60 – Crianças fazendo o numeral dois com a corda.
Fonte: Registro próprio, 07 jun. 2018.
Após essa atividade, fomos em fila para o banheiro e, depois, para o refeitório
merendar. Quando retornamos, fizemos o lanche de casa. Nesse dia, a professora de
Educação Física, Adriana, assumia a aula a partir das nove horas e a professora Referência
1, Suzana, por sua vez, se despedia. A aula de Educação Física iniciou no pátio coberto,
com as crianças em roda e brincando:

Pingo, pingo, pingo maninha.
É de carrapicho.
Vou jogar _______ na lata de lixo [Nome de uma criança.].
O lixo vazou, a lata furou! [Quando já não se consegue fazer a roda.]
[A professora usou o seguinte critério: quem entrava na roda escolhia a
próxima criança a também entra].

E:

Atirei o pau no gato, to, to, mas o gato, to não morreu, reu, reu.
Dona Chica, ca admirou-se se, do berro, do berro que o gato deu.
Miau [Todos se sentaram no chão] (Registro de áudio, 07 jun. 2018).

Ao término da roda, Adriana explicou a atividade: as crianças iriam passar por
cima do desenho dos pés, seguindo a orientação do dedão (Figura 61). Ela usou para tanto
as seguintes coordenadas: frente, atrás, lado do banheiro (direita) e lado do portão
(esquerda). As crianças se empolgaram com o que foi proposto e a professora ajudou
quando foi preciso.
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Figura 61 – Crianças desenvolvendo a atividade.
Fonte: Registro próprio, 07 jun. 2018.
Ao fim da atividade, os pequenos já estavam um pouco dispersos e Emília
começou a mexer em meu cabelo e foi acompanhada por Gabriel, que começou a mexer
do outro lado (Figura 62). A menina dizia que estava cortando meu cabelo. Ivan também
resolveu ajudar e disse que estava fazendo uma escova. Não demorou muito para outras
crianças se aproximarem para mexer em meu cabelo e precisei parar com a brincadeira
nesse momento, pois todos foram chamados para ir ao banheiro. De volta à sala, cada um
recebeu um lenço umedecido para limpar a mão e a professora pediu para pegarem as
mochilas e ficarem quietas, porque o sino já iria bater e os pais entrariam para pegá-los.

Figura 62 – Crianças mexendo em meu cabelo.
Fonte: Registro próprio, 07 jun. 2018.
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Retornei para o sétimo dia de observação participante e cheguei na sala junto com
algumas crianças, com os brinquedos de encaixe já em cima da mesa. Laura fez um muro
alto para proteger as pessoas e Beatriz me disse que tinha um monte de spinner – quando
olhei, vi que eram as rodas do brinquedo que se assemelham a esse brinquedo. Perguntei
o que um spinner fazia porque eu não conhecia e ela me respondeu: “Ele roda”. Hugo
disse que havia feito um avião e Nicolau que havia feito um “trombonalda” (sic). Sem
saber o que poderia ser, perguntei a ele e a professora Suzana também ficou curiosa para
saber o que era. Ele nos explicou que era o que dava trombada nos alienígenas; era um
menino que usava muito sua imaginação, sempre com palavras diferentes e, com isso,
mostrava-se criativo. Ivan, por sua vez, estava brincando na mesa com um carro vermelho
da Hot Wheels e fazia sons quando brincava de correr com ele. “Tá na hora, tá na hora de
guardar os brinquedinhos” – o sinal de que a brincadeira havia terminado. Dando
continuidade ao que fora iniciado na última aula, Suzana entregou uma corda para cada
criança formar o numeral dois em cima da mesa, indo de mesa em mesa ver se todos
haviam conseguido e ajudou os que estavam com dificuldade.

Figura 63 – Crianças fazendo o numeral 2 com a corda na mesa.
Fonte: Registro próprio, 08 jun. 2018.
Depois da atividade com a corda, foi a vez de usar cola colorida para trabalhar o
numeral. Foram usadas as cores verde, azul e vermelha e eu fui ajudar a professora,
porque cada criança fazia o numeral com a cola colorida em uma folha A4 branca, sendo
que muitas delas precisavam de ajuda. Na primeira vez, seguramos as mãos dos alunos,
para apoiar e orientar, e, nas duas últimas, cada um fez sozinho, tendo intervenção da
professora apenas quando solicitada pela criança. Ao fim dessa atividade, todos foram
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levadas em fila ao banheiro e, depois, para a merenda no refeitório. Somente três alunos
da turma não quiseram merendar e ficaram brincando na mesa, havendo interferência de
outra professora para que não atrapalhassem os colegas. Do refeitório, seguimos para o
parque, onde as crianças brincaram muito, enquanto a professora pedia para que não
corressem. Hugo, Mislene, Renata e Ivan brincaram a maior parte do tempo na casinha –
Renata estava muito sorridente:

Figura 64 – Crianças brincando na casinha.
Fonte: Registro próprio, 08 jun. 2018.
Os pequenos, então, resolveram aproximar os brinquedos para que pudessem
passar com mais rapidez de um ao outro:

Figura 65 – Aproximando os brinquedos.
Fonte: Registro próprio, 08 jun. 2018.
Voltando do parque, as crianças foram para a aula de Informática com a professora
Edileusa (Figura 66). Nesse dia, foi possível levar todos ao mesmo tempo, em razão da
paralisação dos caminhoneiros, que acarretou na ausência de muitos alunos.
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Figura 66 – Aula de Informática.
Fonte: Registro próprio, 08 jun. 2018.
Quando retornaram para a sala, puderam brincar com seus brinquedos e a
professora Suzana colocou, novamente, os de encaixe nas mesas. Ao som do sino, as
crianças pegaram suas mochilas para ir embora.
No oitavo dia na escola, a aula iniciou com os brinquedos de encaixe e as crianças
brincaram montando carros e robôs. Eu mostrei a eles o caminhão que fiz com as peças
que estavam na mesa e logo quiseram saber como eu fiz para tentarem fazer um igual ao
meu. Assim, brincamos um bom tempo, até que a professora cantou a música “Tá na hora,
tá na hora de guardar os brinquedinhos!”, indicando que deveríamos guardar os
brinquedos. Depois, nos chamou para a roda, onde trabalhou o dia da semana e o mês no
calendário, cantou a música do tempo e definiu os ajudantes do dia, que seriam Hugo e
Renata. Também, contamos a quantidade de crianças que estavam na sala, com Hugo
contando a quantidade de meninos e Renata a de meninas. Ao fim dessas atividades,
cantamos a música de bom dia.
Em seguida, voltamos para as nossas mesas e Suzana nos explicou o que faríamos:
cada um receberia uma caneta hidrocor grossa para copiar o nome da ficha três vezes.
Terminando a atividade, fomos em fila ao banheiro e, de lá, seguimos para o refeitório,
onde merendamos o lanche da escola. Depois de vinte minutos de merenda, voltamos
para a sala e iniciamos a merenda de casa e, logo, a professora Adriana de Educação
Física chegou para assumir a turma, enquanto que Suzana foi embora. Finalizando o
lanche, fomos para o pátio em fila para iniciar a aula de Educação Física e Gabriel me
chamou para a fila, porque eu demorei um pouco para me levantar. Começamos com 15
minutos de parque, já que as crianças pediram, e, em seguida, nos sentamos em círculo
para Adriana falar que iria continuar trabalhando brincadeiras do folclore. A primeira
trabalhada foi a música Atirei o pau no gato, escolhida pelas crianças para brincar de
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roda. A professora precisou chamar a atenção de algumas crianças várias vezes porque
estavam “atrapalhando” a roda, fazendo movimentos contrários aos pedidos por ela. Em
seguida a professora sugeriu a canção A canoa virou:

A canoa virou quem deixou ela virar.
Foi por causa do Hugo que não soube remar.
Adeus, adeus, adeus Hugo. Adeus Hugo do meu coração [Essa parte da música
foi cantada até que todos da roda virassem de costas.].
Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Hugo lá do fundo do mar
[Nesse momento, à medida em que o nome da pessoa era chamado, desvirava
e voltava para a roda] (Registro de áudio, 11 jun. 2018).

Terminada a música da canoa, Nicolau sugeriu que brincássemos de Pato, pato,
ganso – que consiste em uma criança em pé e as outras sentadas em círculo, a que está
em pé anda passando a mão na cabeça dos colegas “dizendo pato, pato” e, quando diz
ganso, a criança que ela está com a mão na cabeça precisa sair correndo para tentar pegar
quem está em pé e essa precisa correr para sentar no lugar de quem está correndo antes
de ser pega. A pedido da professora, ele explicou para todos como era a brincadeira e
iniciamos a atividade. Por volta das 10h30min., retornamos para a sala, bebemos água e
alguns foram ao banheiro. Vitória perguntou-me se eu estava rouca, pois estava falando
com uma certa dificuldade devido a uma crise alérgica. Eu disse a ela que minha garganta
estava irritada, mas ela foi até o cartaz de combinados da sala e disse-me que só pode
falar baixo porque é um combinado da turma (Figura 67). Em seguida, começamos a
arrumar nossas mochilas e pastas para irmos para casa, pois já se aproximava a hora de
tocar o sino e, ao som desse, os pais chegaram para buscar seus filhos.
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Figura 67 – Cartaz com registro dos combinados da turma.
Fonte: Registro próprio, 11 jun. 2018.
O nono dia começa com os brinquedos em cima da mesa e com as crianças
chegando e se sentando onde queriam. Às 7h30min., o sino da escola tocou e a professora
Suzana avisou que iríamos guardar os brinquedos para irmos até a quadra ensaiar para o
desfile cívico, em comemoração ao dia sete de setembro. Saímos em fila da sala e nos
encontramos com as outras turmas, para serem organizadas em quatro fileiras, sendo duas
de meninas e duas de meninos, e dar um volta na quadra (Figura 68). A professora sempre
organizava as crianças na fila, umas porque andavam devagar, outras muito rápido e
outras conversavam.

164

Figura 68 – Ensaio para o desfile cívico.
Fonte: Registro próprio, 12 jun. 2018.
Voltando para a sala, iniciamos uma atividade de pintura com as mãos e os dedos
para fazer um jardim. Enquanto Suzana pintava as mãos com as crianças, fui ajudandoos na pintura com os dedos. Às 8h15min., saímos em fila para ir ao banheiro e, de lá,
fomos para a merenda. Retornando para a sala, começamos a colorir um desenho da
Magali, personagem da Turma da Mônica, vestida de fada, e também foram coladas
lantejoulas de diversas cores em algumas partes do desenho. Quando todos haviam
terminado, iniciamos a merenda de casa, que nesse dia não demorou muito, pois a
professora disse que ainda havia muitas coisas para fazermos. Terminamos, sentamos em
roda, com “perna de índio”, e as fichas com nomes dos alunos foram colocadas no chão
– cada um deveria identificar seu nome e pegar sua ficha com a seguinte música:

Eu sou um marinheiro no meu barco de vapor. Lá vou eu!!!As águas vão
passando e eu vou vendo minha amiga Clara, Renata, Mara, Mislene [Cada
nome chamado, a criança se levantava para identificar seu nome e pegar sua
ficha] (Registro de áudio, 12 de jun. 2018).

Após todos pegarem suas fichas, a professora explicou que queria que cada um
identificasse a primeira letra do seu nome e o falasse para ela e para os colegas. Também,
que contassem a quantidade de letras que formava seu nome. Assim, ela começou
mostrando que o nome dela começava com S de Suzana e contou junto com as crianças
o total de letras que formam seu nome. Cada criança fez a mesma atividade e foi ajudada
quando precisou. Ao fim da atividade, cada um voltou para a sua mesa e recebeu massa
de modelar verde para brincar. Vitória trouxe um pastel de goiabada para eu experimentar
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e eu ofereci a ela o biscoito que havia feito. Na mesa em que eu estava, Hugo fez suco,
Gabriel fez toddynho e Mara fez iogurte, sempre experimentávamos o que o outro colega
fazia. Já passava das 10h30min., quando professora Suzana chamou com a música: “Tá
na hora, tá na hora, de fazer a bolinha. Tá na hora, tá na hora, de guardar a massinha”.
Era momento de fazer a bolinha e guardar a massa de modelar porque o sino tocaria, o
que indicava, portanto, o horário da saída.
O décimo dia começa com os brinquedos em cima da mesa e algumas crianças
chegaram com brinquedos: David estava com seu boneco do Wolverine, Mara com sua
boneca Baby Alive e Hugo com um carro vermelho. Brincamos até 7h40min., quando
então a professora Suzana cantou: “Tá na hora, tá na hora, de guardar os brinquedinhos”.
Sentamos em roda, em “perna de índio” e cantamos a música do bom dia, do tempo e a
música da sexta-feira (“Hoje é sexta-feira dia de alegria..”). Depois de cantar as canções,
Suzana reclamou com as crianças que os livros do canto da leitura estavam muito
amassados e que alguns estavam com as páginas arrancadas. Ela chegou a pegar alguns
para podermos ver como estavam e apresentou à turma um combinado sobre quando e
como usar os livros. A mesma aproveitou, ainda, a roda para contar a história de PeterPan, da Coleção Ciranda Cultural. Peter-Pan era um menino que vivia na Terra do Nunca
e que conheceu Wandy, uma menina que viveu aventuras com o menino e seus amigos.
O Capitão Gancho era o malvado da história. Depois de ouvirmos a história, professora
Suzana pediu para que cada um voltasse para o seu lugar e fizesse um desenho sobre a
história. Antes, entretanto, escrevemos o nome da narrativa na folha e, aí sim, iniciamos
a ilustração, com cada um mostrando o que havia desenhado para os colegas e para a
professora.

Figura 69 – Desenho da história Peter-Pan.
Fonte: Registro próprio, 14 jun. 2018.
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Saímos em fila para ir ao banheiro e depois para o momento da merenda no
refeitório. Após isto, voltamos em fila para a sala, e a professora deu início ao lanche de
casa, pedindo para merendarmos em silêncio e sentados. Não fomos ao parque nesse dia
e, como ninguém perguntou, a professora não explicou o porquê. Brincamos um pouco
com a massa de modelar e com os moldes de figuras diferentes, sendo que, quem estava
com o brinquedo trazido de casa, pôde brincar mais um pouco com ele. Antes do sino
tocar, a massa de modelar foi recolhida pela professora e ela nos ensinou a parlenda do
jacaré:

Jacaré foi a cidade e não sabia o que comprar,
comprou uma cadeira para a comadre se sentar.
A comadre se sentou, a cadeira esborrachou,
coitada da comadre foi parar no corredor.
(Registro de áudio, 14 de jun. 2018).

Aproveitou para relembrar a parlenda dos dedos:

Dedo mindinho,
Seu vizinho.
Pai de todos,
Fura bolos,
Mata piolhos. (Registro de diário de campo, 14 de jun. 2018).

E finalizou com: “Abaixando a cabecinha!”. Já passava das 10h45min. quando o
sino tocou para as crianças irem embora.
Iniciamos o décimo primeiro dia de observação com a professora Letícia
(Referência 2). Ela trouxe um pote cheio de brinquedos de encaixe e estes foram dispostos
nas mesas para as crianças poderem brincar assim que chegassem. Fabrício, por exemplo,
fez um carro e ficou brincando com ele sobre a mesa (Figura 70):
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Figura 70 – Fabrício com o carro de peças de encaixe.
Fonte: Registro próprio, 15 jun. 2018.

Algumas crianças estavam com brinquedos em suas mochilas, como o carro de
David, o dinossauro de Hugo, a boneca princesa da Beatriz e os arcos de cabelo de Clara
e Mara – que também serviram de brinquedo. Enquanto estávamos na atividade, a
professora preparava seu material para contar uma história – Gabriel chegou a ir até à
mesa para ver o que ela estava fazendo, mas ela pediu que ele se sentasse. Às 7h30min.,
o sino tocou, era um sinal de que as turmas deviam sair em fila para ir ao pátio ensaiar
para o desfile cívico. Logo, os brinquedos foram guardados e saímos para encontrar com
as outras turmas. Ao fim do ensaio, fomos ao banheiro e ficamos no pátio cantando a
música marcha soldado, à espera da hora da merenda:
Marcha soldado, cabeça de papel.
Se não marchar direito vai preso no quartel.
O quartel pegou fogo.
A polícia deu sinal.
Acode, acode, acode a bandeira nacional [Estávamos cantando e marchando].
(Registro de diário de campo, 15 de jun. 2018).

Entramos para o refeitório e ajudei a servir os pratos de comida às crianças,
somente Eduarda e Yuri não quiseram merendar. Voltamos para a sala e a professora
Letícia sentou em roda com todos para contar a história – Um conto do nosso folclore, de
Ângela Lago. A professora começou sua fala dizendo que era uma história para trabalhar
o folclore, que são as lendas e as tradições do nosso país, inclusive as comidas típicas
brasileiras, como angu, mandioca, feijoada – tradicionais em diversas regiões. Gabriel
falou que havia comido feijoada na igreja do avô dele. Hugo disse para ela que a
professora de Educação Física, Adriana, também estava trabalhando folclore com eles.
Letícia apresentou a história com um chapéu na cabeça e disse que era o urubu da
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narrativa, trouxe uma tartaruga de crochet e um violão de plástico. A medida que a
professora Letícia foi contando a história e mostrando as figuras do livro, ela apresentava
o que trouxe e as crianças riam, mostravam interesse pelos objetos e a professora pedia
para ficarem sentados e quietos prestando atenção na história e, ao fim, deixou que as
crianças pegassem em suas mãos. Também entregou um livro da mesma e pediu para
terem cuidado para não rasgar.
Às nove horas, a professora de Educação Física chegou para dar uma aula de
cinquenta minutos e saímos em fila, em direção ao pátio. Ela pediu para que todos se
sentassem no chão, pois explicaria a atividade, que seria um pique parede. Perguntou,
então, se eles sabiam o que era e Nicolau disse que sim, que nesse pique se pegava quem
não estivesse encostado na parede. Logo todos começaram a correr e Adriana correu com
eles. Voltamos para a sala e iniciamos a merenda de casa, todos pediram água porque
estavam com sede depois de correrem. Às 9:50, a professora Letícia retornou e Mara e
Clara ainda estavam merendando, por isso ela aguardou um pouco mais e, quando
pretendia começar a atividade com as crianças, elas foram chamadas para fazer atividade
recreativa em comemoração à Semana Nacional da Educação Infantil. A coordenadora
pedagógica da escola trabalhou músicas infantis no pátio com as crianças, como Ciranda,
cirandinha; Pirulito que bate, bate; Marcha soldado (Figuras 71 e 72) e elas dançaram e
se divertiram até às 10h30min., quando entraram para a sala e começaram a se preparar
para a saída. Enquanto o sino não tocava, a professora deixou que brincassem mais um
pouco com o brinquedo de encaixe. Ao som do sino, este foi guardado com pressa porque
os pais já estavam entrando para buscar os pequenos.

Figura 71 – Crianças brincando no pátio.
Fonte: Registro próprio, 15 jun. 2018.
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Figura 72 – Crianças brincando no pátio.
Fonte: Registro próprio, 15 jun. 2018.
Começamos com brinquedos de encaixe nas mesas o décimo segundo dia de
observação. Hugo, Uilliam e Ivan brincavam de montar armas e atirar no colega, já
Beatriz e Raquel, apesar de estarem com brinquedos, não se mostraram tão interessadas
e preferiram conversar. Daniel montou um caminhão e começou a mostrar para os colegas
e para professora Suzana, que disse a ele que ficou muito interessante. Às 7h30min., o
sino tocou para irmos ao pátio fazer o ensaio do desfile cívico. As crianças das turmas do
2º período formaram quatro filas na frente e as turmas do 1º período, por sua vez,
formaram suas filas atrás, segurando em cordas para marcharem. Às oito horas, já
estávamos de volta e Suzana iniciou a canção do bom dia e da janelinha, resolvendo, em
seguida, com as crianças, quem seriam os ajudantes do dia, sendo eleitos David e
Eduarda. Em seguida, ela pintou o dia no calendário com a cor azul, trabalhou o numeral
com as crianças e pediu para David contar a quantidade de meninos e Eduarda a
quantidade de meninas, cabendo a mim contar a quantidade de crianças na sala naquele
dia.
Quando saímos do refeitório, a professora pediu para sentarmos no pátio. Ela
aproveitou o momento para ensaiar junto com a professora de Educação Física, Adriana,
a música que sua turma e da professora de outro 1º período iriam dançar na festa da
primavera. As crianças seguraram na ponta de um tecido rodado, em que havia uma
criança no meio, como se estivesse usando uma saia. Bruno chegou a falar que o pano
estava rasgado. Ao som da música, as professoras mostraram que as crianças deviam
dançar e rodar segurando a saia (Figura 73).
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Figura 73 – A dança da saia.
Fonte: Registro próprio, 19 jun. 2018.
A música era Menina bonita, de Cagério de Souza:

Quem é essa menina
Com laço de fita
Vestido colorido
Que coisa mais bonita.
Eu vou dançar
Com essa menina eu vou dançar
Eu vou dançar
Ela vai ser o meu par
Gira, gira, gira, oh menina
Faça o seu vestido rodar
Segura na barra do vestido, oh menina
E dê uma abaixadinha
Pra cumprimentar (Registro vídeo, 19 jun. 2018).

Terminando o ensaio, voltamos para a sala de aula e ficamos na companhia da
professora Adriana, que iniciou a merenda de casa. As crianças começaram a abrir seus
lanches e tomar água. Bruno, que estava sentado na mesma mesa em que eu, pediu-me
para abrir sua garrafa de suco e ofereceu-me, dizendo que era suco de cerveja. Perguntei
a ele como era esse suco e o menino me respondeu que era muito gostoso, e que seu pai
sempre tomava. Aproveitei também para lanchar uma banana. Ao terminar o momento, a
professora nos levou para o pátio e deixou que brincássemos por alguns minutos no
parque e, depois, nos chamou para brincar de roda com cantigas folclóricas, como
Ciranda cirandinha e A canoa virou. Fomos ao banheiro e sentamos no pátio para
participar da atividade caixa musical, em comemoração à Semana da Educação Infantil.
Uma criança tirava de dentro da caixa uma figura e deveria cantar uma canção que tivesse
o nome do desenho encontrado. Daniel, por exemplo, retirou a figura de uma menina com
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laço de fita, mas não sabia cantar nenhuma música e fui ajudá-lo com a música Menina
bonita do laço de fita qual é seu segredo pra ser tão pretinha, eu cantava em seu ouvido
e ele repetia no microfone:

Figura 74 – Daniel cantando.
Fonte: Registro próprio, 19 jun. 2018.
Outras crianças tiraram figuras, como: borboleta, jacaré, sapo, galinha, aranha,
estrela, e, para cada figura, uma música foi cantada. Já passava das 10h30min. quando
voltamos para a sala de aula. Os alunos foram orientados a beber água, guardar seus
materiais e colocar a mochila nas costas, porque o horário de bater o sino estava próximo.
A professora Adriana deixou que cada um pegasse um livro de histórias para ler,
aguardando o momento de ir embora. Ao bater o sino, os pequenos começaram a guardar
os livros no canto de leitura, ao passo que seus pais foram chegando para buscá-las.
O décimo terceiro dia aconteceu em uma sexta-feira e algumas crianças se
lembraram de levar brinquedos: Daniel levou seu boneco do Batman e Hugo seu carro
laranja. Suzana não colocou brinquedos de encaixe nas mesas, mas disponibilizou
brinquedos diversos para as crianças. Clara pegou algumas panelas e pratos e foi fazer
comida. Depois, ofereceu-me um pouco de arroz, feijão e carne com chá de queijo e, em
seguida, foi lavar as vasilhas (Figura. 75). Laura acompanhou a colega e fez abóbora,
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feijão e macarrão; Hugo, por sua vez, pegou uma chave de roda e disse que estava
consertando a roda do carro (Figura 76).

Figura 75 – Clara fazendo comida e lavando as vasilhas.
Fonte: Registro próprio, 20 jun. 2018.

Figura 76 – Hugo consertando a roda do carro.
Fonte: Registro próprio, 20 jun. 2018.
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Ao fim da brincadeira, através da “Tá na hora, tá na hora de guardar os
brinquedinhos.”, as crianças foram chamadas para sentarem-se com “perna de índio”, em
círculo, e seus crachás foram dispostos no chão. Cantando a música “Eu sou um
marinheiro do meu barco de vapor...”, cada um pegava sua ficha ao ouvir seu nome e
precisava mostrar se havia a vogal I na escrita do seu nome. Cada criança que acertava
recebia um ioiô como prêmio por ter acertado. A professora Suzana trouxe o ioiô porque
estava trabalhando a vogal I com a turma. Após a atividade com as fichas, as crianças
foram contar quantos alunos havia na sala; Daniel contou a quantidade de meninos –
quatro – e Emília a de meninas – sete –, cabendo à professora contou o total de crianças,
11. Cantamos a música de bom dia e do tempo. Saímos em fila para ir ao banheiro e, de
lá, fomos para a merenda no refeitório.
Hugo foi para debaixo da mesa e foi preciso chamar sua atenção porque estava
atrapalhando os colegas que merendavam. Bruno começou a bater na mesa, até que
chegasse seu prato de comida. Ao fim do lanche, fomos para o parque e Suzana levou
brinquedos para os pequenos. Neste momento, cada um pôde escolher um brinquedo:
Daniel pegou um helicóptero e ficou brincando junto com Bruno; Emília pegou um urso
de pelúcia e disse que o adorava, e que se chamava Pituco; e Hugo estava com um trator
e o colocava para descer no escorregador. Ainda assim, mesmo com os brinquedos, eles
não deixaram de brincar no parque: um grupo foi para a casinha, outros para os cavalinhos
e outros mais no escorregador. Depois de aproveitarem bastante, foram chamados para
fazer fila e ir para a sala. Na volta, as crianças foram fazer a atividade com a vogal I, em
que deveriam escrevê-la, e, depois, colorir os desenhos que começavam com a mesma
vogal. No verso da folha, por sua vez, eles escreveram seus nomes e fizeram desenhos.
Chamou-me a atenção o desenho do Gabriel, ele disse que havia desenhado um buraco
negro e pediu para professora Suzana ensinar como se escrevia a palavra buraco. Ela foi
dizendo as letras e o menino escreveu (Figura 77):
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Figura 77 – Gabriel e seu desenho.
Fonte: Registro próprio, 20 jun. 2018.
Terminamos a atividade e merendamos o lanche de casa. Nesse momento, Clara
brincava com seu cachecol de cabra-cega e a professora pediu para ela se sentar e ficar
quieta. Assim que todos terminaram de comer, a professora foi novamente para o pátio
com a saia da dança e sentou-se em uma cadeira, pedindo para as crianças se sentarem na
borda da saia. Todas as turmas da escola foram chamadas e, até que todas chegassem, foi
trabalhado com as crianças duas parlendas:
Fui passar na pinguelinha chinelinho caiu do pé.
Os peixinhos reclamaram que cheirinho de chulé.
(Registro de áudio, 20 jun. 2018).
Jacaré foi a feira não sabia o que comprar.
Comprou uma cadeira para a comadre se sentar.
A comadre se sentou a cadeira esborrachou.
Coitada da comadre foi parar no corredor.
(Registro de áudio, 20 jun. 2018).

No momento da parlenda do jacaré, uma aluna disse que não era comadre e sim
Olívia – algumas professoras disseram que haviam trabalhado dessa forma e falaram a
parlenda mais uma vez:

Papai foi a feira não sabia o que comprar.
Comprou uma cadeira para a Olívia se sentar.
A Olívia se sentou a cadeira esborrachou.
Coitada da Olívia foi para no corredor.
(Registro de áudio, 20 jun. 2018).

Para iniciar a história foi cantado:
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Para ouvir a linda historinha,
Pego a chavinha e abro o ouvidinho,
Pego a chavinha e fecho a boquinha.
Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum.
(Registro de diário de campo, 20 jun. 2018).

Após este momento, teve início a história Bruxa, bruxa venha à minha festa, de
Gilda de Aquino. A narrativa tratava de um convite para uma festa e alguns dos
convidados eram a Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, um dragão, um tubarão. Quando
a contação terminou, cada turma voltou para sua sala, mas a professora Suzana continuou
com seus alunos, para que eles escolhessem o livro que levariam para ler em casa durante
o final de semana. Os livros foram colocados na barra da saia e cada criança escolheu e
recebeu o embornal com seu livro dentro (Figuras 78 e 79). Voltando para dentro, Suzana
entregou a cada um o ioiô, que havíamos recebido no início da aula para brincar, e, no
momento em que o sino tocou, o devolvemos para a professora, para que as crianças
pudessem pegar suas mochilas e ir para casa.

Figura 78 – Escolha do livro para levar para casa.
Fonte: Registro próprio, 20 jun. 2018.
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Figura 79 – Escolha do livro para levar para casa.
Fonte: Registro próprio, 20 jun. 2018.
O décimo quarto dia inicia comigo e algumas crianças chegando na sala, mas a
professora Letícia ainda não havia chegado e a coordenadora pedagógica buscou
brinquedos de encaixe na secretaria e ficou conosco até que a professora estivesse
presente, o que não demorou muito. Uillian montou uma estrutura que disse ser um
tobogã, Hugo fez a letra H do seu nome e Gabriel disse para ele que poderia ser uma mesa
ou um piano. Cerca de trinta minutos depois, Letícia disse que estava na hora de guardar
os brinquedos para fazer a atividade e Mislene começou a cantar: “Tá na hora, tá na hora
de guardar os brinquedinhos!” – a música que professora Suzana cantava para guardar os
brinquedos. A professora, então, pediu para ela parar de cantar e ficar quieta. Letícia
relembrou com as crianças a história A festa no céu (ela contou na outra aula) e, para isso,
entregou um livro para cada duas crianças acompanhar a leitura. Relembrou também que
a narrativa se tratava de um convite para uma festa no céu e que só os bichos com asas
poderiam ir, mas que a tartaruga foi escondida no violão do urubu e, na volta, o urubu
sentiu seu violão pesado e descobriu que a tartaruga estava lá dentro e a derrubou no chão.
Quando ela caiu, seu casco quebrou e os amigos bichos sem asas a ajudaram a colar seu
casco e, dizem, que é por isso que o casco da tartaruga é cheio de remendos. Logo,
anunciou que essa seria a atividade, ou seja, cada um recebeu o desenho de uma tartaruga
para colorir e, depois, colaram papel picado. Enquanto faziam a atividade, Clara começou
a cantar a música Din, din, din, de Ludmilla:

Vai, vai, vai, vai
Vai, vai, vai, vai
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Já vou logo avisando que eu não tenho namorado
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão
O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude
Vou ter que ativar o meu modo Lud
Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta
Vê se não fica moscando e receba essa indireta
Meu chiclete favorito é o sabor de cereja
Se não for pedir muito (han!)
Cala a boca e me beija
Eu já tô avisando que eu não tenho namorado
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Vai, vai, vai, vai
Vai, vai, vai, vai
Eu já tô avisando que não tenho namorada
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer
Me apresenta sua amiga, que eu não quero mais você
De tanto que me enrolou, agora vou te falar
Eu já peço desculpa, sua amiga eu vou pegar
Meu chiclete preferido é o sabor de cereja
Se não for pedir muito
Cala a boca e me beija
Eu já tô avisando que não tenho namorada
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Eu já tô avisando que eu não tenho namorado
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Din, din, din, pode dar em cima de mim
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão e assume
Tá com ciúme, tá com ciúme?
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
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Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Pega na mão, pega na mão
Pega na mão e assume
Din, din, din, pode dar em cima de mim (DIN, Din, Din. Intérprete: Ludmilla,
2018 [single]. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/ludmilla/dindin-din-feat-mc-pupio-mc-doguinha.htm).

Enquanto Clara cantava e dançava, Hugo usava a tampa do pote de giz de cera
como um telefone e disse: “Oi, tou na escola, depois vou pra casa. Tchau”. Gabriel
começou a cantar junto com Clara e a professora Letícia pediu para cessarem a música e
terminarem a atividade. Com o fim da atividade, a professora fez fila e levou os alunos
para lancharem no refeitório. Hugo e Daniel ficaram olhando suas imagens na geladeira
de inox, e a professora da outra sala pediu para os dois sentarem em seus lugares, enquanto
as outras crianças merendavam. Voltamos para a sala, e os alunos começaram a pegar
seus lanches de casa, mas a professora Letícia pediu para guardar porque já estava
chegando a hora da Educação Física. Até Adriana chegar, Letícia distribuiu livros de
lendas do folclore para as crianças verem e os recolheu pouco antes da professora de
Educação Física chegar. Neste momento, Mislene cantou a música que sempre é cantada
para recolher os brinquedos e a massa de modelar: “Tá na hora, tá na hora de guardar os
livrinhos”.
Com a chegada de Adriana, Clara cantou “Parabéns pra você, nessa data querida
muitas felicidades, muitos anos de vida. É pig, é pig, é pig, é pig, é pig, rá, tim, bum” e
os colegas a acompanharam na música. Em seguida, fizeram fila e dirigiram-se à quadra
para fazer as atividades: a primeira foi andar de gatinho, que consistia em andarem em
cima de colchões como se fossem gatos; em seguida, o carrinho de mão; em que a
professora segurava as pernas das crianças e elas se deslocavam de uma ponta a outra do
colchão, andando com as mãos. Depois, andaram de caranguejo, quando precisaram andar
com as mãos e pés apoiados no colchão mas com a barriga para cima, e a última atividade
foi parada de mão – momento em que as crianças precisavam apoiar seus pés no muro e,
concomitante, as mãos se apoiavam no colchão, o que deixava as pernas suspensas
(Figura 80). As crianças se divertiram e não queriam parar de fazer essa última atividade.
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Figura 80 – Atividade parada de muro.
Fonte: Registro próprio, 21 jun. 2018.
Voltamos em fila para a sala e Letícia reassumiu a turma enquanto Adriana se
retirou, e os alunos começaram a merendar o lanche de casa. Bruno pegou o biscoito de
Mislene e ela reclamou com a professora, que, por sua vez, chamou a atenção do menino
e lhe disse que não poderia simplesmente pegar, teria que pedir antes. Laura ofereceu
guaraná para Mara, que aceitou e tomou um pouco; já Gabriel pegou um biscoito que
havia caído no chão e o ofereceu a Nicolau, que não aceitou e disse para ele que não podia
comer merenda que caia no chão porque esse estava sujo. Enquanto as crianças
lanchavam e conversavam, Mislene veio me mostrar o seu tênis novo que acendia uma
luz vermelha na parte de trás e, lógico, chamou a atenção das outras crianças, que estavam
próximas a mim.
Ao fim da merenda, a professora ofereceu o brinquedo de encaixe novamente para
a turma e Eduarda bateu palmas e sorriu mostrando-se animada em brincar novamente.
Bruno disse: “Uhu!”. Uilliam fez círculos e Mara disse que tais formas poderiam ser
óculos. Renata mostrou o biscoito que ela fez com uma estrutura arredondado semelhante
à que Uilliam mostrou, e Bruno fez uma arma e um robô. Gabriel reuniu seis peças em
forma de triângulo e montou, dizendo que era uma estrela. Clara juntou várias peças, disse
que era uma varinha mágica e, depois, agrupou mais peças, falando que era quase do seu
tamanho – ela mediu a estrutura que montou através de seu corpo. Próximo da hora do
encerramento da aula, a professora guardou as peças no pote e entregou os cadernos de
bilhetes e as pastas para as crianças levarem para suas casas e, com o tocar do sino, elas
foram saindo com seus pais.
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O décimo quinto dia iniciou com a professora Suzana cumprimentando a todos
com um sorriso e dizendo a eles que retirassem seus cadernos de bilhetes da pasta e
deixassem sobre a mesa dela, guardassem a pasta na estante e depois sentassem. Não
demorou muito para ela pedir às crianças que pegassem a ficha (que ficava fixada no
armário) e entregou um envelope para cada um. Nele, havia o recorte de uma flor com
letras para que cada um, observando sua ficha, formasse o seu nome (Figura 81). Suzana
explicou, no quadro, o que deveria ser feito e foi às mesas para orientá-los. Eu observei
que David estava com um pouco de dificuldade em formar seu nome e o ajudei no
reconhecimento das letras. Gabriel e Uilliam montaram o nome deles rapidamente e,
ainda, auxiliaram alguns colegas que também estavam com um pouco de dificuldade. Ao
fim dessa atividade, as crianças guardaram as fichas e entregaram o envelope com as
letras para a professora guardar.

Figura 81 – Formando o nome.
Fonte: Registro próprio, 22 jun. 2018.
Logo após, a professora relembrou com eles o cartaz de figuras geométricas que
estava fixado na sala com círculo vermelho, quadrado azul, triângulo amarelo e retângulo
verde, e, quando mostrou o triângulo, cantou a música: “O meu chapéu tem três pontas,
tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu”. Em
seguida, apontou para as letras do alfabeto, para que as crianças dissessem qual era a letra
indicada; coloriu de rosa o dia do calendário, que correspondia a uma quarta-feira; e
cantou a música “Hoje é quarta-feira, dia de alegria...”. Depois, leu o cartaz dos
combinados com as crianças e definiu com eles que os ajudantes do dia seriam Mislene e
Gabriel. Suzana chamou a todos para fazerem fila em direção ao banheiro e irem
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merendar. Já no refeitório, Gabriel – que comia arroz, feijão e um mexido de ovo –
perguntou à Eduarda porque ela não comia, mas ela não o respondeu. Então, o menino
falou comigo que estava muito bom e que Eduarda deveria comer. Terminada a merenda,
as crianças saíram e sentaram no pátio, esperando a professora, que foi buscar a saia que
eles usariam para ensaiar a música da festa da primavera com a outra turma do 1º período.
Ao organizar as crianças em seus lugares, começou a música e elas dançaram por três
vezes, seguindo a orientação das professoras:

Figura 82 – Ensaio da dança para a festa da primavera.
Fonte: Registro próprio, 22 jun. 2018.
Ao fim do ensaio, as crianças voltaram para a sala e a professora despediu-se
delas, as deixando com a professora Adriana, de Educação Física, que chamou os alunos
para merendar o lanche de casa antes de ir para a quadra fazer atividades. Emília pegava
seu biscoito e recheava com iogurte, oferecendo aos colegas como se fosse biscoito
recheado, enquanto Vitória e Clara colocavam o dedo no iogurte dela – até que ela viu e
reclamou com a professora. Adriana, então, pediu às meninas que parassem e pedissem
desculpas a ela. Clara começou a mexer no cabelo de Beatriz, como se estivesse fazendo
um penteado, e, depois, a mesma menina começou a mexer o corpo como se estivesse
dançando uma música, com Vitória e Emília imitando seus gestos. A professora disse:
“Um, dois, três, boquinha fechada outra vez”. Esse pedido foi para que as crianças
ficassem quietas e Adriana as chamou para fazer fila, levando-as para o pátio.
No primeiro momento da aula de Educação Física, a professora colocou as
meninas organizadas para ensaiar uma atividade para o desfile cívico. Elas se
caracterizariam como a personagem Emília, da série Sítio do pica-pau amarelo, e a
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professora ensinou-as algumas coreografias, enquanto os meninos estavam sentados
observando e, lógico, brincando. Eles se levantavam, mudavam de lugar e corriam atrás
dos colegas. Uilliam e Gabriel chegaram a brincar no parque um pouco, até que a
professora interveio e pediu para que sentassem com os outros meninos. Ao fim do ensaio,
as crianças foram chamadas a fazer atividade com a corda: segurei uma ponta e a
professora Adriana a outra, enquanto as crianças pulavam corda. As que não conseguiram,
só pularam de um lado para o outro e, aos poucos, fomos aumentando a corda. Após este
momento, todos sentaram-se em círculo e cantaram músicas escolhidas pelas crianças,
como “Atirei o pau no gato”, “Meu pintinho amarelinho” e “Borboletinha”:

Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão.
Quando que comer bichinhos com seus pezinhos ele cisca o chão.
Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião [2 vezes].
(Registro de diário de campo, 22 jun. 2018).
Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha.
Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. – [As
crianças juntaram a sola dos sapatos e fizeram movimentos com suas pernas
como se fosse as asas das borboletas].
(Registro de diário de campo, 22 jun. 2018).

Professora Adriana propôs que todos se deitassem no chão para relaxar e respirar
fundo e depois esticassem seus braços (Figura 83). Isto feito, voltaram a se sentar,
levantaram-se e seguiram para a sala de aula em fila.

Figura 83 – Deitados relaxando.
Fonte: Registro próprio, 22 jun. 2018.
Cada um colocou sua mochila nas costas enquanto os ajudantes do dia, Mislene e
Gabriel, ajudaram a professora Adriana a entregar a pasta e o caderno de bilhete dos
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colegas. Com o toque do sino, os pais entraram para buscar seus filhos e, como eu estava
ficando para trás, Gabriel me disse: “Fica triste não tia, sua mãe já vem te buscar”. Me
despedi de Adriana e também fui para casa.
O décimo sexto dia acompanhando essa turma iniciou com as crianças chegando
à sala, retirando o caderno de bilhetes da pasta e colocando-o em cima da mesa da
professora, além de guardarem a pasta no armário. Elas se sentaram e conversaram com
os colegas que estavam na mesma mesa, até que professora Suzana pediu para cada um
buscar a ficha de seu nome (que estava fixada no armário) porque montariam seu nome
com as letras, que estavam dentro do envelope. A pedido de Suzana, fui às mesas observar
as crianças que estavam com alguma dificuldade e as ajudei. Logo o sino tocou, indicando
que era hora de ir para o pátio participar do ensaio do desfile cívico e a professora pediu
para que as crianças guardassem todo o material que estavam usando. Saímos em fila e
nos juntamos as outras crianças no pátio, onde marchamos ao som da música “Marcha
soldado”, cantada pelas crianças.
Voltamos para a sala e a professora definiu com a turma quem seriam os ajudantes
do dia: Raquel e Nicolau. Ela pediu para as crianças olharem para ela porque iria explicar
a atividade que fariam (colorir as letras do nome olhando a ficha). Então, cada criança
buscou novamente a ficha com seu nome, que estava fixada no armário, receberam a folha
e começaram a fazer a atividade. David, Raquel, Daniel mostraram um pouco mais de
dificuldade e, por isso, Suzana ficou mais próxima deles, pedindo-me que ajudasse a
observar as outras crianças, que precisavam de poucas intervenções. Érico reclamou que
Uilliam estava batendo a ficha em seu braço, e a professora lembrou do combinado
número sete da turma, ou seja, que é preciso ser amigo de todos. Ao fim da atividade, a
professora fez a fila e levou as crianças ao banheiro e, de lá, para o refeitório, indo em
seguida com as crianças para o parque.
Bruno e Hugo disputaram o mesmo cavalo azul, até que Bruno ganhou a disputa
e sentou-se para balançar. Já Vitória e Raquel aproximaram o cavalo em que cada uma
estava para brincarem próximas. Emília se aproximou e disse que em sua casa havia três
cachorros: Max, Meg e Pink, dois gatos, um peixe, e que ainda havia uma horta no quintal.
A professora perguntou se era uma casa grande e ela disse que sim. Algumas crianças
estavam brincando de subir em um brinquedo e Suzana pediu para pararem porque
poderiam se machucar. Laura, Mara e Eduarda começaram a brincar de roda, cantando
“A canoa virou...”, mas Suzana logo chamou todos para fazerem fila e voltarem para a
sala de aula. Ao retornarem, a docente deixou que cada um fizesse um desenho atrás da
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folha de atividade que já haviam terminado, além de escrever o nome, copiado da ficha.
Emília mostrou seu desenho, no qual estava a professora Suzana (à esquerda) e eu (à
direita) (Figura 84) e, depois, escreveu nosso nome copiando da ficha.

Figura 84 – Desenho de professora Suzana (a esquerda) e eu (a direita).
Fonte: Registro próprio, 25 jun. 2018.
Uilliam veio mostrar-me o arco-íris que desenhou e disse-me que, após a chuva,
ele aparece no céu. As crianças foram terminando seus desenhos e entregando a folha
para a professora, que cantou a música “Meu lanchinho, vou comer” para iniciar o lanche
de casa. Mislene pediu ajuda para abrir sua garrafa de suco; Hugo e Uilliam pediram ajuda
para tirar o plástico do canudo do Toddynho; e David pediu para abrir o pote de biscoito
porque estava duro. Bruno e Yuri conversaram e trocaram biscoitos. Emília mostrava seu
cachecol da gata Marie e dizia que a meia calça de Eduarda também era dessa mesma
personagem. Mara veio me mostrou sua mochila nova da Monster High que sua mãe
havia comprado. Bruno aproveitou a distração de Yuri e bebeu seu suco, mas a professora
chamou sua atenção diante da reclamação do colega. As crianças foram terminando a
merenda e guardando seus potes e garrafas, quando, diante do barulho, a professora
cantou: “Eu vou esconder a minha voz! Eu vou esconder minha cabecinha!” – crianças
abaixavam a cabeça na mesa. E a professora continuou: “O sono é muito grande ele é um
gigante que vem me enfeitiçar. Não sei o que acontece, mas quando ele aparece não vejo
a cara dele, não sei onde ele está”.
Ela então entregou massa de modelar, um palito de picolé e uma tampa de plástico
de garrafa para eles brincarem. Uilliam faz um hambúrguer e oferece-me, Gabriel também
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traz algo para mim e diz que é hambúrguer Shreck. Pergunto por que o nome e ele me diz
que é porque é verde como o personagem do desenho. Hugo estava fazendo comida e
ofereceu-me arroz, feijão e abóbora, picolé de morango e abóbora com chuchu. Emília
fez sopa de legumes. Uilliam disse que havia feito espaguete e Hugo também decide fazer
e oferece-lo para mim. Mara chamou Laura para brincar de Poliana e eu perguntei que
brincadeira era essa. Ela responde que é uma menina da novela – se trata da novela do
canal SBT, As aventuras de Poliana. Em seguida, ouvimos a música “Tá na hora, tá na
hora de fazer a bolinha! Tá na hora, tá na hora de guardar a massinha!” e Mislene
continuou cantando a música, mesmo depois da professora Suzana encerra-la. Renata
recolheu os palitos de picolé, Emília juntou as tampas e Nicolau a massa de modelar. A
professora explicou a atividade que seria enviada para fazer em casa e os ajudantes do dia
entregaram os cadernos e as pastas dos colegas. Hugo, Daniel e David brincaram com
suas pastas em cima da mesa como se estivessem montando uma cabana, até que o sino
tocou e os pais começaram a entrar para buscar seus filhos.
Iniciamos o décimo sétimo dia com brinquedos diversos sobre as mesas e algumas
crianças trouxeram seus brinquedos de casa. Daniel trouxe seu boneco do Batman; Mara
trouxe sua boneca Baby Alive; Renata, a boneca da Mônica; Uilliam, seu boneco
Transformes; Laura, seu urso de pelúcia; e Hugo trouxe seu carro vermelho. Este último,
em determinado momento, deixou o carro com Gabriel e foi brincar com o boneco
Transformes de Uilliam, que o questionou: “O que você vai fazer?”, ao que ele respondeu:
“Vou parafusar ele [o boneco] com o elicate (sic)” (Figura 85). Uilliam então deixou o
colega com seu boneco, enquanto ele preparava espaguete com a arroz e me oferecia para
provar.

Figura 85 – Hugo parafusando o boneco.
Fonte: Registro próprio, 26 jun. 2018.
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Gabriel veio à mesa em que estávamos para brincar com o boneco de Uilliam.
Eles trouxeram outro boneco e giraram os dois no alto como se eles estivessem lutando –
e Gabriel dizia que o boneco era muito bonito, esperto e sempre forte. Emília, que entrou
na brincadeira com o menino, nomeou os bonecos como Tunner, o boneco Transformes,
e Spider, o outro boneco. Raquel, por sua vez, se aproximou de mim e ofereceu-me a
carne de queijo, ao que experimento e digo que está saboroso. Nesse momento, Uilliam
contestou falando que parecia estar ruim, porque tinha cebola. Hugo, que estava
cozinhando, disse que estava fazendo mingau de maisena e colocou maisena, leite, açúcar,
enquanto mexia na panela (Figura 86). Uilliam, então, apresentou-se chorando e dizendo
estar com fome, ao que Hugo lhe disse: “Ainda não tá pronto filho.”, e ele respondeu:
“Ah, tô com fome!”. Hugo diz novamente: “Não tá pronto, amor”. Até que, enfim, Hugo
diz: “Vamos comer! Cuidado, tá quente”.

Figura 86 – Hugo fazendo mingau de maisena.
Fonte: Registro próprio, 26 jun. 2018.
Depois, Gabriel encontrou no meio dos brinquedos um pente e uma escova de
bonecas e começou a pentear meu cabelo (Figura 87), dizendo que iria pentear igual uma
peruca. Ele me perguntou se meu filho penteava o meu cabelo e lhe disse que não tenho
filhos. Enquanto estava penteando, parou e perguntou-me se eu havia machucado.
Perguntei por quê. Ele disse-me que havia sangue na minha cabeça e foi aí que me lembrei
das pintas avermelhadas que tenho e expliquei a ele o que era e mostrei outras que tenho
no corpo.
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Figura 87 – Gabriel penteando meu cabelo.
Fonte: Registro próprio, 26 jun. 2018.
Em outra mesa, Beatriz estava com uma máquina de fotografia de brinquedo e
tirou uma foto minha e, então, disse a ela que tiraria uma foto dela também:

Figura 88 – Beatriz tirando uma fotografia minha.
Fonte: Registro próprio, 26 jun. 2018.
Neste momento, a professora Suzana começou a cantar: “Tá na hora, tá na hora
de guardar os brinquedinhos”, todos começaram a guarda-los e sentaram-se em círculo
no chão. A docente, em seguida, trouxe o cartaz com as vogais e cantou a seguinte música
junto com eles:
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A, e, i o, u
A, e, i, o, u
A de aranha, a de anel, a de aranha andando no anel.
A, e, i, o, u.
E de elefante, e de espinafre, e de elefante comendo o espinafre.
A, e, i, o, u.
I de iguana, i de igreja, i de iguana passeando na igreja.
A, e, i, o, u.
O de ovelha, o de orelha, o de ovelha berrando na orelha, béé, béé...
A, e, i, o, u.
U de urubu, u de uva, u de urubu voando sobre as uvas.
A, e, i, o, u (Registro de áudio, 26 jun. 2018).

Com o cartaz das vogais no chão, Suzana falou várias palavras e pediu para cada
criança apontar a vogal com a qual começava determinada palavra. Emília precisou
mostrar com qual vogal começava a palavra olho, ela disse letra O e mostrou no cartaz
para todos reconhecerem a letra – todos batiam palmas depois que os colegas apontavam
a vogal corretamente. Terminando a atividade, fizemos fila para ir ao banheiro e, de lá,
para o refeitório, onde Raquel pediu-me comida e a servi. A menina disse-me que, além
de arroz, angu e feijão, também queria carne, entretanto essa estava por cima do angu,
não havia carne separada e a cozinheira, para tentar solucionar o impasse, colocou um
pouco da carne que estava por cima no prato de Raquel. Hugo, por sua vez, estava se
arrastando no chão e atrapalhando as crianças que queriam passar, por isso chamaram sua
a sua atenção.
Nesse dia, as crianças também receberam um pedaço de melancia e muitas tiravam
as sementes e jogavam no chão, enquanto que outras deixavam no canto da mesa e depois
jogavam no lixo. Daniel ficou “para atrás”, comendo melancia, e fiquei lá como sua
companhia. Quando voltamos para a sala, Uilliam disse que eu estava chegando do
médico com Daniel e as crianças riram. Elas já haviam começado a merendar o lanche de
casa e Hugo tirou seus biscoitos da embalagem e colocou em cima da toalha, enquanto
Emília escolhia qual biscoito ele deveria comer. Depois de alguns dias sem aula de
Informática, a professora Edileusa chamou os alunos para sua aula e, nesta ocasião, foram
todos ao mesmo tempo, não dividindo a turma como sempre fazia. Uma das atividades
realizadas pelos alunos foi a de descobrir qual era o bicho que estava por trás dos tijolos
que saiam à medida que as crianças mexiam com o mouse, que apagava cada um dos
tijolos. Quando voltaram da aula de Informática, sentaram-se em suas cadeiras e a
professora Suzana falou para abaixarem a cabeça e descansarem um pouco – Beatriz
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pediu para a professora passar a bola para fazer massagem nas costas deles, mas ela não
o fez.
Em seguida, ela chamou os pequenos para sentarem-se no chão com “perna de
índio” e contou a história Os três porquinhos. Todas as vezes que a professora modificava
a voz para imitar a fala do Lobo Mau, Mislene a imitava; após a história, a professora
pegou o embornal e os livros de história, deixando que cada criança escolhesse o que
levaria para ler com sua família em casa:

Figura 89 – Escolha do livro para levar para casa.
Fonte: Registro próprio, 26 jun. 2018.
Ao fim da escolha, voltamos para os nossos lugares e Gabriel pediu para que eu
sentasse na mesa com ele, e assim fiz. Os ajudantes Raquel e Uillian começaram a
entregar as pastas e os cadernos de bilhetes de cada um e, enquanto esperávamos o toque
do sino, alguns conversavam, outros cantavam – como na mesa em que estava Beatriz.
Mara falou para Gabriel que o levaria na igreja dela para que ele aprendesse as músicas
que cantavam lá, já que ela não o via cantando as mesmas canções que canta. Mislene e
Yuri saíram um pouco mais cedo. A professora Suzana entregou um dedoche de bruxa e,
cerca de cinco minutos depois, o sino tocou, indicando que estava na hora de ir embora.
Quando a mãe de Gabriel chegou, ele deu-me um abraço e se despediu. Em seguida eu
também fui embora.
Iniciamos o décimo oitavo dia. Cheguei junto com as crianças, fomos em direção
à sala de aula e buscamos um lugar para sentar. As crianças tiraram das pastas seus
cadernos de atividades e de bilhetes, colocando ambos em cima da mesa da professora e
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a pasta foi colocada no armário. Entreguei à Suzana dois rolos de papel higiênico (na
verdade, a parte interna do rolo), que ela pedira para cada um levar para confeccionarem
uma borboleta, que seria usada para enfeitar a festa da primavera que a escola promoveria.
A docente agradeceu e relembrou às crianças de trazerem os rolos para ela, aproveitando
para contar a quantidade de rolos que já havia, um total de cinco. Enquanto contava, um
caiu de sua mão e Uilliam disse que estava “vivo” – Suzana e eu rimos. A professora
iniciou a aula com uma atividade envolvendo a história dos Três Porquinhos, contada no
dia anterior, e disse para as crianças irem colorindo enquanto ela esperava que chegassem
mais alunos. Enquanto os alunos que estavam na sala já coloriam suas atividades, aos
poucos, chegaram Bruno, Renata, Luiza, David, Laura e Emília.
Às 7h30min., o sino da escola tocou e a professora anunciou que o sinal indicava
que devíamos sair para o pátio com o objetivo de ensaiar para desfile cívico; as turmas de
1º período seguiram atrás das turmas de 2º período segurando uma corda e marchando
pelo pátio cantando a música Marcha Soldado. Ao fim do ensaio, retornamos para a sala
de aula e deu-se continuidade à atividade. Beatriz, Mara, Clara e Ivan conversavam e se
desentendiam na mesa em que estavam, ao ponto de Clara chamá-lo de chato, ao que ele,
imediatamente, reclamou com a professora Suzana, que, por sua vez, chamou atenção da
menina. Beatriz abriu as pernas no chão, fazendo um movimento do balé chamado
espacate e disse que Ivan não conseguiria fazer. Daniel, que estava quieto em sua mesa,
levantou-se para mostrar seu colorido à professora e a chamou insistentemente, até que
ela olhou, o elogiou e pediu que pegasse a ficha com seu nome que estava fixada na porta
do armário para registrá-lo na atividade. Quando ele pegou a ficha, mostrou-me e
perguntou se estava certo.
Na mesa em que Bruno estava, o menino brincava com o giz de cera, enquanto
Luiza e Renata coloriam. Ele envolveu Luiza na sua brincadeira, colocando um giz de
cera branco em uma das mãos e o escondendo para que ela descobrisse em qual mão
estava, mas logo foram chamados a atenção por Suzana, que pediu aos dois que
terminassem suas atividades. Vitória começou a cantar sozinha, depois de já ter terminado
sua atividade, a música “A, e, i, o, u...”; enquanto isso, ainda havia crianças desenhando,
outras colorindo e outras já registrando seu nome na atividade. A docente, então, chamou
a turma para fazer fila, ir ao banheiro e, depois, ao refeitório para merendar. Nesse
momento, ela definiu com as crianças quem seriam os ajudantes do dia: Hugo e Beatriz.
Eles foram na frente da fila e deram a mão à professora, que cantou com as crianças a
música “Meu lanchinho, vou comer”. Somente Yuri não merendou, mas comeu a banana
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que foi oferecida após a merenda, assim como todos os outros também comeram a
sobremesa. Do refeitório, seguimos direto para o parque. Bruno, Luiza, Vitória, Beatriz e
Laura colocaram próximos os cavalos em que estavam para brincarem juntos, e, logo em
seguida, Laura, Clara, Beatriz e Vitória colocaram os cavalos dentro de um cercado e
continuaram balançando:

Figura 90 – Meninas brincando dentro do cercado com os cavalos.
Fonte: Registro próprio, 27 jun. 2018.
Hugo pegou a cadeira de dentro da casinha, subiu e ficou olhando o telhado
(Figura 91). Quando me aproximei, disse que estava olhando se havia algum problema
com a telha – ele fez isso dos quatro lados da casa e enfatizou que a telha estava boa. Ivan
procurou fazer como ele: averiguou o telhado também.
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Figura 91 – Hugo olhando o telhado da casa.
Fonte: Registro próprio, 27 jun. 2018.
Voltamos para a sala de aula em fila e a professora Suzana deu continuidade à
atividade. Nesse momento, ela ofereceu aos alunos lantejoulas nas cores amarelo, verde,
rosa e azul e pediu para que todos contassem junto com ela a quantidade de desenho de
porcos em que colou as lantejoulas amarelas, a quantidade de árvores e colou as verdes,
nos cogumelos, colou as azuis e, para as flores, colou lantejoulas rosas. Ao fim do afazer,
ela anunciou a merenda e cada criança pegou seu lanche, sendo que alguns pediram para
que abríssemos a garrafa de suco ou pacote de biscoito ou iogurte. Bruno não estava com
merenda, pediu à Renata um pouco do seu biscoito e ela o deu. O menino reclamou que
a cadeira em que estava sentado estava muito baixa e resolveu trocar por uma em que não
havia ninguém sentado.
Yuri e Mislene começaram a brincar na mesa. Clara, Uilliam e Beatriz davam
voltas ao redor da mesa em que estavam sentados e a professora disse que deveriam
acabar de merendar logo. Hugo falou para os amigos que estava bebendo cachaça e Clara
perguntou se eles queriam vinho. Yuri colocou as mãos embaixo da mesa e a levantou
dizendo que era forte. Não demorou muito para a professora encerrar a merenda e entregar
brinquedos diversos nas mesas para eles, enquanto ela colava a atividade de casa nos
cadernos. Em duas mesas havia quebra-cabeça, em outras duas jogos de encaixe e jogo
da memória em outra. Yuri usou a peça do quebra-cabeça como carro e, depois, seguindo
Clara, usou a mesma peça como telefone. O menino, em seguida, foi à mesa de Bruno
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brincar com os brinquedos de encaixe que estavam lá, mas a professora pediu para que
ele voltasse para a sua mesa. Bruno, por sua vez, cantou a música: “Êta mulher chorona,
vem tocando uma sanfona”, originalmente interpretada por Teodoro e Sampaio:

Êta mulher chorona
Chora feito uma sanfona
Arruma as malas
E diz que vai embora
Dali a pouco se arrepende
E chora... (2x)
Chora de amor
Chora de paixão
Chora de saudade
Chora de emoção
Chora quando quer
Chora sem parar
Mulher Chorona
Chega de chorar...(2x)
Êta mulher chorona
Chora feito uma sanfona
Arruma as malas
E diz que vai embora
Dali a pouco se arrepende
E chora...(2x)
Chora de amor
Chora de paixão
Chora de saudade
Chora de emoção
Chora quando quer
Chora sem parar
Mulher Chorona
Chega de chorar...(3x) (MULHER Chorona. Intérpretes: Teodoro e Sampaio,
2003. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/teodoro-esampaio/mulher-chorona.html.).

Ao terminar de colar a atividade, Suzana recolheu os brinquedos e orientou as
crianças a olharem para ela enquanto explicava a atividade de casa. Ao escrever os
numerais um, dois, três e quatro no quadro branco, ela errou a escrita do numeral quatro
e apagou, ao que Hugo disse: “A tia errou!”. A docente explicou que as professoras
também erram e, quando escreveu novamente, o menino bateu palmas e falou: “Parabéns,
você conseguiu!” – os colegas bateram palmas junto com ele. Suzana chamou os
ajudantes do dia, Hugo e Beatriz, para entregarem os cadernos e as pastas para os colegas.
Quando terminou a entrega, as crianças falavam bastante e a professora cantou: “Eu vou
esconder a minha voz [as crianças eram chamadas a fazer silêncio]. Eu vou esconder
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minha cabecinha [elas eram chamadas a abaixar a cabeça na mesa”. A professora colocou
livros de história nas mesas para que as crianças pudessem ver e ler até que tocasse o sino
para ir embora. Emília começou a ler a história que estava em suas mãos para os colegas
da sua mesa, já Renata enrolou um livro na mão e o usou como se fosse um megafone.
Clara, por sua vez, se encantou com a revista de colorir de princesa e pediu à professora
para que ela levasse para a casa, mas Suzana respondeu que não, porque era um livro da
escola. O sino tocou, indicando que já era hora de ir embora, e os pais entraram aos poucos
para buscar seus filhos. As crianças saíam e os livros eram deixados sobre a mesa, a
professora os guardou depois que todos já haviam ido embora e nos despedimos.
Ao chegar na escola para o décimo nono dia de observação, encontrei Daniel no
portão, que veio logo dizer oi para mim, e entramos juntos para a sala. Ele estava com um
dinossauro nos braços e mostrou para a professora Suzana, e logo o avisou que não era o
dia do brinquedo e o guardou na prateleira. Os brinquedos de encaixe foram distribuídos
nas mesas para que as crianças pudessem brincar. Mislene fez uma casa com os
“tijolinhos”, as peças do brinquedo, e me chamou para ver. Ivan mostrou seu tênis novo
e disse que havia ganhado outro que acendia luz. Beatriz e Daniel começaram a gritar e a
professora chamou a atenção, para que falassem baixo. Hugo e David mostraram a ponte
que fizeram e Laura mostrou o seu robô. Enquanto eles brincavam, a professora
desenvolveu com eles um cartaz usando a pintura das mãos e dos dedos, o “carimbo”
seria como flores de um jardim, o que se tornaria o convite para a festa da primavera da
escola. Enquanto a professora Suzana pintava a mão de Hugo, ele sorria e dizia que estava
fazendo cócegas. Na mesa em que estavam Hugo e Ivan, eles resolveram fazer picolés de
melão, açaí e chocolate, usando as peças do brinquedo de encaixe. Eduarda chegou um
pouco mais tarde, sentou-se com alguns colegas, mas não brincou, pelo contrário, só
observava. Ainda no momento destinado ao brinca, Hugo começou a cantar a música
Dona Maria de Thiago Brava e Suzana pediu para ele parar com a música, mas David,
Ivan e Clara o acompanharam na canção:

Me desculpe vir aqui desse jeito
Me perdoe a traje de maloqueiro
De camisa larga e boné pra trás
Bem na hora da novela que a senhora gosta mais
Faz três dias que eu não durmo direito
Sua filha me deixou desse jeito
E o que ela mais fala é que a senhora é brava
Mas hoje eu não vou aceitar levar um “não” pra casa
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Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha
Vai me desculpando a ousadia
Essa menina é um desenho do céu
Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha
Vai me desculpando a ousadia
Essa menina é um desenho no céu
Que Deus pintou e jogou fora o pincel
Me desculpe vir aqui desse jeito
Me perdoe a traje de maloqueiro
De camisa larga e boné pra trás
Bem na hora da novela que a senhora gosta mais
Faz três dias que eu não durmo direito
Sua filha me deixou desse jeito
E… (DONA Maria, Thiago Brava, 2018. Disponível em:
https://www.vagalume.com.br/thiago-brava/dona-maria-part-jorge.html)).

Continuando minha observação, a professora Letícia chegou às 7h50min. para
trabalhar, alguns minutos de aula, e os levou ao pátio, para ouvirem a história Curupira,
brinca comigo?, de Lô Carvalho. Sentamos em círculo, com “perna de índio”, no chão,
enquanto ela nos contava a narrativa, em que apareciam personagens do folclore como
Curupira, Caipora, Mula sem Cabeça, Saci Pererê, Boitatá, Lobisomem, entre outros.
Quando ela falou do lobisomem e mostrou a ilustração, Mislene disse que era o que havia
comido a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho e levou um tiro do caçador, mas a
professora Letícia explicou que este era o Lobo Mau. Ainda, durante a contação, Hugo
juntou seu pé com o meu para medir o tamanho e disse que o dele era só um pouco menor.
Vitória se encantou com o brinco que professora Letícia usava, ele era comprido e
balançava nas orelhas da professora e a menina começou a passar a mão. Após a história,
a professora propôs que imitássemos alguns personagens: como o Curupira, andamos com
os pés virado para fora; pulamos em um pé só, como o Saci; e depois assoviamos, como
lobisomens. Em seguida, foi oferecido aos alunos dois violões, um piano musical e um
pandeiro. Portanto, quatro crianças por vez tocavam os instrumentos e os colegas
cantavam. As canções foram:

Borboletinha tá na cozinha
Fazendo chocolate
Para a madrinha
Poti, poti, perna de pau
Olho de vidro e nariz de pica pau.
(Registro de diário de campo, 28 jun. 2018).
Meu pintinho amarelinho
Cabe aqui na minha mão
Quando quer comer bichinhos
Com seus pezinhos ele cisca o chão
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Ele bate as asas, ele faz piu piu
Mas tem muito medo é do gavião.
(Registro de diário de campo, 28 jun. 2018).
Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu
Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu.
Miau. (Registro de diário de campo, 28 jun. 2018).
A dona aranha subiu pela parede
Veio a chuva forte e a derrubou
Já passou a chuva, o sol já está surgindo
Mas a dona aranha continua a subir.
Ela é teimosa e desobediente
Sobe, sobe e sobe e nunca está contente.
(Registro de diário de campo, 28 jun. 2018).

Já havia terminado a aula de Letícia e, logo, ela nos levou em fila para a sala de
aula, onde reencontramos Suzana que, também em fila, escolheu junto às crianças os
ajudantes do dia, Vitória e Yuri. Depois, levou todos os alunos ao banheiro e, em seguida,
para o refeitório. Hugo, Mislene e Bruno queriam comer arroz e feijão, mas havia cenoura
ralada no arroz e eles não aceitaram, por isso a professora Suzana tirou a cenoura para
que eles comessem. Seguimos direto para o parque onde eles brincaram bastante. Beatriz,
Laura, Renata e Ivan brincaram nos cavalos de balançar. Hugo, Daniel, Bruno, Yuri e
Emília ficaram todo o tempo do parque brincando na casinha. Eu pedi para entrar e eles
deixaram (Figura 92), fiquei poucos minutos, mas ainda estava lá quando Hugo subiu na
cadeira e mexeu no teto dizendo que estava trocando a luz.

Figura 92 – Na casinha com algumas crianças.
Fonte: Registro próprio, 28 jun. 2018.
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Eles entravam e saíam da casa com frequência e não queriam deixar outros colegas
fazerem o mesmo, motivo da intervenção da professora Suzana, dizendo que todos
podiam brincar. Voltamos para a sala de aula e iniciamos a pintura da parte de dentro do
rolo de papel higiênico –o início da confecção da borboleta, da joaninha e da abelha. Os
alunos de uma mesa pintaram com a cor vermelha, os da outra com amarelo e nas outras
duas mesas usaram a tinta azul. Ao fim da pintura, as crianças foram ao banheiro lavar
suas mãos e iniciamos o lanche de casa. Mesmo sendo o momento da merenda, as crianças
não deixaram de brincar com seus sucos, que viraram cerveja, e seus biscoitos, que
viraram bolos e batatas fritas – e foi isso que Clara me ofereceu para comer. A medida
que as crianças foram terminando seus lanches, receberam massa de modelar com um
palito de picolé.
Na mesa em que Clara estava, todos começaram a brincar de casinha: ela foi a
mãe, Hugo o filho mais velho e David o bebê, Ivan disse que era o tio, mas Clara o corrigiu
dizendo que ele era o pai. Hugo pediu para ela fazer um bolo de chocolate para ele, mas
a menina disse que estava fazendo batata frita. Emília mostrou o pastel que fez com a
massa de modelar e Bruno fez o mesmo com a sua cobra. Vitória pôs a mochila de Laura
nas suas costas e mostrou para as colegas Eduarda, Laura e Renata dizendo, que a mochila
era sua e que a havia ganho de presente. Nesse momento, a professora Suzana
interrompeu a brincadeira cantando: “Tá na hora, tá na hora, de fazer a bolinha. Tá na
hora, tá na hora de guardar a massinha”. Vitória recolheu a massa de modelar e Yuri os
palitos de picolé, eles foram os ajudantes do dia. Logo após, foi distribuída uma atividade
para as crianças colorirem, elas podiam escolher entre o Saci Pererê e a Emília, os
meninos coloriram o Saci e as meninas, a Emília e, ao terminar, receberam livros de
história para folhear em suas mesas à espera do toque do sino para irem embora. Depois
de tocar o sino e alguns já terem saído com seus pais, Beatriz e Laura começaram a brincar
de esconder embaixo da mesa. Beatriz dizia que era para seu pai não a encontrar porque
ele estava demorando muito, até que ele chegou e a levou embora. Ainda restavam Laura
e Clara, que pegaram suas mochilas e brincaram de passear pela rua com suas bolsas, até
que me despedi antes que alguém as buscasse, pois ainda precisava ir para o trabalho.
Iniciei o vigésimo dia de observação acompanhando os alunos da turma de 1º
período de outra professora, pois quatro professoras ainda não havia chegado e já passava
das sete horas – motivo que fez com que a coordenadora pedagógica pedisse para que eu
ficasse por alguns instantes nessa sala. Mesmo sabendo que não era esse o meu papel ali
naquele momento, eu aceitei ajudá-la. Cerca de vinte minutos depois, a professora da

198

turma chegou e eu me dirigi para a sala da professora Suzana, que se encontravam
brincando, enquanto ela chamava uma de cada vez para pintar a asa da borboleta que
começaram a fazer em outro dia. Bruno, Eduarda, Renata e Nicolau foram chegando e
sentando em cadeiras vazias. Quando Nicolau entrou, Daniel gritou para ele fechar a porta
por causa do cachorro. O cão estava rodando pelo corredor e a professora me disse que
ele era do Daniel, que seu animal de estimação o acompanhou até a escola e ninguém
conseguiu tirá-lo. Hugo veio me mostrar o que montou com as peças do brinquedo, um
jacaré:

Figura 93 – O jacaré que Hugo construiu.
Fonte: Registro próprio, 29 jun. 2018.

Laura, Hugo, Daniel e David começaram a brincar com as peças como armas.
Mislene veio até mim mostrar a bússola que ela havia feito e Fabrício me chamou para
ver o apartamento que ele construiu. Emília disse que fez um robô que atirava e ficava de
guarda para matar os monstros que chegavam. Em meio a brincadeira e com o fim da
pintura, a professora Suzana começou a cantar: “Tá na hora, tá na hora de guardar os
brinquedinhos!” e Emília disse: “Ah, vô te que desmontar meu robô”. Em seguida, a
professora iniciou o trabalhou com o calendário dizendo o dia da semana, o dia do mês,
o mês e o ano. Também, trabalhou o tempo – perguntando se estava chuvoso, ensolarado
ou nublado – e cantou as músicas “Hoje é quarta-feira, dia de alegria...” e “A janelinha
fecha...”. Enquanto Suzana falava, Mislene brincava com suas mãos e a professora
chamou a sua atenção diversas vezes, pedindo para que ela parasse e prestasse atenção no
que dizia. A docente então falou da festa da primavera que aconteceria na escola,
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explicando que é uma estação de muitas flores. Após essa conversa inicial, chamou as
crianças para fazerem uma fila e definiu com eles que Mara e Bruno seriam os ajudantes
do dia.
Em fila, nós fomos para o pátio ensaiar a música da festa e, enquanto a turma do
2º período ainda ensaiava sua música, nos sentamos para assistir a apresentação deles. Ao
terminarem, fizemos uma roda para dançarmos a música “Menina bonita”. Acabamos o
ensaio e fomos para o refeitório merendar. Enquanto as crianças foram se ajeitando nos
bancos, a professora Suzana foi arrumar uma mesa e o banco caiu nos pés de Renata, que
estava perto dele. Logo, a menina chorou, e a professora foi sentar-se com ela para ver se
havia machucado, enquanto eu fui servindo o prato de merenda para as crianças. Sentei
ao lado de Clara, que estava comendo só arroz e falava muito, e de Mislene, que se
levantou para falar comigo e com Suzana – ela nos contou que havia ganhado uma barraca
da sua mãe. Terminamos o momento e seguimos em fila para a sala, onde iniciamos o
lanche de casa e Bruno me pediu para tirar o plástico do canudo do seu toddynho, ao que
Clara disse para ele: “- Mete o dente pra abri!” – professora Suzana e eu rimos da atitude
da menina. Daniel pegou as garrafas de Bruno e David para mostrar que as duas eram
iguais, com o desenho do Homem Aranha. Uilliam pediu para que eu abrisse seu waffle e
Mislene sua garrafa de seu suco. Emília veio mostrar o pote de lanche, que continha maçã
com açúcar. Enquanto as crianças merendavam, a professora Adriana, de Educação
Física, chegou na sala e ficou por algum tempo conversando com Suzana, que logo se
despediu das crianças. Ao fim do lanche, professora Adriana chamou todos para fazerem
uma fila e irem para a aula de Educação Física, que aconteceria no pátio. No momento
em que ela se abaixou para amarrar o tênis de Bruno e Emília, Vitória, Yuri, Clara,
Eduarda e Uilliam se juntaram para abraçá-la quase a derrubando. Nesse dia, a aula foi
no pátio principal e as crianças sentaram-se no chão, enquanto a professora Adriana
explicou a atividade que seria passar dentro do minhocão (um brinquedo de lona
colorida). Ela iniciou dizendo:

Atenção! [crianças batiam palmas]
Concentração! [crianças batiam palmas]
Quero ver [palmas de novo]
Quem vai dizer [palmas]
O nome [palmas]
Do animal [palmas]
Que vou [palmas]
Imitar! (Registro de áudio, 29 jun. 2018).
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Então, a professora imitou um gato, um leão, um jacaré e uma cobra e, à medida
que o fazia, as crianças foram adivinhando. Laura estava sentada perto de mim e me disse
que a mãe dela pediu para ela não sentar no chão, pois a calça nova que ganhara da avó
Zangela poderia sujar. Adriana pediu para que, um de cada vez, entrasse no minhocão e
o atravessasse andando como um gato, depois rastejando como uma cobra e, por fim,
atravessá-lo andando de barriga para cima:

Figura 94 – Atividade no minhocão.
Fonte: Registro próprio, 29 jun. 2018.
A última atividade de Educação Física, por sua vez, fez com que cada criança
rolasse seu corpo em cima do tapete com braços e pernas esticadas:

Figura 95 – Crianças rolando sobre o tapete.
Fonte: Registro própro, 29 jun. 2018.
Ao fim, a professora voltou com o grupo para a sala de aula. Eles limparam suas
mãos com lenço umedecido e, depois de sentados em seus lugares, a professora chamou
Bruno e Mara para que eles entregassem os cadernos e as pastas para os colegas. Após a
entrega, Adriana pediu para pegarem suas mochilas, se sentarem quietos e se preparassem
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para ir embora, pois se aproximava a hora do sino tocar. Vitória, que estava sentada na
mesma mesa que eu, começou a cantar: “Já brinquei, pulei sem parar, agora o meu
corpinho precisa descansar!”. Eduarda chamou Vitória para elas montarem uma casa com
suas pastas, mas perceberam que só com duas seria difícil e eu sugeri que fizessem uma
cabana. Elas gostaram da ideia, mas fizeram do jeito que queriam. Emília pegou seu
lanche, maçã com açúcar, para comer, porque disse que comeu pouco e estava com fome.
Eu me despedi das crianças, dizendo a elas que aquele era meu último dia os
acompanhando em sala. Falei ainda que gostei muito desse tempo que estive com elas e
prometi que levaria as fotos que foram tiradas durante o tempo de observação para que
vissem, o que as deixou felizes. O sino tocou, os pais começaram a entrar para pega-las
e, aos poucos, todos foram embora.
Assim, terminei os trinta dias de observação participante realizada na turma do 1º
período da professora Suzana, na Escola Municipal Professora Maria das Dores Dias
Lizardo Ferreira Leite. Por fim, no início da manhã, agradeci à professora Suzana pelo
respeito ao meu trabalho e por ter aceito que eu a acompanhasse.
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ANEXOS
Anexo I – Encaminhamento à Secretária de Educação para autorização da
observação

participante

na

escola
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Anexo II – Autorização da Secretária de Educação para a observação participante
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Anexo III – Comunicado de resposta ao e-mail da Secretária de Educação e envio
do projeto de pesquisa

À Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora
A/C: Chefe de Departamento de Planejamento e de Formação (DPPF)
Sra. Ieda Loureiro

Conforme pedido em e-mail encaminhado ao PPEDU da Universidade Federal de
São João Del-Rei, encaminho o projeto de pesquisa e nele já registro a escola onde tenho
a pretensão de fazer a observação desse trabalho.
Seria a Escola Municipal Professora Maria das Dores Dias Lizardo Ferreira Leite,
no bairro Benfica.
Desde já, certa de sua atenção, agradeço.
Para contato, deixo meu telefone: (32) 99991-7579

Atenciosamente,

Juiz de Fora, 29 de setembro de 2017.

Luciana do Nascimento
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Anexo IV – Termo informativo sobre a pesquisa em 2017
Ao Sr. (Sra.) Responsável

Sou professora da Escola Municipal Maria Lizardo, mas estou de licença para
fazer meus estudos do Mestrado em Educação em São João del Rei. Minha pesquisa tem
como interesse o brincar, como as crianças brincam, como elas fazem uso dos brinquedos.
Venho pedir sua autorização para que eu possa tirar fotos e fazer filmagens desses
momentos do brincar das crianças, tanto em sala de aula, como em outros momentos na
escola. Essas imagens enriquem o trabalho.
Os dados dessa pesquisa poderão ser publicados em revistas, congressos e/ou
outros estudos, preservando sempre a identidade dos participantes.
Qualquer dúvida, pode ser esclarecida comigo na sala de seu (sua) filho (a). Para
autorizar a participação da criança, você precisa assinar o documento que está em duas
vias, uma é sua e a outra da professora/pesquisadora responsável.
Desde já, agradeço sua colaboração.
Atenciosamente,
Outubro/2017
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Anexo V – Termo informativo sobre a pesquisa em 2018

Ao Sr. (Sra.) Responsável

Sou professora da Escola Municipal Maria Lizardo, mas estou de licença para
fazer meus estudos do Mestrado em Educação em São João del Rei. Minha pesquisa tem
como interesse o brincar, como as crianças brincam, como elas fazem uso dos brinquedos.
Venho pedir sua autorização para que eu possa tirar fotos e fazer filmagens desses
momentos do brincar das crianças, tanto em sala de aula, como em outros momentos na
escola. Essas imagens enriquem o trabalho.
Os dados dessa pesquisa poderão ser publicados em revistas, congressos e/ou
outros estudos, preservando sempre a identidade dos participantes.
Qualquer dúvida, pode ser esclarecida comigo na sala de seu (sua) filho (a). Para
autorizar a participação da criança, você precisa assinar o documento que está em duas
vias, uma é sua e a outra da professora/pesquisadora responsável.
Desde já, agradeço sua colaboração.
Atenciosamente,
Abril/2018
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Anexo

VI

-

Termo

de

autorização

de

uso

de

imagem

em

2017

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
DE MENORES DE IDADE

__________________________________________________________________,
menor de idade, neste ato devidamente representado por seu (sua) responsável legal,
_____________________________________________________. AUTORIZO o uso da
imagem em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para
ser utilizada no trabalho de Mestrado da professora Luciana do Nascimento e em
possíveis outras publicações como artigos e apresentações de trabalhos. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima.
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de
direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de
remuneração.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem
que nada haja a ser reclamado a título de direitos imagem.
Juiz de Fora, _____ de outubro de 2017.

(assinatura do responsável)
Telefone p/ contato:
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Anexo VII – Termo de autorização de uso de imagem em 2018
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
MENORES DE IDADE
__________________________________________________________________,
menor de idade, neste ato devidamente representado por seu (sua) responsável legal,
_____________________________________________________. AUTORIZO o uso da
imagem em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para
ser utilizada no trabalho de Mestrado da professora Luciana do Nascimento e em
possíveis outras publicações como artigos e apresentações de trabalhos. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima.
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de
direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de
remuneração.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem
que nada haja a ser reclamado a título de direitos imagem.
Juiz de Fora, _____ de abril de 2018.

(assinatura do responsável)
Telefone p/ contato:

