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O quintal
No fundo do quintal,
casinha de boneca,
comidinha de folha seca,
eu era a mãe, você era o pai.
Quando não existe quintal,
Como é que se faz?
Roseana Murray

RESUMO
Este trabalho buscou analisar como foram vividas as experiências de brincadeira por crianças
de seis a nove anos que frequentam uma escola em tempo integral que segue um modelo
educacional que tem sido chamado de democrático. E, a partir disso, observar como elas
interagiram nas relações com seus pares, descrever o repertório de brincadeiras utilizadas
nessas interações, bem como analisar se o brincar contribui para a formação integral destas
crianças. Este trabalho busca ainda tanto a compreensão da brincadeira como linguagem
infantil e as maneiras das crianças de apreender o mundo, quanto contribuir para apresentar
pistas para se pensar um modelo de escola democrática que assume a centralidade da criança
em seu processo educativo. As principais referências teóricas deste trabalho são os estudos do
campo da Sociologia da Infância, em que a criança é entendida como um sujeito cultural,
sócio-histórico e que produz cultura na interação com seus pares e em diálogo com a cultura
adulta. O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal João Pio, pertencente ao município
de Tiradentes – Minas Gerais –, que assume a característica de uma escola democrática, se
baseando no modelo da Escola da Ponte, em Portugal. A escola em questão, não adota a
seriação como divisão das turmas, por isso, a pesquisa foi realizada com duas turmas do
Ensino Fundamental com vinte e quatro crianças com idades entre seis a nove anos. A
metodologia utilizada nesta pesquisa participante se inspirou na abordagem etnográfica, bem
como no auxílio de outras pesquisas referentes aos estudos sociais da infância. A observação
foi realizada entre os meses de março à julho de 2016, totalizando cinquenta dias. Durante
este período, as crianças foram observadas em situações cotidianas que envolviam o brincar e
o uso de jogos na escola. Com isso, os relatos de suas vivências e relações entre pares são
apresentados por meio de episódios na perspectiva das crianças e não a partir de uma visão do
adulto. Sendo assim, concluiu-se que, por meio das observações da produção das culturas
infantis, fica em evidência a contribuição da perspectiva educacional a qual a escola se
propõe, na frequência das brincadeiras vivenciadas durante o período escolar. Ademais, as
brincadeiras ocorriam ao longo do dia e não eram restritas apenas a horários prédeterminados, com isso, foi possível notar que o brincar permeava toda a rotina escolar. Dessa
maneira, o brincar é tão importante nas atividades infantis quanto à realização de exercícios
escritos. Assim, ser aluno e ser criança está em constante alternância ao longo do dia letivo,
fazendo com que as crianças aprendam a partir de suas singularidades e das brincadeiras.
Palavras-chave: Brincadeira, Culturas Infantis, Escola Democrática, Abordagem de cunho
etnográfico.

ABSTRACT
This work aims to analyze how playing were experienced by children of six to nine years who
attend a full - time school that follows an educational model that has been called democratic.
And, from this, observe how they interacted in relation with their pairs, to describe the range
of games used in these interactions, as well as analyze if playing contributes to these childrens
integral formation. This work also search the comprehencion of playing as a children's
language and children's ways of apprehending the world, as well as to contribute to present
clues to think of a democratic school model that assumes the child centrality in its educational
process. The main theoretical references of this work are the studies of the Childhood
Sociology field, in which the child is understood as a cultural and socio-historical person that
produces culture in their pairs interaction and in dialogue with adult culture. The work was
developed at the Escola Municipal João Pio, which belongs to the municipality of Tiradentes
- Minas Gerais -, and assumes the democratic school characteristic, based on the model of the
Escola da Ponte (Bridge School) in Portugal. The school in question does not adopt the
serialization as a classes division so the research was undertaken with two classes of
Elementary School with twenty four children between the ages of six and nine. The
methodology used in this research was inspired by the ethnographic approach, as well as in
other researches related to the social childhood.studies. The observation was performed
between the months March to July 2016, totalizing fifty days. During this period, children
were observed in everyday situations that involves playing and games use at school. With
this, the reports of their pairs experiences and relationship are presented through episodes
from the childrens perspective and not from na adult view. Thus, it was concluded that,
through the observations of the children cultures productions it is evident the contribution of
the educational perspective that the school proposes in the frequency of the experienced
playings during the school. In addition, the games occurred throughout the day and were not
restricted only to a predetermined period, with that, it was possible to notice that playing
permeates the whole school routine. In this way, playing is as important in children's activities
as writing exercises. So, being a student and being a child is constantly alternating throughout
the school day, making the children learn from their singularities and playings.

Keywords: Playing, Child Cultures, Democratic School, ethnographic approach
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1. INTRODUÇÃO
Não deixaremos de explorar
E, ao término de nossa exploração
Deveremos chegar ao ponto de partida
E conhecer esse lugar pela primeira vez.
Thomas S. Eliot
1.1 A apresentação da pesquisa

A educação sempre esteve presente em minha vida, mesmo antes da escolha por um curso de
licenciatura. No entanto, foi a partir da decisão de cursar Letras que o gosto pela área
educacional aumentou. Já no terceiro período do curso, comecei a lecionar inglês.
Apesar da realidade da escola em que eu trabalhava não ser parecida com o que eu aprendia
na faculdade e a condução de uma aula ser mais complexa do que era discutido nas aulas de
didática, apaixonei-me pela docência, pelo contato com os alunos e com a possibilidade de
levar o conhecimento e recebê-lo também.
Ao vivenciar a experiência sendo professora de diferentes faixas etárias em escolas da rede
municipal e particular em Divinópolis, cidade em que nasci, percebi que tinha mais afinidade
em trabalhar com crianças. Por isso, em 2010 resolvi fazer uma segunda graduação e cursar
Pedagogia. A partir daquele período, decidi focar a minha prática apenas na Educação Infantil
e nos primeiros anos do Ensino Fundamental.
Durante o período da graduação em Pedagogia eu trabalhava como professora de inglês em
uma escola particular que tinha práticas que me motivavam a querer seguir nesta área. Sendo
assim, quando necessário, atuava de forma voluntária na escola para aprender e ajudar quando
alguma professora faltava. Com isso, contribuía com a escola e aprendia muito sobre a rotina
de uma pedagoga.
Depois deste convívio nesta escola eu me formei, mas fiquei em dúvida entre permanecer na
escola e assumir uma turma de Educação Infantil, ou fazer um intercâmbio para a Irlanda.
Como ambos eram do meu interesse, mas sabendo que a oportunidade de morar um ano fora
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do país poderia não acontecer novamente, em 2012 resolvi viajar e vivenciar tudo que uma
experiência como esta pode trazer.
Ao fim de um ano de diversas experiências, voltei para assumir uma turma na escola em que
eu trabalhava antes de viajar. No entanto, após um ano lecionando para uma turma da
Educação Infantil, percebi que a idealização da escola não correspondia com as vivências que
tive e pelas quais sentia forte desejo em me especializar.
O interesse por estudar crianças e infância surgiu de uma experiência que tive em Dublin.
Uma amiga brasileira, que era professora de uma turma do segundo ano do Ensino
Fundamental e com a qual mantive contato durante todo o período em que fiquei no exterior,
me pediu para descobrir como as crianças vivem na Irlanda. Ela estava realizando com os
seus alunos um projeto que se chamava “Como as crianças vivem?” e falava sobre diferentes
formas de viver em vários países do mundo. Para realizar este levantamento de informações,
entrei em contato com diversas au pairs (um tipo de babá) brasileiras que cuidavam de
crianças de diferentes nacionalidades. Como eu estudava em uma escola de idiomas e tinha
contato com várias pessoas de países do mundo todo, também perguntei a elas sobre como
tinham sido alguns aspectos da infância delas. As perguntas eram simples, como: Quanto
tempo você ficava na escola? Qual era a sua rotina em casa? O que comia? Qual tipo de roupa
vestia? entre outras. Mesmo após dar o retorno para a professora, continuei perguntando sobre
estas questões a todas as pessoas que eu conhecia, pois me senti instigada em saber mais sobre
temas relacionados à infância delas e como foi vivê-las nos países em que se originavam.
Ao voltar para o Brasil resolvi ler mais sobre o assunto e desenvolvi interesse em realizar uma
pesquisa relacionada ao estudo sobre criança. Algumas questões sobre as diferentes infâncias
no mundo e como elas eram vividas me instigaram muito e, com isso, resolvi ampliar meus
estudos para obter uma formação. Percebi que o mestrado seria a melhor forma de aprender
mais, pois notei que os artigos que eu estava tendo contato eram originados de pesquisas
acadêmicas e vi neste modelo de pós-graduação uma maneira de estudar o que eu já achava
interessante. Como estava fora da universidade há um tempo, em 2014 me inscrevi em uma
disciplina isolada ministrada pelo professor Dr. Levindo Diniz Carvalho, sobre estudos com
crianças e infâncias na educação, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação
da UFSJ. Desde o início, identifiquei-me com o tema e, relacionando com a experiência que
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eu havia vivido, resolvi investir nesta área de pesquisa. Percebi que aquilo poderia ser um
caminho de estudo para a minha formação.
Na disciplina tive contato com diversos textos que relatavam o estudo no campo de pesquisa
das Ciências Sociais e que aprofundava os saberes sobre a criança e a infância. Desse modo,
foi possível perceber o quanto este campo é desafiador. O tema que mais me instigou, desde o
início, foi o brincar e as formas como as crianças se expressam e se relacionam a partir desse
ato. Mesmo a Educação Infantil já reconhecendo a importância do brincar, a escola, de modo
geral, valoriza pouco os conhecimentos e vivências que os jogos e brincadeiras proporcionam.
A partir deste contato com a disciplina e o interesse em pesquisar o brincar na infância, sentime desafiada a elaborar um projeto de pesquisa na área.
No exercício de elaboração do projeto, algumas questões me impulsionaram a querer investir
mais nesse estudo. Para trilhar esse caminho foi necessário compreender que o brincar é uma
prática cultural e que é a partir dele que a criança constrói sua identidade, se relaciona com o
espaço, com o universo sociocultural realizando trocas com seus pares e com os adultos. É por
meio da brincadeira que a criança consegue explorar o mundo à sua volta, bem como,
descrever seus próprios sentimentos.
O contato com a literatura da área me fez ampliar os conceitos sobre o brincar e percebi que
este faz parte do desenvolvimento integral da criança, dando suporte para diversas
aprendizagens, não apenas àquelas tradicionalmente consideradas “necessárias” na cultura
escolar. A experiência do brincar é parte fundamental do desenvolvimento infantil e se
relaciona, inclusive, com as práticas pedagógicas formais. Com isso, vê-se que o brincar é
importante em aspectos que vão desde o desenvolvimento motor, noções de corporeidade,
compreensão dos movimentos, da lateralidade, entre outros; até o desenvolvimento interno,
no qual são trabalhadas a imaginação e a memória. Todos estes aspectos são fundamentais
para o desenvolvimento da criança como sujeito pleno e para reconhecer a brincadeira como
uma atividade da infância, mas que também tem reflexos na vida adulta.
A brincadeira é uma ação importante para crianças de todas as idades, com isso, a presente
pesquisa procurou observar como as experiências de brincadeira foram vividas por
crianças do Ensino Fundamental em uma escola pública que atende em tempo integral.
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No dia 6 de fevereiro de 2006 foi promulgada a Lei nº 11.274, que assegura o direito das
crianças de seis anos à educação formal, estendendo assim, para nove anos o atendimento
ofertado para os alunos do Ensino Fundamental. A iniciativa do governo visa a aumentar o
número de crianças no sistema educacional brasileiro privilegiando, principalmente, àquelas
pertencentes às camadas populares. Ademais, a ampliação do tempo escolar para nove anos
não se restringe apenas à inclusão de mais um ano de ensino. De acordo com as
recomendações gerais do MEC (Ministério de Educação e Cultura):
[…] não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e
atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura
de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove anos,
considerando o perfil de seus alunos (BRASIL, 2004, p.16).

Mas será que este prolongamento do tempo escolar também proporciona a essas crianças mais
oportunidades de brincar?
Outro ponto que chama atenção no cenário nacional observado é o fato de a escola ser em
tempo integral, aumentando a permanência das crianças no ambiente escolar. A infância está
presente no Ensino Fundamental e este foi acrescido com mais um ano. Com isso, torna-se
importante que o Ensino Fundamental se atente aos cuidados da infância e não apresse seu
tempo com “mais do mesmo”. A educação (em tempo) integral é um assunto bastante
discutido (CAVALIERE, 2006; GALIAN e SAMPAIO, 2012) apresentando a necessidade de
avaliar se uma escola que atende em tempo integral também possibilita a formação integral
dos sujeitos que nela convivem.
A escola pesquisada pertence à rede municipal da cidade de Tiradentes, atende em tempo
integral e tem sua rotina voltada para a formação integral do sujeito, proporcionando oficinas
diversificadas que oferecem às crianças conhecimentos que variam desde o Yoga até a
Educação Financeira. A oferta de oficinas variadas tem como intenção contribuir para uma
formação social, física, emocional, afetiva e até mesmo política dos sujeitos da escola. No
caso da escola pesquisada, a opção pelo tempo integral tem relação com o interesse em
oferecer às crianças uma formação que considera o sujeito e sua multiplicidade de saberes e
interesses.

19

Apesar de atender aos alunos em tempo integral, a Escola Municipal João Pio segue um
modelo “alternativo” baseado na Escola da Ponte1 e que se aplica de forma diferenciada dos
modelos praticados no Brasil. A escola optou pela perspectiva de não-seriação, sendo assim,
os vinte e quatro alunos do primeiro ao quarto ano convivem no mesmo ambiente sendo
divididos em duas salas apenas, por questão de número de crianças por sala.
Ao pensar sobre este assunto, algumas dúvidas surgiram e movimentaram o interesse em
aprofundar os estudos em relação ao tema. Como o brincar opera na construção da identidade
e das subjetividades das crianças? Como se dão as relações entre os sujeitos quando eles
brincam? Como esta interação se dá na escola? A escola em tempo integral que utiliza um
modelo alternativo modifica as interações e vivências das crianças durante as brincadeiras?
Como questões de gênero são reproduzidas durante as brincadeiras? Com isso, surgiu o
interesse em observar como as crianças interagem nas relações com seus pares e com as
outras crianças, além de descrever o repertório de brincadeiras que elas utilizam nessas
relações.
Para pensar em possíveis respostas a estas perguntas, é preciso compreender que nem sempre
a escola esteve preparada para pensar na criança como um sujeito histórico e de direitos. O
conceito de infância foi construído ao longo dos séculos, assim como a escola foi pensada
como uma instituição para fins educacionais.
Nesta pesquisa busquei compreender como as crianças do Ensino Fundamental, de uma escola
municipal que adota um modelo educacional alternativo, vivenciam as experiências de
brincadeiras. E, a partir disso, observar como elas interagem nas suas relações com seus pares,
descrever o repertório de brincadeiras utilizadas nessas interações, bem como analisar se o
brincar contribui para a formação integral destas crianças. Para que a criança seja vista em
uma posição de centralidade nesta pesquisa, serão utilizados conceitos da Sociologia da
Infância, visando a compreender os valores, rotinas e preocupações infantis a partir das
interações nas brincadeiras.
Na primeira seção, será apresentado o percurso feito até a realização da presente pesquisa.
Esta seção também apontará os pressupostos epistemológicos que guiaram esta pesquisa
1

A Escola da Ponte, criada em Portugal, não segue o modelo de alunos por série, mas opta pelo agrupamento de
acordo com os interesses das crianças. Sendo assim, cada turma tem alunos de idades diferentes.
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qualitativa de cunho etnográfico e serviram de apoio para as práticas realizadas durante as
observações em campo. Neste item, é apontada a lógica do tratamento dos dados que conduz à
metodologia desta pesquisa e que tem na figura da criança um sujeito que colabora para a
geração dos dados revelados. Serão mostrados também alguns episódios que reafirmam a
característica etnográfica da pesquisa, bem como apontamentos das questões éticas que são
necessárias em uma pesquisa com a presença de crianças.
Já na segunda seção, será feita uma reflexão dos estudos sobre a infância, que ao longo dos
anos, deu centralidade à presença da criança na sociedade, bem como o lugar em que as
crianças aparecem nas pesquisas feitas pelas Ciências Sociais nas últimas décadas. Também
será exposto o referencial teórico acerca do brincar e das produções da cultura infantil.
Ademais, serão apresentados os conceitos de cultura infantil e cultura de pares, que
possibilitam ler as práticas das crianças na escola. Ao final, serão abordadas as relações da
criança, o brincar e a realização destas ações no ambiente escolar.
Na terceira seção é problematizado o que tem sido chamado de escolas democráticas e é
apresentada a Escola Municipal João Pio, bem como a escolha pela adoção de sua proposta
alternativa de ensino; os espaços que acolhem as crianças em suas atividades diárias e durante
as oficinas ofertadas; seguida da demonstração da rotina acerca das práticas escolhidas pela
escola e os atores da pesquisa.
Por último, na quarta seção serão analisadas algumas situações de brincadeiras e
aprendizagens vividas pelas crianças ao longo da permanência na escola. Estas situações
reforçam a importância do contado das crianças por meio da brincadeira e como as relações
compartilhadas por elas são reforçadas a partir do ambiente escolar. Serão apresentados
também alguns episódios etnográficos que revelam como as crianças vivem a experiência de
brincadeiras e produções culturais em uma escola (em tempo) integral e que segue um modelo
alternativo de ensino. Ainda será apresentado como a flexibilidade na rotina da escola
observada auxilia para a promoção de mais tempo nas brincadeiras.
Nas considerações finais serão apresentadas algumas reflexões sobre os processos observados
e acerca das principais contribuições desta pesquisa. Cabe ainda, apontar algumas lacunas e
possíveis questões a serem observadas em futuras pesquisas.
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1.2 Pesquisar com as crianças: uma definição teórico-metodológica

[...] a verdade da infância não está do que dizemos dela, mas no que ela nos
diz no próprio acontecimento de sua aparição entre nós como algo novo. E,
além disso, tendo-se em conta que, ainda que a infância nos mostre uma face
visível, conserva também um tesouro oculto de sentido, o que faz com que
jamais possamos esgotá-la (LAROSSA, 1999, p. 195).

Neste item serão apresentados os pressupostos teóricos, metodológicos e éticos que serviram
de base para esta pesquisa, bem como, o apontamento dos métodos utilizados na geração de
dados que tem a criança como um sujeito. Serão apresentadas, também, algumas situações
ocorridas no campo como forma de revelar a relevância da perspectiva etnográfica nas
pesquisas com crianças.
Como se refere Larossa (1999) a infância conserva faces invisíveis que muitas vezes só são
vistas ao pesquisá-la com atenção, fazendo dela uma fonte inesgotável de descobertas. E se a
infância é inesgotável, como compreendê-la?
Na presente pesquisa, as crianças tiveram um papel muito importante, pois também foram
fonte de informações dos dados gerados por meio das falas que ocorreram durante as
interações nas brincadeiras. Este posicionamento foi relevante para que, ao ouvir as
preocupações infantis e o que as crianças conversavam ao brincar, esta pesquisa não se
limitasse a ser uma representação adulta sobre o que acontece na infância, mas que
apresentasse os desejos, crenças, preocupações e as formas como as crianças constroem o
conhecimento. Christensen e Prout (2002) apontam quatro maneiras como as crianças são
percebidas em pesquisas: a criança como objeto, a criança como sujeito, a criança como
participante e, por último, a criança como participante e co-pesquisadora. A primeira e a
segunda abordagem representam um pensamento mais antigo das Ciências Sociais, mas que
ainda pode ser encontrado em pesquisas com crianças. Já as duas últimas perspectivas têm a
visão das figuras das crianças como protagonistas e participantes da pesquisa. A presente
pesquisa valeu-se da terceira perspectiva, tendo sido as crianças participantes e sujeitos da
investigação, em que, a partir de falas e ações delas tornaram-se colaboradoras na geração de
dados.
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Primeiramente, para que o pesquisador possa entrar no campo e realizar uma pesquisa que
contemple a fala das crianças e suas produções, é fundamental que se possa descobrir o
invisível a partir do visível. Para isso, foi preciso transpor a barreira do “diariamente
observável” (Graue e Walsh, 2003, p. 118), que se estranhasse o que é familiar e começasse a
notar o cotidiano escolar de uma maneira mais sistemática e cuidadosa. Aliado ao
conhecimento teórico, ao pesquisar crianças, o pesquisador também deve se atentar aos atos
de “ver” e “ouvir”. Oliveira apud Silva, et. al (2005, p.48-49) relata que “o trabalho do
pesquisador implica “o olhar, o ouvir e o escrever.’” Ainda segundo Silva (2005), o
conhecimento teórico sensibiliza o olhar, enquanto o ouvir orienta o escrever. Sendo assim,
estes atos cognitivos são desenvolvidos durante o ato de pesquisar, no entanto, os mesmos são
conformados ou pela “subjetividade” do pesquisador ou por sua “bagagem teórica”.
Para Velho (1978), é necessário um contato razoavelmente longo com o que se quer
pesquisar, pois alguns aspectos não aparecerão imediatamente ao olhar do pesquisador. Para
ele, entre o ser exótico (fora de ótica) e o ser familiar há uma distância considerável, pois
mesmo quando se pesquisa em um ambiente familiar, nem sempre o que se encontra é
conhecido. Da mesma forma, quando o que é apresentado parece ser exótico, ainda sim, pode
ser conhecido pelo pesquisador. Velho (1978) afirma que, para que o pesquisador possa
conseguir ver no familiar o exótico é preciso colocar-se no lugar do outro. É necessário sair da
posição etnocêntrica e no caso da presente pesquisa, da posição adultocêntrica, na qual muitas
vezes se coloca, e buscar dar prioridade ao discurso do outro, aceitando as diferenças e
reconhecendo outros pontos de vista. Agindo desse modo, o pesquisador conseguirá ser mais
autêntico ao que está vendo, ouvindo e por fim, escrevendo.

Na tentativa de alcançar este objetivo, esta pesquisa de cunho qualitativo pretende, por meio
de relatos das falas de crianças e da observação das suas interações, compreender como as
crianças do Ensino Fundamental vivenciam as experiências de brincadeiras em uma escola
que segue um modelo alternativo de ensino.
Considerando que a pesquisa tem como objetivo compreender ações infantis e as relações de
interação das crianças ao brincar, vê-se a etnografia como metodologia mais adequada para a
sua realização. A afirmação pode ser confirmada em diversos trabalhos que sugerem a
etnografia como metodologia para compreender práticas culturais das crianças, endossado
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pelos trabalhos de Corsaro (2011), Christensen (2011) e Graue e Walsh (2003). No entanto,
devido ao curto período de observação, a presente pesquisa não se configurou em uma
etnografia, mas se utilizou de alguns conceitos desta, bem como de pesquisas na área dos
estudos sociais da infância. Para Christensen (2011), a etnografia em pesquisas com crianças é
considerada uma abordagem bastante adequada, por ser um estudo sistemático do cotidiano e
possivelmente se configurar na forma mais aprofundada e detalhada de fazer investigação
científica estabelecendo uma relação com as crianças.
De acordo com Graue e Walsh (2003) a investigação não é tarefa feita sem reflexão. O
pesquisador vai a campo com objetivos específicos e, para que estes sejam alcançados, é
preciso que se tenham algumas perguntas a fazer. No caso desta pesquisa, alguns
questionamentos motivaram o meu olhar, como: De que maneira as crianças vivenciam as
suas singularidades no espaço escolar? Como se dão as experiências de convivência e
comportamento das crianças levando em conta as suas particularidades? Em que espaço e
tempo escolar as crianças brincam? Qual o repertório de brincadeiras que as crianças
conhecem? Foi a partir destes questionamentos iniciais que a pesquisa se desenvolveu.
Segundo Corsaro (2011, p. 66) “uma importante característica da etnografia é que ela fornece
um retorno contínuo, no qual as perguntas iniciais podem ser modificadas durante a
investigação”.
Em uma pesquisa com perspectiva etnográfica, o pesquisador tem a participação de vários
atores e, no caso do estudo com crianças, elas serão os sujeitos em evidência, recebendo
grande destaque.

James e Prout (1990) também relacionam a utilização da pesquisa

etnográfica como auxílio para uma posição mais participativa da criança durante o processo
de pesquisa.
A etnografia é uma metodologia especialmente útil para o estudo da
infância. Permite às crianças uma voz direta e a participação na produção de
dados sociológicos do que é normalmente possível através de estilos de
investigação experimental (James e Prout, 1990, p.8-9).

O estudo voltado para as crianças e para as infâncias utilizando uma abordagem que permite
com que elas sejam vistas como sujeitos produtores de culturas e saberes reflete um
posicionamento recente, em que as crianças são colocadas no centro das pesquisas. Esta forma
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de pesquisar permite que as vozes das crianças observadas sejam realmente ouvidas e que não
seja feita apenas a reprodução do que o adulto compreendeu sobre sua fala.
A presente pesquisa foi feita no ambiente escolar com duas turmas de alunos do Ensino
Fundamental, com idades de seis a nove anos e, com isso, os relatos de suas vivências e
relações entre pares são apresentados na perspectiva das crianças e não a partir de uma visão
do adulto. A etnografia tem como um dos pressupostos teóricos a descrição detalhada das
práticas sociais, visando elaborar teorias. Com isso, os conceitos apresentados por esta
metodologia auxiliaram para que eu pudesse conhecer e compreender melhor as relações das
crianças entre elas e com as brincadeiras que são realizadas no âmbito escolar.
Ao entrar na escola, o pesquisador assume a perspectiva de uma pessoa que está inserida
naquele ambiente, porém, como um “adulto atípico” (Corsaro, 2011, p.64). Esta tarefa de
conquistar a confiança das crianças não é algo simples, pois elas veem os adultos como
alguém mais poderoso, que tem controle sobre várias coisas, inclusive sobre o comportamento
infantil. Para Corsaro (2011), é percebido que os adultos conseguem ter interação com as
crianças, mas não o fazem com o intuito de que estas sejam prolongadas mais que o
necessário. Com isso, as crianças não se sentem confortáveis em compartilhar seus
pensamentos e experiências com uma pessoa que não demonstra estar realmente interessado.
Na presente pesquisa, desde o início da observação na escola, as crianças foram muito
receptivas e tentaram explicar a rotina, os espaços e como a convivência se dava naquele
ambiente. Durante as primeiras semanas, as perguntas sobre a minha função na escola ou o
que eu estava pesquisando eram recorrentes. No entanto, após um mês, as crianças já me
incluíam nas brincadeiras sem restrições e falavam sobre o que sentiam sem me olhar com
desconfiança. Ainda que a minha presença não fosse tão natural quanto a de outras crianças,
não havia proibições quanto à minha participação em suas brincadeiras.
O desenvolvimento desta pesquisa se deu, inicialmente, a partir da observação das duas
turmas do Ensino Fundamental. Após um período de familiarização, comecei a compreender
como se dava a dinâmica da rotina da escola. Desde o primeiro dia de observação fui muito
bem recebida pelos alunos, porém, após algumas semanas, pude notar que havia ganhado a
confiança de algumas das crianças que me permitiram ficar perto delas enquanto brincavam.
A partir desta interação, foi possível observar como as crianças brincavam na escola, quais
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conflitos eram recorrentes, como também houve troca de saberes e a criação de formas
particulares de brincar.
A observação começou a ser feita no início do mês de março de 2016, terminou no início do
mês de julho do mesmo ano e, durante este período, as crianças foram observadas em
situações cotidianas que envolviam o brincar e o uso de jogos na escola. Após a primeira
semana de observação fiz um cronograma e entreguei para as professoras do Ensino
Fundamental e para a diretora/coordenadora. As visitas iniciaram com a frequência de duas
vezes na semana durante todo o primeiro mês. Porém, o tempo permanecido na escola variava
entre apenas um turno ou o dia todo. Nos meses de abril e maio as visitas foram
intensificadas, sendo feitas o dia todo e, em algumas semanas, as visitas eram feitas todos os
dias. No mês de junho, a frequência de visitas na escola voltou a diminuir até finalizar no mês
de seguinte. Ao todo, foram cinquenta idas à escola, variando o tempo de permanência.
Ao compreender que o modelo educacional proposto pela escola não era separado em
disciplinas e que por isso as crianças tinham maior autonomia para transitar na escola e assim
produzirem conteúdos próprios da cultura infantil, concluí que eu deveria ficar mais tempo do
que havia inicialmente pensado. Esta particularidade da escola escolhida e a ótima
receptividade por parte das crianças e de todos os funcionários fez com que, por várias vezes,
eu optasse ficar o dia todo, mesmo tendo previamente marcado que ficaria apenas um turno.
Ao refletir sobre o processo de observação, encontrei nas palavras de Graue e Walsh (2003) o
termo “geração de dados”, uma vez que os dados não estão à espera do pesquisador para
serem colhidos como frutas no pé. Para eles, esta aquisição é algo ativo, criativo e de
improvisação. A partir desta concepção é possível compreender que o papel do pesquisador é
mais complexo do que apenas ir à escola e ficar olhando o que acontece ao seu redor.
Para a análise de dados foi necessário o estudo sobre as concepções de criança abordadas pela
Sociologia da Infância, na qual a criança é tida como ator social capaz de criar e modificar as
ações ao seu redor. Com isso, optei por investigar a presença da brincadeira na escola de
forma que as crianças observadas fossem contribuintes ativas na geração dos dados. As
opções teórico-metodológicas referentes a esta pesquisa dialogaram com alguns autores, tendo
Corsaro (2011) como o principal. A Sociologia da Infância é um campo que, ao longo das
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últimas décadas, tem se dedicado ao estudo social e científico da infância, fazendo com que
sejam desenvolvidas novas formas de fazer pesquisas com crianças.
A abordagem de estudo feita pela Sociologia da Infância concentra-se na criança e na infância
como centro de análise, não sendo apenas ligadas a outras categorias, como família, escolas
etc. Esta pesquisa teve como objetivo compreender a relação das crianças com seus pares
durante a socialização delas ao longo de sua permanência na escola. Para James, Jenks e Prout
(2002) observar a maneira como as crianças negociam, compartilham e criam cultura com os
adultos e entre si é algo importante para compreender o processo de socialização. No entanto,
Corsaro (2011) afirma que a palavra socialização pode ter conotação individualista. Para que
isso não ocorra, apresenta a noção de reprodução interpretativa. O termo interpretativo referese a aspectos inovadores e criativos da participação infantil, uma vez que a criança cria e
interpreta o mundo a partir das suas próprias relações com seus pares e os adultos. O termo
reprodução é baseado na ideia de que a criança participa “ativamente para a produção e
mudanças culturais” (Corsaro, 2011, p. 31-32), com isso elas demonstram que têm condições
de participar e modificar a sociedade em que vivem.
A questão do vínculo que tive com as crianças durante os meses de pesquisa foi vista de
alguns níveis, sendo o primeiro a parte da desconfiança, depois o envolvimento e, em alguns
casos, houve identificação por parte das crianças. Quando cheguei à escola, apesar da boa
receptividade de todos os alunos e funcionários, algumas crianças mantinham um pouco de
distância de mim, principalmente quando estavam brincando. Ao longo dos meses, conseguia
observar e ouvir as brincadeiras, lembrando que este movimento de observação requer
recortes e escolhas. Por isso, as situações que serão apresentadas foram escolhidas dentre
outras que, às vezes, aconteciam ao mesmo tempo. Porém, estes episódios foram selecionados
por acreditar que dizem muito sobre a infância e as relações das crianças da Escola João Pio.
Algumas situações me sensibilizaram um pouco mais devido às questões de alteridade, como
o episódio de um menino que me perguntou se eu queria ser a sua mãe, com também os
momentos em que uma menina só ficava perto de mim e, às vezes, repetia os mesmos
movimentos e gestos que eu fazia.
Outro fato que revelou que a presença de alguém pesquisando sobre um determinado assunto
faz com que os integrantes da escola repensem suas práticas, foi sobre a questão da
brincadeira – que é o foco da minha pesquisa
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Durante o primeiro mês, ou até a metade do segundo mês, a brincadeira era
pouco contemplada nos tempos e espaços da escola. O recreio é depois do
jantar e muitas vezes os pais ou os motoristas das vans chegavam para
buscar as crianças e estas tinham ainda menos tempo para brincar
livremente.[...] Depois de dois meses da minha presença na escola e mesmo
eu não tendo falado diretamente com as professoras que eu achava pouco o
tempo destinado à brincadeira, notei que elas incluíram no roteiro diário das
crianças um item chamado momento de brincadeira. Este momento tem
acontecido todos os dias e as professoras oferecem brincadeiras diversas
para as crianças. (Registro de campo)

O fato relatado acima mostra que a minha presença como pesquisadora influenciou em
algumas decisões que ocorriam na escola ao longo do período de pesquisa. Uma vez que
todos os atores envolvidos foram informados sobre a natureza da pesquisa que seria realizada
na instituição e visto que o principal objetivo era a observação das vivências de brincadeiras
por parte das crianças, este pode ter sido um fator para a reflexão da necessidade de dar às
crianças um tempo para brincar.
Para que o registro das ações presentes na escola fosse feito de acordo com a ética e
salvaguardando as questões de autoria e autorização, foi necessária a leitura de Kramer
(2002). A autora apresenta alguns itens que devem ser observados durante a pesquisa na
escola para que sejam trabalhados de forma clara com os envolvidos na pesquisa.
A questão de autoria refere-se ao fato de que é necessário utilizar um nome fictício para que a
identidade das crianças que participam do trabalho seja preservada. Em alguns casos revelar o
nome, mesmo que seja o primeiro nome, é algo arriscado, pois algumas pesquisas são
realizadas de maneira que a exposição dos envolvidos fica muito evidente. O procedimento
em que se ficionaliza o nome da criança tira a autoria real da criança sobre o trabalho feito.
No entanto, preserva a sua identidade para que a realidade possa ser mostrada. Este assunto
ainda é bastante discutido nos estudos e pesquisas que envolvem a participação de crianças.
Na presente pesquisa, optei por mudar o nome das crianças, escolhendo nomes pessoais
aleatórios e que não fossem encontrados em nenhuma das duas turmas. Já em relação aos
nomes das professoras, também optei por preservá-los, chamando-as de Elisa e Lourdes.
Dessa forma, evito qualquer conflito referente às práticas apresentadas, pois o objetivo desta
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pesquisa é observar as experiências de brincadeiras das crianças e não a prática das
professoras, mesmo compreendendo que, em alguns momentos, são as escolhas realizadas
pelas docentes que proporcionam momentos de interação entre os alunos.
Quanto à questão de autorização, Kramer (2002) aborda a importância do uso de fotografias
na pesquisa etnográfica e como este instrumento modifica o olhar do pesquisador sobre o que
está ao seu redor no campo. Durante a realização desta pesquisa, foram utilizados os registros
das falas e fotos de algumas crianças no desenrolar das atividades, bem como as anotações
feitas no caderno de campo. Inicialmente pensei em utilizar a câmera fotográfica para as
fotos e possíveis filmagens, um gravador de voz para o registro das falas e o caderno de
campo para as anotações necessárias. Ao longo dos meses de observação, fui abandonando o
uso da câmera e recorrendo ao celular que era mais rápido para acionar ao tirar as fotos,
filmar e, às vezes, gravar as vozes. Além disso, o aparelho era familiar às crianças e a
utilização do mesmo acabou se tornando um momento de interação, uma vez que várias vezes
elas me viam tirando uma foto e pediam para ver como ficou. Sendo assim, a utilização do
celular para os registros fotográficos e audiovisuais contribuíram para que se estreitassem
ainda mais os laços entre mim e as crianças.
As fotografias apresentadas nesta pesquisa foram escolhidas a partir de suas histórias, pois
cada foto registrada tem uma lembrança e foi tirada a partir de uma escolha dentre tantos
momentos de interação que aconteciam ao mesmo tempo enquanto as crianças brincavam.
Cada escolha é também uma renúncia. No entanto, em cinquenta dias de observação, foram as
escolhas feitas que delinearam esta pesquisa e, com ela, os registros fotográficos. Ainda que a
escolha da utilização de nomes fictícios seja contraditória à exposição dos rostos das crianças,
esta foi mais uma escolha feita ao longo desta pesquisa e que optou por preservar uma parte
da identidade dos sujeitos pesquisados, sem abrir mão da representação da linguagem
fotográfica.
Contudo, no uso de imagens de crianças fica a dúvida sobre quem deve autorizar a utilização
destas fotos. Kramer (2002, p.53) questiona “mas, se a autorização quem dá é o adulto, e não
a criança cabe indagar mais uma vez: ela é o sujeito da pesquisa?” E esta dúvida permeia todo
o movimento da pesquisa, pois se eu quero que a criança seja o sujeito da pesquisa, que a sua
voz seja ouvida, preciso perguntar a ela se eu tenho autorização para divulgar a sua imagem
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no meu trabalho. As pesquisas em que as crianças são o sujeito devem ser feitas com cautela e
as questões éticas devem sempre estar presentes na conduta do pesquisador.
No caso desta pesquisa, desde o início das minhas visitas para observação, conversei com as
crianças e expliquei o que eu estava fazendo na escola. Após as primeiras semanas, entreguei
o termo de consentimento aos pais dos alunos (apêndice 1), aos funcionários da escola
(apêndice 2) e às crianças (apêndice 3). Os termos que foram entregues aos pais e
funcionários da escola seguiram uma normatização recorrente em outras pesquisas
acadêmicas, explicando os objetivos da pesquisa e quais os riscos acarretaria. Para as crianças
elaborei um termo de consentimento que fosse interativo e que mostrasse a elas o quão
importante seriam para esta pesquisa. Ao explicar o termo e entregar às crianças, umas delas
me disse:

Mara: Mas você quer a autorização da gente?
Pesquisadora: Sim. A permissão de vocês é muito importante. Se os pais de
vocês me autorizarem utilizar a imagem, voz, ou alguma produção que
fizerem, mas vocês não quiserem participar (...), vai contar a decisão de
vocês.
Mara: Mesmo? Se eu não quiser, você não vai me pesquisar? Mas eu quero,
tá!? É só para saber.
Pesquisadora: Se algum de vocês não quiser participar tem todo o direito de
não querer. E se quiser agora, mas depois mudar de ideia, pode também.

Das vinte e quatro crianças das duas turmas do Ensino Fundamental, apenas uma não quis,
inicialmente, participar da pesquisa no dia em que eu entreguei o termo. Porém, no dia
seguinte, ao ver a euforia das outras crianças que estavam trazendo o termo assinado pelos
pais aceitando participar, o menino se aproximou e perguntou se ele poderia mudar de ideia.

Bernardo: Tia, eu posso mudar de ideia? Eu quero participar da pesquisa.
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Pesquisadora: Você pode participar sim. Mas não precisa fazer isso só
porque os seus colegas estão fazendo.
Bernardo: Não... é que ontem eu queria marcar de vermelho porque todo
mundo tava fazendo X com o lápis verde.

Este episódio me mostrou o quanto as crianças têm as suas singularidades e que, por um lado,
o instrumento utilizado facilitou a interpretação delas, pois tinha a minha foto, a foto da
universidade e usava as convenções de cores verde e vermelho que ajudaram na compreensão
do que foi pedido. Por outro lado, ao delimitar as cores utilizadas, ocorreu a restrição de
escolha de uma criança que queria ter marcado o sim com outra cor, não seguindo o mesmo
padrão que seus colegas. Isso revela a complexidade de elaborar um instrumento de pesquisa
para crianças. Ainda que eu tenha conversado com as crianças e explicado a elas o que eu
estava fazendo na escola e compreendendo que esta autorização é frequentemente negociada
com elas durante o meu período de permanência da observação em campo, eu também optei
por utilizar de um instrumento adulto na tentativa de dialogar com a especificidade infantil.
A escolha dos autores acima citados foi necessária para que se firmasse o objetivo de colocar
as crianças no centro do debate e não como espectadoras das próprias ações. Antes da
realização da pesquisa de campo, foi feita uma revisão da bibliografia necessária para a
construção dos capítulos teóricos. Estes autores e as vivências das situações apresentadas
contribuíram para a análise dos dados e para a minha experiência como pesquisadora e
pessoa.
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2. ESTUDOS DA INFÂNCIA, CULTURA INFANTIL E O BRINCAR
Neste item pretende-se apresentar, em uma primeira parte, a construção social do conceito de
infância e refletir sobre a importância dos estudos da infância na área das Ciências Sociais.
Por fim, pretende-se revelar as teorias que reafirmam a importância da brincadeira na vida das
crianças, bem como sua presença no espaço escolar.
2.1 Construção sócio-histórica e concepções de infância
Durante muitos séculos, a criança não foi notada como um ser que é capaz de produzir cultura
e se apropriar da cultura vigente. O movimento que desloca o papel da criança como alguém
incapaz para o lugar de alguém que “virá a ser” no futuro só é notado a partir de um estudo
apresentado na década de 1960 no livro História Social da Criança e da Família, escrito pelo
francês Philippe Ariès. O livro é um marco importante nos estudos da infância, visto que
monstra historicamente o lugar de centralidade na família em que a criança burguesa foi
colocada.
A construção histórica feita por Ariès (2006) baseia-se em pinturas e outros documentos da
Idade Média e Moderna, em que ele constata que as crianças não eram representadas nas artes
até meados do século XII, e até o fim do século XIII eram apresentadas com características e
vestuário de adultos, embora feitas em proporções menores, como se fossem adultos em
miniatura. Sendo assim, ele apresenta duas teses sobre a representação da infância naquela
época. A primeira relata a curta duração da infância em que as particularidades das crianças
não eram consideradas e os principais cuidados a elas eram feitos somente durante o período
mais frágil de suas vidas2. Após esta etapa, as crianças eram introduzidas ao convívio dos
adultos, tornando-se homens e mulheres jovens. Para Ariès,
na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento
de infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem
negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não
significa o mesmo que a afeição pelas crianças: corresponde à consciência da
particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a
criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não existia. Por essa
2

A idade referência é por volta dos sete anos, fase em que a Igreja, desde o 4º Concílio de Latrão em 1215,
considerava que a criança já tinha “algum uso da razão”.
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razão, assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude
constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade dos adultos
e não se distinguia mais destes (ARIÈS, 2006, p. 99).

A segunda tese apresentada por Ariès refere-se à mudança de lugar em que as crianças
assumem a partir da industrialização. O autor relata que, devido aos índices de mortalidade
altíssimos as famílias não sentiam um apego forte pelas crianças, pois as perdas eram
constantes e inevitáveis. A partir da redução desta mortalidade percebe-se uma progressiva
separação entre as crianças e os adultos. Com isso, surge o sentimento de “paparicação” das
crianças e, logo após, a ideia de que a infância é um momento de preparação para a vida
adulta, tendo os livros de moralistas3 como princípios a serem seguidos.
A partir do século XVI a preocupação com a moral começou a se tornar algo que exprimia
uma responsabilidade dos adultos com a inocência infantil. Com isso, o conceito de infância
foi sendo construído historicamente e as crianças ganharam um espaço privado. A escola era o
lugar destinado às crianças, porém, essa não distinguia as crianças por idade. A partir de
então, as crianças passaram a ficar separadas dos adultos e jovens, e foram mantidas “em uma
espécie de quarentena, antes de serem soltas no mundo” (ARIÈS, 2006, p. X).
A educação passou a ser responsabilidade da escola e o sentimento de “paparicação” presente
na primeira infância foi substituído pela necessidade de moralização. Nesse sentido, a escola
deveria preparar a criança para a vida adulta. Ariès relata o momento em que essa mudança de
concepção de infância e o respeito pelas crianças começam a acontecer.

No fim do século XVI uma mudança muito nítida teve lugar. Certos
educadores, que iriam adquirir autoridade e impor definitivamente suas
concepções e seus escrúpulos, passaram a não tolerar mais que se desse às
crianças livros duvidosos. Nasceu então a ideia de fornecer às crianças
edições expurgadas de clássicos. Essa foi uma etapa muito importante. É
dessa época realmente que podemos datar o respeito pela infância (ARIÈS,
2006, p. 83).

Como é possível notar na citação de Ariès, a preocupação com a moralidade infantil modifica
não só as atitudes que se empregam às crianças, mas também as informações as quais elas têm
acesso. A obra de Ariès, apesar de contemplar apenas as crianças dos grupos sociais mais
3

A moralização da infância foi originada pelos eclesiásticos e não pela família, os quais valorizavam os
costumes e a disciplina.
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elevados (nobreza e burguesia) é um marco, sendo precursora na ideia de infância como
construção histórica. Existem outros autores que discordam do pioneirismo da obra de Ariès,
como é o caso de Moisés Kulmann Jr na obra intitulada Infância e educação infantil: uma
abordagem histórica, de 1998. Este pesquisador questiona algumas questões apresentadas por
Ariès, como a da não existência de um sentimento para com a infância na Idade Média4.
A escola é um dos primeiros lugares em que a criança se socializará com seus pares e com as
regras/comportamentos que são praticados na sociedade na qual ela está inserida. Sendo
também o ambiente em que a criança receberá uma educação formal. Pinto (1997) relata que a
valorização da educação é vista desde a Grécia antiga na chamada paideia e que diversos
estudiosos retomam a preocupação educacional séculos mais tarde. Ao dialogar com Philippe
Ariès, Pinto (1997) afirma que, a partir dos séculos XVI e XVII, um sentimento de infância
começou a ser articulado, porém, somente nos últimos 150 anos é que este sentimento começa
a ter expressão social.
Ao longo dos anos as Ciências Sociais deram pouco destaque para a infância como objeto de
estudo e valor em suas produções (JENKS, 2002). O pensamento de irracionalidade da
infância estava implícito no pensamento das últimas décadas assimilando com alguns
pressupostos das teorias de socialização. Ambert apud Qvortrup (2010, p. 633) relata sobre a
“quase inexistência” de estudos sobre a infância nas correntes sociológicas5. Para a autora,
possivelmente esta marginalização ocorria por causa do papel que a infância tinha na
sociedade daquela época.
No entanto, mesmo com teorias unilaterais e tendo a visão de que a criança era moldada por
meio das ações dos adultos, psicólogos na linha da Psicologia do Desenvolvimento, como
Piaget (1896-1980) passam a observar que as crianças são mais ativas do que passivas e que
as mesmas apropriavam-se de informações do ambiente para interpretar o mundo. Segundo
Corsaro (2011, p. 23), “Piaget acreditava que as crianças, desde os primeiros dias da infância,
interpretam, organizam e usam informações do ambiente, vindo a construir concepções
(conhecidas como estruturas mentais) de seus mundos físicos e sociais”. Sendo assim, as

4

Há ainda outros trabalhos de referência no campo da História da Infância, contudo, a presente pesquisa, por não
pertencer a este campo, não aprofundará em tais discussões.
5
Após fazer um estudo e analisar as obras dos principais sociólogos como Marx, Weber, Durkheim, a autora
percebeu que estes evitavam a infância como tema a ser discutido.
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crianças ao longo dos estágios de desenvolvimento, progridem na capacidade intelectual e
organizam internamente a compreensão da sociedade em que estão inseridas.
Assim como Piaget, Vygotsky (1896-1934) acreditava que a criança era um ser ativo, porém,
afirmava que o desenvolvimento social dela era resultado de ações coletivas ocorridas na
sociedade. De acordo com CARVALHO (2007, p. 26) a teoria histórico-cultural construída
por Vygotsky alega que “não é possível compreender a criança isolada de suas relações
sociais e de suas interações com os sujeitos e com a cultura do grupo social do qual pertence”.
Com isso, o autor acreditava que a criança era um ser sociável e que necessitava das
atividades coletivas para construir o conhecimento; construção essa feita a partir da
linguagem.
Mesmo alguns estudiosos já tendo em suas teorias a representação da criança como um ser
ativo, alguns autores ainda afirmavam que a criança era um ser passivo, incompleto e que a
família era a primeira responsável por moldar os valores e formar a personalidade humana. O
sociólogo Talcott Parsons (1902-1979) afirmava que a criança deveria ser moldada e
preparada para se integrar ao sistema social. O autor ainda relata que o “foco central da
socialização assentava na internalização da cultura da sociedade em que a criança nasceu”
(Parsons apud Almeida, 2009, p.29). Por isso, o meio é responsável por formar valores à
parte, ou seja, a família e logo após a sociedade são responsáveis por introduzir os valores
necessários para que a criança desenvolva a personalidade.
Ainda na Sociologia, Émile Durkheim (1858- 1917) foi um dos primeiros a analisar temas
relacionados à criança. O autor estava interessado em estudar a educação na sociedade
moderna e mesmo a infância não sendo seu principal objeto de estudo, foi um dos focos
abordados. Durkheim acreditava que, para que a socialização ocorresse, era necessária a
interação entre indivíduos que ensinassem algo e outros que precisassem aprender. Para ele, a
socialização poderia ser entendida como:

A ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão
maduras para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança
um certo número de estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a
sociedade política no seu conjunto e o meio ao qual se destina
particularmente (Durkheim, 2007, p. 53).
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A teoria da socialização apresentada por Durkheim traz uma visão vertical da socialização,
em que a reprodução das ações e a aquisição de competências se dão apenas do adulto para a
criança uma vez que, para ele, a criança age como se estivesse naturalmente hipnotizada
(Durkheim, 2007). Neste sentido, o adulto é o único detentor do saber, enquanto a criança
aprende somente através do contato com pessoas mais velhas. Essa visão também é presente
dentro das famílias nas quais as crianças não são vistas como participantes ativas da dinâmica
familiar, contribuindo para mudanças no ambiente em que vivem. Para James, Jenks, Prout
(2002), esta perspectiva familiar sobre a participação das crianças prima não tanto pela
ausência, mas, sobretudo pelo silêncio a que a sua presença é votada. Essa visão
adultocêntrica reduz a possível participação infantil na rotina da casa. Sendo assim, a criança
não tem autonomia para lidar nem mesmo com o que está ao seu redor.
Assim como Durkheim, outros sociólogos também atribuíam à criança o papel de imatura e
vazia. Para Max Weber (1864- 1920), é impossível compreender a ação infantil a fim de fazer
uma análise sociológica, pois para ele as crianças não têm ações racionais. Cunha (2013), ao
utilizar das ideias de Weber, descreve um trecho em que o sociólogo compara a criança a um
objeto.

[...] é muito imprecisa a transição do tipo ideal do relacionamento provido de
sentido do comportamento próprio ao de um terceiro, incluindo o caso em
que este terceiro seja quase nada mais do que um objeto – como, por
exemplo, uma criança pequena (Weber apud Cunha, 2013, p. 89).

O pensamento de Weber reflete a imagem de que a criança era marcada pela falta e pelo
incompleto, sendo incapaz de agir por conta própria. No entanto, este pensamento
reducionista sobre o comportamento das crianças foi dando espaço para um posicionamento
mais abrangente, em que elas saem do papel de seres humanos completamente passivos em
uma socialização regida por instituições e passam a ser vistas como agentes de ações e
produtoras de culturas infantis.
Para Sarmento (2008), esta privatização da infância não opera apenas um efeito de
ocultamento e invisibilização da condição social da infância, mas direciona o olhar dado à
criança pelo meio científico. Desde então, começaram a surgir pesquisas que visavam a
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observar as relações de cuidados que eram aferidas às crianças, bem como a modesta
participação delas na sociedade. Com isso, a infância se torna um produto do tempo e do
espaço, fazendo com que a criança tenha um lugar específico para a socialização – a escola –
e nesse ambiente ela reproduzirá os conhecimentos passados pelos adultos. A generalização
da escola, a institucionalização da infância e da escola pública, a universalização dos estatutos
e direitos internacionais foram, entre outros, fatores que contribuíram para uma construção
simbólica da infância. Em contrapartida, esses acontecimentos também contribuíram para
exclusões das crianças no espaço-tempo da vida em sociedade (Sarmento, 2005). A infância
começa a ser considerada como objeto de estudo a partir do momento em que este grupo
social começa a perder peso demograficamente nos países ocidentais, como Portugal e
França.
Alguns autores, como Sarmento (2005) e Qvortrup (2005), afirmam que a infância é
significada como a categoria social do tipo geracional à qual a criança faz parte. Essa, além de
ser sujeito concreto pertencente a este grupo geracional, também é um ator social, que faz
parte de uma classe social, um gênero, etnia, raça. Para Sarmento (2005, p.365), “a infância é
historicamente construída, a partir de um processo de longa duração que lhe atribuiu um
estatuto social e elaborou as bases ideológicas, normativas e referenciais de seu lugar na
sociedade”. No entanto, esse processo é construído a partir das interações sociais, as quais têm
as crianças como protagonistas das suas histórias e de suas conquistas.
Esta construção social feita pela interação das crianças é diferenciada, pois em uma sociedade
marcada pela desigualdade social e pela diversidade cultural não é possível dizer que crianças
da mesma faixa etária em todo o país adquirem habilidades e conhecimentos iguais. Segundo
Gouvêa (2002, p.16), “não existe a infância no singular, mas diferentes vivências do ser
criança, no interior da nossa cultura”, uma criança que cresce em uma região marcada pela
violência não tem a mesma construção cultural do que uma que vive em uma tribo indígena,
por exemplo. Assim, as crianças constroem o ideal do que é ser criança a partir da sua
inserção no “universo social mais amplo”. Ainda para Gouvêa (2002, p.16), “os padrões de
desenvolvimento são aí definidos pelo repertório de saberes, valores e práticas dados pela
cultura, sendo impossível definir um padrão universal”.
De acordo com Sarmento (2006b), a infância é desvalorizada por estar dentro de um
parâmetro de um estatuto minoritário, retratando um período em que os indivíduos envolvidos
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requerem proteção, são menores e, por isso, mais indefesos. Vale ressaltar que sempre houve
crianças, como seres biológicos e de gerações jovens, mas nem sempre houve a infância,
como categoria social portadora de estatuto próprio. Sarmento (2005) descreve alguns
paradoxos da condição social da infância na contemporaneidade. Segundo o autor, as crianças
vivem em um grupo geracional marcado pela diversidade. As condições sociais variam desde
a sua especificidade biopsicológica, período em que a criança passa por diversos subgrupos
etários, até aos modos de estratificação encontrados na sociedade, pois elas pertencem a
diferentes classes, etnias, raças. Ainda que essa diversidade seja notada, não obstante é
percebida a tentativa de uniformizar a infância, fato condenável pelos estudos sociais da
infância. Sarmento (2005, p.370) ressalta, ainda, que “os diferentes espaços estruturais
diferenciam profundamente as crianças”, por isso, não é possível afirmar que a infância é
homogênea e nem pensar em estratégias para melhorar a qualidade de vida das crianças como
a algo que pode ser uniformizado.
Além das desigualdades sociais que a infância atravessa também é notado que, ainda que a
infância seja uma categoria social do tipo geracional que considera as diferentes classes,
etnias e raças, as crianças - atores sociais concretos que vivenciam a experiência da infânciapertencem a um grupo social que não tem autonomia para decidir ações que envolvem suas
vidas. Elas não podem votar, são incapazes de sobreviver sozinhas nos primeiros anos de suas
vidas - entre outros motivos - com isso elas precisam ser protegidas juridicamente e
amparadas em suas vulnerabilidades. As crianças são o grupo etário mais atingido por
tragédias, opressões e por condições que afetam a qualidade de vida. Esse perfil faz com que
as crianças tenham uma posição assimétrica em relação aos adultos na maioria das decisões.
Sarmento e Pinto citam Calvert, ao relatar sobre a postura paradoxal que os adultos esperam
das crianças.
As crianças são importantes e sem importância; espera-se delas que se
comportem como crianças mas são criticadas nas suas infantilidades; é
suposto que brinquem absorvidamente quando se lhes diz para brincar, mas
não se compreende porque não pensam em parar de brincar quando se lhes
diz para parar; espera-se que sejam dependentes quando os adultos preferem
a dependência, mas deseja-se que tenham um comportamento autônomo;
deseja-se que pensem por si próprias, mas são criticadas pelas suas
‘soluções’ originais para os problemas (Calvert apud Sarmento e Pinto,
1997, p. 13)
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Por muito tempo a infância foi vista historicamente pela ausência, e a visão adultocêntrica
referia-se à criança como alguém que não sabe, como um ser faltante reforçado pela
nomenclatura “infante” que significa “aquele que não sabe falar”. Assim, na concepção
adulta, a criança não tinha capacidade de criar, de produz, de ensinar, de se fazer presente na
sociedade. A visão da criança como objeto do processo de socialização foi vista e reproduzida
por sociólogos durante quase todo o século XX (JENKS, 2002; SIROTA, 2001). A construção
moderna do conceito de infância desenvolveu uma separação entre o mundo adulto e o
infantil, reconhecendo a alteridade/ especificidade das crianças em relação aos mais velhos.
As pesquisas realizadas pelos estudos sociais da infância (SARMENTO, 2008; CORSARO,
2011; JAMES, JENKS, PROUT, 2002, SIROTA, 2001) vieram reafirmar a competência
infantil, valorizar as suas produções culturais e respeitá-las, visto que mesmo indefesos são
sujeitos competentes e que se expressam na alteridade geracional.
2.2 A Sociologia e a infância
A partir dos anos de 19906 os sociólogos começaram a se interessar pelo estudo mais
aprofundado da infância. Esse novo olhar proposto sobre a infância faz com que a criança
deixe de ser vista apenas como aluno, passando a ser notada como um ator social pleno. Nos
anos seguintes, a infância começa a ser tratada como um grupo geracional específico.
Ao compreender a infância como fenômeno social, percebe-se a urgência em aprofundar os
estudos epistemológicos e metodológicos para confirmar a posição da criança na sociedade
como produtora de cultura própria. Além disso, as crianças, sendo portadoras de um estatuto
próprio, passam a ter direitos e a ser tratadas legalmente como os outros grupos geracionais.
A concepção de criança apresentada pelos estudos sociais da infância mostra que a infância é
marcada pela pluralidade de contextos históricos, sociais e culturais e que as crianças não são
apenas seres biológicos. Desta forma, surgem estudos na área da Sociologia que buscam
compreender situações variadas envolvendo a infância. Com isso, acredita-se que a
aprendizagem acontece de diversas maneiras e que as crianças constroem o conhecimento a
partir do contato com adultos e outras crianças, seus pares. Esse conhecimento não é estático,
6

Os primeiros encontros para discutir a infância ocorreram no início da década de 1990, em que uma comissão
formada com o nome de “Sociologia da Infância” (Sirota, 2001).
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pois sabe-se que é por meio da socialização que as crianças estabelecem contato com
diferentes formas de saber. Esta abordagem feita pela Sociologia leva as crianças a um
posicionamento central nas discussões sobre pesquisas referentes à infância.
Motta (2013), ao relatar como se deu o surgimento da Sociologia da Infância, apoia-se em
uma análise feita por Prout (2004) em que o pesquisador afirma que
a sociologia tentava manter-se a par de um complexo conjunto de mudanças
sociais anteriormente delineadas e que abalaram os pressupostos modernos
que lhe haviam servido de base durante quase todo o século anterior. O
problema era que a teoria social moderna nunca havia proporcionado muito
espaço à infância. A Sociologia da Infância via-se, por essa razão, a braços
com uma dupla missão: criar espaço para a infância no discurso sociológico
e confrontar a complexidade e ambiguidade da infância enquanto fenômeno
contemporâneo e instável (Prout apud Motta, 2013, p. 109).

Com isso, a Sociologia da Infância se estabelece no cenário de pesquisas mundiais como um
campo de pesquisa que visava a dar conta dos fenômenos que a Sociologia moderna até
aquele momento não conseguia, como é o caso das pesquisas que buscam observar as
interações que ocorrem entre as crianças, fatos relacionados aos direitos das crianças, sendo
estas vistas como atores sociais.
A urgência da mudança de conceitos sobre a posição da criança nas pesquisas em Ciências
Sociais também se dá a partir do momento em que se percebe que é necessário cuidar das
crianças no tempo presente. Essa ideia contraria a visão de que as crianças são seres que se
farão no amanhã, alguém que deve ser preparada para o futuro. As pesquisas nas áreas
sociológicas que abordam as temáticas referentes à infância e às crianças mostram que elas
são participativas na sociedade, como por exemplo, ao se pensar em bens de consumo. Há um
grande mercado publicitário que tem, na figura das crianças, clientes com uma vasta gama de
produtos e oportunidades de vendas. A produção de consumo voltada para o meio infantil
vista através da mídia é alvo de novas pesquisas e reflete sobre a centralidade que a criança
tem na sociedade atual.
Quanto à ideia que a Sociologia da Infância traz sobre socialização infantil, Corsaro (2011, p.
31) afirma que “a socialização não é só uma questão de adaptação e internalização, mas
também um processo de apropriação, reinvenção e reprodução.” O autor afirma que a criança
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aprende através do contato com seus pares7 e que, para a criança, as atividades coletivas e
conjuntas são muito importantes. A isso ele chama de cultura de pares8 (Corsaro, 2011,
p.31.), que se caracteriza como um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores
e interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares. Outros
autores, como Gouvêa (2002), ressaltam a importância da troca de conhecimento vivenciada
pelas crianças a partir das experiências de caráter coletivo. Segundo a autora, “a criança
necessita do grupo para situar-se no mundo, estabelecendo uma relação diferenciada com os
adultos, com códigos próprios” (Gouvêa, 2002, p.25). As crianças, desse modo, ao
estabelecerem relação de troca com os outros, sejam outras crianças ou adultos, compreendem
ações do mundo, internalizam e criam estratégias que as auxiliarão na aquisição de novos
conhecimentos.
Ademais aos conceitos que sustentam esta perspectiva sociológica que visa a pesquisar as
crianças e as infâncias, Sarmento apresenta uma contribuição importante. Ao explicar as
principais perspectivas encontradas na Sociologia da Infância, Sarmento (2006a) traça um
mapa conceitual explicando como o campo dialoga com áreas como a Psicologia,
Antropologia, Ciências da Educação, entre outras. A abordagem do mapa é voltada para as
três perspectivas encontradas na Sociologia da Infância. Sendo a primeira a perspectiva
estrutural, em que a infância é vista como uma categoria geracional. Os sujeitos que são
pertencentes à mesma faixa etária, no mesmo período de tempo, sofrem as mesmas ações da
estrutura social e agem sobre ela, apesar da possível diversidade. O autor exemplifica como
temas de pesquisa abordados por esta perspectiva são encontrados nas áreas da História da
Infância, Políticas Públicas, Direito e Cidadania.
A segunda perspectiva apresentada é a interpretativa, justamente a perspectiva que esta
pesquisa adota. Parte da ideia de pertencimento da criança a uma categoria social da infância,
mas volta seus olhares para os processos de subjetivação que as crianças criam entre seus
pares e os adultos. Durante esses processos, a criança é vista como ator social, um ser em
condições de recriar interpretativamente as culturas que a cercam. Para embasar esta
perspectiva, é fundamental a utilização do conceito criado por Corsaro (2011) de reprodução
interpretativa. Os temas mais abordados por esta perspectiva são os relacionados a culturas
7

Para Corsaro (2011), o sentido de pares não se refere ao de dupla, mas sim ao de parceiros, de iguais.
Corsaro utiliza o termo cultura de pares para relatar as produções infantis advindas dos processos de
socialização, no entanto, esta pesquisa utilizará o termo culturas infantis para referir sobre o mesmo processo.
8
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infantis, a ação social das crianças, suas interações, entre outros. A terceira e última
perspectiva é a perspectiva crítica, área que busca a emancipação social da infância, pois visa
a pesquisar temas de grupos que vivem em condições específicas de exclusão e maus-tratos.
Compreender as diferentes perspectivas é de fundamental importância para situar a relevância
da presente pesquisa, pois ao se posicionar no campo da perspectiva interpretativa, essa se
conecta a temas sobre as culturais infantis, bem como a importância em observar a produção
destas culturas no meio escolar. Logo, surgem alguns questionamentos, como: De que as
crianças brincam? Como se dão as interações entre seus pares? As culturas infantis são
expressas no cotidiano da escola? Como as crianças vivenciam suas singularidades na escola?
Assim, reafirmando perguntas que movem esta pesquisa é possível repensar o espaço da
criança no cotidiano escolar e como a sua produção deve ser valorizada.
Sarmento (2005, 2006a) afirma que o conceito central para se pensar na Sociologia da
Infância é o de geração. Esse se refere a um grupo socialmente constituído por indivíduos do
mesmo “escalão etário” e que viveram experiências semelhantes na infância. Este conceito é
importante e reforça a ideia de que a infância independe das crianças, pois essas são atores
concretos que vivenciam esse período. Porém, a infância é uma categoria social do tipo
geracional que sempre se “esvazia” e volta a ser “preenchida” por outras gerações. Pesquisar
as crianças e as infâncias também é pesquisar as diferentes gerações que construíram saberes
ao longo dos anos.
Ao fazer pesquisa tendo as crianças como sujeitos competentes, que produzem cultura,
compreende-se que elas têm características próprias, as quais se exprimem na alteridade
geracional. Segundo Sarmento (2005, p.373), “a porta de entrada para o estudo da alteridade
da infância é a acção das crianças e as ‘culturas da infância’”. São as culturas da infância ou
culturas infantis que formam um repertório de produções como jogos, brincadeiras, músicas,
histórias que dialogam com os elementos da cultura adulta. Esta produção é a porta de entrada
da criança para compreender e internalizar regras, valores e comportamentos do grupo social
como qual ela convive.
Uma maneira de compreender como as crianças entendem a sociedade é através da
observação de seu repertório de brincadeiras, visto que este é a comunicação das crianças com
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seus pares. O jogo e a brincadeira são as formas de expressões lúdicas das crianças, além de
apresentar fatores que auxiliam na aprendizagem e na sociabilidade.

2.3 O brincar ao longo da história

Com a valorização crescente das crianças no núcleo familiar, a partir do século XVII, na
Europa Ocidental a necessidade de educá-las estreitou o vínculo entre a brincadeira e a
educação. No entanto, a relação entre jogos, brincadeiras e a educabilidade nem sempre foi
tão próxima como nos dias atuais.
Para pensar a utilização da brincadeira na escola, é preciso relembrar que a infância é uma
categoria social construída no decorrer dos séculos e que a aceitação das práticas de
brincadeiras associadas às crianças variava de acordo com a concepção de infância. As
práticas exercidas no interior da escola não estão dissociadas das representações dos
costumes, valores e interesses do contexto sociocultural no qual esta instituição está inserida.
As práticas de jogos e brincadeiras dentro das instituições de ensino são datadas em diversas
épocas, como é mencionado por autores que estudam o brincar.
Alguns filósofos, como Platão e Aristóteles, já utilizavam jogos e brincadeiras como forma de
educar. Para eles, a ideia de estudo estava fortemente ligada ao prazer, sendo a brincadeira
uma fonte para obter este contentamento9. É neste período que a educação sensorial ganhou
espaço entre os professores e o uso do “jogo didático” foi valorizado como auxílio para a
educação. Duflo, ao citar São Tomás de Aquino (1999, p. 20), afirma que aqueles que não
jogam “pecam para a verdade, mas menos do que os que se entregam ao excesso contrário,
jogando demais”. Essa afirmação reflete o pensamento que valorizava o jogo, mesmo que esse
fosse julgado como profano, pois era sabido que a prática de jogos e a brincadeira traziam ao
homem satisfação e felicidade que geralmente não eram encontradas em outras práticas.
Na Idade Média, as crianças desde muito cedo participavam de todas as atividades juntamente
com os adultos, pois neste período ainda não existia um sentimento de cuidado que
9

Kishimoto (2008) relata que, de acordo com os escritos de Horácio e Quintiliano, na antiguidade, pequenas
guloseimas em forma de letras eram produzidas (pelas doceiras de Roma) para fins educacionais.
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ocasionasse na diferenciação das atividades realizadas entre essas gerações. Com isso, as
crianças participavam das mesmas festas que os adultos, as quais continham jogos,
brincadeiras e contações de histórias. Nessa época, as pessoas não tinham uma jornada de
trabalho tão extensa quanto a dos dias atuais e, de acordo com Ariès (2006), toda a
comunidade, sem distinção de idade, se juntava para a realização de jogos e brincadeiras.
Estas atividades eram feitas de maneira coletiva, a fim de unir os moradores para que os
mesmos pudessem estreitar os laços de convivência.
Ainda segundo Ariès (2006), após a interseção eclesiástica e o aparecimento do sentimento de
moralização no século XVII, bem como a preservação das crianças como seres que
necessitam de cuidados diferenciados dos adultos, a prática de jogos e brincadeiras passou a
ser recriminada por moralistas e pela Igreja.
A percepção de que o jogo possibilitava ações educativas volta a ser pensada durante o
Renascimento, período que marcou os séculos XIV a XVI. Dessa forma, os jogos e as
brincadeiras passaram a ser utilizados com mais frequência. A brincadeira passou a ser vista
como atividade relacionada às crianças, em que os prazeres obtidos ao brincar mostravam um
comportamento infantil, característica da personalidade considerada ingênua da criança.
Neste período, a infância é fortemente vinculada à natureza e suas características de
fragilidade, pureza e inocência são motivos que fazem com que as crianças comecem a
receber maiores cuidados.
É ainda no Renascimento que Rabelais escreve o clássico Gargantua e Pantagruel10, em que
uma lista de jogos relata experiências que eram praticadas por adultos e crianças. Essa lista
mostra que uma das preocupações da época era dar às crianças da nobreza uma gama de
conhecimentos variados. Crespo (2007, p.16) afirma que “nesta linha, assistia-se ao
nascimento dos jogos educativos ou ‘jogos pedagógicos’, um testemunho da racionalização
das práticas lúdicas, de delimitação de espaços, tempos, regras e energias dos jogadores”.
Em sua crítica, Rabelais coloca o jogo como algo fútil, não-sério, ao mesmo tempo em que o
valoriza como instrumento de educação para ensinar conteúdos, ilustrar valores, podendo até
mesmo recuperar brincadeiras do passado.
10

Segundo Crespo (2007), a obra escrita pelo francês François Rabelais, em 1541 em que relata de forma satírica
e ficcional como a educação era viciosa e depravada, por meio da história de dois gigantes. Na obra, vê-se no
corpo um ponto de crítica ao comportamento desregrado da época, tendo na atividade e nos jogos o combate para
a ociosidade e uma maneira de aprendizagem de novas regras sociais.
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Assim como o livro de Rabelais, outro registro sobre os jogos encontrado na arte do século
XVI é a pintura de Peter Bruegel chamada Jogos Infantis, na qual o pintor representa um
conjunto de práticas recorrentes na Holanda naquele período. Na obra, é possível perceber
dois adultos e um grupo de crianças11 praticando diversas brincadeiras que marcaram
diferentes gerações e origens variadas. É interessante notar neste quadro a representação de
tantas brincadeiras diferentes e vale destacar que, apesar de que algumas brincadeiras e jogos
não sejam reconhecíveis nos tempos atuais, é possível listar um grande número de atividades
que ainda são praticadas.

Figura 1. Jogos Infantis. Pieter Bruegel. Holanda, século XVI. Fonte: MICKLETHWAIT, 1997.

O jogo, o brinquedo e a brincadeira representam, entre outras coisas, a maneira pela qual as
crianças compreendem o mundo. Com isso, vê-se ao longo da história as mais diversas
representações destas práticas. Ainda sobre o quadro de Bruegel, Amado (2000) afirma que:

11

Amado (2000) relata que o autor Vandem-Bradem contabilizou na obra de Bruegel 246 crianças, sendo 168
meninos e 78 meninas, além de 2 adultos.
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Este quadro constitui um documento ímpar na história da criança, do jogo e
do brinquedo, por nos permitir estabelecer uma ponte entre as tradições
infantis que, partindo da antiguidade clássica, atravessam toda idade média
até renascimento, e as tradições que daí em diante foram preservadas,
sobretudo, entre as classes populares, rurais e citadinas (AMADO, 2000, p.
306).

A imagem feita por Bruegel é carregada de significados para todos os que a veem, pois ainda
na contemporaneidade é possível reconhecer brincadeiras que são repassadas e brincadas na
infância. Este reconhecimento da obra a torna recorrente quando se trata de estudos sobre o
brincar, visto que as brincadeiras e jogos reproduzidos pelo pintor recebem nomes diferentes
de acordo com a região em que as pessoas se localizam.
A relevância do trabalho de Bruegel como um documento histórico serve de auxílio para
mostrar que a mesma brincadeira pode aparecer em diferentes contextos históricos,
geográficos e até mesmo sociais. É possível notar esta semelhança quando se compara os
gestos e “coreografias” das brincadeiras, mesmo quando essas são realizadas em situações
históricas e sociais distintas. Ao relatar sobre a relevância de pensar sobre os gestos na
brincadeira, a pedagoga Renata Meirelles (2016)12 relata que
os gestos estão vinculados a uma memória coletiva. Algo que as crianças não
precisam ter uma consciência, mas elas estão rememorando e reatuando de
uma forma bastante arquetípica, com relações inclusive bastante ancestrais
[...] fica muito evidente esse mapa, que os gestos fazem, que são mostrar
então essa criança universal.

Ainda que crianças brinquem livremente em contextos diferentes, em regiões distintas e em
tempos e espaços contrários, elas reproduzirão movimentos similares, brincadeiras parecidas,
como se o brincar estivesse conectado, mesmo estando tão distante no tempo e no espaço.
Ao longo dessa pesquisa, foram observadas brincadeiras realizadas na escola e que fazem
parte de um repertório de “jogos e brincadeiras populares13” os quais também são encontrados
12

Trecho transcrito por mim de uma entrevista dada pela pedagoga Renata Meirelles em uma videoconferência
realizada no dia 18/02/16 para o Território do Brincar, no projeto: Diálogos do brincar.
http://territoriodobrincar.com.br/videos/videoconferencia-1-um-olhar-para-o-brincar. Acesso no dia 18 de
fevereiro de 2016
13
Para Amado (1993) este repertório é chamado de brinquedos populares.
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no quadro de Bruegel. No canto inferior esquerdo do quadro “Jogos Infantis”, pode ser
observado que um grupo de crianças está brincando ao redor de outra criança que está
vendada.

Figura 2. A brincadeira de cabra-cega. Quadro Jogos Infantis, Pieter Bruegel.

[...] a brincadeira de ‘cabra-cega’, já era cultivada entre os romanos no
século III a.C. com o nome de murinda; na Espanha tem o nome de ‘galinhacega’; na Alemanha, de ‘vaca-cega’; nos Estados Unidos, de ‘Blindman’s
buff; na França, de ‘Colinmaillard’ (MEDEIROS, 1990); em Campinas (São
Paulo) é ‘cobra-cega’ (TAVARES, 1994); no Pará tem o nome de ‘patacega’. Em todas estas localidades a estrutura da brincadeira é extremamente
semelhante (CARVALHO, 2007, p. 74).

A cabra-cega faz parte de um repertório de brinquedos e brincadeiras que possuem
“recorrência temporal e espacial, ao mesmo tempo em que recebem características próprias,
especificidades regionais se transformam ao longo da história da humanidade” (CARVALHO,
2007, p.74). Durante o período da pesquisa, foi possível observar que essa brincadeira estava
mais presente nos momentos em que as professoras interagiam com as crianças. Ainda que as
próprias crianças se organizassem durante a brincadeira, deixando que as docentes fossem
apenas participantes, a presença de um adulto era requerida no momento de brincar.
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Figura 3. As crianças da Escola M. João Pio brincando de cabra-cega. Fonte: Registro de campo

Apesar de a brincadeira ter regras previamente estabelecidas era possível notar que as crianças
tentavam negociar mudanças ou alterações na maneira de brincar enquanto o jogo acontecia,
principalmente se ela fosse a “cabra-cega”.
Do repertório de brincadeiras observado durante a pesquisa, a gangorra14 se destaca pela
frequência nas escolhas infantis. As crianças brincam semanalmente nesse brinquedo e as
histórias ou desafios relacionados à brincadeira são variados, desde uma viagem de avião, até
uma disputa de “pesos”.

14

Amado (2007) nomeia esta brincadeira como balançé, arre-burrinho ou como é conhecida no Brasil, gangorra.
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Figura 4. Brincadeira na gangorra: disputa de pesos. Fonte: Registro de campo.

Amado (2007, p.130) descreve como se dá a brincadeira de gangorra que “para jogar, são
precisos dois elementos, sensivelmente do mesmo peso. Com a ajuda de um colega, senta-se
cada um no assento talhado em cada uma das extremidades do tronco, agarrando os
“cornos””.

Figura 5. Palhacinhos na Gangorra, 1957- Portinari. Fonte: http://portinari.org.br. Acesso em 10 de fevereiro de
2017
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No caso da imagem obtida como registro de campo, nota-se que há mais de uma criança na
gangorra e que também há a presença de duas mulheres adultas. Esse fato ocorreu devido a
um pedido das crianças que estavam brincando de “gangorrar” e queriam realizar uma disputa
para ver qual lado seria o mais pesado.
Aproveitando da presença de adultos perto do brinquedo, um grupo de
crianças chamou uma das professoras para ficar no “time” delas, enquanto o
outro grupo me pediu para ser o peso do outro lado. Desta forma, as crianças
se alocaram em todo o comprimento da gangorra, deixando para que eu e a
professora ficássemos nas extremidades (Registro do caderno de campo).

No caso deste episódio, tanto a disputa, quanto a presença de adultos se mostraram fatores que
compuseram a diversão e o prolongamento das crianças na brincadeira. Outros jogos também
foram realizados com a presença de adultos, porém, esses só eram autorizados a participar a
partir de um convite das crianças.
De outra parte, ainda em relação ao surgimento do sentimento de valorização da infância, no
Romantismo, trabalhos como os de Rousseau (1712-1778) e Pestalozzi (1746-1827) vieram a
contribuir para que o cuidado atribuído às crianças fosse reforçado. Kishimoto (1988) relata
que influenciados pelas ideias de Rousseau foram criados inúmeros brinquedos educativos
utilizando princípios da educação sensorial15. Alguns autores descrevem a importância que
esse período teve para a concepção de brincadeira na educação. Brougère (1989 apud
Wajskop, 1995) afirma que:
Com o Romantismo e sua nova concepção de infância, a brincadeira ganha
uma seriedade no interior de um sistema de inversão de valores proposto por
esta corrente de pensamento e pode aparecer como o espaço de uma
educação ‘inaturali’ (Brougère apud Wasjkop, 1995, p. 65).

Dessa maneira, a criança é associada à natureza e propostas voltadas para a educação dos
sentidos das crianças são ligadas às ideias de utilização de brinquedos como forma de
recreação. Ainda segundo o autor, somente quando a brincadeira perde seu caráter de jogo e

15

Este princípio inicialmente visava a estudar crianças deficientes mentais, somente depois que foram aplicados
ao ensino das crianças ditas normais.
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ganha utilidade para o futuro infantil é que ela passa a ser realmente aceita no interior da
escola.
Alguns pedagogos e estudiosos que se dedicaram a pesquisar temas relacionados às crianças,
como por exemplo, Friedrich Frobel (1782-1852), contribuíram para que a educação das
crianças pequenas tivesse um avanço. Froebel, por exemplo, acreditava que a educação de
crianças pequenas deveria ter como princípio a proteção, mas para educá-las era necessário
que elas tivessem liberdade em suas ações.
Devido à sua forte religiosidade, Froebel (1912, apud Kishimoto, 2008, p.60) pregava que era
necessário “a liberdade para auto-atividade e autodeterminação da parte do homem, criado
para ser livre à imagem de Deus”. A partir de seus estudos e devido aos seus pensamentos
religiosos e sua criação em contato com a natureza, Froebel nomeia sua instituição infantil de
kindergarten, ou seja, jardim de infância. Ele foi pioneiro no reconhecimento de que a criança
compreendia melhor o mundo através da brincadeira.
Froebel sustentava a ideia de que na valorização da individualidade é que o ser humano em
contato com a coletividade se completava. Para o pedagogo, as crianças necessitavam de
liberdade e de ações que estimulassem a espontaneidade para se desenvolver fisicamente,
intelectualmente e moralmente. Embora Froebel não tenha sido o primeiro a valorizar o jogo,
ele foi pioneiro ao criar uma instituição escolar em que o uso de jogos e brincadeiras fosse o
principal trabalho pedagógico. O pedagogo utilizava a metodologia de dons e ocupações, na
qual as crianças, ao som de músicas, brincavam com materiais concretos de atividades
simbólicas e livres, valorizando as relações entre seus pares e com os objetos. Porém, este
pensamento de Froebel faz com que o brinquedo seja utilizado no interior da escola como
utensílio pedagógico e não somente como um objeto para brincar.
Para o pedagogo, brincar é a atividade mais importante da infância, pois ao utilizar o corpo, a
criança desenvolve diversas habilidades que serão necessárias para toda a vida. De acordo
com Froebel (1912 apud Kishimoto, 2008)
brincar e falar constituem os elementos pelos quais a criança vive. Assim, a
criança neste estágio confere a cada coisa as propriedades da vida,
sentimento e fala (...) a criança começa a representar seu ser interno para
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fora e atribui a mesma atividade para tudo, para um seixo e uma lasca de
madeira, para a planta, flor e animal (Froebel apud Kishimoto, 2008, p. 69).

A partir da Revolução Industrial na Europa a criança ganha uma posição de maior
centralidade na família, tornando-se a “criança rei” ou “enfant-roi”. No entanto, foi a partir do
final do século XIX que pesquisas voltadas para o desenvolvimento infantil modificaram o
sentido da brincadeira no âmbito escolar passando, desse modo, a ter maior aceitação como
atividade institucional.
Dewey (1859-1952) aliou as concepções elaboradas por Froebel em que a brincadeira é vista
como uma ação livre e espontânea da criança e que por meio dela a criança conseguiria
expressar seus sentimentos, interesses e necessidades fazendo com que a brincadeira tivesse
um fim em si mesma. Ainda segundo o autor, todos os povos em toda a história da
humanidade contaram com o jogo como auxílio para a educação das crianças.
Para Dewey, as brincadeiras não têm o papel somente de desenvolver os aspectos físicos,
intelectuais e morais das crianças, mas têm como resultado a compreensão dos hábitos
realizados na sociedade, fixando-os na memória das crianças. Para ele, o brincar é algo tão
espontâneo em uma criança que deveria ser investido de mais pesquisas em sua prática e não
apenas somente em teoria. Dewey diferenciava o significado de brincadeira e jogo. Segundo
ele, brincadeira era algo que dependia da imaginação, enquanto o jogo necessitava de regras.
Vale ressaltar que a presente pesquisa está utilizando as palavras jogo (assim como verbo
jogar) e brincadeira como sinônimas, mas tendo a compreensão de que a etimologia destas
palavras na língua portuguesa16 tem uma pequena distinção. Friedman (2006) distingue a
etimologia de jogo, lúdico, brincadeira como:
Jogo: tem origem no termo latino jocus, que significa “gracejo, graça,
pilhéria, escárnio, zombaria”. Em latim essa é a palavra originalmente
reservada para as brincadeiras verbais: piadas, enigmas, charadas, etc.
Lúdico: vem de ludus, que significa “jogo, divertimento, recreação” e deu
origem às palavras aludir, iludir, eludir, prelúdio, etc. Mas, originalmente
refere-se ao brincar não-verbal, à ação propriamente dita. (Friedman, 2006,
p. 41-42).
16

Vê-se que na língua inglesa as palavras jogo e brincadeira, apesar de constituírem ações distintas, são escritas
da mesma forma, usando a palavra “play”.
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No entanto, a autora ainda relata que, no século XIII, as duas palavras ( jocus e ludus) eram
usadas como sinônimas, mas que, com o tempo, jocus desbancou ludus e passou a também
significar “jogo, divertimento, recreação”. Já a palavra brincadeira vem de um desdobramento
do verbo brincar. Em que:
Brincadeira: é o ato ou efeito de brincar. Etimologicamente, “brincando +
eira”: significa divertimento, passatempo, distração.

Sendo assim, as palavras apresentadas, apesar de terem uma pequena distinção entre os seus
significados, todas remetem ao fato de que essa prática faz parte de um momento de
divertimento. Exercício esse que traz alegria e diversão àqueles que praticam. Ao brincar, as
crianças criam um repertório de saberes e constroem suas próprias culturas infantis.
2.4 As culturas infantis
A infância é um período importante na construção da identidade do ser humano, por ser um
momento em que as descobertas direcionam motivações e ações dos sujeitos que as vivem. É
na infância que a criança inicia seu processo de interação com o mundo e com o outro. A
aprendizagem nessa etapa da vida nasce de experiências que são viabilizadas através de ações,
entre elas, o brincar - o movimento mais espontâneo que cada criança carrega dentro de si.

As culturas infantis são o resultado das relações sociais das crianças e dos processos de
socialização vivenciados por elas. As crianças em conjunto constroem a cultura infantil a
partir da observação e da interpretação da cultura ampla que as cercam. Acredita-se que a
aprendizagem acontece de diversas maneiras e que a criança constrói o seu conhecimento a
partir do contato com adultos e outras crianças (seus pares). Ademais, o conhecimento é algo
que está em constante mudança e na infância essas mudanças advêm da socialização que as
crianças estabelecem com diferentes formas de saberes.

Para dialogar com a ideia de produção cultural a partir do conhecimento infantil é preciso
pensar nos conceitos de cultura e em como a produzir. Para Clifford Geertz (1989), a cultura
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como é um emaranhado de teias de significados que o próprio homem teceu. Para ele,
compreender a cultura é entender o significado atribuído às diferentes práticas cotidianas.

Como sistema entrelaçado de signos interpretáveis (o que eu chamaria
símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura não é um poder,
algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os
comportamentos, as instituições ou processos; ela é um contexto, algo dentro
do qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com
densidade (GEERTZ, 1989, p. 24).

No contexto educacional, mais especificamente, no contexto da educação para crianças,
através da realidade em que vivem, as crianças conseguem reproduzir interpretativamente o
que assimilam do cotidiano e se tornam seres sociais. Com isso, vê-se que as crianças, ao
produzir cultura a partir da interação com outras crianças tornam-se mais autônomas em suas
vivências cotidianas. Durante a pesquisa realizada na Escola Municipal João Pio, foi possível
notar que a troca entre os pares era muito valorizada, fazendo com que as crianças se
sentissem à vontade para criar e apresentar suas produções para toda a comunidade escolar.

Alguns pesquisadores das Ciências Sociais têm realizado pesquisas focando nas produções
culturais das crianças. Mas vale lembrar que Florestan Fernandes (1979) foi o pioneiro da
pesquisa sobre as culturas infantis no Brasil. Em sua obra As trocinhas do Bom Retiro, o autor
relata brincadeiras, folclores e trocinhas em que crianças de bairros em São Paulo utilizavam
como repertório em suas atividades infantis. Fernandes (1979) buscou em sua pesquisa
sociológica sobre a infância compreender os processos de socialização das crianças, porém,
ao pesquisar esses processos, mesmo que involuntariamente, abordou temas como as relações
de gênero, classe social, etnia, raça. A monografia escrita por ele tem um importante papel
para os estudos das Ciências Sociais, pois, além da contribuição para os estudos da infância
em São Paulo, ainda levantou questões que estavam à margem das pesquisas confirmando a
ideia de que existem diversas representações de infâncias, mesmo que as crianças pertençam à
mesma faixa etária. Além disso, Abramowicz (2015) ressalta que:

Florestan mostrou que o grupo infantil é um grupo de iniciação pela via da
cultura infantil. Não se trata de uma imitação da cultura adulta, mas um
sistema parcial de um sistema sociocultural mais geral, em que as crianças
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adquirem os padrões de conduta, os valores da comunidade e constituem-se
como crianças e brasileiras (ABRAMOWICZ, 2015, p. 21).

Florestan Fernandes foi o primeiro pesquisador no Brasil a fazer uma pesquisa voltada para
as brincadeiras infantis, os repertórios destas brincadeiras, sobre a maneira em que as crianças
produzem cultura e como elas se relacionam socialmente entre si. Para ele, as “trocinhas” são
“agrupamentos estáveis e organizados de imaturos [...] que, como grupos sociais que são,
sobrepõem-se aos indivíduos que os constituem, refazendo-se continuamente no tempo”
(FERNANDES, 2004, p. 246).
Na atualidade, as ideias de Fernandes vão ao encontro com as de Sarmento (2003), em que o
conceito de cultura de pares é entendido como um conjunto de produções simbólicas que as
crianças criam a partir da interação com outras crianças, seja por meio de interações
intergeracionais ou intrageracionais. Essas ideias são contrárias à visão de que as crianças são
apenas receptáculos – tábulas rasas que aceitam tudo que lhes é oferecido de maneira pacífica
ou que são seres que necessitam dos adultos para lhes explicar tudo em um processo constante
de dependência de valores e normas.
As culturas infantis se caracterizam por processos únicos de produção das crianças. Ao relatar
esses processos, Sarmento (2004, p. 22) revela que as crianças “[...] exprimem a cultura
societal em que se inserem, mas fazem-no de modo distinto das culturas adultas, ao mesmo
tempo em que veiculam formas especialmente infantis de inteligibilidade, representação e
simbolização do mundo”. Essa afirmação reforça a ideia de que as crianças, por meio de suas
ações e gestos, produzem cultura de forma autônoma a partir da uma lógica própria, a lógica
infantil.
Os estudos atuais mostram especificidades em relação à cultura dos adultos e às culturas
infantis, visto que as crianças constituem a sua identidade em um mundo repleto de relações
sociais, materiais, emocionais e cognitivas. E que devido a essa diversidade encontrada na
sociedade, elas não devem ser vistas como seres passivos que apenas aceitam a cultura adulta
da maneira que lhes é imposta.
Para Sarmento (2005), o processo de produção da cultura infantil é tanto criativo quanto
interpretativo, voltando-se para a construção de formas de inteligibilidade do mundo social.
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Sendo assim, é importante tentar compreender como a criança significa o mundo ao se
expressar nessas produções culturais.
As perspectivas apresentadas reforçam os pensamentos da presente pesquisa, destacando a
importância de conhecer as culturas infantis produzidas pelas crianças durante as suas
interações inter e intrageracionais na escola, bem como a riqueza de repertório concebido a
partir desta socialização. As culturas infantis são transmitidas de geração em geração através
da ação infantil, ou seja, a partir das brincadeiras. No entanto, isso não quer dizer que elas são
feitas de forma estática, fossilizadas. Para Borba (2008, p. 144), “as culturas da infância
podem ser vistas assim como construção coletiva que se faz através da ação social das
crianças (agency) frente às estruturas sociais e institucionais que estão inseridas”.
Ademais, Saramento (2002) reafirma que as culturas infantis são constituídas por um
conjunto de significados, objetos, artefatos e formas que auxiliam as crianças a compreender o
mundo através das atividades lúdicas como brincadeiras, histórias, jogos, produções artísticas.
Para melhor investigar as formas de inserção das crianças nestas culturas é preciso observar as
suas atividades coletivas, com outras crianças e adultos. Por isso, a relevância de que a
presente pesquisa fosse realizada em uma escola, observando a interação das crianças com
todas as pessoas que estavam presentes na instituição – adultos e crianças.
Segundo Corsaro17 (2011, p.39), “as culturas de pares não são fases que cada criança vive”.
As crianças participam das culturas de pares e as produções que são feitas a partir dessa
interação são incorporadas na teia de experiências em que as crianças tecem com outras ao
longo da vida. Por isso, faz-se tão importante criar espaço e tempo para as crianças poderem
exercer a sua autonomia na escolha do que querem brincar, se movimentar, como e com quem
querem interagir. Borba (2008), ao falar sobre o efeito das relações das crianças com os
tempos e espaços diz que:

Partilhando os mesmo espaços e tempos e o mesmo ordenamento social
institucional, as crianças criam conjuntamente estratégias para lidar com a
complexidade dos valores, conhecimentos, hábitos, artefatos que lhes são
impostos e, dessa forma, partilham formas próprias de compreensão e de
ação sobre o mundo (Borba, 2008, p. 145).
17

Corsaro (2011) utiliza o termo cultura de pares para se referir ao que Sarmento (2002, 2006b) chama de
culturas infantis. Porém, na presente pesquisa, será utilizado o termo culturas infantis.
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Visto isso, nota-se que a socialização é uma ferramenta de construção de saberes,
conhecimento das regras da sociedade que as crianças pertencem e que, ao interagirem umas
com as outras, as crianças criam um sentimento de pertencimento a um grupo - o grupo
infantil. No entanto, sabe-se que a aprendizagem não se faz de maneira linear, em que o
adulto ensina e a criança aprende, mas através de negociações, produção de conhecimento e a
sua reprodução de maneira interpretativa. Desta forma, as crianças em seus grupos de
socialização aprendem reproduzindo interpretativamente. Para Corsaro (2011), este tipo de
reprodução interpretativa indica
que as crianças criam e participam de suas próprias e exclusivas culturas de
pares quando selecionam ou apropriam criativamente de informações do
mundo adulto para lidar com suas próprias e exclusivas preocupações.
(Corsaro, 2011, p. 31)

A palavra reprodução tem relação com o fato de que a criança não aprende somente o que está
ao seu redor, mas também age ativamente para a produção e mudança cultural da sociedade
na qual está inserida. Ao reproduzir informações da cultura em que vive, a criança apropria-se
delas e ao representá-las, as apreende e internaliza. Para Corsaro (2011, p.128), “o foco da
reprodução interpretativa está no lugar e na participação das crianças na produção e
reprodução cultural, em vez de estar na internalização privada de habilidades e conhecimentos
adultos pelas crianças”. A participação das crianças na rotina da família e da sociedade é um
posicionamento central na ideia de reprodução interpretativa, uma vêz que é por meio da
socialização feita nos momentos destas rotinas que a criança se apropria das informações para
reproduzir a sociedade adulta.
Para Sarmento (2003), o grande desafio da Sociologia da Infância é compreender esse
processo de reprodução interpretativa, visto por meio das identidades individuais de cada
criança, tendo o estatuto social da infância como categoria geracional. Para ele, as culturas da
infância são construídas tanto pelos jogos infantis quanto pela comunicação e significação que
as crianças fazem ao se relacionar com seus pares.
O autor acredita que, devido à sua natureza interpretativa, o brincar, por meio de sua ação
coletiva, proporciona às crianças a aprendizagem da sociabilidade. Nesta pesquisa, o foco
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principal é o brincar e as relações sociais que as crianças estabelecem durante esse processo,
além das produções das culturas infantis.
2.5 O brincar na infância
De acordo com o autor Brian Sutton-Smith (apud Corsaro, 2011, p. 146) a “natureza
predominante das brincadeiras ao longo da história foi brincar com outras pessoas, e não com
os objetos”. Tem-se, no momento da brincadeira, uma fonte rica de troca de experiências das
crianças entre seus pares ou com os adultos.
As pesquisas sobre o jogo e a brincadeira revelam como o uso dessas práticas lúdicas
influencia no desenvolvimento infantil e na melhor compreensão dos aspectos referentes à
convivência no mundo em que as crianças vivem. O jogo é visto, também, como uma maneira
com a qual o ser humano consegue romper a rigidez dos padrões de comportamento sociais
aos quais estão submetidos.
A partir da observação do comportamento das pessoas é que a criança, por meio da
brincadeira, consegue elaborar estes sistemas utilizados na conduta social diária. A
brincadeira oferece oportunidades de experimentação de comportamentos da realidade, e por
meio da ludicidade a criança se sente mais livre para tentar, não mais pressionada com erros,
acertos e punições.
É no ato de brincar que ela experimenta a complexidade das relações e através de novos
arranjos consegue se organizar internamente. Bruner (apud Kishimoto, 2008, p. 144) “entende
que a criança aprende ao solucionar problemas e que o brincar contribui para esse processo”.
A criança, ao brincar, não está preocupada em obter resultados, visto que ela brinca em razão
do prazer, da motivação e exploração livre que essa atividade proporciona.
Wajskop (1995), ao utilizar-se dos conceitos apresentados por Vygotsky, reafirma a
importância do ato de brincar, pois a criança “sempre se comporta além do comportamento
habitual de sua idade, além de seu comportamento diário: no brinquedo é como se ela fosse
maior do que é na realidade” (Wajskop, 1995, p.66). É na situação de brincadeira que as
crianças conseguem se colocar em desafios que vão além do que vivenciam no cotidiano. A
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partir da brincadeira as crianças, além de desenvolver a imaginação, constroem relações reais
entre elas elaborando regras de organização e convivência.
O brincar é uma atividade revestida de seriedade para as crianças, pois é através do lúdico que
elas agem sobre o mundo. A brincadeira não é a única forma de ação das crianças no mundo,
mas é a que mais traz significados. Ao brincar, a criança dá aos objetos ao seu redor um
sentido que não é o que eles realmente têm, como por exemplo, quando uma criança simula
que uma colher é um avião. As crianças, ao agirem dessa maneira, executam uma ação
prazerosa, transgredindo o sentido real do que é posto para elas. Este diálogo entre as crianças
e a brincadeira faz com que elas possam significar o mundo adulto. Ao brincar de ser adulto,
elas transgridem o real através da ação de imitar, tentando dar significado ao que para ela é
ser adulto.
A atitude infantil é permeada por alguns processos que interferem diretamente nas vivências e
na construção da individualidade da criança. Como foi dito, ao imitar um adulto, a criança
reproduz interpretativamente o que para ela é ser adulto. Essa ação é fundamental para que a
criança consiga significar o mundo que a cerca. Isso não quer dizer que ela faça uma cópia
fiel do que representa, ela interpreta apropriando o que quer compreender no mundo e
experimentando as possibilidades deste ato.
Outras ações importantes realizadas pelas crianças ao brincar são as de imaginar e repetir.
Segundo Gouvêa (2002, p.23), “a imaginação, ao lado da razão, constitui um mecanismo
básico de conhecimento do mundo”, que permite a criança compreender o espaço ao qual ela
pertence. Ainda segundo a autora, a imaginação é tão importante na criança quanto no adulto,
pois é a partir dela que se criam possibilidades para fazer o que ainda não se tinha imaginado,
explorar o que ainda não se conhece e até mesmo inventar algo novo. A repetição é uma ação
que dá prazer às crianças e tem como função ordenar os sentimentos, mesmo que estes não
sejam bons. Por meio da repetição, a criança assimila e apropria-se de algo novo, dando
logicidade às coisas que a rodeia.
Kishimoto (2008), ao relatar o posicionamento que Bruner tinha sobre a brincadeira, diz que a
brincadeira:
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parece servir igualmente como uma espécie de ensaio de rotinas. É
importante a imitação de esquemas de adultos, mas não por intervenção
direta. A influência indireta permite a observação, identificação e ação
intencional da criança no sentido de repetir e de recriar, contribuindo para o
seu desenvolvimento (Kishimoto, 2008, p. 146).

Sendo assim, vê-se que a brincadeira tem uma função maior do que apenas a diversão, ela é
fundamental para a construção e organização do conhecimento da criança e auxilia as crianças
na produção cultural infantil. Huizinga (1996) acredita que a brincadeira é gerada na cultura e,
ao mesmo tempo, a produz. Além disso, o autor tece considerações sobre a importância dos
jogos, sendo estes considerados
uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentido de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da vida quotidiana (Huizinga, 1996, p. 17).

O autor vê o jogo como uma atividade autônoma que vem de um desejo espontâneo da
criança, ele acrescenta que, para que a brincadeira seja caracterizada como tal, deve partir de
uma iniciativa da própria criança.
O ato de brincar é compreendido como parte do processo de construção da identidade infantil,
sendo por meio deste que ocorre a interação do sujeito com os outros e com os objetos. Os
jogos e as brincadeiras estabelecem uma relação muito importante da criança com o mundo,
sendo possível estipular combinados e regras que são internalizados, podendo ser também
usados em vivências fora dessa interatividade. Ao se apropriarem das regras e formas de agir
no jogo, as crianças constroem novos significados e ampliam o conhecimento de como devem
agir na sociedade em que estão inseridas.
Vale ressaltar que o brincar é uma atividade com significação social que necessita ser
aprendida. Quando se brinca aprende-se, antes de tudo, a brincar e a controlar um universo
simbólico particular (Brougère, 2008). Por isso as crianças tomam decisões sobre com o que
brincar, de que brincar, quanto tempo ficar brincando de um tema durante a brincadeira, assim
a preparação da brincadeira já é o ato de brincar. As brincadeiras são desprovidas de
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intencionalidade, a criança brinca pela ação e prazer que o brincar proporciona. Desta forma,
a brincadeira se torna uma situação privilegiada da aprendizagem infantil.
2.5.1 O brincar na escola
A escola tem a oportunidade de dar às crianças espaços e momentos para vivenciar as
brincadeiras em suas rotinas e ampliar seus conhecimentos por meio das trocas e das
descobertas. No entanto, segundo Wajskop (1995, p. 64), “a maioria das escolas tem
didatizado a atividade lúdica das crianças, restringindo-a a exercícios repetidos de
discriminação visomotora e auditiva, mediante o uso de brinquedos, desenhos coloridos e
mimeografados e músicas ritmadas”. Ainda que este relato tenha sido feito há duas décadas,
pouco da prática descrita foi revista, podendo ainda ser encontrada nas escolas atuais.
A crítica feita por Wajskop (1995) é pertinente, visto que o ato de brincar, muitas vezes, é
relegado a brincadeiras com fins específicos que não o de brincar por si só. A autora ainda
alerta que este ato “bloqueia a organização independente das crianças para a brincadeira”
(id.,p.23), tornando-as infantilizadas, como se a ação de brincar servisse apenas para que o
professor transmita o conteúdo que pretende. Com isso, o professor utiliza do momento de
brincar como um elemento de sedução ofertado às crianças, utilizando do interesse delas em
brincar para introduzir assuntos escolares.
Tendo em vista essas afirmações de ações que ocorrem na escola, algumas questões que
permeiam a presente pesquisa são postas em reflexão: A escola reconhece o brincar livre
como prática transformadora no cotidiano das crianças? Qual a importância de as crianças do
Ensino Fundamental terem espaços e tempos em suas rotinas para brincar livremente? Como a
escola contempla os saberes advindos das produções infantis no seu dia a dia?
Embora práticas como a descrita anteriormente ainda possam ser vistas nas escolas, a imagem
das crianças e a concepção da importância de cuidar delas sofreram grandes alterações ao
longo das últimas décadas. A criança não é mais vista como um miniadulto, mas como um ser
cujas singularidades devem ser respeitadas. Com isso, a brincadeira como forma de expressão
da criança deveria ter mais espaço nas instituições escolares, não ficando apenas reservada
para o horário do recreio.
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Segundo Bruner (apud Kishimoto, 2008), o jogo livre contribui para que a criança ouse a falar
e a pensar autonomamente. O autor acreditava que a escola deve saber combinar os momentos
de atividades orientadas com os momentos de brincadeiras livres. As atividades direcionadas
também são importantes, por isso seria mais saudável para as práticas escolares se estes dois
tipos de atividades (livres e direcionadas) fossem propostas com equilíbrio.
Sabe-se que a brincadeira livre potencializa o desenvolvimento infantil e que, ao brincar, a
criança age com mais autonomia, mas isso não quer dizer que, em um espaço como a escola,
por exemplo, os adultos não possam interferir. De acordo com Debortoli (2002):
Quando um adulto se envolve no brincar da criança, partilhando a
construção das regras, ensinando novas coisas, deixando que a criança lhe
ensine outras, ele tem a oportunidade de ajudá-la a organizar a sua vivência,
de auxiliá-la a reelaborar valores (DEBORTOLI, 2002, p. 84).

Para o autor, o adulto deve auxiliar a criança na medida em que possa instruí-la para o que já
existia no mundo antes dela chegar, pois segundo ele, “o adulto é uma ponte de memória para
a criança e a criança é uma ponte para a reformulação do adulto” (Derbotoli, 2002, p.84).
Com isso, tanto o adulto quanto a criança resignificam o mundo através das brincadeiras e da
linguagem que surge simbolicamente a partir desta prática.
A Educação Infantil já concebe o brincar com uma atividade legítima deste período da vida,
mas, se as crianças têm na brincadeira um lugar de crescimento, desenvolvimento e um
espaço para expressar sua autonomia, por que essa atividade é valorizada apenas neste
segmento escolar?
O fato de a brincadeira ser caracterizada como algo que tem fim em si mesmo faz com que a
afirmativa de que a escola sempre valoriza o brincar das crianças seja questionada. Uma vez
que, nas escolas é frequente o uso de brincadeiras direcionadas com objetivo claro de
desenvolver algum conhecimento específico. Muitas vezes, as crianças são convidadas a
brincar de modo que esse “convite” não possa ser recusado, já que faz parte do cronograma
que a professora planejou para ensinar determinado assunto, tendo como justificativa o prazer
que toda a brincadeira proporciona a criança. Segundo Dantas (2008, p.112), “a oferta do
prazer parece construir nova justificativa para a imposição adulta, caracterizando a nova face,
insidiosa e disfarçada, do autoritarismo”.
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Como foi visto anteriormente, em consonância ao surgimento do sentimento de infância vê-se
a necessidade de se ter um espaço em que as crianças possam receber a educação dos valores,
regras e conteúdos que são essenciais para se tornarem adultos. A história da escola está
diretamente ligada à história da infância e não é possível pensa-las separadamente. A fim de
se adequar ao ambiente escolar, a criança foi sendo atrelada à ideia de aluno, como um
“ofício”. Almeida (2009) ao falar sobre o “ofício de aluno”, afirma que:
A impressionante massificação escolar, processo que marca decisivamente a
paisagem social nas últimas décadas, reforça o movimento de centração
ansiosa do olhar do adulto sobre a criança. Impõe, desde logo, a visibilidade
e a generalização do “ofício de aluno”, desdobrado num estatuto e em papéis
associados à escola, e no qual, não raro, se resume redutoramente a
identidade da criança e se constitui, por contraste, a do adulto. (ALMEIDA,
2009, p. 20)

A criança, ao ser subjugada à posição de aluno, perde o espaço e tempo no qual pode ter a
chance de descobrir o mundo através do brincar e da troca com o outro. Isso ocorre porque ela
precisa se moldar em um formato mais escolar, em que o conteúdo é transmitido ao que
aprende de maneira verticalizada, tendo como “única” fonte a pessoa que ensina.
Reafirmando isso, Motta (2013, p. 119-120) diz que “ao serem enviadas para a escola as
crianças aprendem que ‘ser aluno é ser estudante (aquele que estuda) ou aprendiz (aquele
que aprende)” (grifos da autora).
Até mesmo a ideia de criança e aluno é dissociada no tempo escolar, pois o termo aluno é
recorrentemente utilizado quando a criança ingressa no Ensino Fundamental. Este equívoco
reflete um posicionamento de abandono da utilização de práticas infantis para as crianças
deste segmento. O que empobrece a aprendizagem, já que a criança não sai da categoria
infância apenas porque mudou o período escolar.
Brougère (1995) acredita que, se a brincadeira não for tomada de uma vontade da criança,
mas que, em vez disso seja fruto de um desejo do adulto para ensinar algo a ela, esta perde
suas características. Ele ainda afirma que em uma atividade que
o domínio pertence ao adulto, que pode certificar-se do valor do conteúdo
didático transmitido dessa forma. Trata-se de utilizar o interesse da criança
pela brincadeira a fim de desviá-la, de utilizá-la por uma boa causa.
Compreendemos que aí só existe brincadeira por analogia por uma remota
semelhança (BROUGÈRE, 1995, p. 96-97).
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Para que este equívoco possa ser desfeito os adultos presentes na escola devem estar atentos
no momento em que as crianças brincam. Pois é por meio da brincadeira que a criança se
desenvolve, compreende as regras, a rotina da sociedade em que vive e revela quais são suas
necessidades. Fazer uso de jogos pedagógicos ou brincadeiras como intervenção são
estratégias interessantes e importantes. Porém, o momento de brincadeira livre - em que a
criança tem a autonomia de escolher como quer brincar de acordo com a sua imaginação - é
algo que não pode ser esquecido na rotina da escola.
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3. ESCOLAS DEMOCRÁTICAS E A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PIO
Neste item pretende-se apresentar, em uma primeira parte, a breve contextualização da Escola
Municipal João Pio, na qual a presente pesquisa foi realizada. Será apresentada a história da
escola, seus espaços, rotina, horários de atendimento e oficinas ofertadas. Já na segunda parte,
pretende-se analisar como o brincar acontece no cotidiano da escola, e como essa proposta
alternativa de atendimento às crianças conforma as experiências de brincadeira.
3.1 Escolas democráticas
A prática educacional da Escola Municipal está inspirada em algumas experiências escolares
que têm sido chamadas de escolas democráticas ou alternativas. Este modelo de escola preza
em sua proposta educativa por dar a centralidade aos sujeitos, dando igual oportunidade nas
decisões referentes ao cotidiano escolar às crianças.
As escolhas apresentadas pelas escolas democráticas são reflexos de princípios que veem
desde o Movimento da Escola Nova e que ganharam força no Brasil a partir do século XX. A
seguir, serão apresentadas algumas escolas que seguem o modelo de escola democrática e que
se tornaram referência para a mudança da proposta pedagógica da escola que serviu como
objeto dessa pesquisa.
3.1.1 Summerhill: o pioneirismo na educação democrática

Bem, nós decidimos fazer uma escola na qual pudéssemos oferecer às
crianças a liberdade para que elas fossem elas mesmas. Com esse objetivo,
tivemos que renunciar a toda a disciplina, todo direcionamento, toda
sugestão, todo treinamento moral, toda instrução moral. Temos sido
chamados de bravos, mas tal intento não requeria coragem. Tudo o que foi
requisitado era o que tínhamos – uma completa crença na criança como um
ser bom, não como um diabo. Por mais de quarenta anos, esta crença na
bondade da criança nunca esmoreceu: bem ao contrário, tornou-se uma fé
definitiva (Singer, 1997, p.110).

Summerhill é uma escola democrática fundada em 1921 pelo escritor escocês Alexander
Sutherland Neill e se localiza em Suffolk, na Inglaterra. A escola faz parte de um grupo de
instituições que preza pela liberdade e igualdade das crianças. Sendo assim, elas têm
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responsabilidades na mesma proporção que os adultos quanto às decisões referentes ao
funcionamento da escola. Em quase cem anos de funcionamento, Summerhill ainda atende
crianças do mundo todo seguindo a perspectiva de escola autônoma e mantendo preservado o
status de igualdade entre os que nela convivem.
A escola funciona no sistema de internato e as crianças moram em alojamentos durante todo o
ano letivo. Os alojamentos são divididos por grupos de idades, visto que a escola recebe
crianças de idades entre 5 e 15 anos. A divisão é feita em três grupos etários: de cinco a sete
anos, de oito a dez e de onze a quinze anos. Cada moradia tem uma “mãe de casa” que é uma
pessoa que cuida das crianças respeitando o tempo e a individualidade de cada uma delas.
Por acreditar que as crianças têm autonomia para fazer escolhas, a escola permite que os
próprios alunos decidam quais disciplinas estudarão em cada termo letivo. Segundo
informações do site oficial da escola, em Summerhill (2016) é prioridade a liberdade de
brincar, enquanto as aulas são opcionais e os funcionários não utilizam da autoridade adulta
para empregar valores pessoais ou para resolver problemas. As crianças não são pressionadas
a agir de forma diferente para ter uma postura mais adulta, ainda que dentro da própria
comunidade escolar seja esperado que elas tenham uma conduta razoável perante aos colegas
e professores. Ações como vandalismos ou intimidação de outras crianças são resolvidas
pelos alunos que foram eleitos como ouvidores e, caso os responsáveis não consigam resolver
o problema, este é levado para ser discutido por toda a comunidade escolar em assembleias.
Ao relatar estas especificidades das escolas democráticas, Singer (1997, p.165) diz que: “a
característica básica e diferenciadora é que naquelas escolas o poder pertence a todos, sendo
as regras as que passam por constantes exames e não as condutas individuais”. Desta maneira,
cabe aos próprios alunos o poder de decisão das possíveis punições àqueles que não
cumprirem as regras estabelecidas pela comunidade escolar.
Os assuntos cotidianos são regidos a partir de reuniões que acontecem duas vezes por semana
e todos os participantes - adultos e crianças - têm igualdade no voto. Já a equipe de
funcionários da escola se reúne regularmente para discutir problemas cotidianos e
preocupações com os alunos. Segundo consta no site18 de Summerhill (2016), é feita uma

18

Site oficial da escola: www. summerhillschool.co.uk
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Lista de Atenção Especial para monitorar as crianças mais novas e aquelas que demonstram
alguma dificuldade na aprendizagem. No segundo caso citado, a equipe escolar avaliará a
melhor forma para que as crianças com dificuldades possam ser atendidas com respeito às
suas necessidades. Ainda de acordo com o site, Summerhill (2016) “se uma criança fica
nervosa em sala de aula, aulas particulares são oferecidas. Este é o caso de aprendizes rápidos
ou lentos” (tradução livre feita pela autora).
Em Summerhill o currículo abrange experiências que acontecem dentro e fora da sala de aula.
Por isso, não há uma delimitação clara para as aprendizagens que ocorrem dentro da escola e
as que são conquistadas no grande terreno em que a instituição está instalada.
A escola é situada em um terreno de 12 hectares com jardins e floresta, que
são utilizadas para ciclismo, construção de cabana, árvore de escalada,
fogueiras, camping, jogos imaginativos. Há uma piscina para o uso no verão,
uma quadra de tênis, campo de jogos, área de basquete, bem como tênis de
mesa no interior (SUMMERHILL, 2016, tradução livre feita pela autora).

Os alunos da escola utilizam todos os espaços da instituição ao longo do dia, já que tem
permissão ilimitada para brincar. O site da escola reafirma o compromisso de que brincar
pode ser um elemento fundamental na aprendizagem em trecho disponível em site “nós
acreditamos ser bom para a saúde física e mental” (Summerhil, 2016, tradução livre feita pela
autora).
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Figura 6. Figura: Montagem feita por Mariana Guimarães mostrando espaços abertos de Summerhill Fonte:
http://www.summerhillschool.co.uk/

Ainda segundo informações do site da instituição, as crianças podem ocupar o tempo delas da
maneira que escolher, pois ao se desenvolver em seu próprio ritmo elas aproveitarão o que
fazem e alcançarão melhores resultados. Durante o inverno e na primavera alguns alunos são
eleitos para fazerem parte do Comitê Social e ficam responsáveis por organizar jogos e
atividades nos turnos da tarde e noite. As brincadeiras são pensadas de maneira que o espaço
seja aproveitado da melhor forma, sendo assim, entre os jogos escolhidos estão: a captura de
bandeira, jogos de palavras, atuação espontânea, entre outras.
Apesar da liberdade ofertada, as crianças têm aulas durante a manhã e a tarde e estas, são
selecionadas de acordo com a sua idade, eventualmente, a partir do seu interesse. O horário de
cada disciplina oferecida é fixado no início do período escolar e a escolha por ingressar em
uma aula é feita pelo próprio aluno, que recebe um horário em branco no início do período
para preencher com as disciplinas que gostaria de participar. No entanto, caso ele falte com
muita frequência na aula escolhida, as outras crianças podem decidir em uma reunião, pela
exclusão do aluno faltante. De acordo com o fundador da escola
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nenhum aluno é forçado a frequentar as aulas. Mas, se Jimmy vem para o
Inglês na segunda-feira e não mais aparece até a sexta-feira da semana
seguinte, os outros reclamam, com toda razão, dizendo que ele está
atrasando o trabalho. E podem expulsá-lo, por impedir o progresso (Neill,
1960, p. 12).

Sendo assim, a ideia de que a responsabilidade pelos atos realizados é das próprias crianças
faz com que os alunos de Summerhill aprendam que suas ações causam impacto na vida dos
outros. Desta forma, durante a reunião semanal são votadas as “leis” que a comunidade
escolar deverá seguir, bem como, a resolução de problemas cotidianos. Nessas reuniões
também são eleitos os alunos responsáveis por uma série de atividades como, por exemplo, os
“Beddies Officers” que são crianças que fiscalizam se todos já se levantaram e estão vestidos
para ir à escola.
Ainda que haja flexibilidade nas atividades das crianças, Summerhill tem uma rotina préestabelecida para ações como o café da manhã ou para os momentos em que as crianças são
autorizadas a sair do espaço escolar. Mesmo que a equipe escolar seja favorável à prioridade
da brincadeira, há algumas regras que impedem que os alunos fiquem dormindo durante o dia,
assistindo TV ou brincando com jogos eletrônicos. Como mencionado anteriormente, todas as
regras são elaboradas pelas crianças e por adultos durante as reuniões semanais.
As aulas acontecem de 09:00 às 17:00, com intervalo para o almoço e o momento do chá na
parte da manhã e da tarde. Depois das atividades escolares as crianças ficam livres para criar.
Segundo Neill (1960, p.12), na parte da tarde “alguns dos mais velhos ocupam-se com
motores e rádios, com desenhos e pinturas. Quando o tempo está bom, dedicam-se a jogos ao
ar livre. Outros ficam na oficina, concertado suas bicicletas ou fazendo barcos e revólveres”.
O relato feito na década de 60 ainda corresponde com as informações atuais do site da escola,
mesmo que as brincadeiras se modifiquem, a liberdade de criação para realizar atividades as
quais as crianças sentem prazer são muito estimulados. À tarde, depois da aula, as crianças
brincam livremente, enquanto à noite as crianças do Comitê Social preparam atividades com
jogos para a interação entre todas as idades.
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Ao priorizar a liberdade de criação, de brincar e o diálogo horizontal entre todos os atores, a
escola Summerhill inaugura, no cenário mundial escolar, um modelo que foi repensado e
aplicado por vários outros países, respeitando, assim, a identidade de cada instituição. A
escola ainda está em funcionamento, bem como muitas instituições que seguiram o seu
modelo democrático, como a escola portuguesa: Escola da Ponte.
3.1.2 A Escola da Ponte: uma perspectiva de mudança na ação pedagógica

A Escola Básica da Ponte é uma escola pública situada em Portugal19 e que desde 1976
apresenta uma proposta de educação baseada na autonomia dos alunos e em práticas
educativas voltadas para o desenvolvimento da cidadania e da solidariedade (PACHECO e
PACHECO, 2015). A escola segue princípios que norteiam as práticas e o pensamento dos
educadores e alunos que nela convivem.
o projeto “Fazer a Ponte” orienta-se de dois princípios básicos: O
desenvolvimento de uma organização de escola que tem por referência uma
política de direitos humanos que garanta as mesmas oportunidades
educacionais e de realização pessoal a todos os cidadãos [...]; O
desenvolvimento de relações estabelecidas entre a escola e a comunidade de
contexto através da libertação e criação de redes de comunicação
(PACHECO E PACHECO, 2015, p. 11).

A partir da perspectiva da relação de convivência entre os sujeitos da escola e da valorização
das formas em que se aprende, bem como nos contextos em que isso ocorre, segundo os
autores, é perceptível que as crianças sentem-se mais autônomas nos processos de sua
formação. A Escola da Ponte também acredita que o diálogo com a comunidade seja
importante, por isso a participação dos pais de alunos e moradores da região em que a escola
está situada é muito valorizada.
Há uma dinâmica diferente apresentada pela Escola da Ponte em relação à maioria das escolas
vigentes no Brasil e até mesmo em Portugal. Ao acreditar que as crianças aprendem a partir
de seus desejos e afinidades de interesse, este modelo de escola democrática opta por não
adotar a seriação como divisão das crianças na sala.

19

A escola está situada em São Tomé de Negrelos, concelho de São Tirso, distrito de Porto.

70

As crianças se organizam em grupos de acordo com os seus interesses e, para que isso seja
possível, a escola substituiu o regime de professor por turma ou disciplina pelo trabalho em
equipe de projeto. Desta forma, as crianças se organizam de acordo com o projeto que estão
trabalhando e com o planejamento semanal e quinzenal20 que fazem junto ao educador
responsável. Essa ação pressupõe que as relações entre alunos e educadores se realizem de
forma horizontal e que todos tenham algo a contribuir para aprendizagem coletiva.

Figura 7. Crianças na Escola da Ponte apresentando uma atividade para seus pares. Fonte:
www.educacaointegral.org.br

Pensando na formação educacional horizontalizada a Escola da Ponte utiliza o termo
educador ou orientador educativo para todas as pessoas que trabalham na instituição, visto
que a educação não está limitada apenas aos ambientes de aprendizagem21. Com isso, todos os
funcionários da escola são educadores e prestam o serviço de auxiliar às crianças de acordo
com os seus conhecimentos. Já o professor, nesse modelo de escola, assume o papel de um
tutor, pois ele estará presente nos ambientes educativos com a finalidade de orientar e/ou
20

No início da semana o educador junto à criança traça um planejamento de ensino de acordo com os interesses
do projeto que a mesma está realizando e de acordo com o conteúdo referente ao seu ano de ensino.
Semanalmente ou quinzenalmente o educador avalia com a criança se esta conseguiu alcançar os objetivos
propostos para cada etapa.
21
A Escola da Ponte não utiliza a palavra sala de aula, mas opta por classificar o local de estudo das crianças
como ambiente de aprendizagem. Esses ambientes de aprendizagem são amplos e com poucas paredes.

71

ajudar as crianças em suas pesquisas e não somente como regente de uma disciplina
específica. Esta perspectiva de ensino aproxima as crianças de seus pares e de outras crianças
de idades diferentes e isso faz com que haja constante troca de saberes durante as atividades.
Desse modo, ao pensar em um espaço democrático, nota-se que não são apenas os adultos ou
as crianças mais velhas que ensinam as mais novas, mas há uma troca de saberes constante.
A Escola da Ponte tem três valores a serem seguidos por todos: liberdade, responsabilidade e
solidariedade (PACHECO E PACHECO, 2015). Como não existe série, os níveis de ensino
são divididos em três segmentos de acordo com o grau de autonomia da criança: iniciação,
consolidação e aprofundamento. No segmento chamado iniciação a criança ainda necessita de
orientações dos tutores para cumprir suas atividades. A etapa de consolidação é quando a
criança compreende o modelo de escola a ser seguido e consegue se organizar minimamente.
Por fim, o aprofundamento é a etapa em que a criança tem compreensão do que precisa ser
realizado em seu planejamento e já o faz com o mínimo de auxílio.
De acordo com o Contrato de Autonomia (ESCOLA DA PONTE, 2013), os conceitos
estruturantes do projeto se firmam em ideias como:
As nossas dinâmicas organizacionais processam-se de forma muito
particular e divergem da convencional organização em turmas, anos e ciclos.
Mediante o nosso quadro conceptual de referência, a escola organiza-se em
Núcleos de Projeto (adiante designados apenas por Núcleos) que são
estruturas organizacionais de coordenação pedagógica intermediária. A
mobilidade dos alunos entre os diferentes Núcleos é regulada por um Perfil
de Transição, definido nos termos do Projeto Educativo Fazer a Ponte [...]
(ESCOLA DA PONTE, 2013, p. 02).

Assim, a partir dessa lógica de autonomia progressiva, as crianças compreendem o papel
delas na manutenção dos processos educativos, bem como a importância da colaboração como
forma de aprendizagem.
A Escola da Ponte obtém ótimos resultados em avaliações do Ministério da Educação de
Portugal, mostrando que a autonomia e o trabalho baseado em valores são capazes de
estruturar uma escola de qualidade. O modelo educacional apresentado pela Escola da Ponte
tem sido bastante elogiado e muitas escolas de todo mundo visitam essa instituição para
aprender como funciona o modelo de escola democrática. Há alguns anos, representantes da
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escola portuguesa têm auxiliado escolas brasileiras a repensar outras formas de educar. Uma
das escolas brasileiras a receber este auxílio é a Escola Projeto Âncora.
3.1.3 Projeto Âncora

A primeira escola que foi auxiliada pela Escola da Ponte no Brasil foi a Escola Projeto
Âncora, uma instituição localizada em Cotia - São Paulo e que, desde a sua fundação, em
1995, tem como missão a “multiplicação da cidadania” (Âncora, 2016).

Em 2012, a

instituição que até o momento era um espaço de auxílio às crianças e que funcionava como
um projeto de assistência social no contraturno da escola regular passa a ter atendimento
educacional e, consequentemente, a seguir o modelo da escola portuguesa. A autorização de
funcionamento publicada no Diário Oficial do dia 15 de Dezembro de 2011 (portaria
1067/00016/2011) classificou o Projeto Âncora como “escola particular gratuita” visto que a
escola não tem vínculo fiscal com a prefeitura ou o Estado de São Paulo. A instituição é
financiada por empresas parceiras e, por isso, as crianças que nela estudam não pagam
mensalidade.
Segundo o site oficial da escola22, a instituição têm três pilares que sustentam as práticas
educacionais: os valores, a multirreferencionalidade teórica e o marco legal. Assim como na
escola portuguesa, os valores foram escolhidos pelos alunos e retratam o que gostariam que
fosse trabalhado diariamente na escola. Os cinco valores escolhidos foram: afetividade,
honestidade, respeito, responsabilidade e solidariedade e por serem considerados essenciais
são relembrados sempre que necessário. O segundo pilar é a multirreferencialidade teórica23 e
de acordo com o site oficial:
Em nossa proposta pedagógica converge uma multirreferencialidade de
tendências: de Freinet a Piaget, de Montessori a Ferrer, de Rogers a Illich, de
Ferrero a Bartolomeis, de Krishnamurti a Steiner, de Vigotsky a Varela, de
Morin a Deleuze (ÂNCORA, 2016).

22

Site oficial da escola: www.projetoancora.org.br
Ainda segundo o site oficial da escola, esta também se apoia nos estudos de autores brasileiros como: Anísio
Teixeira, Cecília Meireles, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Helena Antipoff, Paulo Freire, entre outros.
23
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O último pilar apresentado pela escola é o marco legal, que é formado pela Constituição
Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e Bases, Lei
Orgânica da Assistência Social e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Estes três pilares
apresentados fundamentam as escolham que são feitas na escola durante o ano letivo e estão
presentes nas Assembleias e reuniões.
O Projeto Âncora funciona em período integral e oferece vagas para crianças a partir de 2
anos até o final do Ensino Fundamental II. As crianças são dividas em quatro núcleos:
Iniciação I, Iniciação II, Desenvolvimento e Aprofundamento. O Núcleo de Iniciação I é
referente à Educação Infantil e funciona em período integral, de 7h30min às 16h30min. Já os
outros três núcleos, que correspondem ao Ensino Fundamental I e II, têm aulas no turno da
manhã de 07h30min até 12h. Os alunos que recebem autorização dos pais ou responsáveis
permanecem na instituição até às 16h30min para a realização de oficinas de circo, coral,
violão, piano, teatro, dança, culinária, entre outras.
Cada criança tem um (a) tutor (a) para acompanhar seu percurso acadêmico e auxiliar no
desenvolvimento da autonomia. O (a) tutor (a) é responsável por elaborar, junto às crianças,
um Currículo Subjetivo de cada aluno de acordo com seus desejos, objetivos e seguindo os
Parâmetros Curriculares Nacionais. A partir desse Currículo é feito o planejamento semanal e
quinzenal que a criança deve cumprir, alternando entre atividades referentes ao seu ano
escolar e ao projeto sobre algum tema que deseja pesquisar. A cada quinze dias o (a) tutor (a)
reavalia com a criança se os objetivos e atividades planejadas anteriormente foram concluídos
e, caso haja dificuldade ou dúvidas no conteúdo, o assunto é retomado com a criança. Visto
que, neste modelo escola, as turmas não são seriadas e que há agrupamento de alunos por
interesses do projeto, a avaliação também segue um modelo diferenciado.
De acordo com o Plano de Trabalho do curso de Transformação Vivencial organizado pela
Escola Projeto Âncora24 e que descreve todo funcionamento da escola, a avaliação “é feita
sempre tomando-se por base cada educando em relação a seu potencial, esforços e
envolvimento com a atividade desenvolvida” (EPA, 2013). Além dos itens apresentados, a
avaliação dos alunos também é feita a partir da observação de itens como: a articulação na
discussão de assuntos estudados, avaliação realizada por escrito em forma de relatórios,

24

Em alguns documentos o registro referente a Escola Projeto Âncora aparece apenas com as siglas EPA.
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explicação do que aprendeu a outros colegas, atividade extraclasse, entre outras. Assim como
nas escolas descritas nos itens acima, o Projeto Âncora também estabelece a Assembleia
como forma de diálogo e tomada de decisões dentro do ambiente escolar. Este momento
acontece quinzenalmente durante a parte da manhã e nas semanas em que não há Assembleia
acontece um sarau cultural.
O modelo de escola oferecido pelo Projeto Âncora tem sido discutido como exemplo positivo
na educação brasileira por deixar que a criança seja protagonista de sua própria educação. A
instituição faz parte de um documentário chamado Quando sinto que já sei (2014), em que
são apresentadas escolas que estão repensando a maneira de educar. O documentário também
apresenta o relato de crianças que vivenciam esta autonomia educacional.

Figura 8. Foto aérea da Escola Projeto Âncora. Fonte: www.projetoancora.org.br

No item seguinte é apresentada a Escola Municipal João Pio, uma instituição que segue os
conceitos praticados pela Escola da Ponte e que tem na Escola Projeto Âncora um ponto de
apoio e aprendizagem. Esta pesquisa buscou observar as experiências de brincadeira das
crianças durante o tempo de permanência delas na escola. No entanto, não é possível deixar
de mencionar os fatores que tornaram a observação destas experiências tão ricas: o fato das
crianças estarem em um ambiente que valoriza a autonomia dos saberes infantis e de suas
produções culturais.
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3.2 Escola João Pio e a proposta pedagógica atual

A Escola Municipal João Pio teve o atual prédio inaugurado no dia sete de setembro de 1996.
A escola foi fundada no ano de 1972, porém, ocupava casas emprestadas e, devido a isso
sofreu constantes mudanças até 1996, quando foi construída a sede atual. O terreno de
1.500m2 foi dividido entre salas, pátio e uma área verde onde se localiza o parquinho da
escola. A Escola fica localizada na região das Águas Santas, que pertence ao município de
Tiradentes, Minas Gerais. Estando localizada a 12 quilômetros do centro de Tiradentes e a 7
quilômetros do centro da cidade de São João del-Rei, a distância da escola com a divisa que
inicia a cidade de São João del-Rei é de apenas 250 metros, fato que justifica o alto percentual
de alunos pertencentes à cidade mais próxima da escola.
Devido à distância da instituição com o centro da cidade a que pertence, a Escola Municipal
João Pio sofre pouca ou nenhuma influência do contexto econômico e cultural da turística
cidade de Tiradentes25. Em razão da proximidade da escola com a cidade de São João del-Rei
é comum que os visitantes e interessados pela escola a associem com a cidade, ainda que
dentro da escola crianças e funcionários relatem o seu pertencimento à cidade de Tiradentes.

25

O município de Tiradentes- MG anualmente recebe milhares de turistas devido à arquitetura conservada de
seus imóveis (igrejas e casarões) que reflete o período do Brasil setecentista e oitocentista. Outro atrativo da
cidade são os festivais de culinária, música e a Mostra de Cinema.
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Figura 9. Mapa feito pelo geógrafo André B. R. Ferreira.

Em 2016, das vinte e quatro crianças observadas durante a pesquisa, onze são da cidade de
Tiradentes, e treze de São João del-Rei.

Figura 10: Gráfico feito por Mariana Guimarães

Das onze crianças que residem em Tiradentes apenas uma mora próxima ao centro da cidade.
Há também outra criança residente em César de Pina, que é uma região vizinha à escola e que
também pertence ao município de Tiradentes. Já os outros nove alunos pertencem às Águas
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Santas, que é a mesma região da instituição. O mesmo dado se repete quanto às crianças que
moram em São João del-Rei visto que, dos treze alunos identificados, apenas um mora
próximo ao centro da cidade, enquanto os outros doze moram em dois bairros próximos à
escola.
Durante toda sua existência, a escola tinha em média trinta alunos divididos em quatro
turmas. Devido à reduzida quantidade de alunos matriculados na escola, esta funcionava
apenas em um turno, geralmente na parte da manhã. A escola atendia as crianças de maneira
multisseriada quando necessário, já que o número de alunos por segmento era muito limitado.
Escolas multisseriadas carregam um estigma de ter má qualidade, sendo este modelo de
ensino frequentemente encontrado em zonas rurais ou, como no caso da Escola M. João Pio,
em locais com baixa demanda de alunos. No entanto, Arroyo (2010) alerta para a necessidade
da mudança de olhar para a multisseriação, visto que
[...] as escolas multisseriadas merecem outros olhares. Predominam
imaginários extremamente negativos a ser desconstruídos: a escola
multisseriada pensada na pré-história de nosso sistema escolar; vista como
distante do paradigma curricular moderno, urbano, seriado; vista como
distante do padrão de qualidade pelos resultados nas avaliações, pela baixa
qualificação dos professores, pela falta de condições materiais e didáticas,
pela complexidade do exercício da docência em classes multisseriadas, pelo
atraso da formação escolar do sujeito do campo em comparação com aquele
da cidade (ARROYO, 2010, p. 10).

Esta afirmação de Arroyo reforça a ideia de que as escolas que atendem crianças com idades
diferentes na mesma sala não são menos atualizadas que as escolas do meio urbano, nem
menos evoluídas em relação às questões pedagógicas. Com isso, acreditando na qualidade do
ensino que oportuniza o contato das crianças em suas diferentes faixas etárias a fim de
potencializar os saberes infantis, a Escola Municipal João Pio há três anos adotou o modelo
pedagógico referente ao utilizado na Escola da Ponte, em Portugal. Aliados a uma perspectiva
metodológica que tem na figura da criança a centralidade do saber educacional, Portugal e
Brasil desenvolvem em escolas-irmãs um modelo de escola voltado para a cidadania e à
aplicabilidade de valores como o respeito, honestidade e solidariedade. A proposta
pedagógica que teve início em uma instituição portuguesa tem aceitação em escolas
brasileiras que acreditam na reestruturação do modelo nacional vigente.
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Assim como em Portugal, as escolas brasileiras que seguem o modelo da Escola da Ponte
acreditam na autonomia educacional e em uma escola que tem, na figura da criança, o sujeito
formador de consciência cívica e que também é responsável pela gestão escolar. Sendo assim,
a Escola M. João Pio optou26 por seguir a sequência de ciclo das “idades” da vida, em vez de
ciclo escolar. Desta forma, as crianças de seis, sete, oito, nove e dez anos27 convivem na
mesma sala, compartilhando suas experiências ao longo da infância. Existem escolas que
alcançaram êxito ao se organizarem no sistema de ciclos. Um exemplo é o modelo de escola
plural em Belo Horizonte. Nele, a organização por ciclos e o alargamento do tempo escolar
auxiliaram na concepção de que a escola deve ser um espaço para que os sujeitos tenham uma
formação global. A organização em ciclos proporcionou aos alunos a ter condições de
aprender os conteúdos em ritmos diferenciados e a criar autonomia na produção de
conhecimento. Com a organização em ciclos os tempos escolares foram repensados, com isso,
“o tempo escolar passou a ser mais flexível, mais longo e mais atento às múltiplas dimensões
da formação dos sujeitos socioculturais (Miranda, 2007, p. 64)”.
A diretora da Escola M. João Pio acredita que a escola não deve ser uniformizadora e que a
criança consegue aprender a partir da socialização com seus pares, criando consciência de si
como participante de todo o contexto formativo presente na escola. Por esse motivo, a
instituição pedagógica optou por não adotar a seriação com divisão das salas. Com isso, as
turmas de Ensino Fundamental são dividas de acordo com o interesse das crianças. A escola
preza pela autonomia das escolhas, portanto, foram os próprios alunos que escolheram a
professora que gostariam que os acompanhassem durante este ciclo.
A escolha da turma foi decisão das crianças, mas foi discutida entre as professoras para
garantir que os melhores arranjos fossem realizados. Por exemplo, na escola os alunos
puderam optar por qual professora gostariam que os acompanhassem durante o próximo ano
letivo, mas isso não impede que novos arranjos sejam feitos ao longo do ano. Durante a
pesquisa houve trocas de alunos do Ensino Fundamental para a outra turma e as negociações
aconteciam primeiramente através do diálogo entre as professoras com as crianças. Os
motivos das trocas foram variados, desde a necessidade de equilibrar a quantidade de alunos
por sala, até afinidade entre as crianças. Se alguma mudança precisar ser realizada, as
26

A proposta inicial para a mudança do modelo pedagógico da escola foi feita pelo prefeito da gestão de 20122014
27
No ano da presente pesquisa a escola não tinha nenhuma criança de onze anos matriculada.
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professoras perguntam aos alunos se alguém tem interesse em mudar de turma, caso haja
resposta positiva, a mudança é realizada. Por fim, se nenhuma criança se interessar em mudar
de sala, os arranjos permanecem da maneira, respeitando a escolha inicial dos alunos.
Apesar da proposta adotada pela Escola Municipal João Pio estar presente na LDBEN
9.394/96, esta é pouco aplicada pelo sistema educacional brasileiro. O artigo 23 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz que:
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos nãoseriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 2016 grifos da autora).

Dessa forma, as escolas brasileiras têm autonomia de escolher a maneira como a organização
dos processos educativos se dará em seus espaços de acordo com os interesses e necessidades
da região em que estão inseridas. A escolha de turmas que tenham crianças de diferentes
idades ainda é pequena no contexto nacional. Segundo Cavaliere (2006, p.93), “a realidade é
que a instituição escolar tem resistido às mudanças nessa direção, revelando o quanto está
profundamente apoiada naquela racionalidade e a dificuldade que tem em incorporar outro
tipo de organização”. O sistema escolar é, muitas vezes, excludente e, ao não aceitar a riqueza
da troca de saberes entre as crianças, demonstra estar mais centrado na simples transmissão do
conhecimento do que no ganho que os sujeitos da escola terão ao se relacionar de maneira
mais livre. Esta dificuldade também foi relatada pelos funcionários da Escola João Pio, que
em uma conversa informal disseram que após a proposta de mudança ter sido apresentada
todos ficaram com receio de não se adaptar a uma transformação tão grande na organização
escolar. No entanto, atualmente, relatam o quanto perceberam avanços no desenvolvimento
das crianças e uma “leveza” no curso da rotina da escola.
Em 2016 a escola contava com cinquenta e cinco alunos, divididos em duas turmas de
Educação Infantil e duas turmas de Ensino Fundamental, atendendo crianças do município de
Tiradentes, São João del-Rei e do distrito de César de Pina. Devido à singularidade deste
projeto apenas as turmas do Ensino Fundamental pertencem ao Projeto Fonte28 em que
28

Nome dado ao projeto que a Escola M. João Pio aplica.
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crianças de idades variadas estudam na mesma sala. O Ensino Fundamental tem duas turmas,
totalizando vinte e quatro alunos, divididos em doze alunos para cada sala.
A escola tem profissionais com funções diversificadas e todos são considerados educadores,
visto que o papel de educar não está centralizado apenas na figura do professor, mas em todos
aqueles que convivem com as crianças. Atualmente, o quadro de distribuição de funcionários
está dividido em:

Função na escola

Quantidade

Atribuições

Diretora / coordenadora

Uma

Trabalha no turno da tarde
e divide o seu tempo nas
funções de diretora e
coordenadora
Duas no turno da manhã e
duas no turno da tarde

Professora da Educação Quatro
Infantil
Professora29 do Ensino Três
Fundamental
Duas

Cozinheira
Auxiliar

de

serviços Dois

Duas no turno da manhã e
duas no turno da tarde.
Uma delas trabalha em
tempo integral
As duas preparam todas as
refeições servidas na escola
Uma auxiliar e um ajudante

gerais
Oficineiro(a)

Treze

Este número é uma média
feita durante a pesquisa, já
que
o
número
de
oficineiros
(as)
oscila
durante o ano

Quadro 1. Disposição de funcionários da escola. Fonte: Registro de campo

A região em que a escola está localizada tem poucos habitantes e, por isso, alguns dos
auxiliares, professoras e pais de alunos já estudaram na escola ou se conhecem desde novos.
Esta característica foi muito importante no momento de mudança do modelo aplicado na
escola, pois apesar da proposta inovadora ter sido muito questionada os pais das crianças
confiam nos funcionários e no trabalho que é realizado na instituição.

29

Inspiradas no modelo da Escola da Ponte, a equipe da Escola João Pio utiliza a palavra tutora em vez de
professora. Porém, nesta dissertação optou-se por manter o termo professora, tanto pelo fato delas serem
contratadas com essa função, quanto por acreditar que o fato de a escola optar por um modelo alternativo não
diminui a responsabilidade, comprometimento e competência da função de professor.

81

Como a escola não tem horários divididos em aulas e disciplinas como na maioria das
instituições, as professoras têm o papel de orientar as crianças e ajuda-las a compreender os
conteúdos que têm interesse em aprender, como também os conteúdos que são fixos de acordo
com o ano que elas deveriam estar. Segundo a direção da escola, ao contrário do que alguns
sistemas de ensino consideram como falhas, esta vê neste modelo em que as crianças são
estimuladas a ser mais autônomas uma oportunidade de amadurecimento, os alunos aprendem
a ser disciplinados na realização das tarefas diárias.
Com as mudanças advindas do modelo de ensino português30, não haveria o cargo de diretor
(a) na escola, apenas um (a) funcionário (a) para coordenar as práticas vividas por todos. Após
um ano de funcionamento do projeto na Escola João Pio, uma coordenadora foi contratada
para ajudar. Contudo, devido à necessidade da instituição ter a figura de uma diretora, a
mesma atende às funções destes dois cargos. O papel de uma diretora ainda é importante para
a aceitação de alguns pais e funcionários. Como a escola tem autonomia de fazer as escolhas
que acham mais apropriadas, em reunião, foi decidido que a coordenadora também assumiria
esta função. Ao aceitarem a mudança, as educadoras foram orientadas sobre o perfil que a
escola adotaria e fizeram um curso de treinamento de uma semana na Escola Projeto Âncora,
em Cotia - São Paulo. Após este curso, duas professoras também fizerem o curso online
chamado Fazer a Ponte31.
Como a escola ainda está em processo de implantação deste modelo educacional e visto que a
identidade de cada instituição é valorizada as professoras da Escola João Pio ainda não fazem
uma série de atividades e propostas que a Escola da Ponte ou a Escola Projeto Âncora
realizam. Na verdade, cada escola tem as suas particularidades, isso demonstra que mesmo
seguindo um modelo “comum”, as instituições têm autonomia de atender as demandas das
regiões onde estão inseridas. No entanto, mesmo com muitas diferenças entre as escolasirmãs, todas trabalham com as crianças os valores que regem cada instituição. Durante as
conversas entre crianças/crianças ou educadores/crianças, os cinco valores que regem a escola
são sempre relembrados. Esses valores são norteadores das práticas realizadas na escola e
30

A Escola da Ponte não tem um funcionário que atende ao cargo de diretor, como ocorre na maioria das
escolas. Neste sistema, há um coordenador que auxilia os professores e demais funcionários, mas este não tem
uma posição hierarquicamente superior do que os outros funcionários.
31
A Escola da Ponte oferece um curso online como troca de saberes entre educadores do Brasil e de Portugal
com os educadores da escola portuguesa (professores, pais de alunos, alunos e ex-alunos).
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foram escolhidos a partir de votação entre os educadores antes de o projeto começar a ser
realizado. Os valores escolhidos para a Escola Municipal João Pio são: afetividade,
solidariedade, respeito, responsabilidade e honestidade. Estes são frequentemente lembrados
em conversas com os alunos e durante os encontros diários para a autoavaliação. Eles também
estão gravados em um mosaico feito na parede da entrada da escola.

Figura 11. Biblioteca da escola. Fonte: Registro de campo

Ao repensar suas práticas e em diálogo com seus pares nas tomadas de decisões e no
recebimento de elogios e críticas, as crianças demonstram estar em processo de construção do
senso crítico, político e de cidadania. Os educadores veem os alunos como atores sociais e os
deixam ser protagonistas do processo de ensino/aprendizagem, uma vez que as próprias
crianças também são mediadoras de conflitos e ajudam umas às outras a resolverem seus
problemas.
Ainda que raros, os casos de indisciplina32 são resolvidos através do diálogo. Durante o
período de pesquisa, não foram observadas situações em que professoras do Ensino
Fundamental ou até mesmo a diretora tivessem que se exaltar ou agir de maneira ríspida com
algum aluno. Houve intervenções, conversas sérias, mas tudo que precisou ser resolvido foi
32

O que chamo de indisciplina refere-se a casos que necessitam de uma conversa mais pontual de algum
educador e não apenas uma contrariedade em que a criança sofreu e revidou de uma maneira negativa.
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feito dentro do limite do diálogo. Quando a escola age desta maneira, evidencia as sutis
diferenças entre as noções de autoridade e autoritarismo. Os educadores no papel de parceiros
na formação das crianças têm autoridade para mostrar aos alunos que as regras devem ser
cumpridas, porém, isso não quer dizer que eles são os únicos detentores do saber e que não
possa haver negociação entre as partes. A escolha desta escola para a realização da presente
pesquisa se deu por acreditar que a singularidade em seu processo educativo oportunizaria a
variedade de experiências de brincadeiras entre as crianças.
3.3 O espaço escolar

Os principais espaços da escola são divididos em: biblioteca, espaço para oficinas e
atividades, sala de instrumentos musicais, brinquedoteca, pátio, refeitório, sala de aula,
parquinho e sala de descanso. A biblioteca é um espaço reservado para algumas oficinas, por
esse motivo é utilizada todos os dias. Apesar disso, as crianças não a utilizam em momentos
livres como um espaço extra para as brincadeiras, deixando-a reservada apenas para
momentos direcionados. Dispondo de uma boa variedade de livros, a biblioteca é espaçosa
sendo possível encontrar livros de literatura para idades diversas, revistas, enciclopédias,
livros didáticos e paradidáticos. Porém, a predominância é de livros didáticos, os quais estão
dispostos de forma pouco atrativa. A sala destinada à biblioteca possui vinte e cinco carteiras
e cadeiras de madeira, que acomodam todas as crianças das duas turmas do Ensino
Fundamental todos os dias durante o momento do encontro para discussão de assuntos
referentes à escola.
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Figura 12. Vista parcial da biblioteca da escola. Fonte: Registro de campo

A escola tem espaços variados para a realização de atividades no momento das oficinas,
orientação de tarefas, atividades pedagógicas ou recreativas em geral. O espaço descrito a
seguir não tem um nome específico, mas é destinado a ser mais um local para a troca de
saberes. Este espaço de aprendizagem não fica localizado em uma sala, mas em uma parte
aberta da escola em frente à sala da diretoria e a de instrumentos musicais. É também local de
acesso ao pátio da escola, sendo bem arejado. Esse espaço tem quinze mesas e cadeiras de
madeira para a utilização das crianças e, como forma de enfeitar o ambiente, foi feita uma
árvore utilizando um tronco de verdade e flores de plástico. Segundo a diretora, a árvore foi
construída durante uma oficina de artes e teve a ajuda de todas as crianças.
Apesar de estar à disposição de todas as turmas, durante o período da pesquisa, foi observado
que as crianças do Ensino Fundamental utilizam este espaço quando estão realizando algumas
oficinas. O local também foi utilizado em momentos nos quais as crianças queriam ensaiar
alguma apresentação musical para a turma.
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Figura 13. Espaço para a realização de oficinas e atividades. Fonte: Registro de campo

Em frente a este espaço de realização de atividades fica a sala de instrumentos musicais. Essa
sala é a menor da escola, mas é frequentemente acessada pelas crianças para pegar
instrumentos musicais quando estes são necessários. Todas as terças-feiras, as crianças do
Ensino Fundamental se dividem para ter oficinas de coral e violão. A escola tem à disposição
dos alunos quatro violões, quatro violinos, duas guitarras, três berimbaus e alguns
instrumentos de percussão, como o triângulo.

Figura 14. Sala de instrumentos musicais. Fonte: Registro de Campo
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Todos os instrumentos da escola estão novos ou em excelente estado de conservação. No
entanto, nem todos são utilizados, pois para isso é necessário que se tenha um (a) oficineiro
(a) para ensinar aos alunos o manuseio dos instrumentos. Atualmente há apenas a oficina de
violão e os demais instrumentos, como os violinos, ficam guardados e sem utilização.
A escola também conta com uma brinquedoteca, que é um espaço em que ficam guardados
todos os brinquedos e fantasias do acervo da instituição. Esta sala está sempre com a porta
aberta demonstrando estar disponível para que as crianças a utilizem. No interior da
brinquedoteca é possível encontrar brinquedos e jogos classificados para várias idades.

Figura 15. Brinquedoteca. Fonte: Registro de Campo.

No entanto, durante os meses de observação, não foi notada a presença das crianças dentro
deste espaço com a finalidade de brincar. As crianças da Educação Infantil têm o seu período
de descanso dentro da brinquedoteca, mas durante o período em que estão na escola, as
crianças de todos os segmentos não são muito estimuladas a buscar brinquedos neste
ambiente ou brincar dentro deste espaço.
Apesar do espaço amplo para a acomodação dos brinquedos e jogos, chama atenção a
disposição destes nas prateleiras. A forma como ficam posicionados não oferece estímulo para
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que as crianças se interessem por eles ou possam alcançá-los, pois muitos estão guardados em
uma altura inacessível para os alunos da escola.
De acordo com a disposição dos espaços, o pátio está situado no centro da escola, tendo ao
seu redor todas as salas disponíveis para as crianças usarem.

Figura 16. Pátio da escola. Fonte: Registro de campo.

Esta disposição central permite às crianças o fácil acesso a este lugar da escola para se reunir
em alguma atividade proposta. No início da pesquisa, foi possível observar que as crianças do
Ensino Fundamental utilizavam o pátio por pouco tempo, visto que muitas oficinas eram
realizadas no interior da biblioteca, na sala de aula ou na sala de descanso. A oficina de
Esportes geralmente é compartilhada com as crianças da Educação Infantil, com isso, foi
observado que ainda que escola tenha um bom espaço para as crianças utilizarem alguns
oficineiros e professoras ainda sentem-se restritos ao ambiente fechado das salas. A utilização
deste espaço central da escola melhorou após a introdução do “momento da brincadeira” que
é um tempo em que as professoras brincam com as crianças antes do almoço. Desde que este
momento foi criado, o pátio tem sido utilizado todos os dias, por pelo menos quinze minutos,
além dos dez minutos de recreio.
Conectado ao pátio fica o espaço reservado para o refeitório. Ele é dividido em dois: o
primeiro com mesas menores que acomodam as crianças da Educação Infantil e o segundo
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com quatro mesas longas e dois bancos compridos por mesa, os quais são divididos por várias
crianças e são usados por crianças do Ensino Fundamental e professoras.

Figura 17. Refeitório do Ensino Fundamental. Fonte: Registro de Campo.

De todos os ambientes disponíveis na escola, a sala de aula é ainda o lugar onde as crianças
permanecem por mais tempo: cerca de cinco horas diárias. Essa longa permanência se dá,
também, pelo fato de que muitos oficineiros optam por dar suas oficinas dentro das salas e
não nos outros espaços disponíveis.
A disposição das carteiras e da mesa da professora é diferente das usualmente encontrada nas
escolas. As salas contam com vinte carteiras e cadeiras de plástico33 em que os alunos se
revezam, pois não há lugar pré-definido para cada criança. Nas salas do Ensino Fundamental
há dois tipos de cadeiras e carteiras, visto que as turmas têm crianças de idades diferentes. A
maioria das carteiras tem detalhes na cor vermelha, seguindo a cadeira da mesma cor e tendo
o mesmo tamanho. Essas carteiras são utilizadas para crianças de seis, sete e oito anos e são
definidas de acordo com a idade dos alunos. No entanto, há em cada sala duas cadeiras e
carteiras com detalhes na cor azul e que são maiores que todas as outras. Estas são usadas
33

As carteiras e cadeiras atuais de todas as salas da escola foram compradas no início de 2016.
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pelos alunos mais velhos que, consequentemente, são maiores que os outros. Porém, como a
sala não tem lugar definido para cada criança se sentar, é comum ver os alunos de nove e dez
anos sentados em cadeiras vermelhas e os mais novos e que não são muito baixos, sentados
nas cadeiras azuis34.

Figura 18. Sala de aula. Fonte: Registro de campo.

Para auxiliar a autonomia nas descobertas dos saberes, as duas salas do Ensino Fundamental
têm quatro computadores para que as crianças e professoras possam fazer pesquisas quando
necessário. É comum que as professoras façam ao longo do dia novas divisões nas turmas, de
acordo com a necessidade de explicar algum item ou realizar alguma atividade específica. Por
isso, as crianças transitam pelas duas salas com frequência.
De todos os espaços nos quais as crianças convivem, o parquinho da escola é o mais
disputado. Ele fica localizado na área externa da escola, sendo gramado, bastante amplo e
com brinquedos feitos de madeira.

34

As crianças da Educação Infantil também têm carteiras e cadeiras adequadas a sua idade e altura, estas são
feitas com detalhes na cor amarela.
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Figura 19. Parquinho da escola. Fonte: Registro de campo.

O parquinho é utilizado no mínimo uma vez por semana, geralmente às sextas-feiras e, devido
à quantidade de opções de brinquedos, este é o espaço que as crianças mais pedem para
utilizar. Chama atenção o pouco uso do espaço durante a semana, sendo que, segundo uma
das professoras, ele é utilizado também como forma de “prêmio” para as crianças. Durante a
pesquisa, o parquinho foi o local em que as crianças brincavam com mais euforia. Apesar
disso, devido à baixa frequência das visitas, a maior parte das brincadeiras observadas não foi
realizada neste local.
O último espaço a ser descrito é a sala de descanso. Este ambiente é destinado à realização de
oficinas, exibição de filmes e para o descanso das crianças após o almoço. A sala conta com
um sofá de três lugares, aproximadamente trinta colchonetes, uma mesa com televisão e
aparelho de DVD, uma estante com fitas VHS.

Figura 20. Sala de descanso. Fonte: Registro de campo.
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Todos os dias as crianças e as professoras se reúnem depois do almoço para descansar
enquanto assistem a algum filme. A sala de descanso é muito utilizada em atividades
propostas pelos educadores, bem como em reuniões feitas pelas crianças, como ensaios de
teatro, bandas ou alguma outra apresentação.
3.4 A rotina da escola

Quem anda no trilho é trem de ferro. Sou água que corre entre pedrasliberdade caça jeito.
Manoel de Barros

A escola retratada nesta pesquisa apresenta uma rotina diferenciada, em que cada criança da
mesma sala não realiza tarefas iguais ao longo do dia. Desta maneira, faz-se importante
compreender as opções semanais às quais as crianças têm acesso. Assim como Manoel de
Barros, as crianças da Escola Municipal João Pio também são águas que correm entre pedras
e, ao contrário da dureza que a palavra rotina muitas vezes tem no senso comum, os alunos
desta escola podem transitar por opções de acordo com os seus desejos.
As rotinas são dispositivos que auxiliam na organização do tempo e do espaço da escola e
devem ser flexíveis sempre que houver mudanças advindas de negociações entre os
envolvidos. A regularidade da rotina é importante para a construção de referência por parte
das crianças. Porém, ela não deve ser rígida, já que as relações de tempo e espaço não são a
priori únicas, por isso é necessário construir relações diversas de tempo e espaço
(BARBOSA, 2006). A rotina da escola serve para orientar as professoras, educadoras e
educandos sobre as articulações necessárias durante o dia, mas pode ser negociada entre os
atores em questão. Todos os dias pela manhã as professoras escrevem no quadro o roteiro do
dia e detalha as principais atividades que ocorrerão ao longo do tempo em que permanecerão
no ambiente escolar.
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QUADRO 2: Roteiro do dia.
1)
2)
3)
4)

07:10
07:30
07:45
08:00

5)
6)
7)
8)

10:45
11:00
12:00
13:00

9) 15:00
16:00

Meditação e encontro
Café
Organização do roteiro do dia
Oficina (varia de acordo com o horário dos oficineiros) ou
momento de estudo
Momento de brincadeira
Almoço
Estudo
Oficina (varia de acordo com o horário dos oficineiros) ou
momento de estudo
/ 15:30 / Encontro, jantar e saída
Quadro 2. Roteiro do dia. Fonte: Registro de Campo

Quando há ocorrência de faltas por parte de algum dos oficineiros as professoras negociam
com as crianças possíveis trocas nas atividades. Durante a pesquisa, o mais frequente em caso
de falta de um voluntário foi que as crianças ficassem dentro da sala de aula realizando
atividades ligadas a conteúdos de matemática, português, ciência entre outros. Nesse sentido,
existe uma rigidez no cumprimento da rotina que chamou atenção no trabalho de campo,
como pode ser visto na passagem abaixo.
As crianças já sabem os principais itens da rotina de cor e se sentem
incomodadas quando há alguma troca na ordem da descrição feita no quadro.
No entanto, não existe nenhuma objeção quando a troca é feita verbalmente,
ou seja, no quadro deve-se seguir o padrão diário de escrita não podendo
haver alteração na ordem das palavras. Notei este fato em um dia que a
professora Lourdes me pediu para escrever a rotina no quadro. No momento
em que comecei a escrever as crianças gritavam por motivos pequenos, por
exemplo, quando foi trocada a ordem de escrita de uma atividade. Ao
inverter a ordem e escrever “encontro e meditação”, ao invés de, “meditação
e encontro”algumas crianças ficaram muito incomodadas e chegaram a
levantar e ficar ao meu lado no quadro dizendo que a professora delas nunca
escrevia desta forma. Perguntei então quais eram as atividades que eu
deveria escrever na rotina e quase que em coro as crianças foram falando
tudo o que teria no dia. (Registro de campo)

A situação descrita acima demonstra uma cristalização do roteiro por parte da professora
Lourdes, já que as crianças alegaram que todos os dias a escrita é “daquele jeito”. Ainda que
haja uma variação ao longo do dia e das semanas em relação às oficinas oferecidas, a maior
parte do roteiro é igual.
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Algumas atividades são fixas e realizadas diariamente, além das refeições e do momento do
descanso após o almoço, duas vezes por dia as crianças têm o encontro que é o momento em
que elas e as professoras conversam sobre assuntos como comportamento, combinados e
negociações. Na Escola da Ponte este encontro é chamado de Assembleia e acontece todas as
sextas-feiras. Porém, na Escola João Pio, as educadoras perceberam a necessidade de se
encontrar diariamente devido a questões de indisciplina. O encontro da parte da manhã só
ocorre em situações que demandam urgência, já o encontro da parte da tarde é realizado todos
os dias, às 15 horas.
No encontro que acontece na biblioteca da escola as crianças, individualmente, falam como
foi o seu comportamento naquele dia e se autoavaliam. A autoavaliação tem como base os
cinco princípios que regem a escola e questões como a realização das atividades planejadas e
se as crianças se alimentaram em todas as refeições35. Na biblioteca há um quadro negro
afixado em uma das paredes e, na metade deste quadro, consta o nome de todas as crianças e a
avaliação do dia. Toda segunda-feira esta avaliação é apagada e uma nova começa a ser
registrada. A avaliação era registrada com os símbolos estrelinha e carinha triste.
A partir dos estudos sobre as Olimpíadas o registro passou a ser feito com medalha de ouro,
medalha de prata, medalha de bronze e carinha triste, apesar de que a última só é registrada
em uma situação de muita indisciplina ou agressão física. No modelo anterior, o registro de
carinha triste era mais recorrente do que no atual, já que havia apenas duas opções: estrelinha
ou carinha triste. Os estudos sobre as Olimpíadas e as formas de premiação deram às
professoras a ideia de mudar a maneira de autoavaliação, e assim, dar às crianças mais uma
“chance de melhorar”. No primeiro mês de implantação do novo modelo, ao final das quatro
semanas, as medalhas mais frequentes ao longo da semana foram dadas por meio de uma
medalha física às crianças. As medalhas foram entregues em uma solenidade, estando todos
os educandos e educadores da escola presentes. Houve também um pódium feito com as
cadeiras da escola36. Antes de começar a entrega das medalhas foi tocado o hino nacional e
explicado qual o critério de seleção das medalhas entregues. As crianças foram chamadas uma
35

Algumas crianças têm muita dificuldade de se alimentar e costumam tentar se esconder no momento das
refeições. Outra situação que ocorre é o desperdício, por isso a alimentação é um fator que conta no momento da
autoavaliação.
36
Como as cadeiras têm tamanhos diferentes, a cadeira amarela (da Educação Infantil) foi para medalha de
bronze, a cadeira vermelha foi para medalha de prata e a cadeira azul foi para medalha de ouro.
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a uma e receberam as medalhas de honra ao mérito por seu comportamento naquele mês. Já
nas semanas seguintes o registro foi somente no quadro.
A autoavaliação é feita pensando em todas as atividades realizadas durante o dia na escola,
incluindo o comportamento e a participação nas oficinas. As oficinas são parte da organização
da rotina semanal na escola. Os oficineiros escolhem o dia mais apropriado para realizar a
oficina e a escola, de acordo com a demanda, organiza o calendário. Como os oficineiros são
voluntários, há uma inconstância na realização de algumas oficinas, pois não há um vínculo
empregatício37 e, em algumas situações, devido a dificuldades financeiras, há oficineiros que
precisam suspender as atividades por semanas. Para ministrar uma oficina a pessoa
interessada precisa conversar na escola sobre o que pretende ensinar, qual faixa etária a
oficina atenderá e quais são os horários disponíveis. Os oficineiros são pais de alunos,
estudantes da Universidade Federal de São João del-Rei e moradores da comunidade que têm
interesse em realizar atividades voluntárias com as crianças. No início do ano a inconstância
em relação à realização das oficinas era maior, uma vez que alguns oficineiros que atendiam
no ano anterior ainda não sabiam se continuariam a oferecer as oficinas. Devido à falta de
vínculo formal com a escola, ocasionalmente, os oficineiros faltam e não avisam com
antecedência, fazendo com que a rotina ainda sofra alterações.
Algumas oficinas precisam ser delimitadas a um grupo específico de crianças, como é o caso
da oficina de Interpretação de Textos, em que participam as crianças que já estão
alfabetizadas. Já em outras, o oficineiro opta por dividir o tempo da oficina usando os termos
“crianças menores” ao se referir as crianças da Educação Infantil e “crianças maiores” ao falar
sobre as crianças do Ensino Fundamental. O uso destes termos é feito oralmente, enquanto na
rotina a divisão é descrita a partir da idade das crianças.
Há também casos em que a oficina é realizada com todas as crianças, como ocorre com a de
Esportes. O oficineiro responsável alterna as atividades semanalmente. Por isso, somente com
a chegada dele é que as professoras sabem se ocorrerá a oficina com todas as crianças juntas
ou se haverá divisão. O quadro abaixo mostra o cronograma de horários das oficinas e os dias
da semana em que elas são realizadas.

37

Importante ressaltar para o risco de precarização do trabalho dos oficineiros devido a falta de remuneração
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QUADRO 3: Cronograma das oficinas com os dias da semana e horários
2ª feira
MANHÃ
Yoga e Artes
Circenses
8:00 às 11:00
Para todos
divididos em
grupos
TARDE
Produção de
texto
13:00 às 15:00
Educando a
partir de 8 anos
Educação
Financeira
14:00 às 15:00
Educando a
partir de 4 anos
divididos em
grupos

3ª feira
MANHÃ
Contação de
Histórias
8:30 às 10:30
Para todos
divididos em
grupos
TARDE
Violão e Coral
14:00 às 15:00
Educando a
partir de 6 anos

4ª feira
MANHÃ
Ciências
08:00 às 11:00
Educando a
partir de 6 anos

5ª feira
MANHÃ

6ª feira
MANHÃ
Esportes
08:30 às 10:00
Para todos
divididos em
grupos

TARDE
Contação de
Histórias e
Desenhos
14:00 às 15:00
Para todos
divididos em
grupos, cada
semana uma
turma

TARDE
Yoga
14:00 às 15:00
Para todos
divididos em
grupos

TARDE
Educação
Financeira
14:00 às 15:00
Educando a
partir de 8 anos

Ciências
Educando a
partir de 8 anos

Quadro 3. Cronograma das oficinas com os dias da semana e horários. Fonte: Registro do quadro feito no
caderno da professora.

De acordo com o quadro apresentado, em 2016 foram oferecidas oficinas quase todos os dias
da semana, em horários que se alternam pela manhã e tarde. Até o momento da finalização
desta pesquisa de campo, o único horário em que não havia nenhuma oficina era na quintafeira de manhã.
Uma rotina tão diversificada como a da Escola João Pio e o atendimento durante o período da
manhã e da tarde oportuniza a formação integral das crianças, valorizando diversas formas de
aprendizagem e possibilitando que as crianças, por meio das suas vivências, ampliem o
conhecimento de mundo e aumentem o repertório de suas produções culturais.
Nota-se pelo registro do quadro que algumas oficinas são articuladas de acordo com a idade,
enquanto outras são dividas por semanas ou horários, como é o caso da oficina de Contação
de Histórias. Cada semana a oficineira se reúne com pequenos grupos que são decididos na
semana anterior ou no momento em que ela chega à escola. Já a oficineira que ministra o
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conteúdo Educação Financeira divide seu tempo entre as segundas e sextas-feiras. As crianças
são organizadas em dois grupos: crianças de quatro a sete anos e crianças acima de oito anos.
Na segunda e na quarta-feira há o encontro de duas oficinas, porém, as crianças que
participam de cada uma delas são de idades diferentes, por isso não há necessidade de escolha
por parte dos educandos. Vale ressaltar que as crianças não são obrigadas a participar de uma
oficina que não se sintam à vontade. Elas têm autonomia de não participar de alguma oficina
apresentada, entretanto, caso não participem, elas devem continuar realizando as atividades
escolares que estão no seu planejamento.
A rotina fixa das crianças já foi bem compreendida por elas, que se orientam de acordo com o
conhecimento do roteiro do dia (quadro 2). A aula começa às sete horas da manhã e, após
serem recebidas pelas educadoras, todas as crianças da escola se reúnem na sala de descanso
para fazer a meditação. A meditação é um momento em que as crianças fazem um trabalho de
respiração e repetem algumas frases. Cada dia uma criança tem a oportunidade de conduzir a
meditação, não sendo obrigatória a participação de todas, com isso, só falam as crianças que
se disponibilizam a participar. As palavras recitadas são sempre as mesmas e depois que a
criança escolhida para entoar o mantra fala, as outras repetem. Quando uma criança ou adulto
troca a ordem da saudação as outras crianças corrigem. Novamente, este episódio revela que
algumas práticas realizadas já estão “engessadas” e não sofrem alterações. É possível perceber
que elas se tornam naturalizadas ao longo do tempo como, por exemplo, a mudança das frases
de acordo com os sentimentos da criança que está conduzindo a meditação.
A meditação que eles fazem todos os dias é:
Eu estou em paz
Minha família e amigos estão em paz
Meu bairro está em paz
Eu sou uma onda de paz

3X

3X cantando

Após repetirem estas frases, as crianças levantam os braços até o alto da cabeça, depois
descem fazendo um sinal de reverência com as mãos e algumas falam namastê38. Ao saírem
da meditação, as crianças se organizam para tomar o café da manhã. Com a finalização do
38

Saudação feita em práticas como Yoga, que significa: O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em
você.
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café da manhã as professoras e as crianças começam a organização do planejamento do dia, a
partir da escrita do roteiro no quadro e a articulação das crianças entre elas para realizar as
atividades.
Além das atividades relacionadas com os conteúdos obrigatórios para cada idade, a escola
ainda tem a proposta de trabalho por projetos individuais. Cada semestre os alunos escolhem
um assunto sobre o qual querem aprofundar seus conhecimentos e, a partir disso, as
professoras planejam atividades relacionadas com o tema interessado. Como a decisão é feita
por cada aluno os temas são variados e refletem a curiosidade infantil. Alguns exemplos como
vulcão, circo, bicicleta e obras de artes mostram a diversidade das escolhas e o quanto são
vastos os temas que as crianças gostariam de conhecer. Contudo, devido à escola ainda estar
se adequando ao novo formato e as professoras ainda estarem readaptando seus olhares para
uma nova perspectiva de ensino, o trabalho com projetos não é tão aplicado na prática quanto
está descrito nos documentos da escola. Ele está presente na rotina dos alunos, mas não é um
conteúdo que se desdobre em novas práticas.
Tanto durante as atividades presentes no currículo, quanto às relacionadas ao projeto, é notado
que as crianças se organizam para ajudar umas às outras. As negociações feitas durante o
decorrer das atividades também são um dos fatores que as professoras utilizavam na avaliação
contínua, visto que algumas crianças ainda não conseguem pedir ajuda quando não estão
compreendendo o exercício. Este é um ponto que este modelo de ensino ressalta como
importante para que as crianças possam adquirir, visto que a ausência de um horário
estruturado com explicação dos conteúdos requer da criança autonomia para buscar o
conhecimento utilizando os materiais e as pessoas que estão ao seu redor. Com isso, assumir
que precisa de ajuda e pedi-la é um ponto importante no amadurecimento das crianças nesta
escola. Ademais, na medida em que as crianças convivem com outras que já estão adaptadas a
este modelo escolar, elas se organizam no início do dia e sentam próximas daquelas com
afinidades de estudo ou que necessitam de auxílio. Esta prática é realizada de forma que as
crianças não sentem resistência em ensinar às outras quando necessário.
Como foi dito, intercalada ao período de estudo há a realização de oficinas para as crianças de
diferentes segmentos. Quando algum oficineiro não pode comparecer à escola, uma educadora
pratica atividades de reforço escolar com as crianças que estão tendo dificuldade. São
realizados ditados de Língua Portuguesa e Matemática, e quando há muita falta na oferta das
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oficinas, trabalhos artísticos ou manuais, como pinturas, colagens e confecção de fuxicos de
tecido são desenvolvidos.
.
Desde o final de abril, quando o momento de brincadeira foi adicionado à rotina, depois que
as atividades do planejamento individual e oficinas são realizadas, as crianças vão para o pátio
brincar entre elas e com as professoras. Geralmente as professoras participam das brincadeiras
escolhidas. Ao final deste momento todos vão lavar as mãos para almoçar.
As crianças que terminam de almoçar primeiro escovam os dentes e vão para a sala de
descanso escolher um lugar e o colchonete que vão querer utilizar. Algumas crianças levam
filmes em DVD para serem votados por todas e, depois de decidido o filme que será visto,
este, é exibido no período de descanso que tem a duração de trinta minutos. Este momento é
destinado ao descanso de todos podendo ser utilizado para dormir ou apenas ficar um
momento deitado assistindo um filme. Nas sextas-feiras, as professoras permitem que as
crianças fiquem alguns minutos a mais no período de descanso. Neste dia elas assistem a um
filme com maior duração.
A volta na realização das atividades escolares é ao meio dia, sendo interrompida à uma hora
da tarde para a refeição chamada de hidratação. Esta refeição geralmente oferece uma fruta,
salada de frutas, suco ou algo mais leve, pois às três e meia é servido o jantar. Depois da
hidratação, as crianças se encaminham para as oficinas do dia, realizam atividades com a
professora ou junto com a outra turma.
Às três horas todas as atividades das crianças do Ensino Fundamental são interrompidas39,
pois é o horário da realização do encontro diário. Assim que a autoavaliação e os assuntos
pertinentes aos educadores e educandos são resolvidos todos se encaminham para o refeitório
onde, a partir das três e meia, é servido o jantar. À medida em que as crianças terminam de
jantar elas se reúnem para o recreio. A realização do mesmo é feita apenas no pátio, pois os
pais e motoristas de transporte escolar já estão na porta esperando para a saída. Em algumas
situações, as professoras liberam os alunos antes das quatro da tarde, principalmente quando
está chovendo, ou em caso de ameaça de chuvas. Já a saída é rápida devido ao pequeno
número de alunos na escola e ao fato de a maior parte das crianças ser divididas em duas
39

Se as crianças estiverem fazendo alguma atividade, elas param e se organizam para se encontrar na biblioteca.
Devido a esse encontro diário, todas as oficinas que ocorrem no período da tarde são finalizadas às três horas.
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Vans. Há também pais e responsáveis que buscam as crianças de bicicleta ou a pé. Enquanto
apenas dois pais buscam seus filhos de carro.
As rotinas da Escola M. João Pio apresentam autonomia na maneira em que organizam as
atividades que são exercidas ao longo do dia. No entanto, para as crianças, o tempo acontece
de acordo com as vivências, com a potência em que conseguem aprender, em que se
relacionam umas com as outras e tendo a sensação de que é possível reiniciá-lo quando
necessário. Nesta pesquisa, serão apresentadas situações em que o brincar e as produções de
culturas infantis perpassam a rotina marcada pelo tempo escolar. Estas situações serão
analisadas com o auxílio do referencial teórico desta pesquisa e com a observação do
cotidiano escolar.
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4. BRINCADEIRAS E A CULTURA INFANTIL: PISTAS PARA A CONSTRUÇÃO
DE UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA
Esta seção está dividida em duas partes: na primeira, é feito um investimento de análise de
parte do repertório de brincadeiras observando a título de compreender quem são as crianças
pesquisadas, seus universos sociais e como o brincar elucida aspectos acerca da construção de
suas identidades de gênero e condições de vida. Na segunda parte, pretende-se analisar como
as experiências de brincadeiras oferecem pistas para a compreensão dos processos educativos
vividos na escola.
4.1 Brincadeiras de “faz-de-conta” e o gênero
A brincadeira é um elemento constitutivo das culturas infantis e está associada a uma maneira
das crianças aprenderem códigos sociais da cultura em que estão inseridas. A partir do uso
dessa linguagem as crianças aprendem, na relação com seus pares, a trocar conhecimentos
necessários para viver coletivamente.
As brincadeiras infantis são permeadas por descobertas e pelo uso constante da imaginação.
Na escola pesquisada, o “faz de conta” foi um tipo de brincadeira que frequentemente
aproximou meninos e meninas. Por meio da brincadeira de “faz de conta”, as crianças
reconstruíram elementos da realidade em que vivem e conseguiram compreendê-los.
Durante a observação na escola, foi notado que tanto as meninas, quantos os meninos
brincavam de faz de conta especialmente da variante dessa brincadeira conhecida como
“casinha”, porém, utilizaram nomes diferentes para designar essas ações. As meninas
utilizavam o termo “casinha” para as situações em que reproduziam cenas do cotidiano de um
lar, como cozinhar, cuidar dos filhos, arrumar a casa, ir ao supermercado ou sair para viajar.
Enquanto os meninos se ocupavam em construir a residência que morariam durante o tempo
da brincadeira dando o nome de “cabaninha”.
Ademais, foi observado que as crianças brincavam de casinha juntas quando estavam no
parquinho, porém, se organizavam em outros arranjos (menina-menina / menino-menino)
quando a brincadeira era realizada na sala de aula ou na sala de descanso. Ainda que a questão
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de gênero não seja central na brincadeira, faz-se importante colocar a lente sob esta
perspectiva para dar visibilidade às relações que acontecem no interior do grupo de pares.
É visto que as relações entre homens e mulheres são estabelecidas por meio das construções
sociais de uma determinada cultura e, durante a brincadeira, as crianças reproduziram
interpretativamente a forma pela qual compreendem estas relações. Segundo Scott apud Leite
et al (2016, p.212), “gênero pode ser entendido como a organização social da diferença
sexual” e esta organização é refletida, desde cedo, durante as brincadeiras no momento em
que as crianças demonstram suas próprias interpretações do mundo adulto e de como as
diferenças são percebidas. Alguns episódios observados durante o tempo de pesquisa
chamaram a atenção pelo elevado grau de idiossincrasia, como em uma situação em que uma
menina impede que os meninos brinquem na cozinha e ordena que eles saiam para trabalhar,
provavelmente, demonstrando um conceito de que a mulher é quem fica na casa e faz comida
enquanto o homem trabalha fora.
Por outro lado, ao longo dos meses de observação, não foi notado que as crianças recusassem
explicitamente a presença de outra por causa do gênero. No entanto, algumas brincadeiras
eram fortemente marcadas por interações homossociais do grupo feminino e do grupo
masculino40 (Ferreira, 2004). As interações do grupo feminino apresentavam uma rotina de
ações associadas a valores da domesticidade e da feminilidade. Ao observar os grupos de
meninas foi possível notar que as brincadeiras escolhidas eram marcadas por fatores
idiossincráticos que reforçavam a presença feminina em ações como o cuidado da casa, dos
filhos e da beleza. Estas rotinas não foram constatadas durante as interações homossociais do
grupo masculino, que geralmente eram marcadas por brincadeiras de lutas, corridas ou a
construção de cabanas. Os meninos mostraram interesses divergentes durante a escolha do
repertório de brincadeiras, por isso, foi comum que houvesse divisões no grupo e que outros
agrupamentos fossem formados a partir das escolhas feitas como, por exemplo, quando um
grupo de meninos não quis jogar futebol e se organizou para brincar de pique pega.
Já o fator relacionado à diferença de idade das crianças foi mais ressaltado no grupo das
meninas do que no dos meninos, porém, os meninos se articulavam nas brincadeiras de
40

Os termos interação homossociais do grupo feminino ou masculino são utilizados por Ferreira (2014) para se
referir as interações que acontecem em agrupamentos de crianças do mesmo gênero. Assim, ela observou o
repertório de brincadeiras e as ações que aconteciam quando (meninos/ meninos) e (meninas/meninas)
brincavam juntos.
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maneira mais heterogênica. O repertório de brincadeiras dos meninos, no período observado,
era menos variado do que o das meninas, no entanto, foram mais recorrentes os momentos em
que brincavam com crianças de idades diferentes enquanto, geralmente, as meninas optavam
pela segregação dos grupos de idades.
No que diz respeito às escolhas das brincadeiras, ainda que estas fossem feitas em diversas
situações coletivas entre meninos e meninas, durante a pesquisa foi observado a recorrência
de algumas brincadeiras em que apenas um grupo brincava. De modo geral, ser de um gênero
ou outro não significava ser impedido de participar das brincadeiras. A exceção se dava
somente nas brincadeiras de casinha e a da cabana. Entre as meninas, era nítido o desinteresse
em construir cabanas. Já os meninos não participavam das brincadeiras que as meninas
realizavam dentro da sala de aula ou do momento de descanso.
Geralmente, nestas brincadeiras de casinha realizadas na sala de aula, os meninos não se
envolviam. No entanto, a presença deles é comum quando as crianças estão brincando no
parquinho da escola. O parquinho é todo feito em madeira e tem uma casinha que tem como
acesso uma escada e um escorregador. Desta forma, muitas brincadeiras são realizadas neste
local e as brincadeiras em que as crianças não precisavam se movimentar muito eram
realizadas dentro da casinha, tais como o preparo de refeições, o cuidado com os filhos e da
casa. Já as brincadeiras que necessitavam de mais ação, como brincadeiras de captura de um
fugitivo, eram feitas no entorno da casinha (entre subir e descer as escadas, e o escorregador).
As meninas têm um repertório amplo de brincadeiras de casinha, como em situações em que
simulam práticas como: cuidar da casa, passear com a família, ir ao supermercado, entre
outras. Mas algumas situações chamaram a atenção durante a pesquisa por mostrarem
claramente o que Corsaro (2011) chama de reprodução interpretativa, como é o caso do livro
de receitas para bonecas.
As meninas me chamaram para mostrar o livro de receitas para bonecas.
Inicialmente, pensei que fosse a reprodução de receitas como os adultos
cozinham, mas elas me explicaram que as receitas deste livro41 são feitas
especialmente para bonecas e, por isso, os ingredientes eram fictícios. A
princípio, quando as meninas relataram que os ingredientes eram de mentira,
devido à minha lógica adulta de pensar não foi possível compreender
imediatamente (Fonte: Registro das notas do caderno de campo).
41

O que as meninas chamam de livro são agendas e cadernos antigos onde elas escrevem as receitas.
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As crianças se reuniram à minha volta, no formato de meia lua, e repetiam insistentemente
que os ingredientes eram de mentira. Notando a falta de compreensão sobre o que elas
falavam Mara (M), Renata (R) e Alice (A) começaram a explicar com detalhes o livro de
receitas:
Episódio: Na brincadeira de casinha: o livro de receita para bonecas
Local: Sala de aula
Momento: Durante as atividades realizadas em sala
1- (M): As receitas são de verdade, só os ingredientes que são de mentira.
2- Pesquisadora: Mas de que forma eles são de mentira?
3- (M): De mentira, ué! A brincadeira é de verdade, mas os ingredientes
não.
4- Pesquisadora: (rindo) Meninas, eu ainda não estou entendendo como os
ingredientes não são de verdade.
5- (R): A gente põe tinta, massinha...
6- (A): É! A gente não coloca coisas de verdade igual farinha, na nossa
receita tem areia, papel picado.
7- Pesquisadora: Ah... entendi! A forma que vocês fazem a receita é como
uma receita de verdade, mas vocês colocam ingredientes que não são de
receitas mesmo.
Todas as meninas riram e algumas falaram: Graças a Deus você entendeu.
(Fonte: Registro das notas do caderno de campo)

Depois da explicação, elas leram algumas receitas para que fossem melhor compreendidas. As
receitas misturam “ingredientes inusitados” como massinha, tinta, mas também água, açúcar,
óleo, entre outros. Como as meninas são de idades variadas e, consequentemente, estão em
estágios diferentes da alfabetização, elas ainda não seguem a forma padrão de escrita de uma
receita, mas a reproduzem da maneira em que compreendem. Esse episódio também revela
uma dificuldade da pesquisadora em apreender um vocabulário e uma lógica de raciocínio que
já estava claro para as crianças. Revela, deste modo, a complexidade da escuta das crianças
em pesquisas dessa natureza.
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Biscoito de modelar de bonecas
Ingredientes
4 massinhas de modelar
2 colheres de farinha
1 colher de açúcar
Modo de fazer
Coloque numa bacia redonda
depois amasse bem e fazendo
formato de bolas.

Figura 21- Biscoito de modelar bonecas. Fonte: Registro de campo

Pão com queijo
Você pega a massinha cor de pele
e parta em triângulo.
Faça também com a rosa e
amarela.

Figura 22- Pão com queijo. Fonte: Registro de campo

Chá
Ponha um pouco de tinta verde,
um pouco de tinta amarela.
Ferva

Figura 23-Chá. Fonte: Registro de campo
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Como é possível observar, em todas as receitas feitas pelas meninas existem representações
reais da estrutura de uma receita, seja na disposição e quantidade de ingredientes, seja na
forma de fazer. Bachelard apud Gouvêa (2007, p. 126) afirma que a imaginação infantil
“carrega duas dimensões: a imaginação reprodutora, em que evocamos situações,
acontecimentos, seres e pessoas, sendo referente ao vivido, e a criadora, em que envolve a
invenção, a combinação de ideias para além do real”. No episódio apresentado, as meninas
lançam mão das duas dimensões de imaginação ao utilizar um acontecimento que vivenciam
frequentemente em suas casas e ao inovar esta vivência com a criação de novos itens. É
interessante notar que as meninas deixam claro que as receitas são de brincadeira, que elas
não existem no “mundo real”, ainda que todas afirmem que a brincadeira é de verdade. Isso
demonstra que as crianças envolvidas nesta brincadeira compreendem que, ainda que a ação
de brincar seja verdadeira, elas utilizam da imaginação e da criatividade para elaborar a
história que representam. Desta forma, elas se utilizam de uma série de estratégias para criar
um ambiente de brincadeira que acomode suas criações.
Gouvea (2011, p.555) relata que “o caráter lúdico media a ação da criança no mundo” e
afirma que “a criança atribui ao que a cerca um sentido próprio, transgredindo o real e, ao
mesmo tempo, dialogando com esse real, reinventando-o”. No caso do livro de receitas as
crianças abrem mão da “lógica adulta” de utilizar ingredientes que são usados em receitas
reais para fazer uso de ingredientes que são de fácil acesso a elas, como pétalas de flores,
massinha ou tinta. Assim, ao dizer que “a brincadeira é de verdade”, mas os ingredientes não”
ratificam o que Gouvêa (2007, p.126) diz: a criança“brinca com o real, sabendo que as
fantasias são diferentes da realidade, reconhecendo que são dimensões diferenciadas”. Neste
sentido, as meninas estão prontas para criar outros sentidos para os objetos que têm acesso,
dando um novo significado à brincadeira que escolheram.
Outro ponto que precisa ser destacado é o fato de que, no contexto educacional do Ensino
Fundamental, principalmente no primeiro ciclo, é frequente a tensão entre as crianças e a
produção escrita na escola. Enquanto o episódio apresentado anteriormente mostra que, para
as meninas, escrever também é uma maneira de brincar, ao longo da pesquisa, serão
apresentadas outras situações em que a leitura e escrita são tratadas como brincadeiras pelas
crianças.
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Ainda observando situações de brincadeiras entre crianças, cozinhar ou “brincar de
comidinha” é uma atividade que envolve muitos participantes e normalmente são realizadas
dentro da sala de aula ou dentro da casinha de madeira localizada no parquinho da escola. Os
elementos utilizados vão de papéis picados, massinha, até grama. É interessante notar que,
mesmo com elementos fictícios, em todas as produções de comida realizadas pelas crianças, o
cuidado estético está presente. Segundo Gouvêa (2002), o fazer artístico da criança é
dimensão fundamental de sua subjetividade. Sendo assim, as criações artísticas das produções
infantis revelam muito sobre aqueles que brincam.

Figura 24- Comidinha feita pelas crianças em momento de brincadeira livre na sala.
Fonte: Registro de campo

Nota-se na imagem retratada acima a disposição das comidas nos pratos. O que se pode
observar é que a brincadeira de comidinha das crianças não é apenas um modelo reprodutivo
de uma situação real, mas a preocupação estética com a produção final do alimento estava
presente. Em um dos momentos em que a brincadeira de casinha foi observada, as meninas já
tinham começado a brincar, no entanto, o que chamou atenção foram algumas frases como:
“Coloca a carne bem no meio e as outras coisas em volta”, “ (...) é, vai ficar tudo muito
lindo”. Ainda que a brincadeira já estivesse quase terminando, Renata e Amanda não
deixavam de organizar a “comidinha” de maneira que a mesma ficasse com boa aparência, o
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que revela que, mesmo durante o ato de brincar as crianças veem seriedade em manter o
cuidado estético de suas práticas42.
No caso da imagem apresentada acima, as crianças estavam cozinhando em casa, pois teria
uma festa de aniversário. Elas produziram comidas com massinha de modelar e alguns
alimentos de plástico, enquanto os copos de bebida foram representados com lápis de cor.
Durante o tempo da preparação da comida que seria servida à noite, as meninas conversaram
sobre quais pratos seriam servidos e sobre quem elas convidariam para a festa. Cenas como
essas se repetiram ao longo dos meses de pesquisa.
Enquanto as meninas têm como preferência a brincadeira de casinha foi possível notar, com
bastante recorrência, a preferência dos meninos em fazer cabanas. Esta escolha se dá em
diversos momentos: sejam eles durante o horário de aula ou no momento reservado para o
descanso coletivo.
Episódio: O roubo da cabana
Local: Sala de aula
Momento: Durante a atividade em sala

Em uma manhã Miguel e Enzo43 terminaram as suas atividades e
resolveram construir uma cabana enquanto esperavam o horário de almoço.
Depois de terminar as atividades Miguel pegou sua colcha dentro do
armário e fez uma cabana utilizando a mesa da professora como estrutura.
Miguel é filho da professora e demonstra relativo conforto no ambiente da
sala de aula. Ele sempre deixa uma colcha que traz da própria casa dentro
do armário da sala para fazer cabanas e para usar, caso sinta frio.
Enzo que também já tinha terminado a atividade resolveu ajudar. Enquanto
Miguel tentava cobrir a mesa e colocar objetos para segurar a colcha e as
cadeiras para sustentar a cabana, Enzo foi à sala reservada para oficinas e
para o momento de descanso pegar alguns colchonetes. Os dois
organizaram a cabana e rapidamente entraram nela para descansar.
Algumas crianças pediram a eles para participar também, mas os mesmos
disseram que esta cabana era só dos dois. (Fonte: notas do registro de
campo)

42

Atualmente, cresce na televisão o número de programas do tipo reality-show em que os participantes precisam
preparar pratos rápidos e que tenham uma boa apresentação estética. Algumas crianças relataram gostar do
programa culinário MasterChef e afirmaram conhecer um quadro do programa Mais Você que se chama Super
Chef Celebridades.
43
Miguel pertence a uma turma e Enzo a outra, mas neste momento as turmas estavam fazendo as atividades
juntas.

108

Figura 25- A brincadeira da cabana 1. Fonte: Registro de campo

No entanto, os meninos acharam que a cabana estava muito clara e desta
forma eles não conseguiriam “dormir”. Resolveram então pedir para as
outras crianças os casacos delas emprestados. Assim, eles cobriram a
cabana com os casacos, com outros colchonetes e tecidos que encontraram
na sala. (Fonte: notas do registro de campo)

Figura 26- A cabana. Fonte: Registro de campo
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Os dois ficaram durante um tempo dentro da cabana e depois resolveram
sair da sala para almoçar junto com as crianças da Educação Infantil44.
Porém, antes de deixarem a sala avisaram a todos que estavam lá e que a
cabaninha era deles. Após alguns minutos da saída dos dois um grupo de
meninas resolveu se organizar e pediram para que o Gabriel vigiasse a
porta enquanto elas invadiam a cabaninha. Quando os proprietários da
cabana voltaram e perceberam a invasão, rapidamente expulsaram todas
as meninas da “propriedade”. (Fonte: notas do registro do caderno de
campo)

Figura 27- Brincadeira de cabana. Fonte: Registro de campo

Cabe destacar no episódio apresentado que, para os meninos, o processo de construção da
cabana era uma brincadeira em que eles poderiam ficar executando por muito tempo.
Ademais, foi observado ao longo da pesquisa que as brincadeiras aconteciam em tempos
variados da rotina, já que o recreio era muito próximo ao momento de partida dos alunos e às
vezes era inexistente. O episódio da construção da cabana relatado durou cerca de quinze
minutos e aconteceu durante o horário em que as crianças estavam realizando atividades.

44

As crianças da Educação Infantil almoçam 20 minutos antes das crianças do Ensino Fundamental.
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Volta a chamar atenção a preocupação estética da brincadeira, visto que os garotos não
queriam apenas construir uma cabana, mas que ela também fosse bonita. Se a preocupação
fosse somente a construção da moradia, eles não teriam ficado tanto tempo organizando os
casacos dos colegas, apenas os jogariam por cima da mesa e da cadeira. Ademais, para os
meninos, dormir era uma brincadeira assim como toda a construção da cabana.
Outro ponto que merece destaque é que as regras de brincadeira foram construídas
coletivamente à medida que os meninos brincavam. É possível perceber que a elaboração de
combinados acontece durante a brincadeira, como no momento em que algumas crianças
também pedem para brincar e os garotos respondem dizendo que a cabana era apenas para
duas pessoas. Com isso, surgem variações da brincadeira, e mesmo compreendendo as regras
de propriedade da cabana, e que elas não foram convidadas a participar da brincadeira, as
meninas tentaram invadir o espaço durante o momento de ausência dos dois garotos. Ainda
que as regras não sejam explícitas, elas são obedecidas por todos , no entanto, com a chegada
de Miguel e Enzo, as meninas saíram sem resistência. O divertido nesta brincadeira foi a
sensação de perigo, a adrenalina de invadir um espaço que não as pertencia enquanto outro
colega servia de segurança na porta. Durante a saída das meninas da cabana todas as crianças
riram muito. A construção da cabana durou quinze minutos, enquanto toda a brincadeira
aconteceu em cerca de quarenta minutos. Novamente, os tempos/espaços das ações realizadas
na Escola M. João Pio mostraram que o brincar tem abertura para acontecer em momentos
variados da rotina e que o mesmo pode durar o tempo que for necessário e não ser
interrompido por um adulto.
As cabanas são feitas em vários momentos e, na maioria das vezes, são construídas no horário
de descanso. Os meninos chegam mais cedo e começam a montar as cabanas, pois ao
chegarem antes das outras crianças eles podem escolher os colchonetes maiores e mais
maleáveis. Apesar de os meninos possuírem certa autonomia e, notadamente, autoridade na
brincadeira das cabanas, há sempre negociações quando alguma criança gosta mais de um
modelo do que do outro.
A sala de descanso tem dois tipos de colchonetes: o primeiro é coberto por tecido e o segundo
tem a cobertura feita de um material plastificado. Os meninos preferem utilizar o primeiro
colchonete para fazer a cobertura da cabana, pois este modelo é mais comprido e maleável
facilitando a modelagem do teto. Para a montagem da base e das paredes da cabana, as
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crianças preferem o segundo modelo de colchonete, devido a sua estrutura mais resistente e
menos flexível. A brincadeira de construção da cabana é recorrente nos momentos de
descanso, sendo realizada diariamente.
Outros momentos em que os meninos fizeram cabanas:

Figura 28 - Meninos construindo a cabana durante o horário de descanso. Fonte: Registro de campo

A estética das cabanas produzidas é variada, bem como o motivo da sua confecção, visto que
as razões da construção se dão desde a reprodução de uma casa, como escritórios, sala de aula
e pousada. A justificativa da cabana se tornar uma pousada chamou atenção por ser pouco
usual entre a fala das crianças. No entanto, esta fala se justifica pelo fato de pousada ser uma
forma de hospedagem comum nas regiões turísticas de Tiradentes e São João del-Rei, e
também devido ao fato de algumas mães de alunos trabalharem nestes locais.
Outro aspecto que foi observado durante os momentos de casinha foi a negociação entre as
crianças quando são feitos os alimentos durante a brincadeira. As crianças negociavam quem
faria a comida e o que os outros personagens fariam enquanto a comida estava sendo feita. A
casinha de madeira, que fica no parquinho da escola, é um local que apresenta uma
diversidade de scripts de brincadeiras, uma vez que, para acessá-la é preciso subir uma escada
e, para sair do espaço em que ela fica localizada é necessário descer um escorregador. Com
isso, as crianças criam muitas brincadeiras divididas em um mesmo espaço.
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Em um destes momentos de brincadeira na casinha do parquinho, enquanto Lara cozinhava
para preparar o almoço, os meninos foram trabalhar. A negociação da saída dos meninos da
casa foi feita por decisão da menina. Lara impôs aos dois garotos que os mesmos não
poderiam trabalhar em casa, por isso, foram obrigados a sair da casinha de madeira e procurar
uma atividade para realizar enquanto a menina fazia o almoço.

Episódio: Sai! Eu cozinho e vocês trabalham
Local: Casa do parquinho
Momento: no horário reservado para brincar no parquinho na sexta-feira
As crianças estavam brincando no parquinho da escola e como sempre acontece,
inicialmente, corriam muito de um lado para o outro até se acalmarem um pouco e
ficarem mais tempo em um ambiente só. Assim, Alexandre (Al) e Jorge (Jo) foram
para a casinha de madeira e começaram a mexer no fogão de plástico que tem
dentro da mesma. Lara (L) chegou pouco tempo depois dos meninos e rapidamente
entrou na brincadeira de fazer comidinha. No entanto, em certo momento, ela ficou
brava com os meninos e fazendo um sinal com as mãos disse:
1- (L): Sai, sai daqui! Eu cozinho e vocês trabalham.
2- (Al): Mas a gente gosta de cozinhar também.
3- (L): Mas vocês vão trabalhar!
Os meninos saíram contrariados e ainda ficaram um tempo na porta da casinha
decidindo o que fariam no trabalho. Mesmo eles tendo sido os primeiros a chegar
na casinha e começar a cozinhar, eles acataram a ordem da “dona da casa”.
(Registro do caderno de campo)

A representação de acontecimentos cotidianos de uma casa é frequente nas brincadeiras das
crianças. É igualmente comum a reprodução de preconceitos ou ideais que as crianças
venham a ter contato. O fato dos meninos estarem brincando primeiro na casinha não impediu
Lara de tirá-los de dentro dela, pois no imaginário da menina ela é quem deveria cozinhar,
enquanto eles estariam trabalhando. Esse tipo de reprodução é comum entre as crianças e são
representadas de diversas maneiras. Segundo Azevedo (2016) é usual que meninas exerçam
controle do espaço que elas acreditam que seja “delas”:
[...] não só os meninos estabelecem relações de poder e domínio sobre o
outro sexo; em algumas ocasiões, quando o campo é considerado feminino,
meninas exercem poder sobre os meninos, deslocando os lugares sociais que
ocupam naquele contexto (Azevedo, 2016, p. 185).
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Corsaro (2014) relata um episódio em que quatro crianças brincam na escola, duas delas
representam um casal, e as outras duas são os gatos. A brincadeira se desenvolve bem, dentro
dos aspectos sociais esperados e reproduzidos pela sociedade em que estas crianças vivem até
que um dos meninos resolve não ser mais gato. Para solucionar essa nova decisão, o menino
que brinca representando o marido chama o outro menino para ser marido também. Nesse
momento, a menina, que representa a esposa, mesmo sem saber o que estava errado na
configuração dessa nova relação se nega a aceitar esta disposição de papéis. Corsaro (2014)
associa este sentimento de estranheza da menina a um termo que Piaget explica como sendo
um desequilíbrio no senso de mundo social. Para ele, a brincadeira de representação ajuda as
crianças a compreender e desenvolver as suas concepções sobre o mundo adulto.
Esta articulação os habilitam para apropriarem-se de aspectos da cultura
adulta, a qual eles irão usar, refinar e expandir. É este tipo de apropriação
que as crianças entendem as suas culturas de pares e contribuem para a
reprodução do mundo adulto. (Corsaro 2014, p. 13).

As crianças se apropriam dos conceitos apresentados no mundo e os reproduzem de diversas
formas, como foi observado em outras situações de brincadeira ao longo da pesquisa. Este
script de brincadeira pode ser relacionado ao que acontece diariamente em muitas casas visto
que, apesar do crescente número de mulheres que ingressam no mercado de trabalho, ainda é
habitual ter quem opte por permanecer com os serviços domésticos ou cumprir dupla jornada.
No caso do episódio ocorrido com Lara, Alexandre e Jorge, ainda que os meninos não
concordassem com a decisão de Lara, eles aceitaram sair da casinha e brincar de outra coisa
que representasse o trabalho deles, enquanto ela fazia o almoço. Novamente há a percepção
de desequilíbrio no senso de mundo social, mas os meninos não se sentem confiantes em
negociar a permanência deles na “cozinha”. Enquanto eles saíram e foram em busca de um
trabalho a menina ficou em casa cozinhando enquanto cantava. Jorge e Alexandre ficaram
poucos minutos na frente da porta da casinha de madeira decidindo qual seria o trabalho
deles. Em pouco tempo ali se decidindo Alexandre pega um pedaço de cano que estava caído
no chão, levanta o braço fazendo um movimento como se estivesse como uma arma e diz: “É
faca na caveira!” fazendo uma referência ao filme Tropa de Elite (2007), em que o
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personagem principal, um capitão do BOPE45, fala esta frase sempre que precisa fazer uma
“batida” na favela. Após essa fala, os dois meninos desceram pelo escorregador da plataforma
em que a casinha de madeira está localizada, entraram no balanço e simularam que estavam
em uma viatura.

Figura 29. Os meninos brincando na viatura de polícia.
Fonte: Registro de campo

Ao sair da viatura, os meninos ainda correram pela grama simulando procurar bandidos, mas
foram interrompidos pela professora que anunciava o final deste momento de brincadeira.
Com a impossibilidade de continuar brincando na casinha, como inicialmente queriam, os
meninos readaptaram a brincadeira e criaram um novo script. Nota-se que neste episódio
apresentado os meninos foram obrigados a sair do local em que iniciaram a brincadeira, mas
rapidamente readaptaram a brincadeira e construíram um novo roteiro. A nova brincadeira
poderia ter se estendido por mais ações se não fosse o anúncio de que o tempo para brincar no
parquinho havia acabado. Esse fato mostra que ao brincar livremente as crianças têm a
oportunidade de recriar cenas e imaginar novos arranjos, ainda que estes sejam vinculados a
questões sérias do mundo adulto, como a escolha da profissão dos meninos.

45

O Batalhão de Operações Especiais é o grupo de tropa de elite da polícia do Rio de Janeiro e que foi retratado
no filme Tropa de Elite (2007). O símbolo utilizado na farda é de uma caveira com uma faca cravada no meio e
duas armas nas laterais.
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Outro fato notado neste episódio é a recorrente presença de uma criança que conduz o enredo
da brincadeira, como será apresentado no item sobre liderança. É importante olhar com
atenção para a organização das cenas apresentadas e a utilização de horários variados em que
a brincadeira acontece. Esse aspecto será melhor explorado no item sobre as experiências que
conformam a brincadeira neste modelo de escola.
Vale ressaltar que a infância não é um grupo etário homogêneo e que o mesmo não acontece
dentro dos grupos de pares. É importante perceber a pluralidade das ações infantis, o quanto
as crianças articulam arranjos marcados por diferenças e que estas fazem parte dos laços
sociais do grupo. A presente pesquisa se afina com o relato de Carvalho (2013, p. 163), ao
observar um grupo de crianças em que as escolhas por brincadeiras e jogos eram
“marcadamente diferentes às identidades de gênero”. Ainda segundo ao autor, essa
característica heterogênica da brincadeira “rompe com a ideia de que o grupo de pares é dado
pela natureza de maneira essencialista” (2013, id.). Assim como no relatado por Carvalho
(2013), o grupo observado na presente pesquisa também optou por escolhas que os
distinguisse por gênero e idade. Ter o olhar apurado para as escolhas das crianças ao brincar é
“dar visibilidade a essa heterogeneidade de atores que se constitui como um grupo”
(Carvalho, 2013, p. 164). Desta forma, assim como foi apresentado neste item, ao longo da
pesquisa também serão relatadas situações em que a divisão dos grupos de pares se dará por
escolhas que comprovam a diversidade do grupo, como as questões que envolvem o gênero.
4.1.1 Situações familiares: brincadeiras entre irmãs e irmãos

A brincadeira de casinha é uma escolha recorrente entre as crianças nos momentos livres ou
até mesmo nos intervalos entre uma atividade e outra. Durante os jogos de papéis familiares
as crianças naturalmente selecionam quais os personagens serão representados por cada uma.
A representação dos papéis familiares como os de mãe, pai, filho e filha são frequentes nas
escolhas das crianças. No entanto, durante a pesquisa de campo, as crianças não utilizaram a
representação da mãe e do pai em suas brincadeiras. Em todas as brincadeiras de cuidados
entre as crianças observadas, elas se chamavam de irmãs e irmãos, mesmo quando
representavam bebês ou irmãs mais novas e não como é comumente visto: filhas ou bebês. Os
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contextos em que os scripts46 da brincadeira de casinha, entre irmãos, acontecem são
variados, pois as situações apresentadas são definidas de acordo com o local escolhido.
Assim, o ambiente onde as brincadeiras são realizadas interfere na seleção do repertório das
brincadeiras escolhidas.
Na sala de aula é comum a representação de situações que envolvam comida ou algum espaço
da casa em que as pessoas possam comer, dormir ou escrever para algum amigo, como é o
caso de quando utilizam o computador para mandar mensagens. Além do uso para fins
pedagógicos, foi notada a utilização dos computadores da sala de aula para complementar o
roteiro das brincadeiras, como escrever para um amigo ou ir trabalhar em um escritório.
Já na sala de descanso e no parquinho, as representações de situações familiares não
dependem de objetos característicos de uma casa, exceto quando a brincadeira é dentro da
casinha de madeira. Com exceção deste último espaço, os scripts utilizados são de viagens,
compras de produtos em alguma loja ou representação teatral, como na ocasião em que as
crianças reproduziram o cotidiano de uma tribo indígena.
Em todas essas situações, as crianças se nomeiam como irmã e irmão, ainda que tenha uma
criança que lidere a condução da brincadeira. O que em outras situações poderia ser
relacionada à figura da mãe ou do pai, no contexto observado, as crianças que tomam as
decisões também são chamadas de irmãs/irmãos, não sendo comum que haja uma explicação
se esses irmãos são mais velhos ou não. Em algumas situações há a presença de personagens
como babá ou cozinheira, mas nunca os pais ou alguém que represente o papel de outra
pessoa da família.
Um exemplo desta tendência é o fato da autoridade do pai ou da mãe não ser mencionada nem
em momentos de “brincadeira de briga entre irmãos”, como foi visto em um episódio na sala
de descanso.

46

A utilização do termo script foi utilizado a partir da leitura da tese da Dra. Ângela M. Borba (2005) e na
presente dissertação é usado como sinônimo de roteiro ou enredo das brincadeiras infantis.
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Episódio: Briga entre irmãs
Local: Sala de descanso
Momento: Depois do momento do descanso
Sofia(S), Amanda(A) e Lara(L) estavam na sala de descanso terminando de colocar
os colchonetes no lugar e de se organizarem para voltar para sala, quando
começam a discutir e a empurrar uma à outra. Amanda ficou observando enquanto
Sofia gritava com Lara. O motivo da briga era que Sofia queria que a irmã ficasse
em casa com a babá Amanda. Já Lara se recusava a aceitar o pedido da irmã.
1-S: Você vai ficar aqui sim!
2-L: Eu não vou não!
3-S: Vai porque eu tô mandando.
4-L: Vai curar a sua bebedeira em outro lugar. Sai pra lá.
5-S: Se você não me obedecer eu vou chamar a polícia para você, quer ver?
Amanda ficou olhando as duas irmãs discutir e, às vezes, tentava segurar o braço de
uma na tentativa de conter a confusão. Após alguns minutos de “ofensas” as três
começaram a rir, pararam a brincadeira e foram andando para a sala e voltaram a
fazer as atividades que estavam realizando antes do almoço.

O diálogo confuso e nervoso das meninas mostra elementos do uso de poder vindo da irmã
que queria que a outra ficasse em casa. Em nenhum momento em que as meninas tentavam
resolver o impasse elas citaram se os pais estavam ausentes, viajando ou se haviam falecido.
As brincadeiras entre as crianças são variadas, mas se assemelham na condição de que não há
a presença de uma figura que represente um adulto responsável legalmente por elas. A figura
adulta, quando presente, é a babá e, de todo modo, a mesma não demonstra em suas falas que
“manda” nas outras crianças. Pelo contrário, geralmente as crianças que representam esses
papéis são secundárias no script, estando presentes em poucos diálogos ou em nenhum e
ficando apenas como personagem figurativo. Elas brincam com questões de autonomia e
autoridade fazendo um jogo com o uso do poder de decisão de quem sai de casa e quem fica,
ainda que na brincadeira tenha alguma criança representando um adulto.
O episódio relatado acima pode ser analisado em diferentes perspectivas. Um ponto que
chama a atenção é a questão de elementos do mundo adulto, como o alcoolismo visto na fala
da linha 4. Outro ponto é a solução que elas encontraram, já que optam por chamar uma figura
de autoridade externa, visto que os pais não foram mencionados em nenhum momento da
brincadeira. Uma possível análise é que as meninas já tenham presenciado situações de tensão
em que a polícia tenha sido mobilizada ou o fato deste tipo de cena aparecer em novelas e
outros programas televisivos.
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A representação da polícia como uma autoridade que viria obrigar a menina a ficar em casa,
caso a mesma desobedecesse a irmã, sinaliza uma noção de que os policiais são figuras que
socialmente representam autoridade. Essa representação pareceu forte na fala de Sofia, uma
vez que a menina gritava com a irmã usando um tom de ameaça. Neste contexto de
brincadeira, aparentemente conturbado, também chama atenção o fato de que durante a
pesquisa foi relatado que uma das meninas envolvidas na brincadeira vivencia situações
semelhantes às apresentadas. Esse foi o único episódio presenciado em que as crianças
brincavam representando uma briga familiar. Em outras situações, as brigas são entre
bandidos e policiais e estas acontecem com maior frequência no momento de brincadeira no
parquinho da escola.
Já a opção das crianças em escolher uma representação um pouco mais horizontal dos papeis
vividos nas brincadeiras pode ter relação com o fato de que este formato de se relacionar com
os outros também é vivenciado no cotidiano escolar. Visto que a escola acredita na relação
democrática entre todos os componentes deste espaço e que, eventualmente, as crianças
tendem a criar representações do espaço social em que vivem, essa seria uma hipótese que
justificaria o fato que, durante a brincadeira, elas não recorreriam a uma autoridade
“superior”.

4.1.2 A liderança nas brincadeiras

As práticas de brincadeiras infantis são sempre momentos de interação e decisões. Algumas
crianças são muito populares no grupo e exercem o papel de liderança, convencendo as outras
a brincar com os jogos que elas preferem. As crianças que exercem esse papel de liderança
foram percebidas, no decorrer da pesquisa, por constantemente sugerirem brincadeiras e por
serem responsáveis pela formação de muitos grupos durante os períodos de interação entre os
pares. Isso ocorria nos momentos de brincadeira sugeridos pelas professoras ou nas
brincadeiras que surgem durante o dia.
Nas duas turmas investigadas foi notada a presença de líderes nas brincadeiras, tanto entre os
meninos, quantos entre as meninas. Porém, na turma da professora Elisa, as crianças que
exerciam liderança eram menos persuasivas do que na turma da professora Lourdes. Foi
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recorrente nos momentos de brincadeira, em que as duas turmas estavam presentes, que as
crianças da turma da professora Elisa seguiam os comandos dos alunos da professora
Lourdes.
Outro fator interessante observado durante a pesquisa foi que, mesmo com a disposição das
turmas e o contato das crianças com pares de idades diferentes na mesma sala, o papel de
liderança nem sempre era exercido por crianças mais velhas. Na turma da professora Lourdes,
a criança que se destacava nas tomadas de decisões e que escolhia e criava as brincadeiras
para as duas salas era Bernardo, um menino de seis anos. Ele era um menino de
temperamento explosivo, mas, ao mesmo tempo muito carinhoso com amigos, professoras e
todos que frequentavam a escola. Ele estava presente na maioria das brincadeiras que
agrupavam um número maior de crianças e, mesmo nos momentos em que os grupos estavam
mais fragmentados, Bernardo conseguia transitar por todos os grupos formados. Isso ocorria
devido a seu carisma e pela compreensão que tinha das formas de se comunicar com cada
grupo de crianças que se formava nas brincadeiras.
No decurso das observações foi notado que Bernardo dava muitas sugestões de brincadeiras e
quando tinha interesse em entrar em alguma que já estava acontecendo, como a de “faz e
conta”, por exemplo, o mesmo ficava parado observando a disposição dos papeis e, na
primeira oportunidade se oferecia para brincar, sugerindo qual papel poderia ser o dele. Dessa
maneira, Bernardo era sempre incluído nas brincadeiras das crianças visto que, além de
carismático e proativo, ele era muito criativo e sempre dava sugestões que acrescentavam
novas possibilidades à brincadeira.
Ademais, Bernardo não desistia de entrar em alguma brincadeira mesmo quando,
inicialmente, as outras crianças não demonstravam querer a sua presença. Isso acontecia
quando na brincadeira já havia uma criança liderando e quando ela sabia que o menino tinha
grande poder de persuasão com os outros integrantes.
Na turma da professora Lourdes havia outras crianças que se destacavam na criação de
atividades e brincadeiras. Débora e Renata eram meninas muito criativas, espontâneas e
frequentemente estavam envolvidas em produções de brincadeiras em que o resultado final
seria algo relacionado à arte como, por exemplo, nas composições musicais, teatrais ou em
brincadeiras como o livro de receita de comidas para bonecas. Quando a atividade era
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sugerida por elas e começava a ser executada sob suas regras, elas não costumavam permitir
que outra criança com característica similar de liderança entrasse na brincadeira. Durante os
meses de pesquisa, foi recorrente a recusa das meninas em aceitar sugestões de outras crianças
com perfil de liderança. Já no caso de Bernardo, além de observador, o mesmo era muito
insistente e, quando desejava brincar com um grupo ou participar de uma produção artística
ficava esperando o tempo que fosse necessário para conseguir dar sugestões e entrar na
brincadeira. Na verdade, ele esperava o tempo que fosse necessário, mas em diversas
tentativas durante esse período e em alguns casos, ganhou a oportunidade de brincar pela
insistência, como foi possível perceber durante a produção de uma peça teatral.
Episódio: Teatro dos índios
Local: Sala de descanso
Momento: Durante as atividades em sala
No dia dezenove de Abril na parte da manhã as professoras apresentaram para as
crianças lendas e vídeos sobre a vida dos índios. Já na parte da tarde, após voltar
para sala depois do horário de descanso, algumas crianças pediram às professoras
para se reunir e criar uma peça teatral que representava o cotidiano de uma tribo
indígena. As professoras liberaram todas as crianças que desejavam participar da
criação e execução do teatro.
Durante o ensaio Bernardo(B) chegou e ficou tentando entrar na peça, mesmo
depois de várias negativas de Débora(D).
1-(B): Agora entra um caçador.
2-(D): Não tem caçador. Sai pra lá. Você não tá na história.
Bernardo não reclamou. Sentou novamente no sofá e ficou observando o andamento
da história. Em uma nova oportunidade ele interpela por uma chance.
3(B): Eu sou um irmão.
Novamente Débora descarta a participação dele.
4(D): Não! Sai! Não tem mais irmão não.
Porém, quando Débora precisa de alguém para ir pescar com ela, Bernardo dá um
pulo e cai no meio da apresentação e diz:
5-(B): Sou um índio pescador.
Nesse momento Débora deixa que ele participe da brincadeira e concorda.
6-(D): Tá! Então vem pescar comigo aqui.

Como pode ser observado no diálogo das crianças, Bernardo tenta negociar sua entrada na
brincadeira de várias formas, como nas falas das linhas 1e 3, mas somente na terceira tentativa
é que Débora permite a sua entrada. A garota permite a entrada do garoto na peça devido à
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sua insistência, pois o papel que ela estava realizando já existia e a função que ele recebeu
poderia ter sido realizada apenas por uma pessoa. O líder tem a palavra para decidir quem
entra ou não na brincadeira e, segundo Borba,
o líder, sendo aquele que exerce esse forte poder de atração sobre os outros,
é também aquele que conduz a brincadeira e as ações dos companheiros,
tendo o privilégio da palavra e da atribuição aos outros do direito de fazer e
de dizer (BORBA, 2005, p. 221).

Durante toda a criação e ensaio da peça teatral, Débora apresentava seu ponto de vista e
direcionava a ação das outras crianças. Em algumas situações ela já criava o roteiro da forma
como desejava que a peça fosse conduzida. Assim como na pesquisa de Borba (2005), os
membros do grupo demandam que o líder dê as orientações necessárias para que a brincadeira
continue. No caso da peça teatral citada, algumas crianças também sugeriam algumas ações,
porém, quem mais decidia qual seriam os passos seguintes era Débora. As interferências feitas
por Renata e Thaynara durante a composição da peça eram atendidas por todos sem
questionamento, porém, a postura corporal e de fala da Débora eram sempre mais fortes. Em
algumas situações ela se utilizava de frases no imperativo para definir o que seria encenado a
seguir e devido a seu status de líder, não era questionada. Segundo Corsaro (2011), as
crianças tendem a usar recursos como verbos no imperativo ou elevar o tom de voz ao serem
associadas a um papel de dominação, como é o caso da criança que compreende que tem uma
posição de liderança em relação às outras.
Em algumas situações, Renata e Débora não interagem com as outras crianças, querendo que
a brincadeira fique apenas entre elas. Contudo, atualmente elas têm gostado de chamar Alice
para brincar com elas, visto que a menina ficou muito sozinha desde que a sua principal
amiga, Sílvia, saiu da escola. Antes de Sílvia sair, Alice e ela gostavam de passar o recreio na
biblioteca lendo livros e criando poemas. Sílvia gostava muito de criar brincadeiras em que o
resultado final fosse algo que pudesse ser apresentado para as duas turmas ou até mesmo para
a escola toda. Com isso, era comum que as quatro meninas se juntassem para criar
brincadeiras. Chama atenção momentos como estes, em que as meninas utilizam poemas e
livros como brincadeira. O fato de a escola dar às crianças liberdade para escrever, ler e
produzir textos livremente faz com que elas se sintam estimuladas a apresentar suas
produções para as outras crianças. Assim, a produção de textos escolares é permeada por
prazer e diversão, como acontece ao brincar.
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As quatro alunas da sala da professora Lourdes gostavam muito de brincar com Thaynara,
uma aluna da turma da professora Elisa. Em muitas das produções artísticas realizadas, as
cinco meninas estavam reunidas. No entanto, mesmo com a presença de outras crianças a
condução das brincadeiras ficava mais nas mãos de Débora, Renata e, por último, Sílvia.
Ainda que Thaynara e Alice criassem brincadeiras muito interessantes, as mesmas não
pareciam à vontade para dominar as atividades.
Algumas das produções feitas pelas meninas chamaram atenção da turma e das professoras
devido à originalidade, criatividade e beleza. Como as cinco meninas eram criativas,
participativas e realizavam o planejamento individual com autonomia, as professoras não se
opunham quando as mesmas negociavam a saída da sala para criar alguma coisa para as
apresentações.
4.1.3 As apropriações da mídia na escola

Cada sala de aula do Ensino Fundamental tem quatro computadores que as crianças utilizam
para fazer pesquisas individuais ou coletivas. As pesquisas são relacionadas ao projeto que
cada criança escolhe e pode ser requisitada devido a uma dúvida do aluno ou por um pedido
da professora. Os computadores são utilizados com bastante frequência como recurso
pedagógico e, durante o tempo da pesquisa, foram observadas ações em que as professoras
sugeriam pesquisas coletivas com a turma ou indicassem perguntas referentes aos projetos
para que cada criança pesquisasse sozinha. Ainda que houvesse crianças que não tivessem
computador em casa, o uso do aparelho era incentivado e ensinado pelas outras crianças ou
pelas professoras.
A utilização do computador/internet ia desde pesquisas no Google como, por exemplo, sobre
a atuação de vulcões na Europa, a pesquisas no Youtube, como uma pesquisa que mostrava
em vídeo a evolução da bicicleta. Em outras situações, o uso do computador e da internet
serviram para sanar dúvidas das crianças em assuntos que a professora não havia se preparado
previamente. Como foi o caso do Dia do Índio, em que a professora levou uma lenda para ser
contada às crianças e nela havia algumas palavras que não são usadas no cotidiano dos alunos.
Ao sugerirem questionamentos a respeito do significado dessas palavras, a docente pesquisou,
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junto às crianças, vídeos que mostrara a rotina indígena. Esse momento despertou o desejo
das crianças de recriar as cenas vistas e acabou resultando no episódio do teatro dos índios já
mencionado nesta pesquisa.
No entanto, depois de pedidos dos alunos, os computadores foram liberados para outros fins,
como: assistir vídeos, ouvir músicas e até mesmo para jogos online. Sobre a utilização do
computador para outros fins, a professora Elisa não concorda que essa prática aconteça todos
os dias. Sendo assim, as sextas-feiras são reservadas para que as crianças possam utilizá-los
em atividades diversas. Já a professora Lourdes não se importa que as crianças assistam
vídeos todos os dias nos computadores, por isso, deixa que elas os utilizem com frequência.
Devido a esse impasse, e como conflitos estavam acontecendo, a professora Lourdes resolveu
fazer uma tabela em que a criança e o professor administram o dia e horário que poderão usar
o ambiente virtual da escola. Assim, elas mesmas se organizam para as trocas nos
computadores de acordo com o horário pré- estabelecido.
Vale ressaltar que as crianças não ouvem músicas todas as vezes que têm acesso ao
computador, visto que para isso elas precisam de caixas de som. A escola tem apenas uma
caixa de som para ser compartilhada por todas as turmas da escola. Por isso, é comum que
alguma professora esteja usando as caixas para atividades musicais em suas salas quando os
alunos do Ensino Fundamental estão no horário permitido para usar os computadores. Outro
fato que restringe o uso das caixas de som com frequência é que a utilização do som gera
ciúmes nas crianças da sala em que a seleção de música não está sendo ouvida.
A seleção dos vídeos assistidos pelas crianças apresenta mais diferença nas questões de
gênero do que a seleção musical, uma vez que as meninas preferem assistir comerciais de
bonecas como os da Barbie, Baby Alive ou programas de TV, como cenas das novelas
Carrossel e Cúmplices de um resgate. Os meninos, no entanto, gostam mais de vídeos que
ensinam a estratégias de jogos, como o GTA ou os que aparecem personagens como o Homem
Aranha ou Superman dançando.
Ainda que as crianças tenham acesso semanalmente aos computadores e à internet, não foi
observado durante o tempo da pesquisa qualquer trabalho feito quanto ao ensino adequado
para o uso deste meio de comunicação, apenas quanto ao ensino do aparelho (computador) e
de como fazer pesquisa. A escola atende crianças provenientes de camadas populares e muitas
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não têm computadores ou aparelhos com acesso à internet em casa, sendo a escola o local
onde acessam estes meios de informação. É importante destacar este fato, pois compreender
as vivências do público observado é também um dado desta pesquisa.
Já se sabe que as crianças de diferentes classes sociais assumem posturas distintas ao usufruir
de bens materiais e de consumo aos quais têm acesso ou não em seu cotidiano. Diante do fato
de que as crianças são consumidoras e têm forte apelo entre seus pares, as campanhas
publicitárias têm escolhido a utilização da imagem de crianças para persuadir o público
infantil a consumir mais. Segundo Vianna apud Sampaio (2009, p. 136), a “criança ouve outra
criança, ou seja, ela é particularmente sensível à interpelação de outra criança”, sendo assim,
o meio midiático tem se utilizado dessa influência para atingir os objetivos de vendas. Além
de consumidoras, as crianças também influenciam as escolhas feitas por outros membros da
família, tendo a criança um papel relevante nas mudanças de itens comercializados pelos
adultos da casa.
As formas em que as crianças se apropriam de informações a partir da percepção veiculada
pelos meios de comunicação em que são apresentados bens de consumo refletem na
construção da imagem destas crianças como indivíduos. Outro fato preocupante é que, ao
utilizar da imagem de crianças em propagandas, definindo um modelo de infância como
padrão, ou seja, com bens de consumo que todas as crianças têm ou deveriam ter, estipula-se
um conceito irreal de infância, fazendo com que seja crescente o desejo de adquirir mais bens
materiais. No caso da escola pesquisada, as crianças observadas não têm acesso diário a
computadores em suas casas, bem como convívio em museus, peças teatrais ou outros meios
culturais. Sendo assim, a televisão no papel dos programas e das propagandas são fontes de
informações de bens a serem consumidos.
A escola, por ser um espaço presente na rotina diárias das crianças, serve como ambiente
facilitador para as discussões voltadas aos cuidados com a infância e a mídia e deve estar
atenta para orientar as crianças da melhor maneira. No caso das meninas, ao utilizarem o
Youtube para a escolha de vídeos, estas optam por propagandas de brinquedos em que a
boneca Barbie, por exemplo, ganha vida e realiza uma série de atividades fantásticas.
Segundo Roveri (2012);
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A publicidade não vende apenas a boneca, produto de plástico, ela trabalha
para expandir o brinquedo no nível de uma marca, pois assim qualquer coisa
pode ser da Barbie: roupas, artigos escolares, esportivos, eletrônicos, entre
outros. A marca representa um modo de vida, um conjunto de atitudes, um
conceito de feminilidade (Roveri, 2012, p. 21).

Desta forma, ao acessar o “mundo Barbie” através das propagandas na internet as meninas
estão consumindo mais do que o desejo de ter o objeto da boneca, mas estão querendo ser
como ela. Durante o tempo de observação da pesquisa, foram recorrentes falas como: “Eu sou
esta”, “Isso é meu!” sempre que aparecia algum item ou personagem com o qual as crianças
se identificassem. Ainda de acordo com Roveri
Nem todas as crianças podem comprar os produtos que a publicidade da
boneca se esforça para vender, mas qualquer pessoa consome os signos de
gêneros e sexualidade apresentados pela marca Barbie, que,
vertiginosamente, produz certas formas de pensar, de agir, de estar e se
relacionar com o mundo (Roveri, 2012, p. 22).

As meninas reproduzem o estilo de viver da Barbie em suas mentes, enquanto assistem as
aventuras que a boneca apresenta em propagandas. Além dos anúncios assistidos no
computador, as crianças também trazem filmes para assistir no momento do descanso. Ao
longo dos meses da pesquisa, foram vistos dois filmes da Barbie (Barbie e o Quebra Nozes,
2001; Barbie e o Castelo de Diamante, 2008) e um deles foi assistido mais de uma vez.
Apesar do descontentamento dos meninos no início da exibição, após cinco minutos do filme,
todos já estavam em silêncio e com os olhos vidrados para saber o que aconteceria com a
Barbie em mais uma aventura.
Enquanto as meninas acessam, com maior frequência, vídeos relacionados ao consumo e/ou
“estilo de vida” da Barbie, os meninos gostam de buscar estratégias de jogo do GTA47 (Grand
Theft Auto). Devido ao tema de violência abordado pelo jogo, as professoras não permitem
que os alunos acessem esse tipo de vídeo. No entanto, durante os momentos em que as
professoras não estão por perto alguns meninos acessam vídeos que ensinam a jogar este jogo.
A escolha por este tipo de vídeo partiu do incentivo dos alunos Alexandre, George e
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CARVALHO (2013, p.158) explica que Grand Theft Auto é um termo penal, em inglês, usado para designar
furtos de veículos de valor elevado. No Brasil, a tradução foi feita para: O Grande Ladrão de Carros. O Jogo foi
criado pela Rockstar Games, e, no ano de 2007, foi a franquia de jogos eletrônicos mais rentável da história.
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Bernardo, que demonstraram conhecê-lo bem, enquanto os outros meninos assistem aos
vídeos de forma atenta, pois relatam não ter videogame em casa.
O GTA não é um jogo recomendado para crianças devido a seu conteúdo violento e que
naturaliza penalidades como roubo, assassinato, abuso sexual. Carvalho (2013), ao explicar
como se dá o jogo em um dos locais fictícios apresentados aos jogadores, diz que:
O jogo explora temas como roubo, assassinato, prostituição e reproduz um
conflito armado em uma favela. O personagem central comete delitos e pode
ser perseguido, capturado ou morto, dependendo do nível da ação. À medida
que o jogador escapa e permanece vivo, aumentam o nível de dificuldade e
as chances de ele ser preso ou subir na hierarquia do mundo do crime
(CARVALHO, 2013, p. 159).

Ao notar que as crianças estão assistindo conteúdos como estes, as professoras conversam
com os alunos, alertando que caso haja reincidência na execução de vídeos como os do GTA
os meninos envolvidos ficarão suspensos, durante um tempo, do uso do computador para fins
de brincadeira.
Já os jogos online, tanto os meninos, quanto as meninas gostam dos mesmos tipos. Eles
escrevem no Google “jogos online” e vão pesquisando quais são mais interessantes.
Normalmente são jogos de obstáculos e que tenham a opção para dois jogadores, desta
maneira as crianças podem brincar juntas. Não foi observada a preferência por um jogo
específico, pois muitas vezes as crianças não lembram o nome dos jogos que acabaram de
brincar. Com isso, há grande variedade de jogos selecionados, em contrapartida, há poucos
critérios para a escolha dos mesmos, tendo em vista que geralmente a escolha é feita a partir
da opção de ter dois jogadores ao mesmo tempo e não por ter um contexto que as crianças
gostam.
A utilização do computador e da internet tem privilegiado crianças que não têm acesso aos
mesmos. No entanto, vale alertar para a maneira como eles são utilizados, já que as crianças
são vulneráveis aos apelos da mídia e a escola deve discutir questões sobre o consumo. A
cultura midiática aparece de maneira significativa durante o intervalo do uso pedagógico dos
computadores e, ao longo da observação desta pesquisa, não foi notado que as crianças
utilizassem a internet para fins de diversão durante os momentos em que estavam realizando
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pesquisas escolares. Este fato indica que os alunos sabem diferenciar os momentos de
utilização dos computadores, fazendo destes, meio de aprendizagem escolar e também de
diversão.
4.1.4 Música e cultura de massa: Funk ostentação

Em geral, tanto os meninos quanto as meninas gostam de ver vídeos de funk no momento
livre no computador. Foram observados pontos em comum no repertório das crianças em
relação a este estilo musical, e as crianças mostraram forte interesse por letras que retratam
um estilo de vida luxuoso em que os Mc’s apresentam seus carros importados, iates, mansões
e roupas estilosas.
Segue a lista de músicas tocadas durante a observação, no momento em que as crianças
ficavam no computador. A lista não é extensa, devido ao número de repetições de cada
música. Era frequente que a mesma música fosse tocada mais de uma vez.
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Quadro 4. Quadro de canções
Nome da música

Cantor(a)

1. Cúmplices

Novela Cúmplices de um resgate

2. A dama e o vagabundo

Wesley Safadão

3. Homem não chora

Pablo

4. Baile de Favela

Mc João

5. A muriçoca soca

Rei da Cacimbinha

6. Metralhadora

Banda Vingadora

7. Beija ou não beija

Mc Gui

8. O bonde passou

Mc Gui

9. Ela quer

Mc Gui

10. Sonhar

Mc Gui

11. País do futebol

Mc Guime

12. Cinco mentes

Mc Pedrinho

13. Tudo de bom

Mc Livinho

14. Na ponta ela fica

Mc Delano

15. Química

Biel

16. Bang

Anitta

17. Pai eu confiarei

Bruna Carla (gospel)

18. Hoje é meu dia

Larissa Manoela (atriz da novela Carrosel)

Quadro 5. Quadro de canções ouvidas pelas crianças no computador.

Os cantores das músicas escolhidas pelas crianças são, em grande maioria, adolescentes.
Muitos destes artistas ainda são menores de idade, porém, todos mostram/exibem em seus
videoclipes que possuem bens materiais muito caros. Foi notado que as crianças
demonstraram forte desejo de ser como eles e ter o que eles mostravam. Era frequente ouvir
as negociações que elas faziam para definir quais crianças seriam aqueles personagens que
apareciam ao longo dos vídeos ou quais teriam os objetos que eram apresentados.
As músicas escolhidas nos vídeos não tinham palavras ou cenas que fossem extremamente
impróprias para que as crianças assistissem48. As músicas dos Mc’s Gui, Livinho, Pedrinho e
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A pesquisadora acredita ser inadequada para crianças a exibição de vídeos em que mulheres de biquíni ou com
roupas muito curtas dancem em movimentos sensuais em frente a carros e/ou piscinas, como é visto nos clipes
escolhidos na escola. No entanto, as crianças estão familiarizadas com este tipo de imagem, seja através da
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Biel falam sobre relacionamentos amorosos e sobre o que as meninas gostam e esperam deles,
como é o caso da música: “Ela quer” do Mc Gui.
Ela quer - Mc Gui
Ela quer minha Lamborghini, ela quer o meu Camaro
Ela só que saber de tomar do Champanhe
E do mais caro (2x)
(Vai mulher doida hein!? )
Tamo chegando no Guarujá e as novinhas no maior debate
pra ver quem vai dar um peão comigo no meu Iate,
Daqui a pouco eu vou encostar minha Lamborghini na garagem
que as novinhas fica louca
Quando eu pego minha Ferrari,
Da 40 graus é a Juliet
tá na cara desfilando com o cordão de ouro lá no calçadão da praia,
pra finalizar nós guarda os carro na garagem,
Sobe lá pra sauna e relaxa na hidromassagem.
Ela quer, Ela quer meu Camaro e meu Iate
Ela quer, Ela quer minha Lamborghini, minha Ferrari
Ela quer, Ela quer meu Camaro e meu Iate
Ela quer, Ela quer minha Lamborghini, minha Ferrari (2x)
Ela quer minha Lamborghini, ela quer o meu Camaro
Ela só que saber de tomar do Champanhe
E do mais caro (2x)
(Vai mulher doida hein!? )

A maioria das crianças sabia as letras das músicas de cor e, aquelas que não sabiam, faziam
um esforço para acompanhar as outras, movimentando a boca, tentando cantar e sempre
repetiam as sílabas ou palavras finais das músicas. Após a repetição das mesmas músicas (no
mesmo dia ou em outras semanas) algumas crianças já ficavam mais familiarizadas com as
letras e conseguiam cantar o refrão. Foi observado que, durante as escolhas das músicas,
metade das crianças presentes sabiam cantar as letras e dançavam como os cantores. Isso
revela um forte desejo de imitá-los e mostra que há um contato frequente com estes clipes
além do tempo em que os assistem na escola.

programação televisiva ou até mesmo pelo contato com outros vídeos. Este fato faz com que os videoclipes
escolhidos não sejam recriminados por pais ou por integrantes da comunidade escolar.
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A letra da música apresentada acima exemplifica o que grande parte das músicas escolhidas
pelas crianças relata: dinheiro, caros importados, artigos de luxo e outros bens materiais.
Além do excessivo apelo financeiro, também chama atenção a falta de concordância verbal e
nominal nas frases da música, o que reflete uma escrita fiel à oralidade.
Nos momentos de escolhas das músicas, vale destacar a participação de Bernardo na
elaboração do repertório. Ele demonstrou ter forte poder de persuasão sobre os colegas, visto
que sabe cantar e dançar todas as músicas escolhidas. Por isso, incentivava as crianças a
escolher as músicas, mesmo quando não era solicitado. Quando questionado sobre o que
significavam alguns termos encontrados nas músicas como panicat, novinha ou carros como
Lamborghini, Limusine e Camaro, Bernardo demonstrou saber explicar o que era cada um
destes itens, mostrando um grande conhecimento de palavras do repertório da cultura adulta.
Ao longo da pesquisa, as crianças cantarolavam músicas que estavam em destaque no cenário
nacional, porém, a escolha era orientada por funk ou sertanejo. Em algumas situações
presenciadas, as crianças paravam de cantar quando eu me aproximava, pois tinham
compreensão de que a música escolhida não era apropriada para a idade, como é o caso da
música “Baile de favela”, do Mc João. Ainda que os alunos soubessem diferenciar o que é
“música de criança e música de adulto” (CARVALHO, 2013. p.166) eles optavam por cantar
músicas voltadas para o repertório adulto. Essa seleção demonstra que as crianças reproduzem
um repertório musical com o qual têm contato e que estão presentes na cultura de massa.
Em algumas situações, a seleção das músicas era feita de maneira que não houvesse palavrões
ou algum significado proibido, mesmo que as próprias crianças não compreendessem
totalmente o motivo que as faziam ser impróprias. Entre as crianças, no entanto, era permitido
cantar algo que não fosse aprovado pelos adultos.
Em contrapartida, também foi observado o forte estímulo para que as crianças criassem suas
próprias composições ou para que elas pudessem realizar apresentações em grupo ou
individualmente para todo o grupo escolar. Este fato indica que a escola permite que as
crianças se apropriem das músicas com os quais têm contato no ambiente familiar e as
reproduza no ambiente escolar. A escola, nesse sentido, oferece aos alunos liberdade para
desenvolver suas próprias culturas infantis.
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4.2 O brincar em uma escola singular

A Escola Municipal João Pio tem sido denominada, ao longo da presente pesquisa, de escola
singular. Durante os meses observados, foi notado que devido às escolhas feitas pelos
educadores da escola e pelo modelo educacional seguido, as crianças tiveram oportunidades
de vivenciar inúmeras situações de interação espontânea e produção cultural.
A sociedade contemporânea tem vivido uma crescente institucionalização da criança (Rocha,
2016) causando diminuição do tempo livre, da criação espontânea e da ação lúdica infantil.
Ao reforçar a importância do tempo livre, Rocha (2016) se apoia nos conceitos de Puig e
Trilla (2004), para afirmar que
[...] dispor de tempo não ocupado pelo trabalho ou qualquer outra obrigação
[...] pressupões que durante esse tempo livre, o indivíduo actua com plena
autonomia e obtém prazer pessoal em sua actividade [...] realizada
livremente em seu tempo livre (Puig e Trilla apud Rocha, 2016, p. 151).

É importante oportunizar que o tempo livre na escola aconteça no “tempo das crianças”. E
que este seja reafirmado como um momento em que elas tenham autonomia para escolher
com o que querem brincar e que não seja apenas um período “sem fazer nada” ou com
brincadeiras pré-determinadas.
Vê-se, na realidade atual, o crescente sentimento de que as crianças devem, desde novas,
aprender um grande número de competências para que, futuramente, possam obter sucesso na
vida pessoal e profissional. Em contrapartida a este movimento, tem-se na oportunidade da
expansão da jornada escolar, advinda da adoção do tempo integral, uma maneira de privilegiar
os tempos da infância e proporcionar formas para que elas experimentem o brincar autônomo,
intra e intergeracional.
A educação (em tempo) integral tem como desafio em suas ações reconhecer as crianças em
suas especificidades e acolhê-las valorizando suas diferenças e gerando igualdade. Segundo
Carvalho (2013, p. 175), “a experiência da Educação (em tempo) Integral [...] pode fomentar
mudanças no que entendemos ser o ‘ofício de criança’ e o ‘ofício de aluno’”, no caso do
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grupo observado, ao exercerem sua autonomia por meio de escolhas ao longo do tempo
escolar, as crianças encontraram estratégias para desempenhar o “ofício de criança”, ainda
que esteja no espaço destinado ao aluno. Ainda segundo Carvalho:
A educação integral não se resume a tempo integral, embora, em muitos
casos, o tempo seja condição necessária para efetivá-la. O consenso é que
deve haver mais tempo de educação escolar, presumindo-se que mais tempo
possibilite maiores oportunidades de aprendizagem. Isso significa que uma
política efetiva de educação integral não se traduz apenas em aumentar o
tempo de escolarização mas também em requerer uma mudança da própria
concepção e do tipo de formação oferecidos (CARVALHO, 2013, p. 76).

Ficou evidente que, durante o período em que as crianças estavam na escola, elas puderam
exercer com liberdade atividades variadas, inclusive àquelas ligadas à linguagem que o
brincar dispõe. A acessibilidade de atividades disponíveis para que as crianças pudessem
brincar foi observada em momentos distintos, seja no tempo formal pré-determinado pela
escola, nos momentos de intervalo das atividades ou por meio de transgressões, como no caso
do período em que ficavam no “momento do descanso”.
Um ponto que chama atenção na escola pesquisada é que, além do alargamento do tempo
escolar que permite às crianças mais tempo para brincar e se relacionar com seus pares, esta
também dispõe de um currículo que possibilita que os alunos gerenciem os tempos e espaços
das brincadeiras escolhidas. Neste ponto, a escola pesquisada permite que os alunos, através
da liberdade de escolha, possam se desenvolver nos aspectos supracitados. Ao longo deste
item, serão apresentadas situações que confirmam a singularidade da Escola M. João Pio ao
mostrar que o brincar tem espaço no cotidiano da instituição e conforma múltiplo saberes.
4.2.1 A produção escrita como brincadeira

As crianças têm liberdade de sair da sala para realizar atividades em que possam criar algo a
partir de um conhecimento prévio ou sobre um assunto que estão aprendendo naquele
período. Sendo assim, é comum vê-las organizando atividades artísticas em que elas mesmas
criam e apresentam, ora para as turmas do projeto, ora para toda a escola.
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Ao ver que algumas crianças tinham formado uma banda e que se apresentariam para as duas
turmas do projeto, as alunas Débora e Renata esperaram o ensaio da banda terminar e me
procuraram para mostrar o que gostariam de apresentar. As duas gostam de compor músicas e
trouxeram duas folhas escritas a próprio punho com canções que inventaram. As meninas
relataram que gostavam de inventar canções e que escreviam as letras quando terminavam de
fazer as atividades escolares, ainda dentro da sala de aula. Elas disseram que não sentiam que
escrever músicas fosse como uma atividade, pois sabiam que podiam criar sem que a
professora criticasse e que, ao apresentar aos amigos, eles achariam “legal demais”. Vale
ressaltar que, ainda que a proposta da escola seja de autonomia nas ações e que as professoras
durante o tempo pesquisado, tenham sido abertas às produções infantis, as crianças acreditam
que o papel da professora também seja o de criticar. Ao longo dos meses de observação na
escola, não foi possível perceber que esta era uma prática adotada pelas professoras, mesmo
estando na fala de algumas crianças.
A primeira música apresentada foi escrita após uma conversa sobre o que fariam se uma delas
mudasse de escola.
Canção: Amigas para sempre
Se um dia você me deixou
Se um dia você me deixou
Se um dia você me deixou
Não importa, pois nós sempre seremos melhor amigas
Não importa, pois eu amo você
Minha melhor amiga do coração
Sempre vou te amar amiga
Amo você e especial pra mim

Figura 30. Letra de música das alunas
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É possível notar que apesar da letra da música estar escrita em disposição diferente nos dois
papéis, as meninas conseguiam se organizar durante a apresentação e realizar as pausas
necessárias para que tivessem o mesmo ritmo ao longo da música.
Quando questionadas sobre a inspiração para compor músicas, as meninas disseram que as
músicas saíram do fundo do coração. As duas estavam constantemente envolvidas na criação
de brincadeiras, seja com bonecas ao brincar de casinha ou em teatros e apresentações
musicais. Essa situação apresenta outra perspectiva da maneira em que a escola lida com a
escrita. Para as crianças, escrever não se restringe apenas à realização de atividades, mas é
uma forma de expressão dos sentimentos, uma maneira de socializar com o grupo e de
brincar.
Outra situação em que a escrita é tida como brincadeira é quando as crianças pedem à
professora para escrever no quadro. Foram observadas que algumas brincadeiras no quadro
eram recorrentes, como escrever palavras que outra criança falava e/ou teve dúvida, jogo da
velha e escrever o nome dos alunos para dar a eles medalhas de bom comportamento.

Figura 31. Meninas avaliando o comportamento dos
colegas. Fonte: Registro de campo
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Durante a observação desta última situação descrita, ficou evidente o prazer das crianças ao
brincar de “ser a professora”, uma vez que esta cena reproduzida acontece todos os dias
durante o encontro em que as crianças se autoavaliam. No caso da brincadeira em sala, o
poder de decisão estava nas mãos das professoras que escreviam o nome das crianças no
quadro e avaliavam se as mesmas mereciam medalhas ou não. Já no momento do Encontro
diário em que esta ação acontece na escola, são as próprias crianças que autoavaliam o seu
comportamento.
As crianças que não estavam alfabetizadas ou que ainda não se sentiam seguras para escrever
no quadro e querem participar da brincadeira, ficavam nas cadeiras dando opinião sobre o
merecimento da criança que estava sendo avaliada. O que chamou atenção nesta situação de
brincadeira, além do fato das crianças reproduzirem a ação da professora e querer “punir”
colegas, foi vê-las utilizando a escrita como forma de brincadeira. Vale ressaltar que as
situações observadas e descritas não ocorreram durante o intervalo do recreio, mas no
momento em que aguardavam para fazer alguma atividade direcionada ou ao finalizar a
mesma. Isso demonstra que o brincar não tem um tempo estruturado, pré-determinado para
acontecer, mas que pode ser realizado entre atividades escolares e que as crianças não serão
repreendidas por isso.
A reprodução interpretativa (Corsaro, 2011) das ações escolares foi observada em outros
momentos em que as crianças brincavam de faz de conta. Uma cena chamou muita atenção
pela riqueza de detalhes e por apresentar a maneira em que a aluna que estava brincando
interpretava como era ser professora de criança.
Episódio: Ensinando a aluna
Local: Sala de aula
Momento: Momento da brincadeira na sexta-feira

Em uma das brincadeiras de casinha realizadas no espaço da sala de aula,
Alice(A) organizou o espaço que brincava como se fosse uma escola. Neste
momento, a menina brincava sozinha dentro da sala e notei que ela
percorria as carteiras como se observasse algo. Em alguns momentos ela
parava perto de uma boneca e mexia na mão dela. Ao ser questionada pelo
motivo desta ação a menina disse:
1234-

(A): Estou ajudando minha aluna.
Pesquisadora: Por quê? Qual é a dúvida dela?
(A): Não é dúvida. Ela ainda não sabe escrever.
Pesquisadora: E você está ajudando como?
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5- (A): Eu pego no lápis e ajudo ela a fazer as letras porque ela ainda é
criança.
A menina continuou andando pela sala, olhando carteiras vazias como se
estivesse observando alunos. Após um tempo ela voltou na carteira em que a
boneca estava, tirou o caderno em que ela escrevia e colocou uma folha.
Olhou pra mim e disse:
6- (A): Agora ela vai colorir.
Nesse momento a menina segurou a mão da boneca, que segurava um lápis
de cor, e fez movimentos espalhados em uma folha simulando que a boneca
não coloria direito, já que era criança.

Figura 32. A boneca aluna. Fonte: Registro de
campo

Alice demonstrou estar feliz sendo professora e, durante o tempo da brincadeira, ela sorria
muito para as carteiras vazias e para a boneca. Outra situação que chamou atenção foi o fato
de a menina não ter chamado a atenção dos alunos por descumprirem algo ou por “fazer
bagunça”, visto que esta é uma ação recorrente em representações de professoras feitas por
alunos. É possível que, para a menina, a relação presente na escola entre a professora e ela
seja mais alegre ou apenas que neste dia observado a escolha do script para aquele momento
da brincadeira tenha sido de representação alegre. Porém, ficou evidente durante os meses de
pesquisa a maneira em que as professoras tratam a relação professor/aluno. As educadoras
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constantemente dialogam e negociam ações que serão realizadas com as crianças, sendo
assim, a fala/negociação é um recurso utilizado no ambiente escolar. Este fato, no entanto,
não descarta momentos em que o papel do professor é de exigir que algo seja cumprido e não
apenas negociado. Sendo assim, nesta escola, o brincar está revestido de ações importantes,
seja pela representatividade do papel das professoras ao ensinar, seja por utilizar a produção
de textos como brincadeira.
A singularidade em que a escola lida com as práticas de leitura e escrita é contrária ao que é
apresentado em estudos recentes no âmbito nacional. Neves e Baptista (2016) relatam que há
impasses que dificultam a transição das crianças da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental e que esta dificuldade está “na entrada das crianças no Ensino Fundamental,
uma vez que práticas relativas a um maior controle corporal, bem como atividades repetitivas
e descontextualizadas assumiram a centralidade no cotidiano das salas de aulas pesquisadas”.
Os episódios apresentados neste item sinalizaram momentos em que os alunos da Escola M.
João Pio diversificaram as ações de brincadeira com atividades de práticas escritas, mostrando
que a escola não diferencia o ensino e uso da leitura das práticas com o corpo. No entanto, a
leitura e escrita que não são os únicos campos de ensino formal que dialoga com o brincar
dentro deste modelo escolar. A oficina de Educação Financeira abre uma opção para as
crianças poderem brincar com a matemática. No próximo item, será apresentada a moeda
oficial da escola.

4.3.2 As crianças e o “Pio”

Outra atividade que se revela de caráter inovador e que as crianças demonstram muito
interesse em participar é a oficina de Educação Financeira. Essa oficina não tem como intuito
apenas ensinar assuntos relacionados à Matemática. A oficineira Maria ensina Geografia,
História e Matemática, além de apresentar às crianças temas que estendem o que elas
aprendem em sala. A oficineira Maria acredita que a variedade de atividades é importante
para a aprendizagem integral dos alunos. Ao final de cada oficina, faz perguntas referentes ao
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que foi ensinado aos alunos e, em troca da resposta correta, as crianças recebem uma nota da
moeda corrente da escola, o “Pio”.
Pio é uma nota elaborada pela oficineira Maria e serve como moeda de troca dentro da escola.
Há quatro valores diferentes de Pios e, assim como a moeda corrente nacional, algumas notas
da escola têm cores diferentes. As notas de 1 e 5 Pios são verdes, a nota de 2 Pios é creme e a
nota de 10 Pios é amarela. Todas as notas são plastificadas e têm o mesmo tamanho.

Figura 33. As frentes das notas Pio. Fonte: Registro de campo.

Na frente das notas há a indicação do número correspondente ao valor e o nome da moeda em
questão, bem como o símbolo da bandeira de Minas Gerais, o brasão da República Federativa
do Brasil, o nome da escola e uma foto da entrada da instituição. Já na parte de trás da moeda
possui uma foto do mosaico que está na entrada da instituição e que lista os cinco valores que
rege a Escola Municipal João Pio, o nome da região e a cidade à qual a escola pertence.
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Figura 34. A parte de trás da moeda Pio. Fonte: Registro de campo

No início de cada ano, todas as crianças recebem uma pequena bolsa com o nome para
guardar as notas. A preservação da bolsa e o acúmulo das notas de Pio ficam na
responsabilidade de cada criança. As bolsas são feitas de materiais diferentes, mas todas
contém o nome da criança escrito à caneta na parte da frente.

Figura 35. Bolsa para guardar as notas de Pio. Fonte: Registro de campo.

A moeda serve como troca entre as crianças.
Em uma conversa informal com a diretora e as professoras elas me falaram
que no ano passado as crianças faziam pulseiras, pinturas ou outro tipo de
produção artística e levavam para a escola para vender entre seus colegas. A
oficineira Maria também traz objetos que compra ou que tem em casa e
“vende” para as crianças (Registro do caderno de campo).
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Desta maneira, as crianças estão sempre movimentando a moeda da escola e aprendendo na
prática a utilizar o dinheiro. Ao longo da observação, chamou a atenção os momentos em que
as notas de Pio eram utilizadas no repertório de brincadeiras. Entre as situações observadas
estavam os momentos em que as crianças brincavam de casinha ou compravam algum item no
supermercado com a moeda corrente da escola. Ao reproduzirem, interpretativamente, como
um adulto age ao negociar a compra de um objeto elas estão aprendendo de maneira lúdica a
compreender o sistema financeiro da sociedade a que pertencem. A utilização da nota de
“brincadeira”, nesse sentido, facilita esta compreensão.
Durante o tempo em que a presente pesquisa foi realizada, as notas de Pio ainda não estavam
sendo utilizadas para comprar objetos reais. Devido ao aumento no número de alunos e, para
que se pudesse ser produzidas mais notas e bolsas, o início da entrega do dinheiro foi
atrasado. A entrega dos Pios era feita ao poucos, de acordo com o planejamento da oficineira,
por isso, até julho as crianças ainda não tinham um número grande de notas.
Ainda que a utilização da moeda da escola não estivesse presente em todas as situações de
brincadeira de faz de conta, as crianças não deixavam de realizar trocas monetárias quando
necessário. Para isso, elas ressignificavam outros objetos que estivessem à disposição,
fazendo com que o mesmo cumprisse o papel de dinheiro. As crianças respondem à
continuidade de situações de brincadeira através da modificação de objetos da função
esperada. Bròugere (1995, p. 9) afirma que “o brinquedo é o suporte de uma representação. A
criança que o manipula tem em suas mãos um objeto a decodificar”. Assim, não importa a
quantidade ou riqueza do material que é utilizado ao brincar, mas da criatividade que a
criança empregará no ato da brincadeira. A escola tem o papel de ser um ambiente que
estimula as brincadeiras infantis e que dá liberdade e tempo para as crianças criarem de
maneira espontânea os papeis que serão importantes na construção do repertório das culturas
infantis.
Assim, oferecer tempos/espaços para que as crianças consigam decidir e gerir as brincadeiras
implica em reconhecer a brincadeira como direito. É necessário compreender que nela há um
conjunto de saberes importantes e necessários para o desenvolvimento emocional, físico,
social e cultural das crianças. Além disso, a utilização de uma moeda própria durante a
brincadeira estimula a relação das crianças com o uso de contas matemáticas, lembrando que
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este é um conteúdo, assim como a Língua Portuguesa, causador de tensão entre as crianças no
período escolar. A escola, ao estimular a relação de conteúdos escolares com a brincadeira,
faz com que os alunos tratem estas disciplinas de maneira próxima, sem o peso que
geralmente são cobradas nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

4.3.3 O brincar como transgressão
O brincar é uma experiência sociocultural de grande importância, não só nos primeiros anos
da infância, mas durante todo o período escolar das crianças. Portanto, este deve ser garantido
a elas em todos os anos do Ensino Fundamental, principalmente nos anos iniciais.
O “momento do descanso” acontece após o almoço (às 11h e 30min) e todas as crianças de 6
a 9 anos se encontram em uma sala com colchonetes, sofá, televisão e aparelho de DVD. A
ideia inicial deste momento é que as crianças descansem para continuar a segunda parte do
horário escolar que finaliza às 16h e 00min. No entanto, durante o tempo observado na
pesquisa, o “momento do descanso” foi um período em que as crianças mais sentiam vontade
de brincar e criar brincadeiras. Ainda que a escola valorizasse a brincadeira livre e espontânea
das crianças, durante o descanso (como era comumente chamado), as professoras não
permitiam que as crianças brincassem. Para elas, este era um momento em que todos
deveriam dormir ou assistir um filme na televisão. O conflito entre o desejo das professoras e
o ânimo para brincar vindo das crianças gerou discordância entre estes dois grupos, ainda que,
em outros momentos, as professoras não desaprovassem a brincadeira das crianças.
O período de trinta minutos em que os alunos deveriam descansar era também o tempo que as
professoras tinham de descanso, pois as duas professoras das salas observadas trabalhavam
em tempo integral e não tinham horário separado de almoço/descanso. Em alguns dias foi
possível ter um acordo entre os dois grupos em que as crianças e professoras ficavam deitadas
relaxando. Porém, os dias em que as crianças não queriam dormir eram marcados de
negociação coletiva com as professoras.
Em alguns momentos, as docentes permitiam que as crianças brincassem, desde que não
fizessem barulho. Para estes casos, foi observada a recorrência da utilização de livros para
colorir, jogo da velha em folhas de rascunho, escrita de histórias, desenhos no caderno e a
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criação de brinquedos. Houve, ainda, situações em que o número de crianças que não queria
dormir ou assistir filme era maior ou totalizava as crianças presentes. Nesses casos, as
professoras permitiam que os alunos brincassem com os jogos que escolhessem. Na
decorrência desta situação foi notada a escolha de brincadeiras de casinha, salão de beleza e
brincadeiras de mão. Como os meninos realizavam a construção de cabanas todos os dias no
“momento do descanso” a variedade de brincadeiras descritas se dava, na maior parte do
tempo, pelas meninas. Há ocorrência da realização de jogo da velha e desenhos em folhas de
caderno feito pelos meninos que praticavam a brincadeira debaixo das cabanas.
As produções infantis realizadas durante o momento do descanso são marcadas pela variedade
do repertório e por reproduzir situações do cotidiano. Como visto na figura a seguir, além das
brincadeiras que utilizam as mãos, as meninas reproduzem ações com marcas de gênero,
como é o caso do salão de beleza. A imitação de donas de salão ou de amigas que vão para
uma festa mostra a vontade das meninas em vivenciar ações de cuidado e valores como os de
domesticidade e feminilidade (Ferreira, 2004, p.397).

Figura 36. Crianças brincando no "momento de descanso". Fonte: Registro de
campo.

Episódios como os relatados exemplificam a relação paradoxal que as crianças vivem na
escola, já que estão em constante dualidade do ser criança e ser aluno. As crianças observadas
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geralmente aceitavam os rituais instituídos pelas professoras, mas sempre que possível,
tentavam transgredir as regras por meio de brincadeiras. Carvalho (2013, p.157) afirma que “o
brincar, como linguagem de apropriação do mundo pelas crianças, revelou-se, [...] como a
principal forma de afirmação das crianças e de suas infâncias”. Durante a pesquisa, foi
notado que as transgressões das crianças às normas feitas pelos adultos indicavam que,
mesmo compreendendo as regras, o brincar permeia a maneira como os alunos expressam
suas vontades.
Outras brincadeiras encontradas ao longo da pesquisa também revelaram criatividade nos
detalhes e na proximidade com o real. O momento da produção do chiclete “Poc”, que a
Alice criou durante o “momento do descanso”, foi um exemplo. No dia da “produção” de
chicletes para a turma, as professoras haviam negociado que as crianças poderiam realizar
outras atividades, desde que feitas em silêncio. Como pode ser observado, na figura, a menina
recriou um caixinha de chicletes e produziu vários sabores que eram escolhidos pelos amigos.
Por fora da caixinha estava escrito o nome do chiclete, o sabor e na lateral esquerda havia um
pequeno corte com o escrito “abra aqui”. Dentro de cada caixinha de chicletes era possível
encontrar alguns papéis brancos picados e riscos na cor do sabor referido na caixa. Gouvêa
(2002, p.23) afirma que “no ato de imaginar, em sua própria produção simbólica (usando
desenhos, modelagem, jogos de faz de conta, no brinquedo, etc), ela compreende e ultrapassa
essa realidade, reconstruindo-a na imaginação”.

Figura 37. Chiclete feito de papel de caderno durante o "momento de descanso". Fonte: Registro de campo.
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As crianças não deixaram de brincar porque era um momento para descansar, mas por meio
de sinais encomendavam os chicletes para Alice que os produzia em silêncio. Ainda que as
crianças tenham seguido o combinado com as professoras, em alguns momentos quebravam o
silêncio para fazer comentários como: “o chiclete de morango está muito gostoso”,
“experimenta o de tutti- frutti”. Em períodos que o tom da fala aumentava, as professoras
faziam interferências, mas mesmo assim as crianças não paravam de produzir e consumir o
brinquedo inventado.
Alguns eixos influenciaram o brincar na Escola M. João Pio, destacando a singularidade da
instituição. Os episódios apresentados ao longo deste item mostraram como na rotina da
escola, o brincar assume diferentes contornos. A rotina é flexível e por isso, as crianças
brincam em horários variados durante o dia, não se limitando apenas para horários
estabelecidos previamente. Essa mudança na relação com o tempo/rotina da escola permite
que as interações entre as crianças, por meio da brincadeira, aconteçam com tanta frequência
ao longo do dia que os atores envolvidos não notam que estão brincando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam
são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar.
Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos
pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.
(Rubem Alves)

A presente dissertação teve como objetivo central observar como as experiências de
brincadeira foram vividas por crianças do Ensino Fundamental em uma escola de Educação
Integral que segue um modelo alternativo de proposta pedagógica. Durante a pesquisa foram
observadas situações de produção das culturas infantis de crianças de 6 a 9 anos.
Assim como no trecho escrito por Rubem Alves (2008), a Escola Municipal João Pio está
passando por um processo de conscientização para que seja oferecida mais autonomia aos
seus alunos. Ao afirmar que a escola ainda está em processo de conscientização, faço uma
observação que, para alcançar um sistema realmente democrático são necessárias mudanças
em todas as esferas, inclusive na visão e participação dos professores, funcionários, dos pais e
da comunidade. O projeto ainda é recente e, por isso, nota-se que os funcionários ainda
procuram achar o limiar entre liberdade e limite. Contudo, o sucesso alcançado nos últimos
três anos tem fomentado em todos os envolvidos o desejo pela continuação desta perspectiva
de ensino.
A escola, na admissão dos oficineiros voluntários, tenta fazer a aproximação da instituição
com a comunidade e receber o trabalho de parceria com os pais. Os modelos de escolas
democráticas, descritos na presente pesquisa e que são a base para a implementação do
projeto na Escola M. João Pio, têm em comum o apoio constante da comunidade ao seu
entorno e a representatividade familiar no cotidiano da escola. No entanto, durante os meses
observados, não foi possível notar o amplo envolvimento das famílias de crianças que
estudam na escola.
Existem outras escolas, em contrapartida, que já têm em seu cotidiano a participação
democrática dos alunos, como é o caso da Escola da Ponte ou de Summerhill. A Escola M.
João Pio possui ainda um grande desafio a seguir, pois privilegia a fala das crianças apenas
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em situações pontuais, como é o caso do Encontro Diário que acontece às 15h. O desafio da
escola pesquisada é permitir que a voz das crianças seja ouvida em outros momentos de
decisões escolares.
É importante salientar que, em momentos como os do encontro diário, algumas situações
conversadas no encontro poderiam ter sido resolvidas no momento em que aconteceram na
escola. Porém, as professoras optaram por deixar para ser discutido coletivamente, ainda que
tivessem se passado horas do ocorrido. Dar autonomia para as crianças e ouvir suas vozes é
mais do que deixar que elas falem em um horário específico, mas é permitir que resolvam os
conflitos de acordo com a necessidade. Nesse tipo de situação e caso seja necessário, é
importante sempre retomar o assunto no momento do encontro. Esse exemplo mostra que a
escola tem caminhado para trabalhar a autonomia e reforçar a alteridade infantil e espera-se
que, com o tempo o diálogo mais aberto entre adultos e crianças faça parte do cotidiano.
Cabe também pensar na diferença que os modelos de escolas democráticas e alternativas dão
aos seus alunos. Ao trabalhar a personalização do ensino, a escola tem em seus objetivos
acolher o que os alunos pensam e tratá-los como atores de sua aprendizagem. Para que a
aprendizagem seja personalizada é preciso ouvir os alunos, saber das suas necessidades e
compreender seu ritmo próprio de aprender conteúdos. É comprovado, por este tipo de
ensino, que valorizar os degraus alcançados é mais eficaz do que obter sucesso na nota final.
Com isso, escolas que desenvolvem ritmos diferentes para as crianças dão a elas a liberdade e
autonomia para realizar suas próprias escolhas e se tornar protagonistas do próprio processo
de aprendizagem.
O trabalho que a escola realiza utilizando as potencialidades de seus alunos e os cinco valores
(afetividade, responsabilidade, solidariedade, respeito e honestidade) contribui para que as
crianças se relacionem com as outras com menos conflitos. As crianças aprendem a trabalhar
as diferenças, visto que conseguem ouvir uma opinião contrária e dialogar em um momento
de tensão. Esse tipo de situação também é uma aprendizagem importante na escola.
Quanto ao uso do tempo/espaço escolares para os jogos e brincadeiras, foi observado que as
brincadeiras aconteciam em momentos alternados ao longo da rotina, tendo a maior
recorrência nos espaços como sala de aula e sala de descanso. A falta de uso da brinquedoteca
e a pouca utilização semanal do parquinho foram pontos que chamaram a atenção na pesquisa.

147

Os dois espaços citados são fonte de recursos para ampliar o repertório de brincadeira das
crianças, por conter espaços e variedade de brinquedos para serem utilizados.
Durante o tempo observado, não houve incentivo para o uso da brinquedoteca, apesar de não
ter sido notado recriminação quanto ao uso dos brinquedos que estavam dispostos. Foi
observado que em cinco meses de pesquisa os brinquedos ficaram organizados nas prateleiras
sem aquela “bagunça habitual” que marca a passagem das crianças pela sala. Ao serem
questionadas sobre a maior utilização da brinquedoteca, as professoras não dispunham de
justificativa para o fato, mas também não achavam que a falta de uso fosse algo prejudicial às
crianças.
O alargamento do tempo e a proposta pedagógica da escola permitem que os alunos brinquem
em horários variados. Porém, quanto ao pouco uso do parquinho da escola foi observado que
as professoras não o incluíam na rotina das crianças e, como já mencionado, segundo relato da
professora Lourdes este ambiente era usado também como forma de premiação para os
alunos. Ainda que a escola valorize a liberdade das crianças, trabalhe a autonomia e permita
que a brincadeira esteja presente no cotidiano, ainda não foi notada a valorização da
espontaneidade do corpo em movimento.
Já no conjunto de episódios de brincadeiras apresentadas e das situações que envolvem o
brincar, ficou em evidência a maneira singular como as crianças se relacionam com as outras
no ambiente escolar. Elas apresentam um conjunto de saberes que compartilham com seus
pares na produção das culturais infantis deste grupo. Como pode ser observado em episódios
como o da troca de sapatos ou até mesmo durante as brincadeiras que transgrediam o horário
do descanso.
Ademais, a tentativa de uma relação horizontal que a escola trabalha estabelecendo com os
alunos o desenvolvimento da sua autonomia é frequentemente reproduzida nas brincadeiras,
como pode ser visto na relação de fraternidade observada nos episódios descritos. Durante o
tempo pesquisado, as crianças tentavam negociar os agrupamentos de brincadeiras e as
mesmas se tratavam como iguais, como é o caso dos episódios em que as crianças se
chamavam de irmãos/irmãs.
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Com isso, durante o tempo da pesquisa, foi observado que ao longo do dia escolar as crianças
têm a oportunidade de se organizar em diferentes agrupamentos. A rotatividade de grupos
criados durante as brincadeiras é alta. Ainda que algumas crianças optem por brincar mais
com um colega específico, foi recorrente a mudança de grupos de acordo com o repertório de
brincadeira. Para cada brincadeira escolhida era necessário um conjunto de habilidades para
brincar, desta forma os grupos de crianças iam mudando ou se reafirmando na medida em que
se brincava. Outro fator que merece destaque nos agrupamentos infantis da escola pesquisada
foi o fato de crianças de idades diferentes negociarem as brincadeiras e, com isso,
reafirmarem a cultura infantil do grupo.
Em cada agrupamento organizado foi possível perceber um uso diferente dos espaços
escolares. Como a sala de aula é apenas um dos locais utilizados durante o processo de
aprendizagem, as crianças se sentiam confortáveis em transitar pelos cômodos da escola. Foi
usual, nesse sentido, durante a observação, ver as crianças brincando em diversos espaços da
escola. Outro fator que contribui para as crianças se sentirem ambientadas nos espaços
ofertados pela escola é a presença delas em diferentes tipos de oficinas. Como já foi relatado
na seção referente à descrição da escola, cada oficineiro tem autonomia para escolher o local
onde a oficina será realizada.
Quanto à variedade das oficinas e seu benefício aos alunos, nota-se que estas colaboram não
apenas na apropriação do espaço escolar, mas também por apresentar às crianças as múltiplas
linguagens presentes na escola/sociedade. A diversidade de temas ofertados pelos oficineiros
desempenha a proposta apresentada por escolas que pensam em seus alunos de maneira
integral. Guará (2007, p.01) afirma que “a educação integral supõe o desenvolvimento de
todas as potencialidades humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos,
psicomotores e sociais”. No caso da escola pesquisada, as oficinas colaboram para que os
aspectos citados sejam alcançados e que, durante o tempo de permanência dos alunos no
ambiente escolar, eles possam ter contato com múltiplas linguagens, como pode ser percebido
pela presença de produções artísticas por parte das crianças.
Além de pensar em conteúdos que abrangem a integralidade do ser criança, a proposta
apresentada pela escola pesquisada também permite aos alunos posturas referentes a
processos de autonomia, autoridade e disciplina. Quando as crianças negociam com os adultos
e podem escolher seus horários ou quais temas têm interesse em aprofundar o conhecimento
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elas demonstram que estão em formação como seres autônomos. A autonomia dada pela
escola reflete uma postura mais disciplinada por parte dos alunos, visto que, eles são
responsáveis pela elaboração do planejamento individual, o que os torna mais conscientes de
sua autoformação. Ao tentar aplicar a lógica do trabalho por projetos a escola opera com outra
organização de disciplina e autoridade, pois as escolhas feitas pelas crianças são respeitadas,
mas também devem ser cumpridas.
Outro ponto que destaca a autonomia das crianças no processo educativo é que as mesmas,
mediante a compreensão das atividades que precisam ser realizadas, também se sentem
confortáveis para brincar nos intervalos entre uma atividade e outra. Dessa maneira, o brincar
é tão importante nas atividades infantis quanto a realização de exercícios escritos. Assim, ser
aluno e ser criança está em constante alternância ao longo do dia letivo, fazendo com que as
crianças aprendam a partir de suas singularidades.
Já nos itens: A produção escrita e a brincadeira e As crianças e o “Pio” é apresentada a
utilização da Língua Portuguesa e da Matemática em meio à brincadeira. Esses são campos de
experiência muito valorizados no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, mas também são
recorrentes em conflitos no ambiente escolar. No caso da Escola M. João Pio, no entanto,
estes campos são vivenciados pelas crianças com outra lógica, por isso, são abordados de uma
maneira fluida, sem a presença das tensões que geralmente fazem parte desta etapa escolar.
Carvalho (2013, p. 143) ao relatar sobre as exigências das etapas educacionais, diz que “a
etapa da Educação Infantil tem, como eixo curricular, o brincar e o interagir, ao passo que os
primeiros anos do Ensino Fundamental dão centralidade à alfabetização”. No grupo
observado, as exigências são mescladas e a alfabetização está presente na brincadeira.
Assim como o exemplo apresentado sobre a utilização da leitura, escrita e Matemática no
cotidiano das brincadeiras, a participação e a autonomia das crianças está presente nos
momentos de interação. Devido ao perfil da escola, as crianças têm liberdade de escolher do
que querem brincar e em qual espaço querem que a brincadeira aconteça. Já a decisão do
tempo para a brincadeira acontecer é dada autorização para que aconteça ao longo do dia,
porém, a criança deve cumprir suas atividades escolares.
Vale ressaltar que, devido a opção de centralizar o foco da pesquisa nas relações vividas entre
as crianças e seus pares durante a brincadeira não foi possível fazer uma análise mais
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profunda das situações econômicas e socioculturais das famílias. Sendo assim, há condições
de compreender como a influência do meio social em que a criança vive reflete nas práticas
infantis.
Outros desafios ainda ficarão para futuras pesquisas, em que esforços como o de observar
como se deu a construção do processo de autonomia escolar das crianças que começaram
neste modelo de ensino desde os 4 anos e que terminam o ciclo com 11 anos. Ainda faz-se
relevante pesquisar as mudanças no repertório de brincadeiras advindas do maior acesso das
crianças aos meios de comunicação como celulares e computadores, visto que estes aparelhos
ainda não são encontrados no âmbito de todas as famílias. Cabe também uma avaliação da
participação das crianças nas decisões escolares, uma vez que a presente pesquisa observou
este processo durante cinco meses do terceiro ano de implantação do projeto.
A Escola Municipal João Pio demonstrou avanço quanto à proposta de dar autonomia para os
alunos e em buscar uma educação mais centralizada na criança. Esta mudança na proposta
educacional fez com que as crianças tivessem a oportunidade de brincar ao longo do dia
escolar e que estas interações fossem valorizadas pelos educadores. Porém, cabe ressaltar que
durante o tempo pesquisado, o brincar ocorreu quase que somente nos momentos criados
pelas crianças e não em tempos estruturados pela escola. Quando a escola dava a
oportunidade da realização de momentos de brincadeira, estes eram restritos a algumas regras
e a falta de uso de espaços e brinquedos já disponíveis na escola. Por isso, destacou a forte
relevância do modelo educacional adotado na escola para a realização das brincadeiras
infantis, já que estas ocorriam ao longo da permanência das crianças na escola.
Durante o período final de redação desta pesquisa, foi notificado que a Escola Municipal João
Pio está sofrendo um processo de reestruturação. Com as mudanças na administração pública
das cidades de São João del-Rei e Tiradentes e por complicações do fechamento de contas o
projeto aplicado pela escola foi encerrado. Desta maneira, a Escola M. João Pio voltou a
atender os alunos apenas no horário da manhã, não havendo mais oficinas. Devido à
iminência do fechamento do projeto, os pais dos alunos se mobilizaram e formaram um grupo
para tentar manter a proposta pedagógica da escola. No entanto,
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ANEXOS
APÊNDICE 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO CARTA AOS PAIS
E/OU RESPONSÁVEIS
Prezados Pais e/ou responsável (is):
O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei
realizará uma pesquisa, que tem objetivo investigar como as crianças vivenciam a experiência
do brincar em uma escola de educação em tempo integral.

Para atingir esse objetivo

procederemos observações sistemáticas da rotina de atendimento nesta instituição. Faremos
algumas filmagens, tiraremos algumas fotos como forma de registro das observações, durante
o período de observação também serão gravadas as vozes das crianças. Serão realizadas
entrevistas com os professores e estagiários das turmas observadas. As filmagens ou gravação
de voz não oferecem quaisquer riscos para as crianças e nenhum procedimento que possa
causar dor ou dano físico será utilizado pela pesquisadora. Todos os dados obtidos por meio
das filmagens ou gravações de voz serão sigilosos, e somente os pesquisadores responsáveis
terão conhecimento ou acesso a eles. Se as imagens gravadas forem apresentadas em eventos
de caráter científico (congressos, seminários), os rostos dos participantes filmados serão
desfocados para garantir o sigilo das informações. As imagens feitas, bem como os outros
dados coletados na pesquisa, serão arquivados e ficarão sob a guarda das pesquisadoras
responsáveis. Entretanto, há plena liberdade dos sujeitos a se recusarem a participar ou retirar
seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. Os pais que permitirem a participação de
seu filho(a) nessa pesquisa, sob as condições descritas, assinarão o termo de compromisso em
duas vias, uma das quais permanecerá com os mesmos e a outra será arquivada pelo
pesquisador.
Responsáveis pela pesquisa
_____________________________________________ Levindo Diniz Carvalho Professor
Adjunto da Faculdade de Educação da UFMG Telefone para contato: (32) 3373- 3184
_____________________________________________ Mariana Guimarães
Aluna do Mestrado em Educação da UFSJ Telefones para contato: (32) 3373- 3184
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Às crianças da Escola Municipal João Pio
Eu _________________________________________________________________, declaro
que estou de acordo em participar da pesquisa “A brincadeira é de verdade, mas os
ingredientes não: o brincar e a criança em uma escola singular” e que meu responsável
também me autorizou ser fotografado e dar entrevistas a pesquisadora Mariana Guimarães.
Tirandentes, ___________ de _____________de__________.
Assinatura: _____________________________________________________.
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APÊNDICE 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PROFESSORES,
ESTAGIÁRIOS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PIO
Prezados,
O Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei
realizará uma pesquisa, que tem como objetivo investigar como as crianças vivenciam a
experiência de brincadeira em uma escola de educação em tempo integral. Para atingir esse
objetivo procederemos observações sistemáticas da rotina de atendimento nesta instituição.
Faremos algumas filmagens, tiraremos algumas fotos como forma de registro das
observações, durante o período de observação também serão gravadas as vozes das crianças.
Serão realizadas entrevistas com os professores e estagiários das turmas observadas. As
turmas cujos professores e estagiários aceitarem participar deste estudo serão filmadas,
fotografadas e receberão a visita da pesquisadora semanalmente. Nenhum procedimento
invasivo, isto é, que possa causar dor ou dano físico será utilizado pela pesquisadora. Não será
tomada nenhuma atitude que possa constranger, agredir ou privar as crianças de seus direitos.
Todos os dados obtidos por meio das filmagens, das gravações de voz e observações serão
sigilosos, e somente os pesquisadores responsáveis terão conhecimento ou acesso a eles. Se as
imagens gravadas forem apresentadas em eventos de caráter científico (congressos,
seminários), os rostos dos participantes filmados serão desfocados para garantir o sigilo das
informações. As imagens feitas, bem como os outros dados coletados na pesquisa serão
arquivados e ficarão sob a guarda dos pesquisadores responsáveis. Há plena liberdade dos
sujeitos a se recusarem a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da
pesquisa. Essa pesquisa poderá beneficiar a escola pesquisada, assim como as pessoas
envolvidas direta ou indiretamente na sua rotina, ou seja, estagiários, professoras, alunos,
pais, já que os dados e resultados obtidos serão informados e discutidos em momento
oportuno. Tais dados e resultados poderão subsidiar discussões e intervenções, contribuindo,
dessa forma, cada vez mais para a melhoria do atendimento prestado por esta Escola. A
pesquisadora se compromete a efetuar a devolução dos mesmos conforme a necessidade da
instituição.

Os estagiários e professores participantes dessa pesquisa, sob as condições
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descritas, assinarão o termo de compromisso em duas vias, uma das quais permanecerá com
eles e a outra será arquivada pela pesquisadora. Responsáveis pela pesquisa
_____________________________________________ Levindo Diniz Carvalho Professor
Adjunto da Faculdade de Educação da UFMG Telefone para contato: (32) 3373- 3184
_____________________________________________ Mariana Guimarães
Aluna do Mestrado em Educação da UFSJ Telefones para contato: (32) 3373- 3184

Concordância em participar da pesquisa
Declaro, para os devidos fins, estar ciente dos objetivos da pesquisa “A brincadeira é de
verdade, mas os ingredientes não: o brincar e a criança em uma escola singular”, da maneira
pela qual será realizada, dos riscos e benefícios dela advinda e estou de acordo em participar.
Tirandentes, ___________ de _________________ de _______________.
Nome do participante: ___________________________________________.
Assinatura: _____________________________________________________________.

161

APÊNDICE 3

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA AS CRIANÇAS

A MARIANA está fazendo um trabalho para a Universidade Federal de São João del- Rei.
E eu _________________________________ estou participando do trabalho na Escola
Municipal João Pio.
Quero _______ (verde) participar neste trabalho, com desenhos, fotos e gravação da minha
voz e minha imagem.
Não quero ________(vermelho) participar neste trabalho, porque :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

