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RESUMO 

 

A criança vem sendo apreendida e reconhecida como participante ativa na construção sócio-
cultural, com suas experiências, vivências e formulações sobre o mundo em que vive: a 
criança é um ator social e agente cultural que pode nos revelar aspectos significativos da 
sociedade. Esta pesquisa se insere, portanto, no panorama das investigações relacionadas à 
criança, com base na construção de um universo que lhe é próprio, diferenciado 
qualitativamente do mundo adulto, ainda que não isolado deste. Alinha-se aos estudos que 
compreendem as brincadeiras infantis como sendo uma expressão intrínseca às crianças, 
portanto, capaz de nos fornecer preciosas informações sobre a sua agência social e cultural. 
Busca uma aproximação entre as ciências sócio-antropológica e pedagógica, investigando as 
contribuições do brincar das crianças na construção da cultura da escola, através de um estudo 
de caso realizado na Escola Municipal Pedro Galiza, situada no Povoado Saco do Correio, 
zona rural do município de Serrinha, interior da Bahia.  
 

Palavras-chave: brincadeira; criança; escola; educação; cultura. 
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ABSTRACT 

 

The infant have been understood and recognized as active participant of social-cultural 
architecture, in experiences and formulations about world they live with: The child is a social 
actor and cultural agent that bring us significant aspects of society. Thus, this research is 
inserted in the panorama of the investigations related to children, based on the construction of 
a childhood universe, qualitatively different from adult’s world, even thought not apart from 
that universe. It is aligned with those studies that understand children's games as a 
characteristic expression of children, therefore capable of providing us with important 
information about their social and cultural actions. It looks for a convergence between social-
anthropological and pedagogical sciences, investigating children's games contributions on 
culture construction of school institution through a study case taken in Pedro Galiza public 
school situated in the Saco do Correio village, in the rural area of the town of Serrinha, at 
Bahia state.  
 

Key-words: children's games; child; school; education; culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para dar início a esta dissertação, antes de qualquer coisa, algo me impelia a relatar 

algumas lembranças da minha infância e dos meus primeiros anos escolares, os quais, 

acredito, muito têm influenciado o modo como venho buscando aprender e apreender sobre a 

escola, as crianças e as suas brincadeiras. Essas primeiras impressões e sensações que tive 

acerca da escola foram, sem dúvida, o indício para iniciar a minha caminhada em direção ao 

tema estudado e apresentado nesta dissertação. Foi, acima de tudo, a minha própria infância e 

a lembrança que tenho dela, que me fez atentar para importância de nós, adultos, buscarmos 

entender a criança a partir de novos prismas, despojando-nos o máximo possível das 

concepções que estamos habituados a ter a seu respeito, deixando que ela própria possa nos 

indicar esse novo caminho. Além disso, o meu percurso profissional, os encontros preciosos 

que tive com alguns professores e colegas de trabalho, as escolas por onde passei e, 

especialmente, os alunos que tive me ajudaram a chegar até aqui. 

Nos meus primeiros anos de vida escolar vivi em Serrinha, interior da Bahia, local em 

que desenvolvi esta pesquisa. Trata-se dos anos referentes às séries de Educação Infantil, de 

Alfabetização, de Educação Fundamental, indo da primeira até à sexta série. Neste período, 

que se deu do ano de 1969 até o ano de 1976, freqüentei escolas da rede pública e, já então, as 

suas rotinas me inquietavam bastante. As escolas onde estudei funcionavam, na maioria das 

vezes, em estabelecimentos constando de uma ou duas salas pequenas, com duas janelas 

laterais, com pouca luminosidade e dando, quase sempre, para um corredor estreito. Os 

móveis eram, basicamente, as carteiras dos estudantes, um armário e a mesa da professora.  

Dentro da própria escola não havia espaço para o recreio, para poder realizar atividades 

esportivas ou outras que exigissem uma expansão maior. A rua era o espaço que servia para 

atender a essas atividades. As brincadeiras surgiam entre carros, bicicletas, transeuntes ou 

outros meios de transporte bem corriqueiros daquele período, principalmente nas cidades do 

interior, como carroças ou animais de carga. Era comum, durante o recreio, algum desses 

transportes cruzarem a rua onde se brincava. Era bem comum encontrar, nos vários bairros da 

cidade, essa espécie de estabelecimento escolar. Eles serviam para atender turmas isoladas das 

séries iniciais. No entanto, já se contavam com colégios estaduais e municipais maiores que 

integravam todas as séries de ensino fundamental. Nesses colégios, o recreio acontecia dentro 

da própria escola, nos corredores e no pátio, uma vez que havia mais espaço. Havia, ainda, 

colégios de nível médio, dentre eles, a Escola Normal de Serrinha, que formava professores 

primários, e a Escola Comercial de Serrinha, que oferecia o curso médio de contabilidade.  
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Lembro-me que, naquela época, volta e meia, brincava de querer inventar outro 

mundo, com uma escola diferente, com outras normas, com outra lógica. Em meus devaneios, 

pensava: – Por que o tempo de recreio tem que ser menor que o tempo em sala de aula? ––– 

Por que a aula não acontece do lado de fora? – Por que a gente precisa levar tanto dever 

para casa? É forte a lembrança do meu constante desejo em querer brincar e da satisfação e 

alegria que era quando podia realizá-lo. Deste modo, os momentos que mais me agradavam 

eram o recreio e as horas livres. A minha grande expectativa, o meu sonho de criança, era que 

a escola me deixasse brincar ao máximo. 

Para além das brincadeiras, lembro-me da alegria que senti, quando percebi que já 

estava lendo, sozinha, um parágrafo inteiro da cartilha de alfabetização, sem precisar soletrar, 

e de outras tantas tarefas que fiz com satisfação, por exemplo, uma pesquisa sobre espécies de 

folhas e sementes do quintal da minha casa, e da elaboração de um jornal, com uma série de 

notícias sobre a cidade de Serrinha, envolvendo tipos de produção agrícola, clima, festas 

significativas, aspectos da sua história, etc. Apesar do entusiasmo com estas descobertas e 

realizações, são as brincadeiras o que mais me salta à memória e, evidentemente, o quanto 

achava curto o tempo do recreio. É clara, também, a lembrança da pouca atenção que as 

professoras davam às brincadeiras dos alunos. Lembro-me de um episódio em que pedia à 

minha professora da escola primária, durante a aula, para me ensinar a brincadeira de “Cama 

de Gato”. Ela se recusava, dizendo-me que ali não era a hora nem o lugar, que eu precisava 

fazer o dever, e reclamava que eu só queria brincar. Como dizem as crianças, “tomei o maior 

chabú”!  

Essa brincadeira de “Cama de Gato” é bastante interessante! Brinca-se com um 

cordão, fazendo uma teia em volta dos dedos. Cada vez que outra pessoa retira a teia das 

nossas mãos passando a sustentá-la nas suas, ela adquire outro formato. Era um segredo 

aquele trançado. Era uma magia poder ir mudando o desenho do cordão com a astúcia dos 

movimentos dos dedos e, num toque de mágicas, num acordo tácito entre as minhas mãos e a 

do outro, poder mudar o desenho das linhas, lhes dar outro sentido: mudar a forma, criar de 

um novo modo. Queria aprender essa alegria, viver essa beleza que hoje reconheço ser aquela 

que Huizinga evoca, ao nos dizer que,  

 

A vivacidade e a graça estão originalmente ligadas às formas mais primitivas do 
jogo. É neste que a beleza do corpo humano em movimento atinge seu apogeu. Em 
suas formas mais complexas o jogo está saturado de ritmo e de harmonia, que são os 
mais nobres dons de percepção estética de que o homem dispõe. São muitos, e bem 
íntimos, os laços que unem o jogo e a beleza (HUIZINGA, 1996, p. 9-10). 
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No decorrer desses anos iniciais da minha vida de estudante, passei por algumas 

escolas, tive várias professoras, e foram muitas as situações em que tive que parar uma 

brincadeira para ter que fazer outra atividade, que era mais formalmente esperada e permitida, 

sem qualquer outra explicação além de que: – Você só pensa em brincar! Sentia como se 

brincar fosse algo mais errado que certo e me perguntava: – Por que será que não posso 

brincar mais na escola? Com o passar do tempo, saindo da condição de aluna para a de 

professora, essas inquietações continuaram e, apesar de terem adquirido novos tons, a 

pergunta de fundo permanecia: – Por que a escola não permite que as crianças brinquem 

mais?  

Após ter conhecido alguns professores durante a minha formação em Pedagogia, 

diversos colegas de profissão, diferentes abordagens de trabalho e, sobretudo, após ter 

conhecido e acompanhado muitas crianças nas instituições escolares em que trabalhei e nos 

cursos que ministrei, surgiram muitos outros questionamentos e inquietações, muitas 

descobertas e aprendizados acerca das crianças, das suas brincadeiras e da sua estada na tão 

complexa vida escolar1. E foi assim que cresceu o interesse por desenvolver uma investigação 

em torno da diversidade das brincadeiras das crianças, cujos resultados serão apresentados 

nesta dissertação2.  

 

 

 

 

 
                                                           
1 Graduei-me em Pedagogia no ano de 1985 pela Faculdade de Educação da Bahia. Comecei a lecionar em 1983, 
em Salvador. Lecionei em escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, na Rede Pública Estadual de 
Ensino e, sobretudo, na Rede Privada. De 1993 a 1995 fui Supervisora Pedagógica do Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro – Escola Parque. Lecionei, também, na Escola Girassol (1991-1993) e na Escola Via Magia 
(1999 a 2004). Como autônoma, fora das instituições escolares, trabalhei com diferentes grupos de crianças, quer 
em orientação de tarefas escolares, quer em oficinas de arte, dentre as quais a Oficina de Teatro e Artes Plásticas, 
que funcionava em espaço sublocado da Casa Via Magia (1999-2001). Desenvolvi uma proposta semelhante na 
Paróquia Deus Menino, como professora voluntária (2001-2003), voltada para crianças em situação de rua. Entre 
1996 e 1999, colaborei no atendimento a crianças com distúrbio de conduta, como coordenadora pedagógica 
junto ao setor de psiquiatria. Fui uma das proprietárias e coordenadoras da Escola Ciranda das Artes (1997-
1998), que oferecia cursos de música, teatro, dança e oficina do brinquedo. Desde 2000, venho dirigindo a parte 
musical e coreográfica da coroação da imagem de Nossa Senhora, festividade tradicional e popular, celebrada 
anualmente com a participação de crianças e adolescentes, no encerramento do mês de Maria, Paróquia Santa 
Terezinha do Menino Jesus, em Salvador. Concluí em 2001 a Especialização em Literatura Infantil na UNEB e 
em 2007 a especialização em Docência do Ensino Superior na UNIFACS.   
 
2 Esta minha aproximação com o objeto de pesquisa, que foi ocorrendo ao longo do meu percurso profissional, 
será mais detalhada no capítulo 2 desta dissertação, quando explicito, com base em alguns teóricos, a 
problemática e o contexto que me levou aos questionamentos centrais desta pesquisa, a problemática em que tal 
objeto surgiu e está inserido.  
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1.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO INICIAL E SUA TRANSFORMAÇÃO 

 

O projeto inicial desta pesquisa se valia da perspectiva acerca das brincadeiras infantis 

no âmbito escolar buscando realçar o seu estatuto de bem cultural. A intenção era discutir a 

importância de se atentar para o fato de as brincadeiras infantis fazerem parte do patrimônio 

material e imaterial local e, assim, realizar uma pesquisa com base na construção de um 

projeto de educação patrimonial voltado para a preservação das brincadeiras infantis. O modo 

como as crianças brincam, os gestos que realizam enquanto executam essa atividade, o modo 

como criam e re-inventam os seus brinquedos, tudo diz respeito a expressões da cultura, tanto 

tangível como intangível, de uma comunidade. Trata-se, assim, de um patrimônio cultural de 

grande valor referencial3. A pesquisa etnográfica pretendia identificar quais eram as 

brincadeiras que vinham fazendo parte da memória local, de que modo elas se manifestavam, 

quais eram os seus mecanismos de resistências, como se davam a sua transformação, a sua 

permanência e a sua representação na cultura escolar para, então, posteriormente, poder se 

pensar em modos de preservação e garantia de espaços de manifestação espontânea do brincar 

na escola.  

A educação patrimonial está prevista na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Apesar de tal fato, poucos trabalhos desta 

natureza foram incorporados nas instituições educacionais de modo permanente e sistemático 

(ORIÁ, 2006). Diante da possibilidade de usar esse espaço normativo, pareceu-me oportuno 

lançar uma proposta na qual se pudesse experimentar a elaboração de um programa de 

educação patrimonial, buscando incorporá-lo ao currículo de uma escola pública, situada na 

zona rural do município de Serrinha. Através de um estudo de caso, focado nas brincadeiras 

infantis, se buscaria, então, apresentar os princípios norteadores e os pressupostos 

metodológicos para a identificação, análise e proposta pedagógica de um corpus programático 

sobre patrimônio tradicional local, voltado, especificamente, para as brincadeiras infantis. A 

pretensão era a de desenvolver este projeto na Escola Municipal Pedro Galiza, situada no 

povoado do Saco do Correio, zona rural do Município de Serrinha, interior da Bahia.  

Durante os primeiros estudos orientados os dois professores que estavam me 

acompanhando constataram que, para se fazer um trabalho consistente e apropriado, tendo 

                                                           
3 O patrimônio cultural vem sendo tratado, cada vez mais, como um elemento central nas discussões e 
encaminhamentos de questões sociais basilares, como aquelas referentes à identidade, à historicidade, ao 
desenvolvimento econômico e às transformações de uma sociedade. Isto justifica todo um movimento político, 
que vem acontecendo atualmente no Brasil, voltado para o patrimônio cultural a exemplo da implantação 
recente, no Ministério da Cultura, do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (MEDEIROS, 2004).  
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como objetivo uma prática de intervenção (a construção de um projeto de educação 

patrimonial e a sua aplicação), era necessário, antes de tudo o mais, conhecer, como um todo, 

a comunidade em que tal intervenção iria ser aplicada. Isto, evidentemente, demandaria um 

tempo maior que o previsto para elaboração desta pesquisa e redação da dissertação4. 

Acharam mais pertinente (o que de imediato acatei) reduzir a amplitude e abrangência da 

pesquisa, reajustando o seu foco para o que, dadas as condições e limitações de tempo, nos 

pareceu plausível investigar. O projeto se concentraria, assim, em conhecer e entender a 

criança a partir da atividade que lhe é mais inerente - a brincadeira -, observando e analisando 

as manifestações do brincar na escola, e como elas contribuem na construção desta cultura 

escolar.   

A pesquisa que, inicialmente, tinha como título Brincadeira e Memória: um espaço 

para a educação patrimonial na escola pública passou a ser intitulada As Diversas 

Manifestações do Brincar e as Suas Contribuições na Construção da Cultura Escolar: um 

estudo de caso em uma escola pública da zona rural do município de Serrinha – BA.  

A escolha do município de Serrinha, no sertão baiano, como locus da pesquisa, resulta 

da riqueza cultural que a região possui, tendo em vista a diversidade de manifestações do seu 

povo, as brincadeiras, canções e histórias infantis, as cantorias e folguedos com os quais 

permeiam o labor sazonal, e tantas outras. Deste modo, investigando o componente lúdico da 

sua cultura, pretendo contribuir para ampliar os estudos acerca deste povo. Evidentemente, 

também, suponho que por uma razão subjetiva, por se tratar do local onde nasci e vivi a minha 

infância5. 

Disponibilizando-me a aprender a escutar a criança, como propõe Nunes (2003, p. 32) 

“tomando-a como um outro, inteiro e pleno, como um agente social por si”, espero, com as 

reflexões presentes nesta dissertação, poder contribuir para ampliar os estudos sobre a 

infância e acrescentar indagações que possam impulsionar novas pesquisas acerca das 

crianças e das suas brincadeiras, bem como, contribuir para a discussão sobre a possibilidade 

                                                           
4 O Mestrado em Educação e Contemporaneidade da UNEB está composto por um conjunto de Disciplinas 
Obrigatórias do Curso, de Disciplinas Obrigatórias das Linhas de Pesquisa, de Disciplinas Optativas e de outras 
Atividades Acadêmicas (seminários, produção de textos, artigos, organização e participação em eventos, etc.). 
São três as Linhas de Pesquisa: Linha 1: Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural; 
Linha 2: Educação, Tecnologias Intelectuais, Currículo e Formação do Educador; Linha 3:�Educação, Gestão e 
Desenvolvimento Local Sustentável). O total de créditos a ser cumprido é de trinta, somando com os dez créditos 
referentes à Dissertação. O curso deve ser concluído ao longo de dois anos. Nos dois primeiros semestres, o 
mestrando deverá cumprir os créditos referentes às disciplinas. Nos semestres subseqüentes deverá se dedicar à 
pesquisa, distribuindo o resto do tempo entre o trabalho de campo e/ou coleta de dados, elaboração da 
dissertação, exame de qualificação e defesa.  
 
5 O campo de pesquisa será detalhadamente apresentado no próximo capítulo da dissertação.  
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da construção de uma escola que se disponibilize, antes de qualquer coisa, a conhecer a 

criança para, junto com ela, traçar os caminhos para o seu crescimento e para o seu 

aprendizado. Enfim, uma escola que reconheça a criança como ator social digno e competente 

para participar da sua construção.  

 

1.2 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS: LEITURAS E TRABALHO DE 
CAMPO 

 

A primeira etapa deste trabalho constou de uma busca bibliográfica especializada 

referente às brincadeiras infantis, à infância e à instituição escolar. Por se tratar de uma 

pesquisa de cunho etnográfico, que terá como foco o aspecto sócio-cultural das brincadeiras, 

achei pertinente, além de me cercar de trabalhos da área de educação, apoiar-me na 

Antropologia e na Sociologia, sob a orientação de Marcos Luciano Messeder6 e co-orientação 

de Ângela Nunes7. Essas duas disciplinas, além de estudarem a infância dentro de uma 

perspectiva diferente da educacional (enquanto categoria social) buscam estudar, também, a 

instituição escolar como um espaço sócio-cultural, uma vez que esta representa aspectos 

relevantes da sociedade e da cultura na qual está inserida. Essas duas disciplinas podem 

acrescentar outros objetivos / perspectivas, além daqueles referentes à Ciência Pedagógica, de 

cunho mais formativo. Estas três áreas, a Sociologia, a Antropologia e a Pedagogia, tanto 

devem como podem, a meu ver, se comunicar entre si, a partir das suas perspectivas 

específicas, completando-se, de modo a se poder ter acesso a uma compreensão cada vez mais 

total, compreensão esta que julgo ser a grande importância para um campo multidisciplinar 

como é a Educação. Como atenta Nunes (2003), é importante que não só a Pedagogia e a 

Psicologia, áreas que, tradicionalmente, se dedicam à infância, construam o conhecimento 

                                                           
6 Marcos Luciano Lopes Messeder possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia 
(1988), mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (1995) e doutorado em Sociologia e 
Antropologia - Université Lumière Lyon 2 (2004). Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado da 
Bahia e pesquisador associado do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da 
Bahia. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Etnologia Indígena, atuando principalmente nos 
seguintes temas: etnologia indígena, relações étnicas e raciais, dinâmica cultural, práticas e rituais de consumo 
de substâncias psicoativas, particularmente relacionados a povos indígenas no Nordeste do Brasil.  
 
7 Angela Nunes é doutora em Antropologia, pelo ISCTE, Portugal (2004). Fez gradução em Ciências Sociais 
(1993) e Mestrado em Antropologia (1997), na USP, Brasil. Antes, leccionou no Ensino Básico Oficial em 
Portugal e participou em diversos projectos educativos pré-escolares e escolares no Brasil. É investigadora 
associada do PINEB/Programa de pesquisa dos Povos Indígenas do Nordeste do Brasil. Publicou A Sociedade 
das Crianças Auwe-Xavante: por uma antropologia da criança (1999) e co-editou Crianças Indígenas: ensaios 
antropológicos (2002). É investigadora associada do IEC/Instituto de Estudos da Criança, Universidade do 
Minho, Portugal, no âmbito do qual desenvolve o seu pós-doutoramento, concentrado em crianças migrantes no 
contexto europeu. É bolsista da FCT/Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal. 
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sobre ela. Além disso, novos estudos sobre a infância vêm buscando estabelecer uma 

interdisciplinaridade entre as ciências afins (PIRES, 2004).   

As brincadeiras e os jogos também foram temas de investigação dessas duas áreas 

científicas (Sociologia e Antropologia), porém, mais uma vez, numa perspectiva diferente da 

pedagógica. Constata-se que o forte propósito da Pedagogia é o de se ocupar em pensar 

modos de ensinar às crianças os conteúdos formais e prepará-las para “futuramente” 

exercerem o papel de cidadãos e contribuintes do mundo social. Por conseguinte, a maioria 

dos trabalhos desta área referente às brincadeiras das crianças busca investigar as suas 

potencialidades como recurso didático ou como promotoras do desenvolvimento e 

crescimento da criança. Apesar de reconhecer a importância desses estudos, interessa-me 

analisar as brincadeiras infantis, mormente no seu aspecto sócio-cultural e como um aporte 

imprescindível e determinante para se conhecer a criança e a sua cultura. Dentro desta 

perspectiva, a abordagem sócio-antropológica pode me ajudar a responder com maior 

amplitude às minhas reflexões. Entretanto, buscarei dialogar com pesquisadores da área da 

educação cujas reflexões se alinham com estas mencionadas acima (FREYRE, 1996; 

FREITAG, 1993; SOUZA; ALVES apud MARCELLINO, 1990). 

Procurei ancorar-me, então, nos autores das ciências sociais que buscam uma nova 

concepção da infância, ou seja, que compreendem a especificidade da vida infantil, rompendo 

com a idéia de que esta representa uma miniatura do mundo adulto, mas que, ao contrário, se 

manifesta a partir das suas próprias inclinações, sendo capaz de construir um universo que lhe 

é próprio, podendo estabelecer, a partir dele, um diálogo com os demais, interferindo e 

ajudando a construir a cultura como um todo (SILVA, MACEDO & NUNES, 2002; NUNES 

1999, 2003; SARMENTO 2001, 2005, 2007, entre outros).8  

Busquei dialogar, também, com autores que compreendem as brincadeiras infantis 

como uma categoria “endêmica da infância”, como o meio eficaz para se entender e conhecer 

o ser da criança e a sua cultura bem como o meio de compreender a dinâmica da inter-relação 

existente entre ela, o adulto e os demais mundos que a cercam (NUNES, 2003, p. 319). E 

dialogar, também, com autores que discutem sobre a natureza e o significado das brincadeiras, 

tomando-a como fenômeno cultural, capaz de gerar e contestar valores da realidade. 

(MARCELLINO, 1990; HUIZINGA, 1996; OLIVEIRA, 1986; BROUGÉRE, 2004).  

                                                           
8 Para além de escreverem sobre suas próprias pesquisas, estes autores têm oferecido revisões e apreciações 
bibliográficas da literatura internacional, através das quais tomei conhecimento dos novos paradigmas para o 
estudo da infância e das crianças.   
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Como se trata de uma pesquisa que utiliza como campo de investigação o espaço 

escolar, interessam-me os autores que vêem a escola como espaço sócio-cultural, buscando 

identificar o dinamismo existente nas inter-relações entre os sujeitos históricos e sociais 

concretos que a compõem, que atentam para a importância de se escutar as diversas vozes e 

ações que são produzidas na escola, e de como cada sujeito se apropria desse espaço. 

Interessa-me estudar, também, autores que analisam os modos de apropriação dos espaços 

públicos (a instituição escolar) pelos sujeitos contemporâneos, especificamente a criança, 

tomando como categoria de análise suas atividades lúdicas (DAYRELL, 2001). 

O referencial bibliográfico desta dissertação inclui, ainda, os autores que discutem a 

relação entre herança familiar (a cultural e o desempenho escolar) e o papel da escola na 

reprodução e na legitimação das desigualdades sociais (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2002; 

BOURDIEU, 1998). Por conseguinte, incluirá, também, teóricos que compreendem a 

diversidade lingüística como fenômeno natural da comunicação e que apregoam a 

investigação e construção de propostas pedagógicas que favoreçam a coexistência entre essas 

várias expressões lingüísticas (MOTA, 2002; SOARES, 1987). 

Não se pretendeu, aqui, fazer uma busca exaustiva da literatura existente sobre o 

assunto, tendo em vista os limites de tempo para conclusão da pesquisa. Apesar de a infância 

ser objeto de estudo recente na Antropologia, o número de pesquisas sobre este tema é 

crescente. Além disto, já existe uma gama de material publicado na área de Educação sobre as 

brincadeiras infantis e educação escolar, sendo difícil poder abarcar tudo isso ao longo de dois 

anos. Ocorrem, também, as minhas próprias limitações: há um número significativo de 

trabalhos sobre a infância, sobretudo na Antropologia, publicados apenas em inglês, idioma 

que não domino o suficiente para poder fazer uma leitura aprofundada desses mesmos 

trabalhos. Penso, no entanto, que o conjunto de obras utilizadas neste estudo é representativo 

no que se refere aos debates epistemológicos e metodológicos em curso, fornecendo a base 

teórica que permitiu o desenvolvimento e aprofundamento das análises empreendidas.  

Como ponto de partida para a investigação, formulei algumas questões: Qual é a 

escola, onde está situada, como ela se constitui e se insere no atual panorama educacional? 

Quem são as crianças e quais são as suas brincadeiras? O que elas expressam? Em quais 

circunstâncias elas se manifestam? Como, quando e onde se manifestam? Que impactos 

provocam? É possível a escola conciliar o brincar9 das crianças à sua tarefa de promover a 

                                                           
9 No entender de Huizinga (1996, p. 10), o brincar, o jogo, “trata-se de uma atividade voluntária. Sujeito a 
ordens, deixa de ser jogo, podendo no máximo ser uma imitação forçada. Basta essa característica de liberdade 
para afastá-lo definitivamente do curso da evolução natural”. Para o autor, as crianças brincam porque gostam de 
brincar e é nisto que reside sua liberdade.    
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aquisição de outros saberes, igualmente imprescindíveis na preparação para a vida em 

sociedade, como, por exemplo, ler e escrever? Essas indagações me levam à pergunta central 

dessa pesquisa: o brincar é uma expressão que a escola silencia?  

Tomando essas primeiras indagações como referência, adotei como critério, em 

campo, observar a escola como um todo (aspectos institucionais, projeto político pedagógico, 

a formação do corpo docente, discente e dos demais funcionários, a sua localização, a 

dinâmica das atividades diárias etc.). As brincadeiras – o objeto da pesquisa – foram 

observadas em todas as situações e circunstâncias em que estas se manifestaram: no recreio, 

nas salas de aula e nas demais situações da rotina escolar tais como, na hora da chegada, na 

hora da merenda, na hora da saída etc., sejam estas espontâneas ou dirigidas pelos 

professores, imbuídas ou não de expectativas pedagógicas, individuais ou coletivas. Busquei 

ficar atenta, ao máximo, ao modo como as crianças se posicionavam e se articulavam para 

brincar em meio às normas e rituais pré-estabelecidos pelos adultos, em contraste ou 

consonância com as outras atividades escolares, como atenta, também, aos seus estados de 

ânimo nas diversas circunstâncias, a sociabilidade, enfim, ao conjunto de gestos, posturas, 

comportamentos e expressões das crianças.  

A minha estada em campo durou cerca de seis meses, distribuídos ao longo de dois 

anos letivos (2006 a 2007). Nesses meses, estão inclusos: outubro e novembro de 2006, 

março, abril, maio e junho de 2007. A cada visita que fazia por mês, buscava observar uma 

semana corrida de aula. Considerando que cada ano letivo tem uma durabilidade de mais ou 

menos oito meses, pude obter um panorama mais ou menos contínuo do que ocorre com as 

crianças e as suas brincadeiras. Ter distribuído o tempo do trabalho de campo deste modo, se 

deve ao fato de se reconhecer que as mudanças climáticas e as que delas decorrem interferem 

no modo como as crianças brincam (NUNES, 2002). Outras mudanças provenientes do 

calendário de festividades da comunidade também costumam envolver e interferir na 

dinâmica escolar e por sua vez no brincar das crianças.  

Os métodos que utilizei para obter as informações aqui explicitadas foram: a 

observação participante, conversas informais e entrevistas informais. Para o registro do que ia 

sendo observado e coletado, utilizei o diário de campo onde anotava sistematicamente o que 

ocorria a cada dia e depois organizava essas informações em relatórios mais elaborados, 

buscando tecê-las do modo como eu as apreendia e lia. Após algumas visitas, também foi feita 

a captação de imagens em fotografia e vídeo. As filmagens, entretanto, constam de um 

número ínfimo, por só ter contado com esse recurso quase no final do trabalho. 
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O método de pesquisa aqui adotado foi pautado na busca por uma compreensão 

renovada da criança, compreendendo que ela não se submete passivamente ao seu meio, que 

ela o transforma à medida que interage com ele. 

 Reconhecendo a sua agência social e cultural, a pesquisa buscou uma perspectiva da 

criança que considerou “essencial a incorporação de diferentes dimensões de sua constituição 

e percebendo-a como um outro a ser ouvido, percebido, respeitado e acima de tudo, vista 

como sujeito ativo do processo social” (MARTINS FILHO, 2006, p. 2). 

A criança também é produtora de cultura e é nesta perspectiva que os seus brincares 

serão observados: como uma expressão cultural que é aprendida e transmitida a partir de 

mecanismos peculiares que se dão entre as crianças e na sua interação com o mundo.  

Mas, diante disto, cabem aqui as perguntas: como entender o modo como a criança 

constrói cultura? Como entender as suas produções culturais? O que seria mesmo lhe dar a 

voz? Como se dá a sua agência social? Conforme Martins Filho (2006, p. 2):  

 

outro questionamento pertinente à discussão é assinalar e esclarecer o que entende-
se por Cultura. Qual a concepção conceitual que se tem deste termo? Com isto, o 
conceito de cultura é abordado como expressão de vida. É estar aberto a todas as 
possibilidades criativas, é um modo especifico de ver, sentir, tocar, ouvir, 
representar e relacionar-se com o mundo em que se vive. Portanto, exige que 
desvencilhemo-nos dos preconceitos, e passemos a privilegiar códigos e significados 
simbólicos partilhados entre sujeitos sociais de um mesmo espaço geográfico, 
histórico, político, econômico e cultural. 

 

Uma pesquisa que tem a pretensão de dar a voz às crianças requer a compreensão de 

que a infância não deve ser tratada de modo universal. Muitos dos estudos existentes sobre a 

infância vêm constatando que esta não pode ser vista de maneira única. Segundo esses 

estudiosos, o que há, na realidade, é a existência de várias infâncias que se formam a partir do 

contexto cultural e social em que estão inseridas. As diferenças culturais conferem, a cada 

uma delas, diferenças peculiares. A infância sob esta perspectiva é considerada plural.  

 

As condições sociais em que vivem as crianças são o principal factor de diversidade 
dentro do grupo geracional. As crianças são indivíduos com a sua especificidade 
biopsicológica: ao longo da sua infância percorrem diversos subgrupos etários e 
varia a sua capacidade de locomoção, de expressão, de autonomia de movimento e 
de acção etc. Mas as crianças são também seres sociais e, como tais, distribuem-se 
pelos diversos modos de estratificação social: a classe social, a etnia a que 
pertencem, a raça, o género, a região do globo onde vivem. Os diferentes espaços 
estruturais diferenciam profundamente as crianças. 
A sociologia da infância tem vindo a assinalar a presença destas variações 
intrageracionais e recusa uma concepção uniformizadora da infância. Não obstante, 
considera, para além das diferenças e desigualdades sociais que atravessam a 
infância, que esta deve ser considerada, no plano analítico, também nos factores de 
homogeneidade, como uma categoria social do tipo geracional própria. Isso significa 
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que se considera a infância nos factores sociais à posição de classe, ao gênero, à 
etnia, à raça, ao espaço geográfico de residência (SARMENTO, 2005, p. 370). 

 

Reconhecendo que os diferentes espaços estruturais diferenciam profundamente as 

crianças, o ambiente escolar nas suas várias especificidades se apresenta favorável para 

investigar a infância porque se trata de um lugar onde, cada vez mais, na contemporaneidade, 

a criança é posta e pensada.  

Há, também, a necessidade do despojamento do pesquisador da atitude adultocêntrica 

que, historicamente, marcou os estudos sobre a infância (NUNES, 1999). Esta atitude foi, 

inclusive, um dos pontos principais da revisão crítica dos estudos sobre a infância iniciada nos 

anos 80. Numa reflexão mais recente, Carvalho e Nunes (2007) chamam a atenção para o 

seguinte:  

 

O pesquisador, como adulto, não está isento da sua própria concepção de infância, e 
da interferência da relação criança-adulto na relação pesquisado-pesquisador. Isto 
encerra uma questão metodológica crucial, uma vez que são os adultos 
pesquisadores que escolhem, dão forma e expressão aos ‘pontos de vistas das 
crianças’, seja qual for o método ou a forma como estes são revelados. [...] Para 
Nunes, a chave crucial neste processo está na qualidade da relação estabelecida 
com as crianças, como o que fazemos ao estar com elas, ou a coragem de não 
fazer nada e permitir, quer seja como professores, educadores, pesquisadores, 
amigos ou parentes, que a criança se manifeste como lhe aprouver (grifo nosso). 
A recente Antropologia da Infância está atenta a este fato e tem fornecido 
orientações que a autora reconhece como significativas e incontornáveis para se 
estudar a infância. Contudo ela insiste que não se trata de algo que se aprenda 
apenas teoricamente, pois é uma questão que tem a ver com os princípios e com a 
ética do relacionamento com o outro que a criança é (NUNES, 2003, p. 27 apud 
CARVALHO; NUNES, 2007, p. 7). 

 

Nesta pesquisa, o método utilizado na busca por dar a voz às crianças teve como base 

o intuito do despojamento da atitude adultocêntrica que, no meu entendimento e mais uma vez 

de acordo com Carvalho e Nunes (2007), não pretende negar a importância de alguns métodos 

utilizados nas pesquisas sobre as crianças, aplicando-lhes entrevistas, proporcionando-lhes a 

participação em debates, em passeatas, permitindo-lhes fotografar, filmar etc.; nem negar a 

dimensão político-pedagógica que esses métodos possam ter. No entanto, diante destas 

práticas, como atentam essas duas pesquisadoras, cabe:  

 

[...] a incômoda pergunta... será que a agência das crianças só é passível de se 
manifestar (ou de ser reconhecida) em ações que são típicas do universo dos 
adultos? Será que na ânsia de tornar a criança um agente social e de lhe reconhecer 
uma sociabilidade plena, nós, adultos, cientistas e cidadãos, estamos correndo o 
risco de as adultizar? Não estaremos repetindo, em grande parte, a atitude que 
constituiu a crítica aos paradigmas anteriores, apenas revestindo-a de palavras 
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politicamente corretas, modernas e sofisticadas, encaixadas no atual discurso 
científico? (CARVALHO; NUNES, 2007, p. 11). 
 

Este cuidado para com as práticas metodológicas que busquei empregar na pesquisa 

tomou como referência tais perguntas de fundo. Portanto, busquei basear-me numa atitude 

para com as crianças, muito mais de escuta e de acolhimento, que inquiridora. Não fui a 

campo com uma série de indagações prontas, com questionários a serem aplicados, ávida por 

lhes tirar informações, lançando sobre as crianças as minhas curiosidades e expectativas. Fui a 

campo com o espírito aberto para que elas pudessem me indicar o melhor caminho para 

conhecê-las, deixando-me fruir dos seus gestos e expressões e de tudo o que me pudessem 

comunicar.  

Por confiar no quanto são repletas de saberes sobre o mundo à sua volta, procurei, 

antes, escutar o que elas tinham a dizer, respeitando, sobretudo, o seu modo de dizer, sem 

querer enquadrá-lo nos moldes de comunicação de que o adulto costuma utilizar-se. À medida 

que este meu encontro com as crianças suscitasse curiosidades, encontraria na própria 

interação com elas, um modo de indagá-las. Mas o meu intento foi, acima de tudo, estar com 

as crianças e abrir um canal entre mim e elas para que sentissem também que podiam estar 

comigo, para depois eu poder comunicar tudo o que vi e senti a partir do que elas próprias me 

apresentavam e não a partir das minhas indagações prévias. Esses procedimentos em campo 

serão explicados, quando se fizer necessário, no decorrer da dissertação.    

 

1.3 DIFICULDADES, CONSTRANGIMENTOS, ALTERAÇÕES DE PLANOS NO 
DECORRER DA PESQUISA E DA ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

No decorrer da pesquisa algumas alterações precisaram ser feitas: a re-elaboração com 

nova delimitação do objeto de pesquisa e o cronograma do tempo previsto para sua conclusão. 

Os fatores que causaram essas alterações estão relacionados à elaboração do projeto de 

pesquisa, à minha estada em campo, bem como, à elaboração da dissertação. Tudo isso exigia, 

de mim, ultrapassar obstáculos próprios de quem se lança pela primeira vez numa nova 

experiência. Nunca havia feito um trabalho de cunho etnográfico e me valia, além das 

preciosas orientações dos professores que me acompanharam, apenas da minha experiência 

educacional como professora de crianças. Valia-me da prática de observação e elaboração de 

relatórios semestrais de avaliação dos grupos que acompanhava, bem como da elaboração de 

relatórios de avaliação individual, nos quais costumava descrever as situações vistas e vividas 

com as crianças nas salas de aula, com as suas respectivas análises avaliativas. Nunca havia 
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construído, até então, um texto científico com uma maior densidade. Tudo isso, aliado às 

exigências próprias de um trabalho de pesquisa científica, acabou por demandar um tempo 

maior que o previsto para a sua conclusão. O fato, também, de precisar apoiar-me numa 

literatura sobre a infância que eu pouco havia estudado, pertencente à Antropologia e à 

Sociologia, com uma perspectiva diferente daquela em que estava mais familiarizada (a da 

Pedagogia), exigiu um tempo maior nas leituras e na realização apropriada da pesquisa 

bibliográfica.  

O trabalho de campo apresentou algumas dificuldades. Nem sempre podia me deslocar 

na data pré-estabelecida pela necessidade de responder a demandas outras do curso de 

mestrado, como leitura de textos e elaboração de trabalhos para a conclusão dos créditos das 

disciplinas, e a presença quinzenal no Fórum de Pesquisa da Linha 1. Nem sempre essas datas 

podiam aliar-se ao cronograma elaborado inicialmente, tendo, então, que o modificar.  

Ocorreram, também, imprevistos como: ir a campo e as aulas serem suspensas na 

escola por três dias, em virtude de ter morrido, de repente, uma professora de outra escola da 

rede municipal, pertencente ao povoado. Essa situação se repetiu com o falecimento da mãe 

da vice-prefeita, uma educadora de grande referência para a cidade. Além da interrupção da 

atividade escolar, houve uma mudança na programação semanal das escolas municipais que a 

homenageavam. Em uma das outras idas a campo, aconteceu uma paralisação dos professores 

que faziam uma passeata para reivindicar melhores salários, seguida logo depois de um 

período de greve. Todas essas ocorrências me levaram a prolongar o período de conclusão de 

visitas a campo. 

Apesar dos atrasos provenientes dos fatores que acabo de expor, pude fazer uma busca 

apropriada da literatura relacionada ao tema estudado, de maneira a poder fundamentar de 

modo consistente o trabalho. Pude concluir o trabalho de campo, colhendo dados etnográficos 

suficientes para conhecer muitos aspectos referentes à comunidade, à escola, aos professores, 

aos funcionários, aos alunos, às brincadeiras. A cada visita a campo, elaborava relatórios 

descrevendo as situações observadas. Após a análise dos dados recolhidos, esse material 

escrito pôde ser utilizado, com a devida seleção, na elaboração de parte da dissertação.  

Estive o tempo inteiro à vontade para observar o que fosse necessário, desde o recreio 

até atividades em sala etc. Toda a documentação que constava na escola me foi confiada. Era 

comum me pedirem conselhos em relação às atividades em sala, a como lidar com a falta de 

concentração e “disciplina” dos alunos etc. Esse contato aberto e sem reservas por parte de 

todos eles, funcionários, professores e direção, dispensou a utilização de entrevistas formais 
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para a aquisição dos dados de que necessitava. Todos eles foram sendo expostos (muitas 

vezes antecipadamente) a partir de conversas informais.  

 

1.4 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS: 

 

Este trabalho é composto por seis capítulos. No capítulo 1 foi feita a exposição do 

tema de pesquisa; uma breve explanação sobre os autores cujos textos fundamentam as 

análises e discussões do tema investigado; a apresentação dos aspectos metodológicos.  

No capitulo 2, apresento a problemática na qual o objeto de pesquisa surgiu, com base 

em alguns estudos antropológicos, sociológicos e pedagógicos que relacionam: infância / 

brincadeira / cultura / escola. A infância vem ocupando um lugar de maior destaque entre os 

pesquisadores das ciências sociais, passando a ser considerada digna de investigação para a 

obtenção de um conhecimento mais completo da sociedade. A brincadeira passa a ser 

considerada, então, uma categoria de análise imprescindível nas pesquisas que envolvem as 

crianças, pois há o reconhecimento de que ela é a sua expressão mais intrínseca. Diante desta 

premissa, será discutido como essa expressão vem sendo acolhida na escola.  

No capítulo 3, apresento o campo de pesquisa com uma breve explanação sobre o 

município de Serrinha e sobre a comunidade do povoado Saco do Correio, pertencente ao 

mesmo município. Nesta comunidade, fica situada a Escola Municipal Pedro Galiza, local em 

que este estudo de caso foi desenvolvido. Apresentarei a escola nos seus diversos segmentos e 

o modo como me aproximei do local da pesquisa.  

No capítulo 4, apresento os diferentes tempos e espaços vividos pelas crianças na 

Escola Municipal Pedro Galiza e como as crianças interagiam com eles através das suas 

brincadeiras. Os tempos e os espaços escolares se apresentam como categorias de análises 

exemplares para a compreensão da agência social das crianças, uma vez que a instituição 

escolar representa, hoje, uma das principais imposições sociais instituída para elas.   

No capítulo 5, apresento uma análise das brincadeiras das crianças na Escola 

Municipal Pedro Galiza a partir dos variados tipos de brinquedos que eram escolhidos, 

criados e brincados, entre elas, relacionando estas brincadeiras com aspectos da sociabilidade, 

coletivização, autonomia e criatividade. Apresentarei algumas definições sobre brinquedo, 

dando ênfase ao seu aspecto sócio-cultural e apresentarei, também, considerações de alguns 

autores sobre o que vem a ser brinquedo na perspectiva das crianças em contraponto com a 

perspectiva dos adultos. Os brinquedos eletrônicos e industrializados serão analisados em 
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paralelo com uma reflexão sobre os efeitos da mídia, sobretudo da televisão, na atual 

sociedade de consumo.  

No capítulo 6, farei as considerações finais. 
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2  BRINCAR E OS ESTUDOS SOBRE A INFÂNCIA  

 

Na parte inicial deste capítulo, pretendo abordar como a infância vem sendo 

apreendida entre os pesquisadores das ciências sociais e como esta nova perspectiva vem 

abrindo diversas possibilidades de pesquisa sobre esta categoria social.  

O brincar, por conseguinte, passa a ser reconhecido como uma categoria de análise 

imprescindível de ser considerada nos estudos que buscam conhecer a infância de maneira 

mais aprofundada, uma vez que é reconhecido como uma expressão própria da criança.  

Portanto, pretendo apresentar como alguns estudiosos associam o brincar à criança, 

discutindo o lugar em que, historicamente, esta expressão vem sendo tratada no âmbito 

escolar, sob o efeito de uma concepção de infância (um ser em formação) que tem vigorado 

até então e que tem sido basilar na constituição do seu projeto e discutir como o brincar – 

expressão intrínseca à criança – vem sendo acolhido na escola.  

Tomarei como referência, para esta discussão, exemplos da minha trajetória 

profissional. Esta explanação servirá tanto para a discussão ser pautada num terreno concreto 

o qual me levou à problemática que me aproximou deste tema de estudo, como para situar o 

ângulo em que me posicionei durante as minhas investigações em campo.  

Essas reflexões, no decorrer do capítulo, terão como fundamento teórico autores da 

área da Antropologia, da Sociologia e da Educação que se dedicaram ao estudo da infância, da 

instituição escolar e ao componente lúdico da cultura.   

 

2.1 BRINCAR: UMA EXPRESSÃO FUNDAMENTAL DA INFÂNCIA À LUZ DE        
ALGUNS AUTORES 

 

É crescente o reconhecimento de que para se conhecer de maneira mais completa uma 

determinada sociedade faz-se necessário buscar conhecer a sua infância (NUNES, 1999). Esta 

compreensão vem aumentando o interesse de estudiosos em pesquisar temas relacionados à 

criança, com base na construção de um universo que lhe é próprio, diferenciado 

qualitativamente do mundo adulto. Esses estudos vêm contribuindo para que a infância não 

seja mais vista como uma experiência parcial da sociedade, mas como um grupo social que 

participa ativamente na construção da cultura, capaz de apropriar-se dos seus saberes e, 

portanto, capaz de contribuir para a construção de novas realidades, de novas maneiras de 

viver e de interagir com o mundo. 
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No entanto, como assinala Nunes (2003, p.32), uma vez reconhecendo, do ponto de 

vista teórico, a criança como agente social ativo e, com isso, podendo dispor das várias 

possibilidades de investigação sobre a infância, “é preciso ir mais adiante” e focar a atenção 

em saber qual o modo mais apropriado para tais investigações, a fim de tornar possível 

identificar de maneira mais assertiva quais os meandros deste processo de participação das 

crianças na vida social. Antes de qualquer coisa, torna-se necessário afastarmo-nos de uma 

visão adultocêntrica que vem permeando os estudos sobre a infância e buscar desvelar “como 

e o que aprender com as crianças e sobre elas’” (NUNES, 2003, p. 312).  

Para se construir uma boa etnografia sobre a infância, a autora chama a atenção para a 

necessidade de o trabalho desenvolver-se com base na identificação de categorias de análise 

que podem melhor nos revelar acerca de tal objeto e que podem melhor proporcionar um 

recolhimento etnográfico de qualidade. Após citar algumas categorias de análises clássicas 

dos estudos antropológicos que melhor se prestaram aos seus estudos sobre crianças indígenas 

e baseada, também, em outras experiências que teve com crianças de outras sociedades, a 

autora sugere o “brincar” como sendo uma das categorias endêmicas da infância e, portanto, 

imprescindível de ser considerada nos estudos antropológicos.  

 

A observação e análise que o ‘brincar’ enseja, aplica-se tanto a possibilidades intra 
como interculturais, o que de imediato confere a esta categoria um elevado potencial 
reflexivo. [...] Nos meus estudos continuarei a perseguir a idéia, portanto, de que o 
‘brincar’ e as ‘brincadeiras’ constituem cruciais chaves de acesso ao universo da 
infância, em todas as suas variantes socioculturais e em todos os momentos 
históricos, quaisquer que sejam os temas que se queira explorar (NUNES, 2003, p. 
319). 
 

Alinhando-me às idéias de Nunes (2003), acredito que aprender a observar com 

acuidade a maneira como as crianças brincam pode nos permitir conhecê-las de modo 

substancial. Inegavelmente, a brincadeira é uma das principais maneiras que a criança 

encontra para se expressar e, portanto, é um dos modos que ela encontra para afirmar-se 

diante de si, diante do outro, diante do mundo, uma das suas expressões mais genuínas. Pode-

se dizer, por sua vez, que a brincadeira é uma das atividades mais significativas para a 

participação social e cultural, para a construção da identidade, para o processo de socialização 

e sociabilidade, bem como, para o desenvolvimento da criança. 

Antes de qualquer coisa, faz-se necessário assinalar que, independentemente de qual 

tenha sido a perspectiva usada para se obter uma melhor compreensão sobre infância, outros 

pesquisadores, na área da Sociologia, da Psicologia e da Educação, reconheceram do mesmo 

modo, o brincar como uma expressão fundamental da criança, como um meio de ela se inserir 
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e participar na vida social e cultural; como uma das principais vias de acesso para entendê-la e 

conhecê-la.  

Um dos grandes psicólogos infantis, o austríaco Bruno Bettelheim, autor de vários 

estudos sobre a infância, revela o seguinte:  

 

Através de uma brincadeira de criança, podemos compreender como ela vê e 
constrói o mundo – o que ela gostaria que ele fosse, quais suas preocupações e que 
problemas a está assediando. Pela brincadeira, ela expressa o que teria dificuldade 
de colocar em palavras. Nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua escolha 
é motivada por processos íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O que está 
acontecendo com a mente da criança determina suas atividades lúdicas; brincar é a 
sua linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo se não a entendemos 
(BETTELHEIM, apud: ARAUJO, 2002). 

 

Melanie Klein (1975), umas das principais contribuintes para a extensão da psicanálise 

às crianças, reconheceu que a técnica analítica com crianças deveria diferenciar-se da técnica 

usada para adultos e constatou que a presença de brinquedos era essencial na análise com 

crianças. Ela desenvolveu, a partir daí, a técnica da análise infantil pelo brinquedo. Para 

Klein, “o lúdico é um meio de expressão para a criança, ou melhor, o seu meio de expressão 

fundamental; expressão simbólica de experiências e desejos” (KLEIN apud: MARCELLINO, 

1990, p. 77). 

Para Winnicott (1975), que também se dedicou à análise infantil, a sociedade, além de 

poder ser examinada a partir do seu aspecto patológico, pode ser examinada a partir da saúde. 

Ele diz: 

 

Podemos examinar a sociedade em termos das doenças [...] Não escolhi examinar a 
sociedade sob esse aspecto. Escolhi examiná-la em termos de sua saúde, isto é, em 
seu crescimento ou rejuvenescimento perpétuos, naturalmente a partir da saúde de 
seus membros, psiquiatricamente sadios (WINNICOTT, 1975, p. 190). 
 

 E no entender deste psicanalista, “[...] é a brincadeira que é universal e que é própria 

da saúde: o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde [...]” (WINNICOTT, 1975, p. 

63).  Para ele, esta atividade diz respeito, essencialmente, à satisfação, à alegria, ao júbilo, à 

criatividade. Ele diz que é “no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou 

adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o 

indivíduo descobre o eu (self)” (WINNICOTT, 1975, p. 80). Portanto, o brincar foi 

considerado também por ele um aporte imprescindível para a comunicação entre paciente e 

analista. Um meio de escuta fundamental da criança. E acrescenta que “é com base no brincar, 

que se constrói a totalidade da existência experiencial do homem” (WINNICOTT, 1975, p. 
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93). Deste modo, ele reconhece a brincadeira como sendo a base para a participação cultural: 

“[...] o brincar conduz naturalmente à experiência cultural e, na verdade, constitui seu 

fundamento” (WINNICOTT, 1975, p. 147).    

Outro estudioso, Jean Chateau, também estabelece uma relação entre o jogo e a 

criação cultural. Ele reconhece o jogo como sendo um exercício de todas as faculdades da 

criança contendo um caráter gerador de atividades superiores, concluindo que “[...] é pelo 

jogo que a humanidade se insinua por toda parte, e é pelo jogo que essa humanidade se 

desenvolve” (CHATEAU apud MARCELLINO,1990, p. 48). 

Para Marcellino (1990, p. 55), a inserção da criança na sociedade acontece 

efetivamente através da possibilidade da vivência do lúdico. Este pesquisador faz uma crítica 

a nossa sociedade contemporânea que, segundo ele, tira o direito da criança brincar, pelo furto 

ou pela negação do lúdico, do laser, da festa: “as crianças não têm tempo e espaço para a 

vivência da infância, como produtoras de uma ‘cultura infantil’, e isso independentemente de 

sexo, ou das classes sociais”. Com isso, Marcellino se posiciona com uma idéia contrária 

àquela que constitui a da maior parte das instituições escolares, que é a de se querer preparar a 

criança para um futuro, com um gama de tarefas que não lhe dizem respeito, sem deixar que 

ela viva o seu presente (a sua infância) integralmente, afastando-a do componente lúdico da 

cultura. 

Rubem Alves, psicanalista, filósofo da educação e também professor, vê uma estreita 

relação entre a brincadeira e a poesia, e diz que em ambos os casos o que acontece é a 

emergência da alma rompendo com o estabelecido, com o principio da realidade, anunciando 

que o mundo deve ser transformado segundo as exigências do desejo. Ao endossar as idéias 

defendidas por Marcellino10, no que concerne à importância do lúdico na educação das 

crianças, este filósofo diz que:  

 

[...] a educação tem de redescobrir suas origens na Alma. Pois animar é vibrar a 
Anima, alma, vida: resgatar a Alma das sepulturas onde ela se encontra enterrada. 
Antes de tudo o que possamos aprender objetivamente sobre o mundo, antes e além 
de todo o saber competente que possamos desenvolver, é necessário descobrir este 
mundo como destino e missão: ele precisa ser transformado segundo as exigências 
do Desejo. O mundo inteiro como Brinquedo: haverá coisa mais bela que se possa 
desejar? (ALVES apud MARCELLINO, 1990, p. 15). 
 

Enumeraria outros estudiosos que reconheceram o brincar como sendo uma expressão 

fundamental da infância (BENJAMIM, 1984; BROUGÉRE, 2002; KISHIMOTO, 2005) e 

                                                           
10 Rubem Alves é autor do prefácio do livro de Nelson Carvalho Marcellino, intitulado, A Pedagogia da 
Animação, publicado em 1990. 
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como sendo o meio pelo qual ela participa ativamente da cultura, mas creio que as citações 

acima já são suficientes para reconhecer o quão importante é para as crianças brincar, a 

importância das suas brincadeiras e para compreensão do que vai ser apresentado nesta 

pesquisa.  

Esta citação acima de Rubem Alves remete-me às perguntas: O que querem as 

crianças? O que quer a escola? 

 

2.2 O QUE QUEREM AS CRIANÇAS? O QUE QUER A ESCOLA?  

 

Sob o efeito de algumas concepções que vêm sendo construídas sobre a infância, a 

escola representa, hoje, um dos principais espaços onde a criança é inscrita socialmente e 

culturalmente. Dentre tais concepções, talvez a predominante, entende a criança como ser 

social em formação, desprovida de vontade e racionalidade próprias, mas com potencialidades 

para, apenas num futuro próximo, poder participar efetivamente da vida em sociedade e de 

exercer a sua cidadania. A escola passa a ser, então, um lugar, em primazia, para garantir a 

formação da criança, numa promessa de um futuro igualitário de oportunidades e de inserção 

social. 

 

Em suma, uma concepção clássica de cidadania recusa o estatuto político às 
crianças.  Na verdade, não é apenas esse estatuto que é recusado. É proposta, a partir 
da concepção de menoridade da infância (não apenas etária, mas cívica, além de 
“racional”, como vimos acima), uma condição de acesso futuro à cidadania plena 
que não passa apenas pela simples passagem dos anos, mas decorre da 
compulsividade da frequência da escola. Espaço institucional onde cabem todas as 
utopias igualitárias, tanto quanto os processos mais refinados de dominação, a escola 
foi sendo historicamente tematizada pela modernidade como o lugar da formação de 
jovens cidadãos, plenos de direitos, capacidade e competência, para competirem 
e/ou se solidarizarem numa sociedade com igualdade de oportunidades 
(SARMENTO, 2007, p. 13). 

 

Em contrapartida, ainda segundo Sarmento (2007), a escola está em conformidade 

com os processos de disciplinamento da infância que historicamente vêm sendo instituídos e 

que são naturalmente ligados à criação da ordem social dominante. A escola, neste caso, se 

apresenta como um “palco conflitual” tanto para uma prática político-pedagógica de 

ampliação aos direitos das crianças como para práticas que reproduzem a inscrição histórica 

da dominação.    

 

Ao mesmo tempo que a modernidade introduziu a escola como condição de acesso à 
cidadania realizou um trabalho de separação das crianças do espaço público. As 
crianças são vistas como os cidadãos do futuro; no presente, encontram-se afastadas 
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do convívio colectivo, salvo no contexto escolar, e resguardados pelas famílias da 
presença plena na vida em sociedade (SARMENTO, 2007, p. 140). 

 

Torna-se pertinente, então, buscar uma melhor compreensão da infância a partir da sua 

estada na vida escolar. Esta investigação pode elucidar aspectos relevantes acerca da�

complexidade da sua existência social, sobretudo, acerca dos mecanismos de resistências à 

proposta de dominação que o adulto quer exercer sobre a criança. O projeto escolar, como 

afirma Sarmento (2007), em muitas de suas dimensões, serve a este propósito de dominação, 

quer seja no afastamento social que a sua dinâmica e estrutura propiciam, quer seja no 

domínio cultural, lingüístico e ideológico inculcados nos seus conteúdos pedagógicos formais 

e tantas outras.  

O fato de nem sempre as crianças serem entendidas ou tratadas como sujeitos sociais 

ativos “capazes de criar um universo sócio-cultural com uma especificidade própria, produtor 

de uma reflexão crítica sobre o mundo dos adultos” (SILVA; NUNES, 2002, p. 20), 

corroborou para que prevalecesse uma pedagogia onde a cultura da criança não fosse vista 

com a devida importância: 

 

Majoritariamente, até então, perduravam conceitos evolucionistas e funcionalistas 
que confundiam as etapas de maturidade biológica e o desenvolvimento social, 
considerando toda e qualquer atividade da criança como importante apenas à medida 
que forneciam indicações sobre a sua futura participação e integração no mundo dos 
adultos. O modelo de desenvolvimento infantil construído por Jean Piaget a partir da 
década de 20 é crucial para entendermos a formulação dessas idéias, uma vez que as 
influenciou e, simultaneamente, foi influenciado por elas (SILVA; NUNES, 2002, p. 
19).      

 

Os novos estudos antropológicos e sociológicos, realizados nas décadas de 70 e 80, 

prepararam o terreno para a eclosão de um novo paradigma para o estudo da infância, 

sistematizado em 1990 por Allison James e Alan Prout, vindo a tornar-se referência crucial e 

incontornável nas pesquisas que desde então se fizeram. O paradigma de James & Prout 

baseava-se em seis princípios básicos, dentre os quais, que “a infância deve ser entendida 

como construção social, fornecendo assim um quadro interpretativo para os primeiros anos de 

vida humana” e que “deve ser considerada como variável de análise social, tal como gênero, 

classe ou etnicidade”. A infância, dentro desta perspectiva, aparece como um componente 

específico estrutural e cultural das várias sociedades (SILVA; NUNES, 2002, p. 18).  

Para James e Prout, as teorias construtivistas de Piaget, “baseadas num pressuposto de 

crescimento natural e em etapas, da simplicidade para a complexidade, do irracional para o 

racional”, causaram impacto e foram persistentes porque serviram a um modelo de 
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racionalidade adulta e que, portanto, tornaram-se confortáveis sem dar muita margem para se 

explorar outras alternativas. Por isso que vêm sendo tão resistentes a críticas e puderam se 

enraizar nas nossas mentes como “verdades” e, mesmo no âmbito da psicologia, só 

começaram a ser questionadas a partir da década de 80 (SILVA; NUNES, 2002, p. 19).  

Já dentro desta nova perspectiva, apresentada por esses dois cientistas, se começa a 

atentar para o fato de que as crianças têm algo original a dizer e que estabelecem uma relação 

dialógica com o mundo a sua volta, possuindo modos próprios de ação e de expressão:  

 

Passa-se, assim, de uma concepção de socialização como ‘enculturação’ (mecanismo 
integrador da criança à sociedade, por intermédio da formação de indivíduos 
ajustados social e emocionalmente aos padrões de comportamento e aos papéis 
sociais de ordem estabelecida, entendida como perene e coesa) a uma concepção 
dinâmica e historicizada de cultura, em que as crianças passam a ser consideradas 
seres plenos  (SILVA; NUNES, 2002, p. 20).  
 

Esta nova perspectiva aponta, também, para a necessidade de se construir um projeto 

escolar cuja participação da criança não seja mais passiva. A escola não pode mais ser 

concebida de maneira unilateral, como um espaço criado pelos adultos “para as crianças”, 

como se elas não pudessem se pronunciar acerca daquilo de que necessitam, mas sim, de 

forma bilateral, juntamente “com as crianças”, escutando delas as suas demandas. Mas cabe 

buscar o entendimento de qual seria a melhor forma de ouvi-la.  

A instituição escolar, vista e compreendida como sendo um espaço sócio-cultural, se 

apresenta com uma rede complexa de inter-relações. Esta perspectiva aponta para a 

necessidade de se identificar os vários processos sociais que nela interagem e as várias vozes 

que nela circulam para caminharmos em direção a uma prática pedagógica democrática, 

pautada no diálogo respeitoso entre os agentes que a compõem (DAYRELL, 2006). 

O respeito às diferenças culturais e à diversidade lingüística, bem como o cuidado com 

as questões de identidade (gênero, raça, idade, crenças, etc.) apresenta-se, deste modo, como 

grande desafio para a instituição escolar enfrentar, no sentido de caminhar rumo a uma nova 

abordagem pedagógica que põe o diálogo como o eixo na construção de suas práticas. Para 

tanto, faz-se necessário levar em conta:  

 

[...] a dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano, levado a efeito por homens e 
mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, 
enfim, alunos e professores, seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, 
presentes na história, atores na história. (DAYRELL, 2006, p. 136). 
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Novas propostas pedagógicas poderão ser concebidas, então, a partir da análise crítica 

das inter-relações que se estabelecem entre os sujeitos sociais que compõem o universo 

escolar, uma vez que, de acordo com Dayrell, a escola, entendida como um espaço sócio 

cultural, é ordenada em duas dimensões:  

 

Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam unificar e 
delimitar a ação dos seus sujeitos. Cotidianamente, por uma complexa trama de 
relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que incluem alianças e conflitos, 
imposição de normas e estratégias individuais, ou coletivas, de transgressão e de 
acordos.  Um processo de apropriação constante dos espaços das normas, das 
práticas e dos saberes que dão forma a vida escolar. Fruto da ação recíproca entre o 
sujeito e a instituição, esse processo, como tal, é heterogêneo. Nessa perspectiva, a 
realidade escolar aparece mediada, no cotidiano, pela apropriação, elaboração, 
reelaboração ou repulsa expressas pelos sujeitos sociais   (DAYRELL, 2006, p. 
137). 

 

Analisar o modo como cada um desses sujeitos se posiciona, quais discursos 

permeiam essas inter-relações e como eles se processam, quais as relações de poder que são 

construídas a partir daí, sugere ser um meio eficaz para dar início a uma nova concepção de 

ensino que busca ter como princípio o diálogo democrático entre os diversos agentes que 

constituem a escola, bem como promover o espaço para a expressão das diversas expressões 

culturais que ali possam transitar.   

Deste modo, estou tomando como objeto de discussão para este texto uma das tantas 

inter-relações que acontecem no âmbito escolar e que merece toda a nossa atenção. Levantarei 

alguns pontos acerca do dinamismo, do fazer cotidiano que se dá, comumente, entre os 

adultos e as crianças nas instituições escolares. Dayrell, se considerarmos o caráter 

abrangente da citação acima, implicitamente já a mencionara, quando se referiu à inter-

relação que se dá entre alunos e professores.  

O fato de destacar a relação entre o adulto e a criança para esta discussão parte da 

seguinte premissa: historicamente, a escola vem se afirmando como uma instituição 

homogeneizadora que “expressa uma lógica instrumental, que reduz a compreensão da 

educação e de seus processos a uma formação de instrução centrada na transmissão de 

informações. Reduz os sujeitos a alunos, apreendidos, sobretudo, pela dimensão cognitiva”. 

(DAYRELL, 2006, p. 140). Da vida desses sujeitos, são desconsideradas as realidades social 

e econômica, a herança cultural, a idade, o sexo, bem como os conhecimentos adquiridos fora 

da escola e outras dimensões da sua existência. Assim, a instituição escolar, de acordo 

também com Bourdieu, vem assumindo o seu papel de reprodutora das desigualdades sociais 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 19). 
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Sabe-se que as relações sociais se dão, sobretudo, através de atos de linguagens. A 

escola, ao reproduzir as relações sociais, promove uma série de atos de linguagem que devem 

ser considerados para organizar as suas atividades curriculares, uma vez que, segundo 

Bourdieu, “não se pode dissociar a linguagem da estrutura social em que é usada” (SOARES, 

1987, p. 55) As linguagens, com suas normas, se manifestam, assim, como construção 

cultural de uma comunidade.  

Uma vez que a escola analisada como “espaço sócio-cultural implica, assim, em 

resgatar o papel dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto instituição”, 

(DAYRELL, 2006, p. 136) a criança, neste caso, deve ser ouvida como portadora de uma 

cultura própria, com suas expressões, saberes e fazeres. A instituição escolar deve atentar para 

a importância de se buscar estabelecer um diálogo entre o adulto e a criança, no qual sejam 

consideradas as singularidades de cada um deles.  

Essa discussão acerca de adotar uma pedagogia pautada no diálogo e no respeito à 

diversidade lingüística remete-me para os questionamentos explicitados por Mota (2002), 

num texto em que trata de inclusão e exclusão a partir da reflexão acerca dos caminhos da 

linguagem da vida e da escola: Que linguagem quer a escola? Que linguagem é usada pelos 

sujeitos que ali transitam, mais especificamente, os alunos? É possível estabelecer uma 

convivência saudável entre essas linguagens? 

Antes de dar início a esta discussão, faz-se necessário, mormente por se tratar de 

crianças, ampliar a noção de linguagem para além da expressão verbal, ou seja, 

consideraremos como linguagem o conjunto de meios apropriados para a realização da 

comunicação, as diversas situações de interlocução, de interação social. Consideraremos 

também, como linguagem, outras formas de expressão, especialmente, a lúdica etc. Mas para 

isto, antes me imbuí, entre tantas outras similares, de uma das definições de linguagem: 

 

Linguagem é qualquer e todo sistema de signos que serve de meio de comunicação 
de idéias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais 
etc., podendo ser percebida pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a 
distinguirem-se várias espécies de linguagem: visual, auditiva, tátil, etc., ou, ainda, 
outras mais complexas, constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos. Os 
elementos constitutivos da linguagem são, pois, gestos, sinais, sons, símbolos ou 
palavras, usados para representar conceitos de comunicação, idéias, significados e 
pensamentos. Embora os animais também se comuniquem, a linguagem 
propriamente dita pertence apenas ao homem. [...] Não se devem confundir os 
conceitos de linguagem e de língua. Enquanto aquela (linguagem) diz respeito à 
capacidade ou faculdade de exercitar a comunicação, latente ou em ação ou 
exercício, esta última (língua ou idioma) refere-se a um conjunto de palavras e 
expressões usadas por um povo, por uma nação, munido de regras próprias (sua 
gramática). (LINGUAGEM...). 
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Por conseguinte, posso partir do pressuposto de que o brincar é uma linguagem; trata-

se de um veículo fundamental da comunicação infantil, um dos principais meios que a criança 

encontra para sentir e compreender o mundo: 

 

Ao brincar, a criança se relaciona simultaneamente com o seu mundo de dentro e 
com o mundo de fora, estabelecendo e elaborando pontes, ligações, percursos e 
direções, fundamentais para o entendimento da vida. Quero com isto demonstrar 
que, muito mais que uma lista de atividades que a criança vai desempenhando no 
seu dia a dia, o brincar é um estado de espírito que permeia esse peculiar modo de a 
criança ser e estar na vida, permitindo-lhe inteireza, integridade, invenção, e uma 
calma efervescência para a descoberta de si, dos outros, de tudo  (NUNES, 1999, p. 
208). 

 

Diante desse reconhecimento, faz-se pertinente a pergunta: Como essa linguagem vem 

sendo acolhida na escola? Ela vem sendo respeitada ou em virtude da falta de entendimento 

da sua devida importância vem sendo silenciada?  

Ao longo da minha trajetória profissional, chamava-me bastante atenção a dinâmica da 

inter-relação entre as crianças (alunos) e os adultos (professores, coordenadores, funcionários, 

pais etc.), tendo em vista a constante oposição de interesses que pude observar entre eles em 

quase todas as situações do cotidiano da escola. Observava que essa divergência, na grande 

maioria das vezes, tinha como foco de tensão o tão reconhecido interesse das crianças em 

brincar, contrapondo-se ao constante interesse dos adultos em levá-las a realizar atividades 

outras como, por exemplo, aquelas direcionadas ao aprendizado da leitura e da escrita.  

Não era muito comum que as professoras prestassem atenção às brincadeiras que as 

crianças faziam nos recreios, salvo para cuidar que não lhes acontecesse alguma coisa, como 

quedas e ferimentos. Esta atitude, porém, não se apresenta como um problema para as 

crianças no que tange à vivência dos seus brincares. As crianças sabem muito bem o que fazer 

nos seus momentos livres e não costumam solicitar a participação dos adultos: elas gostam da 

possibilidade de estarem tranqüilas e entregues às suas brincadeiras, às suas descobertas e 

experiências. O que faltava, porém, por parte das professoras, era considerar positivamente o 

interesse das crianças por brincar na escola e dar a este fato, uma atenção mais cuidadosa. 

Quando a vontade de brincar das crianças surgia no momento da aula, por exemplo, as 

professoras costumavam achar apenas que as brincadeiras atrapalhavam as lições e que as 

crianças estavam indisciplinadas. Dava-me a impressão de que elas achavam que, quando 

uma criança se estendia por mais tempo brincando, ela estava “perdendo tempo” ocupando-se 

com uma coisa não tão séria como as lições de classe. A tendência era subtrair os momentos 

de brincadeira em função dessas outras atividades. Não havia uma preocupação em buscar 
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entender o porquê de as crianças quererem tanto brincar, nem qualquer preocupação em 

buscar conciliar de maneira adequada esse interesse com os da instituição escolar. 

Não estou a dizer que o brincar deva ser tomado como o objetivo principal da escola. 

Esta instituição traz ensinamentos outros. Além dos conteúdos formais, o de aprender a lidar 

com a própria delimitação de espaços e tempos, em que se alternam tarefas que exigem 

comportamentos distintos. Cabe aos professores responsáveis ajudar a criança aprender a lidar 

com a alternância desses contextos, com essas diferentes situações: há, por exemplo, o 

momento em que é necessário voltar-se para as atividades de sala de aula. As crianças 

precisam entender que não podem brincar o tempo inteiro. Esta noção de limite ante a 

realidade é um aprendizado importante e absolutamente necessário à sociabilidade. Há que se 

buscar o melhor modo de fazê-lo. Certamente, não será tentando comprimir o momento de 

lazer das crianças no espaço escolar, uma vez que seus espaços e tempos para brincar 

livremente têm vindo a se reduzir drasticamente.  

Era mais comum, no entanto, encontrar professoras que, sob a influência de uma 

corrente de pensamento, no campo da educação e da psicologia cognitiva, que efervescia na 

época11, se abriam para novas abordagens pedagógicas, com aulas práticas para o ensino das 

diversas áreas, com elaboração de projetos de pesquisa voltados para o estudo de temas 

variados das ciências biológicas e humanas, buscando estabelecer uma espécie de 

interdisciplinaridade entre essas áreas afins. Neste caso, podia observar-se também a adoção 

de atividades lúdico-pedagógicas nas salas de aula, com jogos educativos diversos (Blocos 

Lógicos, Jogos de Encaixe, Quebra-Cabeças, Jogos de Memória etc.). Havia, também, uma 

tendência em transformar as regras das brincadeiras tradicionais, adaptando-as a temas de 

estudos. Era comum modificarem as letras das cantigas de roda, com outras de cunho 

educativo. Havia uma inclusão maior de atividades corporais, envolvendo brincadeiras e jogos 

esportivos, mas que, na sua maioria, eram dirigidos e programados para acontecerem em 

horários pré-estabelecidos. Essas atividades sempre tinham no fundo uma intenção 

pedagógica, seja ela voltada para o desenvolvimento motor ou outra.  

                                                           
11 Refiro-me aqui aos teóricos que ajudaram a formar uma concepção construtivista da aprendizagem, que parte 
do pressuposto de que o individuo constrói o seu conhecimento a partir da sua inserção no mundo, em contato 
direto com o meio exterior e com os seus pares, especulando, experimentando, selecionando, reformulando, ou 
seja, “vê o sujeito numa espiral em que desenvolvimento e aprendizagem se condicionam mutuamente e a 
estruturação e reestruturação dos esquemas mentais é assegurada pela dinâmica da adaptação, traduzida por 
processos de assimilação e de acomodação” (SOUZA, 2003, p. 38). As estruturas de pensamentos nem são 
consideradas inatas tampouco impostas às crianças de fora para dentro, como acontece no behaviorismo, mas 
construídas ao longo da vida (FREITAG, 1993) Dentre esses teóricos, estão Jean Piaget, Kolberg e demais 
cognitivistas e interacionistas como Vigotsky e Herry Wallon, por exemplo.  
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Era perceptível que a deferência que se fazia às brincadeiras, era por causa da sua 

função “educativa”, por se tratar de excelentes instrumentos pedagógicos. Neste caso, essas 

professoras consideravam a riqueza das brincadeiras, principalmente quando estas podiam ser 

usadas como um caminho mais curto e menos enfadonho para as crianças aprenderem os 

assuntos das disciplinas que elas consideravam importantes, tais como Português, 

Matemática, Ciências, História, Geografia etc. Era comum, portanto, encontrar nessas escolas, 

como uma espécie de guia de atividades para os professores, listas de brinquedos agrupados 

da seguinte maneira: aqueles que propiciavam aprendizados referentes aos conteúdos formais, 

ao desenvolvimento motor, à interação grupal etc. Era uma análise primorosa que faziam das 

brincadeiras relacionando-as a suas funções pedagógicas. No que se refere às brincadeiras nos 

momentos livres, que surgiam espontaneamente das crianças, eram estas tratadas como 

descanso e passa-tempo em relação às outras atividades.  

Mesmo adotando métodos lúdicos de ensino, o grande foco de atenção dessas 

professoras continuava sendo o de garantir às crianças o aprendizado dos conteúdos formais. 

Quero registrar claramente que não deixo de reconhecer a importância desses conteúdos 

formais (eles são imprescindíveis para a inserção da criança na vida social), e é tarefa da 

escola se ocupar em transmiti-los a seus alunos. Tampouco, deixo de reconhecer a 

importância das teorias cognitivistas, nem das novas abordagens de ensino que vêm sendo 

experimentadas a partir dos seus pressupostos teóricos. Ao contrário, gostaria de chamar a 

atenção para a importância em procurar reconhecer as brincadeiras das crianças, não apenas 

como um meio eficaz para ensinar-lhes isto ou aquilo, mas também como uma ocupação 

fundamental – rica em si mesma –, como um dos principais meios para compreender e 

conhecer a criança e dialogar com ela.  

As diferentes perspectivas que cada um desses atores (professor/aluno) apresentava 

diante do brincar estavam, a meu ver, baseadas numa condição anti-dialógica na qual 

prevalecia o interesse dos professores. No meu entendimento, em consonância com 

Marcellino, parecia haver um grande equívoco no que diz respeito à vinculação entre o lúdico 

e a educação: 

 
Do meu ponto de vista, a questão não é simplesmente educar para o amanhã, ou 
instrumentalizar o lúdico. [...] Não se trata, assim, de adaptar a criança a um mundo 
já dado, pronto, estabelecido. É preciso que as crianças se tornem aptas a optar pelas 
suas perspectivas de vida, não se adaptando, pura e simplesmente, à ‘estreiteza’ de 
horizontes já dada. Não compartilho, também, dos meios subjacentes à visão 
compensatória da educação. A vivência do lúdico aqui é entendida como valorização 
da cultura da criança, a partir, inclusive, da cultura das camadas populares da 
população e não instrumentalizada para ‘facilitar’ o inculcamento de uma cultura 
pretensamente superior (MARCELINO, 1990, p. 95).  
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Desta maneira, as crianças com as suas escolhas e no modo como brincam estão aptas, 

também, a nos dizer o que vem a ser importante para elas, o que gostariam de aprender, o que 

gostariam de fazer e comunicar. Cabe a nós, antes de qualquer coisa, buscar escutar e 

entender, a partir das suas brincadeiras, quais são as suas demandas e as suas necessidades. 

Ou seja, trata-se de enxergar, no componente lúdico da cultura da criança, uma possibilidade 

de questionamento criativo da realidade vigente. Ao passo que isto for acontecendo, creio que 

a nossa deferência às brincadeiras deve-se dar por esse viés. Creio também que assim as 

crianças poderão nos entender e nos escutar melhor. Evidentemente, que não mais submetidas 

às nossas perspectivas, aceitando passivamente as nossas propostas, mas questionando-as, 

transformando-as e ampliando-as. Aí poderá acontecer de fato uma relação dialógica entre a 

criança e o adulto.   

Esta ausência de diálogo que, ao contrário, se revelava diante de mim provocava-me 

um sentimento de inquietação no que diz respeito ao modo como se predispunham a educar as 

crianças, pois entendo que os alunos deveriam, também, participar ativamente na construção 

desse currículo. Qualquer segmento da escola, a meu ver, deveria ser pensado e elaborado a 

partir do diálogo entre os sujeitos envolvidos: professores, alunos, funcionários, pais de 

alunos e a comunidade em geral na qual a escola presta os seus serviços.  De acordo com 

Freyre (1993, p. 83) “somente o diálogo, que implica o pensar crítico, é capaz, também, de 

gerá-lo. Sem ele, não há comunicação e, sem esta, não há educação”.  

Não era esta a relação dialógica que presenciava posto que o diálogo se efetua pela 

“troca ou discussão de idéias, de opiniões, de conceitos, com vista à solução de problemas, ao 

entendimento ou à harmonia; comunicação” (FERREIRA, 1975, p 471). Ao que assistia era 

uma imposição do mundo adulto sobre o mundo da criança, pois do contrário, veríamos um 

aumento significativo de brincadeiras espontâneas, de atividades esportivas e de expressões 

artísticas, além de temas de estudos diversos e inusitados. Digo isto pautada em alguns anos 

de experiência lecionando classes infantis, quando, inúmeras vezes, fui interpelada por meus 

alunos com curiosidades do tipo: – A pedra também sente frio?; – Por que é que tudo precisa 

morrer? – Por que a gente sente medo? – O que é mais forte que o sol, que ele não consegue 

queimar, será que existe?12 E pautada, também, nos depoimentos que pude obter de alguns 

colegas de profissão: estes também constatavam que eram essas as atividades, às quais me 

referi acima, que mais interesse despertavam nas crianças. 

                                                           
12 Citações retiradas dos meus relatórios de classe da Escola Via Magia dos anos de 1999 a 2003, nas turmas de 
Educação Infantil, com crianças na faixa etária de 4 a 5 anos.  
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Apreender, portanto, as brincadeiras das crianças como uma expressão fundamental 

não se trata, somente, de passar a incluir atividades lúdicas no currículo, colocando-as a 

serviço de convenções pré-estabelecidas, mas de adquirir uma nova atitude diante da 

necessidade que as crianças demonstram em brincar. É colocar-se atentos para as brincadeiras 

espontâneas das crianças, em quaisquer das situações em que elas ocorrerem, uma vez que é 

deste modo que elas se expressam e sabem dizer o que querem e criam os seus inventos, os 

seus mundos; aprendem sobre eles e sobre todas as coisas. É procurar sair de uma posição 

onipotente no que diz respeito à função formativa que o professor exerce sobre a criança e 

abrir-se para uma elaboração conjunta de vivências e aprendizados. É, por sua vez, tratar este 

interesse em brincar com a mesma seriedade com que costumam tratar quando as crianças se 

interessam por algum livro didático ou por alguma informação acerca dos assuntos estudados 

em sala de aula, pois é brincando que as crianças melhor podem contribuir para com a vida, 

para com a cultura, para com o outro e para consigo própria; para com o intento da própria 

escola: o de educar. Entender que o tempo em que as crianças se ocupam brincando não causa 

prejuízo algum ao seu crescimento, ao seu aprendizado; muito ao contrário, contribui para que 

elas vivam a sua infância integralmente e desenvolvam as suas capacidades criativas. Como 

profere Freire (1996, p. 29), “pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o 

respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 

estímulo à capacidade criadora do educando”.  

Mas ao que venho assistindo é um furto cada vez maior do lúdico na vida da criança e 

um aumento concomitante da carga de responsabilidades outras, destinadas a prepará-las para 

um futuro de vida adulta. Sob este impacto da obrigação precoce chegam “mesmo à perda da 

capacidade para brincar. [...] É como se a criança envelhecesse prematuramente e com isso 

perdesse ‘a espontaneidade, a capacidade de brincar e o impulso criativo despreocupado’” 

(MARCELLINO, 1990, p. 65). O papel da escola frente ao componente lúdico da cultura 

infantil acaba sendo o de subtraí-lo, ou seja, a cultura anterior à escola, que a criança traz 

consigo e que continua em paralelo a se manifestar, é interrompida, causando-lhe, mais uma 

vez, de acordo com Marcellino, um enorme prejuízo no que diz respeito a sua participação 

cultural criativa: 

 

O que se verifica, hoje, é a manifestação de um processo de ruptura, ao nível da 
Escola, e de modo enfático, no início do processo de escolarização, às vezes brutal, 
com a cultura da criança, em conteúdo e forma. Assim, a ruptura não implica em 
continuidade da formação cultural pelo contato com a “tradição”, mas em negação 
que implica em substituição/imposição. O universo cultural de referencia da criança 
é abafado, esmigalhado (MARCELLINO, 1990, p.101).  
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Neste quadro, a escola que deveria instituir-se como um local que se destina à tarefa 

de educar, de viabilizar aprendizados, de garantir o desenvolvimento integral dos alunos, 

portanto, um local onde estes deveriam ter garantido o seu direito de expressão, de 

questionamento, de fala, enfim, de ser um interlocutor ativo, se apresentava para mim como 

um local que, ao contrário, se negava, na maioria das vezes, a estabelecer esse diálogo, 

apreendendo o brincar das crianças (sua expressão fundamental) não como uma atividade 

séria, mas como passa tempo; como uma atividade que não era rica em si mesma, mas rica 

enquanto tomada como recurso didático para o aprendizado das disciplinas formais. 

Não era desta perspectiva que queria atuar como professora e me aproximar das 

crianças. Não queria reduzi-las a alunos passivos que, a priori, deveriam aprender uma gama 

de informações e que nada tinham de significativo a comunicar e a ensinar, mas considerá-las 

sujeitos, com as suas especificidades, com as suas diversidades, com os seus saberes. Para 

disponibilizar-me a estar com elas, a querer educá-las, ensinar-lhes isto ou aquilo, tinha que, 

antes, buscar “compreender a vida da criança em todas as suas dimensões e relações com o 

todo, sem os limites da preocupação educacional ou de qualquer outra... simplesmente ficar 

por perto da criança para a conhecer” (NUNES, 1999, p.63). Entendê-la, não a partir do 

universo de expectativa do mundo adulto, mas a partir do que ela própria contava, 

comunicava, mostrava. Entendê-la na riqueza dos seus gestos e de tudo o que emitia enquanto 

brincava.  

 O que pude presenciar desde então foi que nunca, ao longo da minha experiência 

como professora de crianças, senti que o brincar se opunha ao aprendizado, ao crescimento, à 

falta de seriedade. Ao contrário, nas situações em que me disponibilizei ao máximo em estar 

com as crianças, respeitando as suas brincadeiras, foi que me senti mais próxima delas e senti 

o quanto pude aprender com elas e lhes ensinar também.  

De acordo com Bourdieu,  

as relações de força simbólicas presentes na comunicação lingüística definem quem 
pode falar, a quem, e como; atribuem valor e poder à linguagem de uns e 
desprestígio à linguagem de outros; impõem silencio a uns e o papel de porta-voz a 
outros (SOARES, 1987, p. 56).  

 

O brincar entendido como linguagem, pode ser entendido como um bem simbólico. Se 

a escola deixa de acolher a linguagem mais genuína da infância, que é a brincadeira, ela sofre 

o que Bourdieu chama de violência simbólica, ou seja, sofre uma dominação através da 

imposição de uma linguagem e de uma cultura dominante, neste caso, a do adulto.  
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A linguagem e a cultura do adulto passam a ser consideradas como legítimas e isto 

“conseqüentemente promove uma desvalorização de uma cultura e linguagem que, só por ser 

diferente daquela considerada legítima, é acusada de ‘deficiente’” (SOARES, 1987, p. 55). 

Além da dominação sócio-econômica, as crianças sofrem com a dominação de faixa etária.  

Como atenta Marcellino (1990), o furto do lúdico no projeto escolar em nome da 

preparação para um futuro que, por hora, não pertence à criança, retirando dela a possibilidade 

de brincar, é negar a esperança de um futuro novo e assinala:  

 

Essas colocações são aqui efetuadas, não no sentido de desviarem a atenção para as 
desigualdades de classes sociais, mas sim de chamarem a atenção para a 
especificidade da dominação, em termos, também, de faixa etária que, inclusive, a 
transcende (MARCELLINO, 1990, p. 58).    

 

Entendendo a brincadeira como um componente cultural, a escola, conforme diz Mota 

(2002), não tem o direito de exercer uma política de desconstrução de um patrimônio cultural 

tentando reduzir o espaço de manifestação do brincar com tarefas que pouco significam para 

as crianças, sem respeitar o seu tempo, a sua fala, o seu corpo, os seus mundos. Como voltar-

se para uma educação que quer privilegiar o respeito às diferenças culturais, à diversidade de 

vozes, sem atentar para as peculiaridades da cultura infantil? Sem permitir que as crianças se 

manifestem através da sua expressão mais genuína que é o brincar? 

Segundo Dayrell (2001), a aprendizagem implica no diálogo entre o conhecimento e a 

cultura do aluno. Deste modo, qual melhor maneira de se conhecer e dialogar com a criança 

senão observando-a e escutando-a nas suas brincadeiras? Comungo aqui, mais uma vez, com 

as idéias de Paulo Freyre: 

 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos 
outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a 
ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que 
aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, 
fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise de falar a ele. O que jamais 
faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até 
quando, necessariamente, fala contra posições ou concepções do outro, fala com ele 
como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O 
educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes 
necessário, ao aluno, em uma fala com ele (FREYRE, 1996, p. 113).  
 

Creio que conseguindo obter esta atitude, sem que queiramos continuar exercendo o 

domínio sobre a criança, pode ser possível encontrar meios por onde a escola possa 

disponibilizar-se a construir as suas práticas, pautadas, sobretudo, no respeito à cultura infantil 

e às suas especificidades. “Afinal, nenhum projeto educacional terá condições de dar certo se 
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desconhecer a criança à qual se destina” (NUNES, 1999, p. 71). E o modo mais apropriado 

para se conhecer o outro é dialogando com ele, dando-lhe voz ativa, escutando o que este tem 

a dizer.  

Escutar, como coloca bem Freyre (1996, p. 119), “no sentido aqui discutido, significa 

a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, 

ao gesto do outro, às diferenças do outro”. Sem que, evidentemente, como bem expõe este 

educador, se exija, daquele que escuta, sua redução diante do outro que fala, mas para 

aprender como melhor se comunicar com este outro, fazendo-se ouvir, também (FREYRE, 

1996). Em se tratando de criança, um dos principais aportes para que se estabeleça uma 

relação dialógica com ela é colocarmo-nos abertos para as suas manifestações lúdicas.  

Muito mais que um instrumento pedagógico de transmissão de uma cultura tida como 

supostamente superior (a do adulto) e um elemento compensatório utilizado como descanso e 

passa-tempo das obrigações que são impostas às crianças, a brincadeira se constitui numa 

prática criativa e questionadora da realidade vigente (Marcellino, 1990, p. 95). Portanto, abrir-

se para as manifestações lúdicas das crianças é passar a considerá-las, sobretudo, como nos 

fala Huizinga (1996), em sua significação primária, compreendendo-as como fator cultural da 

vida.  

Foi deste ponto, ou melhor, de todas essas vivências, reflexões, inquietações e 

impressões expostas acima, que as brincadeiras das crianças na escola, em suas várias 

dimensões, passaram a ser o meu objeto de pesquisa. Foram essas as preocupações que me 

fizeram querer compreender melhor este universo, buscando ir um pouco mais além da 

observação empírica, que sempre fizera, para dar a esta, agora, um caráter científico.  

Irei demonstrar de agora em diante o que as crianças na Escola Municipal Pedro 

Galiza expressam através das suas brincadeiras.  
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3 CAMPO DE PESQUISA  

 

Pretendo, neste capitulo, situar o campo de pesquisa, fazendo um relato sobre como se 

deu a formação do município de Serrinha, apresentando, brevemente, o contexto histórico-

cultural no qual ele está inserido. Apresentarei dados referentes à sua localização, ao seu 

clima, aos seus recursos naturais, à sua economia, à sua extensão territorial, etc. Em seguida, 

apresentarei informações sobre a comunidade do povoado do Saco do Correio, pertencente ao 

mesmo município, onde está situada a Escola Municipal Pedro Galiza, local em que esta 

pesquisa (um estudo de caso) foi desenvolvida. Apresentarei, também, aspectos relevantes 

sobre essa escola, referentes ao panorama institucional, a práticas pedagógicas, ao espaço 

físico, aos funcionários, às crianças etc., para tornar possível e acessível a compreensão dos 

demais capítulos.  

 

3.1 O MUNICÍPIO DE SERRINHA  

 

Serrinha é um município que fica localizado no Estado da Bahia a uma latitude 

11°39’51’’ sul e a uma longitude 39°00’27’’ oeste, estando a uma altitude de 379 metros. Fica 

situado na Mesorregião do Nordeste Baiano e Microrregião de Serrinha, a 173 km de 

Salvador, capital do Estado.    

O clima desta cidade varia do semi-árido ao úmido, e a temperatura vai de 24°C a 

32°C no verão e de 15° a 28°C no inverno. Na sua vegetação é comum encontrar a palma, o 

mandacaru, o umbuzeiro, o sisal, plantas típicas da caatinga, bem como, a baraúna, o pau-

d’árco, a catingueira, a jurubeba, o ouricuri, a pindoba etc. No período da chuva a sua 

vegetação se desenvolve bastante, mas os longos períodos de seca acabam por afetar 

seriamente plantas, animais, bem como a vida da sua população, que precisa aprender a lidar e 

a sobreviver a essa condição climática. Para o morador da zona rural, sobretudo, o período da 

seca torna a sua vida bastante dificultosa. Esta é uma das principais causas do êxodo rural no 

sertão nordestino (CAMPOS, 1998). 

A cidade de Serrinha possui mais de 100 anos de fundação. Antes de ter recebido o 

estatuto de cidade pelo Ato Estadual de 30 de Junho de 1891, as terras que hoje correspondem 

ao município de Serrinha, tiveram como seus primeiros habitantes povos indígenas13. Estas 

                                                           
13 Quanto aos primeiros habitantes, há informações de vários cronistas e pesquisadores, uma das quais considera 
que teriam sido os Tapuios (denominação genérica para os povos não falantes de Tupi), despejados que foram do 
litoral pelos Tupinaês ou Tabojaras e que assim se viram obrigados a adentrarem os sertões. Outra sugere que 
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terras, com a chegada dos portugueses, fizeram parte da rota do ciclo do gado, no período da 

colonização, “quando em fins do século XVII e ao longo de todo o século XVIII, a 

necessidade de expansão colonizadora empurrou o homem para além das léguas agricultáveis 

do massapé, projetando-o no universo cinzento da caatinga” (MELLO apud QUEIROZ, 1988, 

p.13). Foram, então, várias as expedições que saíram mato a dentro desbravando os sertões 

para a criação de gado. Essas expedições são responsáveis pela grande extensão territorial do 

Estado da Bahia e da Região Nordeste.  

A cidade de Serrinha foi se estruturando e se constituindo com a chegada do português 

Bernardo da Silva, comandante de uma das expedições da colonização portuguesa no ano de 

1715. Ele comprou parte das terras da Fazenda Tambuatá, um sítio chamado Serrinha, 

pertencente aos Guedes de Brito. Nestas terras, tanto a criação de gado como o seu comércio 

se desenvolveram bastante. Aí era, também, local para a passagem e comercialização de 

outras boiadas provenientes do Piauí e do Maranhão, pela Estrada Real, com destino a 

Salvador. Esse fluxo possibilitou que o comércio dali se expandisse ainda mais. Logo 

algumas casas foram surgindo, em seguida foi construída uma capela e o povoado foi-se 

formando. Serrinha passou, então, da condição de distrito para arraial, depois para a condição 

de vila, até receber o título de cidade no ano de 1891 (CAMPOS, 1998).  

A cultura do gado, que deu origem ao município de Serrinha, representa boa parte dos 

costumes, fazeres e saberes do povo do sertão nordestino, especialmente os pertencentes à 

zona rural.  

 

É então do embate travado pelo homem vaqueiro, obrigado a longas viagens, 
estabelecendo caminhos – estradas de boiadas –, criando vilas e cidades; da sua 
labuta diuturna com o gado e com um meio ambiente hostil, que se produz todo um 
arranjo sócio-cultural característico – uma civilização – , do qual ele é, a um só 
tempo, sua força centrípeta e centrífuga (QUEIROZ, 1987, p.14).  

 

O vaqueiro, figura central desta cultura coriácea, é fruto da miscigenação de índios, 

portugueses e, também, de africanos. Por conseguinte, a cultura sertaneja sofreu influência 

cultural desses três povos. No início do desbravar dessas terras, entretanto, com a penetração 

cada vez maior no interior, houve uma predominância maior do índio na formação do 

vaqueiro, por diversos fatores, dentre eles, o de estar mais acostumado a lidar com as 

                                                                                                                                                                                       
teriam sido os cariris em razão de vestígios da língua falada por esses grupos encontrados ainda na região até 
meados do Séc. XX. Fala-se, também, nos índios Tocós e Beritingas, talvez os mais prováveis em razão de tais 
designações serem usadas como topônimos na região (FRANCO, T., 1996). 
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condições naturais, poder se adaptar e enfrentar com mais destreza os desafios exigidos nessas 

expedições14.    

Oriunda desta cultura coriácea, há, no sertão nordestino, uma rica tradição oral: mitos, 

lendas, músicas, danças, rituais de cura, crenças, medicina fitoterápica, alimentos... e um 

vasto patrimônio material: utensílios, indumentárias, tipos de moradias etc. É neste contexto 

histórico-cultural que o município de Serrinha está inserido. São várias as manifestações 

culturais do povo serrinhense que são cultuadas até hoje, incluindo músicas, cantos e danças, 

tanto folclóricas, religiosas e outras. Há, dentre elas, a Procissão do Fogaréu, na Quinta-feira 

Santa; a Festa da Padroeira Senhora Santana, no dia 26 de julho; o Reisado, comemorado no 

dia 6 de Janeiro; as festas juninas, o São João e o São Pedro; o Bumba-meu-Boi; a Vaquejada, 

grande festa popular, que acontece em setembro, atraindo para o município visitantes de 

várias localidades do estado da Bahia e de outros estados, etc.15  

Atualmente, Serrinha possui mais de 71.383 habitantes com uma área de 772 km². 

Possui 282 indústrias e já conta com, pelo menos, 1.476 estabelecimentos comerciais. É 

produtor de argila, granito, manganês e ouro. A sua agricultura produz, abundantemente, 

manga, caju e cajá. O sisal e a mandioca são, também, bastante explorados, bem como, o 

milho e o feijão. Na pecuária são criados bovinos, ovinos, caprinos, suínos e galináceos 

(CAMPOS, 1998). 

O município de Serrinha, cuja sede está dividida em mais de trinta bairros, possui em 

torno de cinqüenta povoados, dentre eles, o Povoado do Saco do Correio, local em que 

desenvolvi esta pesquisa. Este povoado fica situado na zona rural do município, região 

limítrofe com o município do Lamarão, interior da Bahia, com acesso pela BA – 400, vicinal 

A, ligada à BR – 116, no trecho Feira de Santana/Serrinha. Ele dista quinze quilômetros da 

sede municipal e consta de simples casas pequenas, de vendas e de bodegas, de sítios e 

fazendas nos arredores. Consta, também, de uma capela e de, pelo menos, duas instituições 

educacionais, o Colégio Estadual Josevaldo da Silva Lima e a Escola Municipal Pedro Galiza.  

 

 
 

                                                           
14 Para obter um aprofundamento maior de informações acerca da cultura da criação de gado no sertão 
nordestino e como se deu a formação do Nordeste Baiano, no qual o município de Serrinha está inserido, 
consultar: (QUEIROZ, W, 1987; 1988). 
 
15 Para informações referentes à História do Município de Serrinha consultar: (ARAÚJO, A. J, 1926); 
(FRANCO, T, 1996; 1972).  
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3.2 A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GALIZA E A COMUNIDADE DO POVOADO 
SACO DO CORREIO 

 

A Escola Municipal Pedro Galiza, que serviu de campo de investigação desta 

pesquisa, atende crianças pertencentes ao Povoado do Saco do Correio e crianças pertencentes 

a outros lugarejos próximos, que se formam entre uma fazenda e outra. Essas crianças são 

filhos e filhas de trabalhadores rurais, de pouca condição econômica, empregados nas 

fazendas de gado dali da redondeza.  

Há, também, na escola, filhos de trabalhadores que possuem pequenas áreas de terra. 

Nestas terras, eles cultivam alguns produtos agrícolas e animais de pequeno porte. Um 

número muito reduzido desses pequenos produtores consegue adquirir duas a três cabeças de 

gado e criá-las nas suas terras. 

Não há, nesta região, uma situação de pobreza extrema, só em alguns casos 

específicos, mas muita gente vive, apenas, de salário mínimo e/ou recebe, também, ajuda de 

programas de assistência governamental. É comum encontrar jovens que não estudam e 

adultos analfabetos ou semi-analfabetos, o que indica a probabilidade de haver um índice 

significativo de analfabetismo. Muito provavelmente, essa situação de jovens sem 

escolaridade esteja relacionada às suas condições de vida, sobretudo, de ordem econômica, 

bem como, à precariedade do sistema formal de educação pública que ali existe. 

Tomando como referência a Escola Municipal Pedro Galiza, são várias as deficiências 

que são facilmente identificáveis no sistema público educacional daquela região. Além dos 

baixos salários dos professores, da falta de recursos materiais, das instalações inadequadas, da 

própria precariedade de transportes disponibilizados pela prefeitura, para levar os professores 

que residem na cidade até a escola, há, também, a falta de assistência da Secretaria de 

Educação do Município no sentido de qualificar os profissionais que ali se encontram, para 

lidar de maneira apropriada com a realidade local16. Os métodos de ensino, além de estarem 

distantes dos pressupostos científicos mais recentes da Pedagogia, estão bem distantes dos 

próprios princípios que regem os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino, criados pelo 

governo para serem usados na construção do currículo escolar17.  

                                                           
16 Ao visitar outras escolas próximas do povoado e a Escola Estadual Josevaldo Lima, a realidade se apresentava 
similar: instalações inadequadas, falta de espaço, pouca luminosidade nas salas de aula, falta de materiais 
didáticos, falta de acompanhamento pedagógico, etc. 
  
17 Esses Parâmetros Curriculares Nacionais foram construídos para que os educadores pudessem ter acesso aos 
princípios da reforma curricular presentes na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que foi 
reformulada e sancionada no ano de 1996, após um longo período de discussões, com base na nova Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Os Parâmetros Curriculares Nacionais servem para orientar os 
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A falta de acompanhamento pedagógico não possibilita o uso adequado, pelos 

professores, desses Parâmetros Curriculares Nacionais, culminando na prática de um ensino 

descontextualizado e bastante dissociado da realidade de vida dos alunos. As especificidades 

cultural e sócio-econômica, bem como as especificidades da vida rural, não são consideradas 

na elaboração do plano curricular. O ensino torna-se, assim, ineficiente para superar as 

carências e demandas da comunidade. A escola não dispõe, também, de um projeto político 

pedagógico que referencie e possibilite uma linha de ação cotidiana congruente e unificada 

por parte dos professores, diretores e funcionários. Isto acaba por dificultar o entendimento da 

importância de se adotar a prática constante da avaliação do trabalho pedagógico, ao final de 

cada semestre e ano letivo. Torna-se, portanto, mais difícil, ainda, poder efetuar mudanças 

que venham melhorar o desempenho da equipe de professores e, por sua vez, o nível de 

aprendizagem dos alunos. Parecia não haver nenhuma documentação no que se refere à grade 

curricular, a fichas de avaliação (com base em critérios condizentes com as crianças que ali se 

encontravam), a planos anuais, semestrais e de aulas. Enfim, a documentação que pude 

constatar, ali, referente a práticas pedagógicas, foram as cadernetas dos professores, onde 

estes tinham que anotar a freqüência das crianças e as suas atividades diárias, especificando o 

tema estudado. Havia, além dessas cadernetas, a possibilidade de observar os cadernos de 

atividades das crianças e alguns dos livros didáticos distribuídos pela prefeitura, para 

obtenção de informações sobre o que se ensinavam às crianças. Outra documentação a que 

tive acesso foi o quadro de matrícula especificando o nome completo, a faixa etária e a turma 

em que cada criança estava matriculada. Para além daquilo que me foi dado observar, e que 

acredito terem sido as únicas documentações existentes ali, não havia mais nada.   

Diante dessas dificuldades citadas e, portanto, dessa impossibilidade de revisão de 

suas práticas, o fracasso escolar das crianças é visto, muito mais, por parte dos professores e 

diretores, como sendo oriundos de deficiências dos alunos, por estes não corresponderem às 

expectativas da escola, não estudarem em casa, não receberem orientação das mães etc., que 

por razões outras, relacionadas a possíveis inadequações dos seus métodos de ensino. Salvo 

em pouquíssimas ocasiões, reconheciam não haver uma motivação maior nas aulas e não 

haver materiais didáticos para ajudar os alunos a ficarem mais atentos e interessados.  

                                                                                                                                                                                       
professores na busca de novos métodos de ensino fundamentado em um currículo atento para o desenvolvimento 
de competências básicas nas crianças e nos jovens no sentido de estes se inserirem da melhor maneira na 
sociedade. Este currículo deve ser concebido dentro de uma rede interdisciplinar e de conhecimento 
contextualizado, respeitando a sua realidade social e cultural. Portanto, espera-se que o currículo de cada escola 
possa ser revisto e modificado constantemente a partir das especificidades da comunidade na qual está inserida 
(BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Política..., 2007). 
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A direção da escola se referia, vez ou outra, ao modo inadequado de uma das 

professoras se comunicar com as crianças. Ela se queixava de essa professora falar muito alto. 

Queixavam-se também – professores e a direção – da falta de orientação pedagógica. 

Entretanto, o cotidiano escolar, o contato diário com as crianças e toda a sorte de dificuldades 

que se apresentavam no dia a dia, na labuta com as crianças, faziam com que ganhassem 

relevo as queixas referentes às deficiências que identificavam nelas: dificuldade de 

aprendizagem, falta de concentração, indisciplina, etc. Ouvia freqüentemente dos professores 

e da direção da escola, por exemplo, que as crianças chegavam lá sem saber sequer as letras 

do alfabeto, que as mães não acompanhavam as lições das crianças e que a escola tinha que 

aprová-los, apesar de tudo isso, por determinação do governo. Logo nas primeiras visitas a 

diretora da escola me disse o seguinte, referindo-se aos alunos: – Eles chegam aqui sem saber 

uma letra! Mas o que a gente pode fazer? O governo agora não deixa a gente reprovar, tem 

que ir passando. Eles não sabem nem o que é um “A”. Não sabem copiar nada! Pode? As 

mães não ligam, não acompanham o “dever”. É fogo!  

A própria concepção que os professores e a comunidade de pais tinham da escola 

dificultava a possibilidade de revisão das práticas de ensino. Estavam imbuídos, ainda, de 

uma visão bem tradicionalista do que vinha a ser escola. Para eles, trata-se de um lugar para 

se ensinar a ler, escrever e fazer operações matemáticas primárias.  A função da escola é, 

unicamente, a de levar as crianças a sentar-se nas cadeiras para fazer o “dever”.  

 

 
Foto 1: A sala de aula 

(Rosa Nunes, 2007) 
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As atividades cotidianas ministradas pelas professoras se restringem ao espaço da sala 

de aula e são basicamente voltadas para a tentativa, na maioria das vezes fracassada, de 

alfabetizar as crianças. Não há um método de alfabetização sistemático, pautado 

cientificamente, adotado pela escola. Cada professor, à sua maneira, elabora as suas aulas e as 

suas atividades. Essas atividades acabam por ser, praticamente, atividades de classe e de casa 

envolvendo a cópia mecânica e descontextualizada de numerais e de letras. As aulas 

expositivas são voltadas para a memorização, também mecânica, do alfabeto e dos numerais. 

É freqüente ouvir os professores perguntarem aos alunos, enquanto lhes explicava as 

atividades – apontando para o quadro-negro, por exemplo, uma letra do alfabeto – o seguinte: 

– Que letra é essa? E depois dessa vem qual? E assim sucessivamente. A meu ver, torna-se 

muito difícil que as crianças consigam se alfabetizar deste modo. Não há, nessas atividades – 

no que pude observar assistindo às aulas e observando os cadernos de classe das crianças – 

nenhuma noção de contexto que lhes permita compreender o porquê de as estarem fazendo, 

sequer saber o que estavam mesmo aprendendo.  

Além disso, as crianças são submetidas ao aprendizado da leitura e da escrita sem que 

o seu jeito de falar, comum aos membros da sua comunidade, seja respeitado e legitimado. A 

cultura local e a realidade sócio-econômica da comunidade de alunos são desconsideradas 

neste processo de alfabetização quando não são, muitas vezes, discriminadas. É muito comum 

presenciar falas dos professores referindo-se ao jeito de falar dos alunos, sem aproximá-los, 

de maneira adequada, da linguagem formal, como sendo errado. Um dia, por exemplo, uma 

criança durante a merenda se dirigiu ao colega, dizendo: – Vai lá na cozinha pedi uma “culé” 

pra “nóis” comer. Vai lá, vai.  Uma professora que estava ao lado replicou: – Oxe, menino! 

Fale certo! O nome certo é CO-LHER! “Culé” é errado! Logo depois a criança que foi até a 

cozinha pediu à funcionária com um tom de voz bem baixo e tímido: – Eu quero uma... 

“culé”. A funcionária lhe entregou a colher dizendo: – Pronto! Tome aqui a “culé”! Imagino 

que a criança, além de envergonhada, deva ter ficado confusa. Mesmo em se tratando de uma 

funcionária - que não era professora - mas que cuidava da merenda escolar, esta não deixava 

de ser uma referência para ela. Essa funcionária pertence à comunidade local e imagino que 

outras pessoas do seu convívio como pai, mãe, avó, tios, também devam falar assim.  Todas 

essas pessoas são, para ela, referências. Foram várias as situações como essa, em que vi as 

crianças sendo interrompidas dessa forma pelos professores e repreendidas quanto ao seu jeito 

de falar.    
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E neste modo de ensinar, a escola tende a reproduzir e a legitimar a cultura dominante 

pertencente a um modo de vida urbano, e aos mais abastados, principalmente no que tange às 

especificidades lingüísticas daquela região. Como bem coloca Mota (2002, p. 15):  

 

Novos estudos surgiram corroborando as premissas da Lingüística que enfatizam a 
concepção da língua não só como instrumento social de comunicação, mas também 
como componente cultural de um grupo social, refletindo, conseqüentemente, a 
diversidade e variabilidade no tempo e no espaço. [...] A fala, finalmente, é a 
realização individual da norma, o jeito de falar do sujeito membro de uma 
determinada comunidade lingüística. 
 

De acordo com Labov e Coseriu (apud MOTA, 2002, p. 3), a diversidade lingüística 

diz respeito às variedades geográficas (diatópicas) e sócio-culturais (diástricas). Há 

linguagens próprias da zona urbana e da zona rural, os dialetos ou os falares regionais. Há, 

também, os dialetos sociais, cultos ou populares, relacionados às “características individuais 

(idade, sexo, raça, profissão, posição social, grau de escolaridade, classe econômica, local de 

residência)” e aos níveis de “fala/registros, formal ou coloquial, de acordo com características 

ligadas à situação (ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de intimidade entre os 

falantes)” (MOTA, 2002, p. 15).  

  

As variedades lingüísticas determinam, assim, diferentes marcas de gramaticalidade 
institucionalizadas por um determinado grupo de falantes. Dessa forma, todas essas 
variedades seguem princípios gramaticais considerados corretos, partindo do 
pressuposto de que a língua se revela como processo/produto de uma contínua 
construção sócio-cultural de um determinado modelo comunicativo. Reformula-se, 
assim, o conceito de gramática que, na Lingüística moderna, passa a ser o conjunto 
de regras que descrevem a variedade lingüística da forma como ela, de fato, se 
apresenta manifestada em uma situação real de comunicação (MOTA, 2002, p. 15).  

 

Muitas das formas que as crianças falam, não devem estar erradas, mas devem ser 

variedades lingüísticas, própria da comunicação dos membros dessa comunidade18.  

                                                           
18 Gostaria de salientar que há, no entanto, duas professoras nesta escola que são irmãs e que residem na zona 
rural (um pouco afastadas do povoado). Estas professoras falam de maneira parecida como a das crianças: usam 
a mesma entonação e usam expressões locais. Elas também demonstram cultivar alguns saberes locais referentes 
à fauna e à flora. Contudo, as suas dificuldades de cunho formativo não lhes permitem usar essa sua condição de 
pertença a favor dos direcionamentos pedagógicos em classe. Essas professoras são iniciantes no trabalho com 
crianças. Além de não terem uma orientação pedagógica por parte da coordenação, a concepção que têm dos 
ensinamentos em sala de aula é bastante equivocada. Elas têm um comprometimento enorme com o trabalho, 
não param um minuto sequer na aula, se desgastam muito por todo o turno. Via nelas uma vontade e um 
entusiasmo grande (não estão contaminadas, ainda, pela falta de empenho que acaba por vigorar no 
funcionalismo público).  Mas há uma impossibilidade de tornar as suas aulas mais atrativas para as crianças. Via 
esse entusiasmo e esse vigor (diria que um trabalho que se apresenta quase que braçal, pelo esforço que elas 
fazem para tentar manter as crianças concentradas), sendo desperdiçado por falta de orientação pedagógica 
adequada. Apesar de a formação dessas duas professoras ser mais limitada que a das demais (estas outras 
pertencem à zona urbana e tiveram possibilidades melhores de estudo) havia nelas um engajamento maior na 
sala de aula. Elas não faltavam às aulas, não chegavam atrasadas e ficavam, até o último minuto, tentando fazer 



 51 

Além desse modo inadequado de querer aproximar as crianças da linguagem formal, 

muitos interesses das crianças em relação ao mundo da leitura são interpretados, por parte dos 

professores e da direção, de modo equivocado e, portanto, são pouco aproveitados.  

Um dia, por exemplo, durante o mês de abril do ano de 2007, assisti a uma cena 

curiosa. Ao voltar do recreio, algumas crianças da primeira série chegaram, de repente, à 

secretaria para pedir os seus cadernos de tarefas. Sem que essas crianças sequer 

pronunciassem o que estavam querendo, a diretora lhes falou: – Já começou a danação! O 

que vocês querem? As crianças ficaram paralisadas, em silêncio, e então a diretora lhes 

entregou o material que foram ali buscar, sem se dispor a ouvir a resposta delas: – Tomem 

aqui, o caderno de vocês!19   

Várias crianças dessa mesma série ainda permaneciam no pátio correndo de um lado a 

outro, sem entrar na sala. A diretora passou a reclamar com elas, pedindo que se dirigissem à 

sala, mas não adiantou muito. Um grupo delas chegou, então, até a janela da secretaria e viu o 

armário aberto. Uma criança reconheceu uma porção de revistas em quadrinhos que estavam 

lá empilhadas e falou com euforia: – Olha lá o livro! Ela pediu, então, entusiasmada, para a 

diretora o livro (as revistas): – Pró, me dá um livro? Ela lhe respondeu o seguinte: – Para 

rasgar? Para rasgar eu não dou não! A sua professora de classe estava próxima à secretaria e 

endossou a resposta da diretora: – Ele só quer para rasgar!  

Logo em seguida, assim que as crianças saíram de lá e se dirigiram às suas salas, a 

diretora passou a conversar comigo mostrando, espontaneamente, sem que eu lhe pedisse, as 

atividades de escrita que as crianças faziam, ou seja, atividades que ela sugeria às professoras 

para que fizessem nas aulas. Essas atividades, às quais professores e alunos chamam, ali, de 

“dever”, são colhidas dos livros dos seus netos que estudam numa escola particular, situada na 

zona urbana da cidade. São atividades de caligrafia onde a criança deve cobrir as letras 

pontilhadas, ou atividades para colorir desenhos prontos, ou para copiar numerais. Atividades, 

essas, que não têm a ver com a realidade daquelas crianças e dentro de uma concepção bem 

tradicionalista de alfabetização. Mas, para a diretora, a sua preocupação em trazer esses 

deveres para a escola, significa que está buscando oferecer às crianças um nível de ensino à 

altura das escolas particulares da zona urbana. É, na realidade, uma atitude de cuidado para 

com as crianças.  

                                                                                                                                                                                       
as crianças aprenderem. Talvez isso se devesse ao fato de pertencerem à comunidade da zona rural; talvez 
vissem com mais seriedade a necessidade de formação escolar para aquelas crianças. 
 
19 Gostaria de fazer a ressalva para dizer que o tom de voz da diretora, apesar de estar associado a uma ação 
automática, mecânica, era brando e carinhoso, como uma espécie de lamento.  
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De repente, após alguns minutos de conversa com a diretora, fui tomada de surpresa: a 

professora da 1ª série atendia ao pedido daquela criança e distribuía as revistas em quadrinhos 

para toda a classe folhear na sala. Ela fez, no entanto, a seguinte ressalva: – Vocês só querem, 

por querer! Vocês já sabem ler alguma coisa, já? Podem se sentar! Quem receber agora, não 

vai receber outra! Fiquem sentados que eu vou entregar nas cadeiras.   

Logo depois, outra criança vai até a secretaria e pede mais revistas à diretora, 

demonstrando grande interesse: – Pró, me dê um livro daqueles pequenos! E a diretora lhe 

respondeu: – Você sabe ler? E olha em seguida para mim e comenta na frente da criança: – É 

só para olhar... O que adianta? 

Não apenas ao modo de falar e ao interesse que, por vezes, as crianças demonstram 

pela leitura, mas também, muitos outros saberes pertencentes à vida no campo, que as 

crianças trazem consigo, por viverem no seu dia a dia, junto à sua família, à sua comunidade, 

são despercebidos. Saberes transmitidos oralmente que fazem parte da cultura popular, da 

vida rural, que é a sua cultura local e que podem ser acrescidos com informações outras, 

adquiridas de outro modo, como em livros e enciclopédias, mas que podem e devem dar as 

mãos. Esses saberes são complementares. Em relação a isto, há um exemplo bastante 

representativo. Em uma das manhãs do mês de maio de 2007, o pátio da escola estava cheio 

de lagartas de fogo. Isso logo chamou a atenção das crianças. Estas passaram a observar e 

conversavam entre si, sobre o como lidar com a queimadura, o que acontece com a pele que é 

queimada, o como se faz para curar da queimadura, sobre qual a parte da lagarta que faz 

queimar etc. Em seguida brincavam em volta das lagartas, mexendo nelas com os pés e depois 

saiam correndo como se temessem que elas as queimassem. Gritavam, riam, corriam e 

falavam sobre elas.     

Demonstravam saber uma gama de informações sobre este inseto, adquiridas tanto 

oralmente, como com a própria experiência do contato com ele. Apenas uma das professoras, 

pertencente à comunidade daquela zona rural, conversou com as crianças sobre o fato. Ela 

endossou muitos comentários das crianças, advertindo-as sobre o perigo de elas se 

queimarem. Os outros professores, no entanto, as afastavam do local sem qualquer forma de 

comentário e sem ouvir as informações que elas traziam. Esta situação, a meu ver, oferecia 

uma grande oportunidade para se estudar esta lagarta aproveitando o conhecimento que as 

crianças traziam sobre ela e acrescendo outros, já que era evidente o interesse delas pelo tema. 

Este estudo poderia, inclusive, culminar no estudo de outros insetos que fazem parte da fauna 

desta região. Aliás, um estudo de grande importância para quem leva a vida no campo, 

exposta aos tantos perigos de doenças transmitidas por esses animais, tais como o “barbeiro”, 
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o “mosquito da dengue” (nome popular dado a esses insetos) etc. Mas nada disso foi 

aproveitado.  

A falta de interação que se dá entre a escola e a cultura local das crianças não 

proporciona um acolhimento, de modo a estas se sentirem inseridas e participantes ativas da 

cultura escolar. Não há um diálogo equilibrado entre os interesses das crianças e a função 

formativa da escola, resultando, ao contrário, num apartamento, mesmo malsucedido (uma 

vez que as crianças sempre resistiam a esse domínio cultural)20 do seu modo de vida. Este, 

pertencente a sua comunidade, é desconsiderado na escola e deve fazer parte do mundo que 

está para além dos seus muros.  

Deste modo, como bem coloca Bourdieu (1998), o sistema escolar que representa uma 

possibilidade de ascensão social é (pode vir a ser), ao mesmo tempo, um dos meios mais 

eficazes de conservação cultural, pois sanciona a herança cultural; o dom social é tratado 

como dom natural e há uma legitimação das desigualdades sociais. A escola conserva a 

estratificação social. Há uma igualdade apenas formal de acesso escolar, pois há um 

tratamento igual aos diferentes, uma neutralidade que conserva privilégios. Aqueles que 

pertencem a uma camada social com um menor poder aquisitivo e uma herança cultural 

diferente da cultura tida, na escola, como dominante, precisam superar as expectativas 

exigidas por ela, para serem aprovados e darem continuidade aos estudos.  

O que pode ocorrer, com isso, é a manifestação de um sentimento contraditório em 

relação à escola por parte das crianças e da comunidade como um todo. Ao mesmo tempo em 

que a escola representa uma possibilidade de ascensão social (toda mãe e todo pai esperam 

que os filhos aprendam a ler e a escrever para poder melhorar de vida)21 há, também, uma 

reação negativa em relação a ela. O fracasso escolar recorrente acaba por criar um sentimento 

de inferioridade e uma crença na falta de aptidão para o aprendizado escolar e com isso o 

abandono.  

Assistimos aos efeitos disso na representação que a escola passa a ter para muitos pais 

dessa comunidade. Esta deixa de ser um lugar de ascensão social, mas um meio para se 

conseguir uma renda mensal proveniente de programas de assistência social do governo. 
                                                           
20 Esses mecanismos de resistências podiam ser identificados em diversas situações e atitudes das crianças frente 
às atividades nas salas de aula, sobretudo: a falta de concentração, como no barulho que elas faziam nas aulas, 
nas conversas e brincadeiras que surgiam em paralelo às atividades propostas, a falta de cuidado com os 
materiais didáticos etc. 
  
21 A diretora referindo-se à expectativa dos pais em relação à escola disse, numa conversa informal, o seguinte: – 
Os pais só querem que as crianças aprendam a ler e a escrever. As mães já ficam alegres quando chegam no 
final do ano e as crianças conseguem fazer esse dever. Era um dever de caligrafia onde a criança teria que copiar 
as vogais sem qualquer contextualização frasal. Ela o mostrava, entusiasmada! 
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Muitas das crianças matriculadas nessa escola, por exemplo, segundo a própria 

diretora, são levadas pelas mães, muito mais pela possibilidade de elas se inscreverem no 

Programa Bolsa Família22 e, também, de os filhos poderem usufruir da merenda escolar que, 

propriamente, pela crença de a escola vir a ser uma possibilidade de garantia de um futuro 

melhor. Muitas dessas crianças matriculadas, segundo ela, assim que as mães passam a 

receber o benefício, deixam de freqüentar a escola. Embora haja, por parte do governo, uma 

fiscalização no sentido de exigir, desses beneficiários do programa, a freqüência escolar, nem 

sempre esta fiscalização dá cabo, de maneira eficiente, a essas situações irregulares. Assim 

que cheguei à escola, já na primeira visita, a diretora, ao comentar sobre os alunos e a 

comunidade de pais, informou o seguinte:  

– Os meninos são danados! Muitos já estão velhos e estão na primeira série! Os 

meninos do “pré”, se duvidar, sabem mais que os maiores! O ruim aqui é que não tem 

alfabetização. Eles passam do pré-escolar direto para a primeira série. Muitos só se 

matriculam para receber “O Bolsa Família”, mas não freqüentam a escola. Quando falo com 

as mães, elas dizem que mandam os filhos para cá. Mas acho que não é verdade. Elas é que 

não ligam mesmo. A gente vai até a casa delas para conversar, mas não adianta muito. Eles 

brincam muito! Agora é uma febre de gude. Eu ainda não vi foi arraia por esses tempos. Eles 

brincam lá fora, lá no campo!  

Em relação à freqüência escolar a diretora chegou a comentar, também, o seguinte: – 

Eles faltam muito, mas se tiver almoço aqui, você vai ver! Essa escola vai encher de aluno. 

Vem tudo atrás do almoço. Dizia que muitas crianças freqüentavam a escola mais pela 

possibilidade de receber a merenda escolar que, propriamente, atraídas pelos estudos.  

O fato de alguns familiares demonstrarem mais interesse na freqüência escolar dos 

filhos, por causa do Programa Bolsa Família e pela possibilidade de merendarem na escola, é 

compreensível, dada também as condições econômicas precárias dessas famílias. Um dia, por 

exemplo, a diretora me relatou o seguinte: – Rosa, se você visse uma família aqui... Faz dó... 

Eu precisei ir a casa deles (são dois irmãos) para conversar com a mãe e saber porque eles 

não estavam vindo para a escola. Quando vi a casa... Não tinham nem colchão para dormir. 

Eu queria providenciar colchão para dar. Só você vendo... Deviam dormir em cima de um 

                                                           
22 O Programa Bolsa Família é um programa de combate à fome, criado pelo Governo Federal, que beneficia 
famílias em situação de pobreza, com transferência direta de uma renda mensal por pessoa. Para serem 
beneficiárias é necessário que as famílias assumam alguns compromissos, ou seja, que cumpram procedimentos 
relacionados às áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, dentre eles, matricular os filhos na escola. Este 
programa foi criado de acordo com a Lei 10.836, de 09 de Janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.749, de 11 de abril 
de 2006. (BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social de Combate a Fome, 2008).  
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papelão. Tem uns aqui que eu acho que passam fome. Eu morro de pena. Mas o que a gente 

pode fazer?A mãe me disse que eles estavam doentes. Mas pra mim, Rosa, não é isso não. 

Umas não mandam porque não ligam mesmo. Mas essa... Vai ver tão passando fome, sem ter 

roupa... Tinha uma aqui que não vinha porque não tinha sandália. Eu fui e dei. Agora ela 

está aqui todo dia! Não perde!  

Na realidade, as famílias que vivem neste estado de extrema pobreza existem em um 

número reduzido, pois a maioria, como disse, são filhos de pequenos agricultores que buscam 

manter uma cultura de subsistência. A maioria das crianças que freqüenta a escola não 

aparenta estar passando fome: são ativas, vivas e muitas delas robustas. Algumas, a depender 

da merenda que lhes é oferecida no dia, chegam a recusá-la. Outras ficam ávidas à espera e 

costumam repetir a porção, caso possam fazê-lo.   

Outro motivo que parece provocar a evasão escolar, dentre esses já citados, é a 

necessidade que a criança tem de ajudar a família com os seus trabalhos. Muitas interrompem 

as atividades escolares para trabalhar, antes mesmo de completar o ensino fundamental. Tive 

a oportunidade de conversar com grupos de jovens que circulavam próximos à escola. Muitos 

deles dizem que abandonaram os estudos porque não gostaram da escola, porque não 

conseguiram aprender. Outros dizem que não têm tempo, pois têm que ajudar o pai na roça.  

Há, também, nesse povoado, segundo os moradores de lá, uma grande quantidade de 

alcoólatras: jovens entre 25 a 45 anos, incluindo homens e mulheres. É mesmo muito comum 

avistar, nas bodegas em frente à escola, jovens começarem o dia com um copo de cachaça na 

mão e ficarem por lá até o entardecer. Muitos deles chegam a morrer por causa da bebida 

antes de completar cinqüenta anos.  Sobre isso, também na primeira visita, a diretora 

informou o seguinte:  

– O mal do povo, aqui, é a cachaça. A maioria morre de cachaça. Outro dia morreu 

um aqui com 42 anos, de cachaça. Tem uma mãe de uma criança aqui, que faz pena... A 

maioria que freqüentou os Alcoólatras Anônimos acabou voltando para a cachaça. É uma 

pena mesmo! 

Por causa do número recorrente de casos de alcoolismo, uma proprietária de um dos 

sítios dali, uma professora aposentada da rede estadual de ensino, ex-diretora de um dos 

grandes colégios de ensino fundamental situado na zona urbana da cidade, atualmente, 

residente na capital do Estado, tomou a iniciativa de buscar apoio na Associação dos 

Alcoólatras Anônimos que já funcionava na sede municipal para ajudar a comunidade a lidar 

com este problema. Este órgão acabou por prestar os seus serviços ali, a partir do ano 2000, 

chegando a recuperar alguns desses alcoólatras. Outros, entretanto, acabaram por abandonar o 
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tratamento. Um dos integrantes dessa Associação, um ex-alcoólatra, me disse que são muitos 

os casos de alcoolismo ali no povoado, dando-me o seguinte depoimento: – Eu mesmo, Rosa, 

comecei nessa vida, desde os treze anos. Não tinha bodega que eu não conhecesse. Se não 

tivesse parado, morria. Já acordava com a bicicleta apontando para o bar. Não ligava mais 

pra nada, nem pra trabalho. Já ia perdendo tudo, até a família. Mas é muita gente mesmo, 

que se enfia na cachaça por aqui. Até mulher dá pra beber. Graças a Deus, eu parei. Agora, 

Rosa, eu sou outro. Ainda bem que chegou aqui essa Associação. Vou lhe mostrar meu cartão 

de inscrição. E me mostrou o cartão, com o nome completo dele e a data de inscrição na 

Associação dos Alcoólatras Anônimos. E continuou dizendo: – Mas muita gente, Graças a 

Deus, Rosa, largou pra nunca mais! E, então, foi me dizendo os nomes das pessoas que 

haviam se recuperado, expressando contentamento.  

Segundo moradores e funcionários da escola, há, também, casos recorrentes de 

gravidez precoce. Segundo eles, é comum meninas entre 13 e 18 anos já terem um filho ou 

dois. Na escola há, somente, um caso em que uma adolescente-mãe deu continuidade aos 

estudos. A grande maioria acaba por abandoná-los para ter que cuidar do filho e sustentá-lo. E 

muitas dessas adolescentes, segundo os moradores de lá, engravidam mais de uma vez, com a 

expectativa de receberem um beneficio maior do Programa Bolsa Família.  Pude constatar, eu 

mesma, em contato com uma das famílias, um caso desses, onde uma mãe recebia benefício 

referente a quatro filhos, do Programa Bolsa Família.      

Essas informações acima, acerca da comunidade de pais e de alunos, foram colhidas a 

partir de conversas informais com os professores, funcionários e a direção da escola, bem 

como, através de conversas informais com a população local, com transeuntes que passavam 

diariamente nos arredores da escola. Por freqüentar este local há mais ou menos 15 anos, 

mantenho uma relação de proximidade com esses pequenos produtores da região, com alguns 

trabalhadores rurais, com donos de vendas, o que me possibilitou ter tido acesso a essas 

informações que circulam corriqueiramente, de boca a boca, entre membros da comunidade, 

como se houvesse, entre eles, um consenso acerca dessas informações. Elas fazem parte do 

discurso dessa comunidade, indicando um dos modos como essa mesma comunidade se 

apresenta e se vê. Essas informações dizem respeito ao modo como a comunidade vem 

elaborando representações acerca do seu modo de vida. 

Por conseguinte, a escola se insere nessa realidade cultural e sócio-econômica. Para 

poder atender a essa comunidade, há que saber lidar com esse contexto e com os efeitos que 

ele provoca no seu cotidiano, como: as evasões, as repetências, com crianças e adolescentes 

que se matriculam numa faixa-etária mais avançada para as séries iniciais e com outras tantas 
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especificidades, como aquelas que estão relacionadas à qualidade do sistema público 

educacional do nordeste brasileiro, principalmente o da zona rural. 

 

xxxxxx 

 

Essa escola foi fundada em 1988 completando, assim, 20 anos de funcionamento. De 

lá para cá, a escola foi submetida a mudanças de governos e de secretários de educação. 

Como ocorre em qualquer instituição pública, alguns cargos de confiança, como a diretoria e 

vice-diretoria, são renovados a cada vez que se elege um novo prefeito. 

Fui informada, assim que cheguei, no final do semestre de 2006, pela vice-diretora, de 

que a maioria dos professores ali, era recém-chegada de um concurso público, realizado 

durante a gestão do atual prefeito. A vice-diretora tinha chegado há apenas um mês e meio na 

escola e o secretário de educação também tinha sido nomeado há pouco tempo (há quatro 

meses). A diretora estava exercendo esta função na escola há mais ou menos dois anos. 

Constatava, assim, que quase todo o quadro de funcionários da escola havia chegado ali 

recentemente. Portanto, só poderiam me informar com mais precisão os dados da instituição 

referentes há dois anos ou aqueles de cunho burocrático, provenientes de documentos, como 

fichas de matrículas de dois anos anteriores à atual gestão. 

Entretanto, mesmo de posse dessa documentação, a análise deveria ser feita com 

bastante acuidade, ou seja, nem sempre essa documentação podia oferecer dados corretos da 

realidade. Ao observar o quadro de matrículas do ano de 2006, por exemplo, pude perceber 

que havia uma mistura muito grande de idades nas salas. Havia crianças quase adolescentes 

misturadas com crianças menores. Na sala da primeira série, por exemplo, havia crianças 

matriculadas cuja faixa etária variava entre 12 a 5 anos. Entretanto, recebi informações de que 

os alunos, ali matriculados, nem todos tinham freqüência regular e que muitos deles já haviam 

abandonado os estudos. Estes se enquadram naqueles casos cujo interesse é receber o auxílio 

do Programa Bolsa Família.    

Procurei, então, investigar este fato de forma mais criteriosa, ou seja, esse número 

inferior de meninas podia estar relacionado à cultura familiar local, uma vez que as mulheres 

da zona rural tendem a se empregar cedo nas casas de família ou ficam cuidando dos afazeres 

da casa enquanto as mães saem para trabalhar. Procurei, então, fazer uma pesquisa mais 

ampla buscando observar os quadros de matrículas de anos anteriores, desde a fundação da 

escola. Se este número se mantivesse, partiria, então, para entrevistar as crianças e/ou a 

comunidade de pais para ver em que medida essa minha hipótese se confirmava.  
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Para começar, os atuais funcionários da escola já não tinham acesso à documentação 

mais antiga. Esta já tinha sido encaminhada para a Secretaria de Educação, considerada 

arquivo morto. As fichas de matrícula que eles tinham em mãos eram no máximo as 

referentes aos anos da gestão do prefeito anterior ao atual. Mas, de posse dessa documentação, 

comecei a analisar essas fichas de matrícula e notei que havia um número muito superior de 

alunos matriculados na gestão anterior em relação aos da gestão atual. Esta última se iniciou a 

partir do ano de 2005.  

Nos quadros de matrículas dos anos anteriores a esses, além de haver um número 

muito alto de alunos matriculados, a cada ano e a cada turma, mudava o perfil das crianças no 

que se refere à idade e ao sexo. Foi quando uma das professoras me informou: – Esse número 

de alunos que estão matriculados no período do outro prefeito é irreal. Veja que não cabe 

esta quantidade toda na escola. São alunos fantasmas. Isso acontecia antes, para a prefeitura 

conseguir uma quantidade maior de verba da FUNDEF23.  

Era mesmo impossível a escola comportar essa quantidade de alunos. Havia mais de 

300 matriculados. O espaço físico, de um modo geral, conseguiria abarcar no máximo 25 

alunos por sala, que daria em torno de 150 alunos matriculados, sendo que 75 freqüentando 

cada turno. Por conseguinte, vi que não era possível colher dados da escola a partir das 

informações de documentos oficiais. 

Não há, na escola, como havia dito anteriormente, um projeto político-pedagógico 

estruturado, de maneira que cada professora elabora o seu planejamento e o seu plano de aula 

à sua maneira. Não presenciei reuniões de coordenação entre elas para discutir o desempenho 

dos alunos ou para discutir outras questões referentes à escola como um todo. Há muito pouca 

assistência por parte da Secretaria de Educação do Município, tanto no que se refere às 

questões pedagógicas, como aquelas referentes a recursos materiais. Já na primeira visita, 

ouvi da diretora, o seguinte depoimento:  

– A coordenadora pedagógica aqui, só existe no papel. Nunca vem na escola. Aliás, só 

veio uma vez! Mesmo assim, foi porque eu fui lá reclamar. Os professores passam no 

concurso e são jogados aqui e passam a dar aula cada um ao seu modo. As crianças chegam 
                                                           

23 “O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF) é um Fundo de natureza contábil, que foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de 12 de 
setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 
2.264, de 27 de junho de 1997 e implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar 
esse novo mecanismo de redistribuição de recursos destinados ao ensino fundamental” (BRASIL. Ministério da 
Educação. Secretaria de Educação Básica. Fundo..., 2007).  
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aqui a partir de quatro anos, mas tem muita repetência e muitas faltam às aulas. Mas você 

não vê assim, os que não querem nada, não faltam um dia! Mas também não copiam nada. A 

professora da primeira série, mesmo, ela é novata, acabou de passar no concurso. Ela não 

tem pulso nenhum, a sala é barulhenta, ela não tem o menor controle de classe.  De vez em 

quando, eu tenho que ir lá botar ordem. Você vai ver, porque a sala fica aqui do lado. Não se 

assuste! 

No final de maio de 2007, mais precisamente no dia 22, pude presenciar a chegada do 

Coordenador Pedagógico que, segundo os funcionários, só esteve uma vez na escola, no ano 

anterior (2006), e estava vindo pela primeira vez neste ano de 2007. Ao que tudo indica, as 

suas visitas não são programadas, ele chega de repente, não há nenhuma pauta pré-

estabelecida para a reunião, nenhum preparo para torná-la objetiva e produtiva.  

Assim que ele chegou, iniciou uma conversava informal com uma das professoras, 

para saber se elas estavam pondo em prática o que havia sido orientado no ano passado. 

Depois pediu a essa professora que interrompesse as aulas e antecipasse, sem procurar saber 

se era possível, o recreio, pois ele queria se reunir com todas as professoras para conversar. 

Fez uma reunião rápida, que durou em torno de uns quinze a vinte minutos, no máximo, e se 

despediu delas. Não pude escutar o teor da reunião, mas era claro que não há nenhum trabalho 

sistemático de coordenação e que ele desconhece, completamente, a realidade da escola, dos 

professores e dos alunos. Esta era uma espécie de visita pró-forma.  

Por outro lado, também no que se refere à assistência da Secretaria Municipal de 

Educação, obtive outra informação acerca do Programa de Correção do Fluxo Escolar (um 

programa que foi implantado pelo governo para melhorar o nível de aprendizagem dos 

alunos)24. Este programa funciona como uma espécie de reforço para aqueles alunos que se 

encontram mais atrasados em relação à sua série. Para isto, é necessário que algumas 

professoras se preparem para aplicar a metodologia do programa, tomando um curso que é 

oferecido gratuitamente pela Secretaria de Educação. Apenas duas professoras, ali, fizeram 

este curso: a da 3ª e a da 4ª séries. Mas durante todo o período em que estive observando essa 

escola, não vi nada acontecendo neste sentido, apenas os materiais amontoados num armário 

                                                           

24 “O Programa de Correção do Fluxo Escolar - Aceleração da Aprendizagem foi criado para assegurar o 
atendimento aos alunos de 1ª a 8ª série do ensino fundamental que apresentam defasagem idade-série de dois ou 
mais anos. Possibilita ao sistema público condições de reverter a situação de fracasso escolar, oferecendo aos 
alunos oportunidades para superar as dificuldades da aprendizagem. Em 2004 foram beneficiados 118.578 
alunos por meio da ação de capacitação de professores” (BRASIL. Ministerio do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, 2008).  
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da secretaria, que foram distribuídos pela prefeitura. Parece não haver uma preocupação 

maior em aproveitar aqueles materiais, tampouco o que havia sido aprendido no curso.  

Outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: ao mesmo tempo em que se 

reconhecia a carência material na vida daquelas crianças, do quanto a falta de concentração e 

de rendimento estavam, também, relacionados à falta de uma alimentação adequada, a 

merenda escolar que é distribuída, nem sempre é aproveitada da melhor maneira. O feijão, por 

exemplo, fica guardado em garrafas de refrigerantes PET e não é utilizado. O que pude saber 

sobre isso é que ele não é cozido porque a prefeitura manda o feijão, mas não manda a carne. 

Eles dizem que não fazem o feijão sem carne, porque as crianças podem não gostar e 

comentar isso com as mães. Indignada com o que ouvi e sem conseguir conceber o feijão 

envelhecendo nas garrafas, sem ser aproveitado, e vendo as crianças sem merenda, achei de 

tomar providências para que ele fosse cozido. Fui conversar com a diretora e com alguns 

funcionários e sugeri, então, que oferecessem sopa de feijão para as crianças, pois eles tinham 

massa de macarrão para complementá-la, podendo cozinhá-la apenas com tempero verde e 

que inclusive seria mais saudável desse modo. Mas percebi que este meu conselho não foi 

adotado. As crianças continuaram sem merendar, mesmo havendo uma quantidade razoável 

de feijão na escola. 

Dava-me a impressão de que esta resistência em cozinhar o feijão sem carne tinha a 

ver com o comportamento alimentar dos funcionários, mas também tinha a ver com certa 

comodidade relacionada a uma cultura que vem se solidificando no funcionalismo público, 

onde o servidor não se sente impelido a se empenhar para fazer funcionar o trabalho, se 

abatendo fácil diante das dificuldades. A mesma comodidade que não fazia funcionar as aulas 

do Fluxo Escolar, mesmo contando com os materiais oriundos da prefeitura. A mesma 

comodidade que não os levava a recolher materiais recicláveis, de fácil acesso, para o uso de 

atividades em sala, como sucatas para colagens, etc.  

Um dia vi os funcionários comunicando às professoras na secretaria que não teria 

merenda escolar. Elas diziam que havia feijão, mas não havia carne; havia sucos de caixas, 

mas não havia biscoito nem pão; havia massa de sopa, mas não havia tempero. Ouvindo isso 

eu imediatamente sugeri que oferecessem às crianças ao menos um copo de suco, que muitas 

vezes esse é o alimento recomendado por nutricionistas para as crianças merendarem. Elas 

disseram: – Mas o suco puro, é muito ruim! Foi quando eu sugeri que antes de decidirem se é 

bom ou ruim, que perguntassem às crianças o que elas achavam disso, pois elas podiam 

querer o suco assim mesmo. Então sorriram para mim e disseram: – Mas aí quando vier 

bolacha, não vai ter o suco. Então tomei a iniciativa de comprar milho de pipoca para elas 



 61 

cozinharem e oferecer às crianças com o suco. Disseram que tinha pouco óleo. Senti, nesse 

momento, que o problema podia não estar na falta da merenda. Talvez o que não estivessem 

querendo mesmo era cozinhar, nem lavar pratos, nem panelas... Pareciam querer colocar 

dificuldades em tudo. Mas ainda assim, consegui fazê-las distribuir o suco às crianças junto 

com pacotes de bolachas que eu comprei na venda ao lado. Elas merendaram contentes.  

São várias as dificuldades que pude observar no funcionamento da escola. Tanto as 

que se referem ao caráter institucional, quanto às relativas aos recursos humanos, materiais, 

pedagógicos, administrativos, bem como governamentais. Precisaria uma revisão séria e 

cuidadosa por parte da Secretaria Municipal de Educação para que a escola pudesse vir a 

atender a comunidade de maneira apropriada e eficiente. 

 

3.2.1 Espaço Físico 

 

A Escola Municipal Pedro Galiza fica bem à margem da estrada asfaltada 

perpendicular a BR-116 que dá acesso ao município de Lamarão. É uma estrada pouco 

movimentada por onde passam carros pequenos, de uso doméstico, animais como burros e 

cavalos, carroças, motocicletas e bicicletas. Apesar de a escola estar à margem da estrada, há 

um largo espaço na frente, entre ela e a pista, onde as crianças podem correr e brincar à 

vontade.  

Atrás da escola existe, também, um campo de futebol (um terreno grande que foi 

desmatado) constando duas traves. Este campo deve ter sido construído pela prefeitura ou 

pela própria comunidade. Este é, também, um espaço utilizado pelas crianças na hora do 

recreio.  

Tanto no espaço em frente à escola e ao seu redor, bem como no campo de futebol, o 

chão é de barro. A vegetação na área externa da escola contém pequenas árvores, arbustos, 

plantas como palmeiras, pés de amendoeiras pequenos, outras árvores em crescimento, 

algumas plantas com flores, mas, também, uma árvore grande no fundo que dá para o campo 

de futebol e outra árvore grande (um pé de amendoeira) na frente com um banco de madeira 

embaixo. 
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Foto 2: A Escola Municipal Pedro Galiza 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

 
   Foto 3: O campo de futebol 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

O restante da paisagem é composto por mato rasteiro e casas simples, coladas umas 

nas outras, formando uma espécie de vila. Dentro dos quintais das casas podemos ver plantas 

com flores, árvores pequenas e animais domésticos como cães, gatos e galinhas.  
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Foto 4: Os arredores da escola  

(Rosa Nunes, 2006) 

 

 
Foto 5: Área em frente à escola e a pista de asfalto  

(Rosa Nunes, 2007) 

 

Há, também, uma bodega próxima à escola, ao lado do campo de futebol, que é 

freqüentada por aqueles que vão lá consumir bebidas alcoólicas e por outros moradores que 

vão comprar outros produtos. Do lado oposto da estrada, defronte à escola, há uma venda com 

mercadorias diversas, onde predominam produtos alimentícios. Ela também funciona como 

bodega vendendo bebidas alcoólicas. 
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Foto 6: A bodega ao lado da escola 

(Rosa Nunes, 2007) 

 

Há uma torre de televisão próxima à escola, ao lado de uma das árvores maiores. A 

escola conta, também, com uma paisagem, cujo horizonte é amplo, onde se podem avistar 

sítios com árvores grandes e vasta vegetação. As brincadeiras das crianças surgem em meio a 

essa paisagem. 
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Foto 7: A torre da televisão 

(Rosa Nunes, 2007) 

 

Já no interior da escola o espaço é pequeno, possuindo quatro salas em funcionamento. 

Além dessas quatro, há a sala da secretaria, a cozinha e mais um pavimento que se encontra 

desativado. Todas elas são situadas no nível térreo. Não havia andares acima. Elas têm um 

formato retangular e muito pouca luminosidade. Ao invés de janelas, contam com cobogós 

que não possibilitam maior abertura para a circulação de ar. Dentro das salas há o quadro 

negro, cadeiras, um armário e uma carteira para a professora.  

As portas das salas possuem grades de ferro. Essas salas ficam uma ao lado da outra, 

de maneira a dar um formato comprido na arquitetura do prédio escolar. Elas são 

acompanhadas por uma varanda, uma espécie de corredor bem estreito com pilastras na 

frente. Esse espaço serve para as crianças merendarem sentadas ou para brincar e conversar. 

A cozinha se posiciona no meio, parede com parede, entre duas dessas salas e a sua porta dá 

para a mesma varanda, que acompanha a porta de todas as salas. No teto desses aposentos não 

há forro e o telhado fica à vista e é feito com telhas de cerâmicas.  
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Foto 8: Pátio da escola A 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

 
Foto 9: Pátio da escola B 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

Defronte às salas, para além da varanda, existe um pátio com chão cimentado, de 

pequenas dimensões e de formato estreito. Em uma das extremidades do comprimento deste 

pátio, fica a secretaria (uma sala pequena com cadeiras, duas carteiras, um armário, uma 

televisão e uma área para almoxarifado). Na outra extremidade, há um tanque de água, que 

serve de apoio para as crianças merendarem e para brincarem ao seu redor. No meio do pátio, 

há, também, uma antena parabólica instalada. 
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Foto 10: Pátio da escola C 

(ROSA NUNES, 2006) 

 

 
Foto 11: Pátio da escola D 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

O modo como essa escola foi construída, com um espaço interno bem comprimido, 

com pouca luminosidade e possuindo em cada aposento grades de ferro, dava-me a impressão, 

muitas vezes, de ser um presídio. O espaço interno nada tinha a ver com o espaço fora da 

escola, onde as crianças vivenciavam o recreio. Lá fora havia todo aquele horizonte amplo, já 

descrito acima.  
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Foto 12: Dentro da sala A 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

 
Foto 13: Dentro da sala B 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

Há na escola seis professoras, uma diretora, uma vice-diretora, e mais três 

funcionários responsáveis pela merenda escolar, limpeza e portaria. Há duas turmas de 

Educação Infantil e uma turma, apenas, de Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Séries. Essas 

seis turmas se dividem entre os dois turnos (matutino e vespertino) da seguinte maneira: as 
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três primeiras séries iniciais funcionam no turno matutino e as três últimas no turno 

vespertino. 

Cada turma dessas e suas respectivas salas de aula conseguem abarcar, no máximo, 25 

crianças. Embora o número de matrículas dos anos em que estive observando a escola 

(2006/2007) constasse em torno de 25 a 35 crianças por turma, muitas dessas crianças não 

freqüentavam a escola. Apesar de ter pedido informações, aos funcionários da escola, sobre os 

alunos que haviam evadido para saber se seriam os mais velhos ou não, se eram mais meninas 

ou meninos, por não se lembrarem ou mesmo por falta de tempo, nunca consegui obter esses 

dados. Havia, também, uma variação de faixa etária em cada série. Era comum encontrar 

crianças mais velhas nas séries iniciais e vice-versa. 

Esse foi o contexto em que realizei a pesquisa, considerando fundamental apresentá-

lo, para que haja uma compreensão mais abrangente do trabalho etnográfico que irei 

apresentar em seguida sobre as brincadeiras das crianças nessa escola.   

 

3.3 PRIMEIROS CONTATOS  

 

3.3.1 A Direção, os Professores e os Funcionários 

 

Cheguei à escola, pela primeira vez, no segundo semestre do ano de 2006. Apesar de 

já conhecer e freqüentar o povoado há uns quinze anos, não havia feito, até então, nenhuma 

aproximação com a escola. Ao chegar lá, pela primeira vez, tive a oportunidade de ser 

apresentada à diretora por um morador de Serrinha, que a conhecia e que pôde, assim, facilitar 

a minha aproximação com ela. A maneira informal como ele me apresentou a diretora tornou 

esse primeiro contato fluido e tranqüilo, o qual permaneceu por todo o período em que estive 

observando a escola. A diretora se manifestou receptiva em me ouvir e aceitou, sem 

demonstrar qualquer resistência, a minha solicitação: que era a de passar a freqüentar a escola, 

uma vez por mês, para observar o recreio das crianças.  

Informei-a de que eu era aluna do Mestrado em Educação e Contemporaneidade da 

UNEB e que estava querendo pesquisar as brincadeiras que surgiam entre as crianças durante 

o recreio para saber quais eram as brincadeiras consideradas mais antigas que, por ventura, as 

crianças poderiam estar ainda brincando e se aconteciam, entre elas, brincadeiras novas, que 

eu não conhecia. Disse-lhe, também, que ia investigar as regras das brincadeiras, os nomes 

que as crianças davam a elas, aspectos referentes à sociabilidade delas enquanto brincavam, 
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ou seja, se os meninos brincavam separados das meninas, se brincavam juntos, se 

costumavam a se desentender, se conseguiam respeitar as regras dessas brincadeiras, como 

também se conseguiam respeitar as regras de convivência estabelecida na escola durante o 

recreio, se costumavam brincar nas salas de aula, na hora das tarefas etc.  

Tive o cuidado de dizer que não era vinculada a nenhum órgão estadual, como, por 

exemplo, a Secretaria de Educação ou da Saúde e que estava ali, por iniciativa própria, para 

realizar uma pesquisa de interesse pessoal, exigida no curso de mestrado em Educação. 

Informei-a de que o meu foco não estava em observar práticas pedagógicas e sim, tudo o que 

envolvia o brincar das crianças. Ela pareceu compreender o meu objetivo em estar ali e me 

disse que eu podia observar à vontade o recreio durante o período que quisesse. Não foi 

necessário lhe apresentar nenhuma documentação da Universidade para comprovar a minha 

estada no mestrado, embora lhe oferecesse e insistisse para trazer. Não foi necessário, 

também, pedir autorização na Secretaria de Educação do Município para realizar a pesquisa. 

Disse-me, assim que explicitei a minha preocupação: – Essas coisas, aqui, quem decide sou 

eu! Pode vim sem susto! Senti que se insistisse nessa formulação era como se eu duvidasse da 

sua autoridade. Então dei continuidade à pesquisa, sem usar nenhuma documentação formal 

constando a sua autorização.             

Senti que ela ficou preocupada em querer saber os dias em que eu ia passar a 

freqüentar a escola, para poder preparar melhor o recreio e procurou prevenir-me de que as 

crianças eram danadas, que eu não me assustasse com a bagunça. Logo me informou que 

algumas delas eram mais velhas e repetentes e que por isso eram mais teimosas.  Assim que 

senti a sua preocupação, fiz questão de deixar claro que não era para mudar nada da rotina 

deles. Que a pesquisa só serviria, inclusive, se eu observasse apenas o cotidiano da escola, 

sem nenhuma intervenção ou planejamento especial devido a minha presença. Que iria 

pesquisar, justamente, as brincadeiras que costumam aparecer espontaneamente no recreio. 

Que eram essas as que mais me interessavam. Esse meu pedido foi completamente respeitado 

até o final das observações e foi estabelecida uma relação cordial, carinhosa e de confiança 

entre mim e todos os funcionários da escola.  

Já no primeiro dia de visita, a diretora sugeriu que eu começasse a observar o recreio, 

me conduzindo para além dos muros da escola, local onde este acontecia. Após me oferecer 

um mingau que estava sendo distribuído na merenda escolar e de merendar junto comigo, me 

disse: – Por que você já não aproveita para ver o recreio de hoje? Ao chegar lá, ela foi logo 

me mostrando as crianças, informando-me quais eram as mais “danadas”, quais eram as que 

não gostavam de estudar etc. 
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Ofereceu-me também transporte gratuito para vir até a escola durante o período das 

minhas visitas mensais (um carro da prefeitura que trazia e levava diariamente as professoras 

que moravam na zona urbana da cidade). Apesar da precariedade do transporte, aceitei a 

oferta de bom grado. No dia seguinte já passei a vir a campo, junto com as professoras, nesse 

carro. Durante esse translado pude colher muitas informações sobre a escola, sobre o sistema 

educacional da cidade, sobre a comunidade do povoado e até mesmo sobre a situação política 

local. Foi muito importante para a pesquisa essa possibilidade de me inserir nesse cotidiano 

das professoras. Logo na segunda ida a campo, tive oportunidade de acompanhar, a convite do 

próprio motorista, o segundo trajeto do carro: ele se dirigia aos lugarejos próximos para 

buscar as crianças e trazê-las para a escola. Ele me mostrava os sítios, as vegetações e os 

animais, dizendo: – Isso tudo assim verdinho, que a senhora esta vendo aqui, não é o tempo 

todo não. Isso é porque choveu por esses tempos. Tem vez de ficar tudo seco de dar dó...   

Chegando aos lugarejos, uma espécie de vila, vi que as crianças ficavam arrumadas e 

sentadas nas portas de suas casas, acompanhadas pelos responsáveis, quase a formar uma roda 

grande. Estes, que podiam ser a mãe, ou a tia, ou a avó, ou um irmão mais velho, lhes 

conduziam até o carro. As casas dessas crianças eram muito simples, muitas delas só tinham o 

reboco, outras eram feitas de taipa. A maioria possuía uma porta e uma janela e não tinha 

varanda.   

O trabalho de campo se iniciou no segundo semestre de 2006 e foi finalizado no início 

do segundo semestre de 2007. Pude acompanhar diversos períodos do ano letivo, uma vez que 

pude visitar, a cada mês, uma semana seguida de aula. Toda a minha estada em campo se deu 

de maneira tranqüila e com uma recepção bastante calorosa por parte da equipe de 

professores, diretores, funcionários e das crianças. 

Tudo me era confiado: deveres, dificuldades com a Secretaria de Educação, queixas 

por falta de assistência; podia entrar nas salas de aula a qualquer hora; permitiam que desse 

limites aos alunos (pediam para eu intervir nos momentos de agitação em sala)...; falavam de 

tudo comigo. Mostravam-me, entusiasmadas, as tarefas (que eu considerava completamente 

inadequadas) como se fosse algo bom para as crianças. Às vezes expunham críticas a certas 

coisas que eu achava corretas (exemplo: um modo como uma professora novata questionava 

algumas coisas da escola); reclamavam à vontade com as crianças na minha frente, sem 

qualquer constrangimento etc.  

O que me era apresentado dizia respeito a tudo que acreditavam ser o melhor possível 

para as crianças, dizia respeito à relação de cuidado que elas tinham com o trabalho, como ao 

próprio grau de exigência que era condizente com a formação desses profissionais. 
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Dentre as professoras, a única que tinha uma formação superior, era uma professora da 

turma de Educação Infantil, que chegou após ser nomeada num concurso público no ano de 

2006. As outras tinham nível médio. Tal professora foi logo transferida de lá para uma escola 

da zona urbana. Trata-se da professora que citei anteriormente. O fato de ela sempre apontar o 

que julgava ser incompatível para ser aplicado em sala de aula, provocou uma resistência 

muito grande por parte dos colegas e direção, em relação ao seu modo de atuar em sala.  

Um dia, por exemplo, a diretora me procurou à noite, na casa onde estava hospedada, 

tendo o seguinte cuidado para comigo: ela queria me justificar a sua ausência, naquele dia. Ela 

teve que ir resolver problemas com a Secretaria de Educação e participar de uma reunião para 

discutir assuntos institucionais. Fez questão de me dar essa explicação. Senti que conferia a 

mim certa autoridade, como se me devesse satisfação. Disse-lhe que compreendia essas coisas 

muito bem, que tive por um curto período assumindo a supervisão de uma escola e que esses 

compromissos extra-escolares são muito comuns de acontecer. Mas que não precisava se 

preocupar, pois eu iria compreender a sua ausência, e que estava ali para observar a rotina da 

escola. Que se ela não estivesse por lá, por qualquer razão, não impediria a minha observação. 

Com o decorrer do trabalho, isso foi sendo atenuado: a deferência que fazia a mim se 

consolidou no respeito, no carinho, na confiança e numa disponibilidade muito grande em me 

ajudar a realizar a pesquisa.   

No entanto, havia outro objetivo com a tal visita. Ela acabou por me falar, nessa 

conversa informal, que era importante respeitar a comunidade dos pais, que eles só queriam 

que as crianças aprendessem as letras. Ela disse isso para se queixar dessa professora, que 

tinha formação em Pedagogia, dizendo que ela queria saber de tudo e que ficava criticando o 

trabalho das outras professoras, só porque era pedagoga. Disse-me: – Ela acha que pode fazer 

isso com as outras, só porque se formou em Pedagogia? Agora, só por isso, ela fica criando 

um monte de confusão?  

No outro dia, pude assisti à conversa entre essa professora e uma colega. Esta outra 

também lecionava na classe de educação infantil (havia duas turmas), e tentava-lhe mostrar 

alguns deveres que havia selecionado na secretaria para as crianças fazerem. Ela então olhou 

o dever e lhe falou de maneira muito direta: – Mas isso eles ainda não fazem, não conseguem 

entender. Copiar por copiar, não adianta nada! Assim que ela acabou de lhe falar isso, se 

afastou e foi para a sua sala. De fato percebi nela, nesta situação, uma posição um tanto 

“arrogante” em relação a esta professora. Esse modo de atuar devia contribuir para que as 

professoras de um modo geral resistissem às suas colaborações.  
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Essa preocupação da diretora em me dizer essa coisas me pareceu ter sido pelo 

seguinte motivo: ela me viu, no dia anterior, conversando um bom tempo com essa professora 

que logo se interessou pelo aspecto teórico-metodológico do meu trabalho e me fez uma série 

de perguntas a respeito do que eu estava pesquisando sobre as brincadeiras e como estava 

pesquisando25. 

Senti que a aproximação entre mim e essa professora suscitou por parte da diretora o 

receio de que esta estivesse criticando o trabalho da escola comigo. E temerosa com o fato de 

ela poder influenciar no meu julgamento em relação à escola, tratou logo de me dar essas 

explicações. Havia aí, no que eu pude sentir, uma pontinha de ciúmes. A diretora se referia a 

ela da seguinte forma: – Rosa, ela fica querendo deixar as crianças brincando, fazendo dever 

de colar e desenhar. Ela precisa se adaptar à realidade da escola, da comunidade. Os pais, 

aqui, querem que as crianças saibam as letras. Ficam contentes em saber que elas já sabem 

copiar. Como é que a gente não vai fazer isso? O Secretário de Educação disse que a gente 

tem que se adaptar à realidade da escola e da comunidade. Mas parece que ela não entende.   

É deste modo que a direção e a maioria das professoras interpretam o “ter que se 

adaptar à realidade da escola”: ter que atender aos interesses dos pais. Pude escutá-la com 

calma e dizer a ela que era bom ela se informar mais na Secretaria de Educação para saber 

como melhor atuar em relação a isso. Foi quando se queixou, mais uma vez, da falta de 

assistência por parte desta Secretaria Municipal. 

Durante a minha estada em campo, vez ou outra as professoras me pediam ajuda para 

lidar com as crianças, deixando alguma delas comigo para lhes ensinar as tarefas; e me 

pediam opinião de como trabalhar com este ou aquele conteúdo. Na medida em que era 

possível, lhes sugeria algumas coisas, como fazer massa caseira de modelar e conservá-la por 

um tempo na geladeira da escola, como distribuir para as crianças materiais no recreio a 

exemplo de algumas sucatas de fácil acesso para elas etc. As orientava no sentido de 

aproveitar melhor os vídeos educativos distribuídos pela prefeitura, ensinando-lhes como 

                                                           
25Essa professora estava fazendo um Curso de Especialização em Metodologia da Pesquisa na UNEB. Ela me 
pedia orientações para ajudá-la a encontrar um objeto de pesquisa que estivesse inserido no seu campo de 
trabalho, na própria sala de aula. Ela queria construir um anteprojeto de pesquisa para participar de um núcleo de 
pesquisa existente na faculdade. Fiquei de marcar um encontro com ela para conversarmos. Pedi-lhe que, antes, 
listasse coisas que ela já observava das crianças, se tinha algo de cunho pedagógico ou de convivência entre elas 
que lhe chamava a atenção. Ela me disse que ia fazer isso. Na minha visita seguinte, ela veio ao meu encontro 
para se justificar, dizendo-me que ainda não havia feito a tal lista. O que ocorreu foi que com a sua transferência, 
acabamos por perder o contato. Devo informar que as primeiras visitas a campo só as fiz no final do segundo 
semestre do ano de 2006. De maneira que, antes desse ano letivo acabar, fiz apenas duas visitas. Cada uma delas 
teve a duração de uma semana. O meu contato com essa professora se deu, portanto, apenas por duas vezes. No 
ano seguinte ela já foi transferida para outra escola.   
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orientar o olhar das crianças e desdobrar esta atividade em outras, como registrar alguns 

episódios dos filmes através de desenhos etc.  

A minha atitude era sempre a de acolher e a de me colocar disponível para o que me 

era solicitado.  As professoras, apesar de me deixarem à vontade para observar as suas aulas e 

delas tirar fotografias, nunca me pediram, por exemplo, que eu assumisse a sala de aula para 

contar alguma história ou ensinar alguma tarefa às crianças.  

Fui aprendendo, ao longo dos anos trabalhando em escolas, que o espaço da sala de 

aula de uma classe infantil é de muita intimidade, possui várias representações. É comum que 

as professoras não consigam permitir que outros adultos penetrem nele tão facilmente, mesmo 

alguns funcionários. Apesar de estar inserida numa estrutura coletiva, tendo que cumprir 

acordos coletivos institucionais, a sala de aula é o locus onde a professora pode afirmar e 

exercer as suas singularidades, onde pode ser criativa e exercer a sua autoridade. Por 

conseguinte, eu nunca solicitei a elas permissão para esse tipo de atuação.   

   

3.3.2 As Crianças 

 

Nesta primeira visita, até o momento do recreio, não havia tido nenhum contato com 

as crianças, pois estas se encontravam nas salas de aula. Apenas ouvia as suas vozes, 

intercaladas com as vozes das professoras que lhes pediam silêncio. De vez em quando uma 

criança parecia “escapulir” da sala, mas logo um funcionário lhe tomava pela mão e a levava 

de volta. Estava curiosa para vê-las! Achei bom o fato de já ter sido convidada, desde já, pela 

diretora a observá-las nesse dia.  

Logo que foi dado o sinal para as crianças saírem das salas elas o fizeram correndo, 

atropelando-se pelos móveis da sala, comprimindo-se na porta, disputando quem sairia 

primeiro. Reuniram-se, inicialmente, no pátio, que é um espaço dentro do prédio da escola, 

mas que pertence à área externa, fora das salas de aula. Fizeram, aí, uma fila em frente à porta 

da cozinha para receber a merenda escolar. Havia uma conversa alta entre elas com risos e 

gargalhadas. Às vezes ouviam-se gritos, também. Vez ou outra alguma criança esboçava um 

movimento corporal mais amplo, mesmo participando da fila, como um pulo ou uma 

cambalhota, desarrumando o seu formato. De imediato, um adulto (professor ou funcionário) 

lhe chamava a atenção para ficar na fila de maneira mais calma, reorganizando-a. As crianças 

iam recebendo cada uma, à sua vez, um copo de mingau de milho.  

 



 75 

 
Foto 14: Distribuindo merenda A 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

 
Foto 15: Distribuindo merenda B 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

Merendavam sentadas na varanda em frente à sala ou em volta do tanque de água, que 

funcionava para elas como uma mesa em que apoiavam copos e pratos. Permaneceram 

durante a merenda, tranqüilas e conversando umas com as outras. Esse ritual em torno da 

merenda, minutos antes do recreio, eu vi repetir-se por todo o período em que estive 

observando a escola. Só não acontecia desse modo, quando não havia merenda escolar. Então 

as crianças já iam direto brincar. 
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Foto 16: Merendando no chão da varanda 

(Rosa Nunes, 2006) 

 

O momento do recreio, como já havia dito, acontece do lado de fora do prédio escolar, 

para além dos seus muros, por um período de meia hora. Assim que foram acabando as suas 

merendas, foram, então, se dirigindo para o lado de fora da escola. A princípio, ficavam 

concentradas na frente da porta principal, como se estivessem esperando os outros colegas 

acabarem a merenda para iniciarem alguma brincadeira.  

Assim que o número de crianças foi aumentando e se concentrando na área externa à 

escola, pude ver alguns meninos se organizando para iniciar uma brincadeira com bolinhas de 

gude. Foram vários subgrupos de meninos que iam surgindo, em seguida, para brincar dessa 

brincadeira. Poucas meninas, em torno de três a quatro, também se organizaram para brincar 

com bolinhas de gude, mas a maioria delas tentava se organizar para alguma brincadeira que 

nunca se iniciava, ou ficava transitando de um lado para o outro, brincando de passear, 

conversando e rindo. 

Pude observar que dois meninos maiores circulavam de bicicleta e, de vez em quando, 

brincavam de atrapalhar as brincadeiras de gude dos outros meninos, ou seja, passavam bem 

próximos a eles, como se fossem atropelá-los. Estes, por sua vez, não se incomodavam e riam 

com esse ir e vir do colega na bicicleta26. Outras crianças preferiam ficar de fora das 

brincadeiras, apenas observando, recostadas no muro. Tive a impressão de que eram crianças 

mais velhas que a maioria delas. 

                                                           
26 Essa situação em que uma criança trazia de casa um brinquedo era muito rara na escola. Neste caso específico, 
trata-se, também, de um meio de transporte. 
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Foto 17: Jogo das bolinhas de gude A 

Fonte: Rosa Nunes, 2006. 

 

 
Foto 18: Brincando de bicicleta 

Fonte: Rosa Nunes, 2006 

 

De repente, vi um grupo de meninas tentando organizar uma brincadeira que eu não 

conhecia. Era formada por dois grupos adversários. Cada grupo tinha que se posicionar do 

lado oposto ao do adversário, como num jogo de futebol. A brincadeira começava da seguinte 

forma: as crianças arrumavam no meio do campo (espaço onde a brincadeira ia acontecer) 
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sete pedras pequenas, uma em cima da outra, como se fosse uma torre. Em seguida, um dos 

componentes de um dos grupos arremessava uma bola, tentando derrubar essa torre de pedras. 

Caso não conseguisse, o grupo adversário pegava a bola para tentar balear os adversários do 

grupo que havia arremessado a bola contra a torre de pedras. Ao balear todos eles, esse grupo 

ganhava o jogo. Enquanto este grupo tentava balear os adversários, estes outros tratavam de 

correr para não se deixar pegar e tentavam re-arrumar a torre de pedras no meio do campo. 

Caso conseguissem, o seu time ganhava o jogo. Quando o jogo acabava, ouviam-se gritos, 

discussões, algazarras até chegarem num consenso quanto ao cumprimento das regras e de 

qual grupo havia ganhado o jogo. Assim que entravam num acordo, voltavam a se organizar e 

reiniciavam a brincadeira. Pude perguntar ao porteiro o nome da tal brincadeira e ele me disse 

que ela se chamava “Sete Pedras”.  

Durante essa brincadeira “Sete Pedras” alguns meninos se aproximaram e brincaram 

juntos com as meninas. Foi a situação em que pude ver uma mistura maior entre meninos e 

meninas neste recreio. E, no decorrer das observações, eram raros os momentos em que se 

reuniam meninos e meninas para brincar. Além dessa brincadeira que abarcou muitas crianças 

de uma só vez, outras continuaram com a brincadeira de gude. E assim, o recreio se deu até o 

final.  

Percebi que as crianças não se sentavam no chão e brincavam o tempo inteiro em pé, 

no plano alto ou no máximo de cócoras.  Dava-me a impressão de que não queriam sujar as 

suas roupas de areia. Não assisti a nenhuma briga entre elas, apenas uma tensão e discussão 

em torno das regras das brincadeiras. Apesar dos gritos e xingamentos, acabavam por entrar 

num acordo, ou seja, elas pareciam não se incomodar muito com os xingamentos, como se 

isso fosse uma coisa bem natural e própria da sua comunicação. O nível de sociabilidade 

enquanto brincavam me pareceu, logo de início, alto. Essa impressão que tive foi baseada, 

segundo observei, no modo autônomo com que se reuniam para brincar, da determinação que 

demonstravam ter sobre qual brincadeira queriam brincar e de como queriam brincar. Não 

pareciam necessitar da ajuda dos adultos para se organizar e brincar, de maneira a respeitar as 

regras e uns aos outros. Parecia, inicialmente, que esse momento era bastante proveitoso para 

as crianças no que se refere, sobretudo, a sua cultura lúdica. Via uma brincadeira sendo 

emendada na outra, de maneira ininterrupta. Isso me deixou bastante entusiasmada. Sentia que 

haveria muito o quê observar sobre as crianças e as brincadeiras entre elas. 

Não quis perguntar diretamente às crianças o nome da brincadeira “Sete Pedras” 

porque este foi o primeiro recreio que estava observando. Não tinha, ainda, qualquer 

proximidade com elas. Depois eu as senti muito concentradas e, certamente, lhes perguntar a 
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regra da brincadeira iria atrapalhá-las. Qualquer movimento de alguém de fora, que interfira 

no locus de uma brincadeira, pode acabar por interrompê-la completamente. (HUIZINGA, 

1996) O próprio clima de tensão comum nas brincadeiras de competição exigia de mim essa 

atitude mais reservada.  

Às vezes é comum as crianças brincarem de alguma brincadeira e levar tempos para 

voltar a brincar com ela. Esta brincadeira Sete Pedras, por coincidência, só vi acontecer essa 

vez. Não queria perder a oportunidade de saber, de alguma forma, sobre a sua regra. Por isso 

me vali das informações do porteiro. Outro motivo pelo qual não me dirigi diretamente às 

crianças, neste dia, reside no entendimento de que elas não vivenciam a experiência de 

ensinar e de aprender uma brincadeira, como nós adultos costumamos aprender e ensinar 

sobre as coisas. As crianças não aprendem sobre uma brincadeira, elas aprendem a brincadeira 

e isso se dá no ato de brincar. (PONTES; MAGALHÃES, 2003). 27.  

Essa minha reserva inicial também se dava pelo seguinte motivo: eu era ali, como já 

disse, uma pessoa completamente estranha a elas. As crianças costumam ser muito sensíveis a 

essas presenças novas. Tudo ao seu redor lhes parece apresentar-se como se estivesse sob uma 

lente de aumento. Por isso, toda uma rotina diária escolar pode ficar comprometida com a 

chegada de um estranho, mesmo se ele se mantiver bastante reservado. Se não houver por 

parte do observador essa sensibilidade, creio que ele pode reduzir os dados recolhidos em 

campo, apenas nos efeitos e nas mudanças ocorridas ali, por causa da sua presença. Conhecer 

e adentrar a rotina de uma escola requer essa paciência.  

Creio que essa aproximação deva acontecer de maneira a tornar a sua presença menos 

invasiva possível; sabendo, ao mesmo tempo, que ela nunca vai deixar de ser invasora, em 

alguma medida. Quando um estranho chega num ambiente de crianças, sobretudo numa 

escola, a tendência, pelo que pude observar todos esses anos lecionando, é ele provocar uma 

intervenção veemente no comportamento delas: as crianças podem parar o que estão fazendo, 

sair das salas de aula, gritar chamando-lhe a atenção, podem ficar a espiá-lo por detrás das 

pilastras, podem tentar tocar nos seus objetos pessoais, podem perder o nível de concentração, 

podem deixar de atender aos limites dos adultos; estes também podem inibir-se...; a menos 

que o estranho comece a fazer parte, realmente, daquele lugar. Caso isso aconteça, logo as 

crianças vão sentir e lhe tratar como uma pessoa familiar. Mas demanda tempo. Não estou a 

dizer que estava evitando essa reação própria, que se confunde muitas vezes com festejos 

entre as crianças, quando um estranho chega ao ambiente delas. Isso também é inevitável. 

                                                           
27 Sobre os mecanismos de transmissão das brincadeiras que se dá entre as crianças irei abordar, com um maior 
detalhamento, no capítulo 3. 



 80 

Porém, essas reações podem acontecer por desejo de aproximação ou por recusa. Mas, por 

querer muito me aproximar delas, ao contrário de querer evitá-las, procurei tomar alguns 

cuidados como ter calma e saber considerar, também, as minhas idiossincrasias, o meu jeito 

próprio de chegar aos lugares e às pessoas.  

As minhas visitas eram mensais. Portanto, a minha chegada sempre seria, para elas, 

uma novidade! Mesmo se eu permitisse que elas esgotassem ao máximo as suas curiosidades, 

como por exemplo, deixar-lhes ficar à vontade em frente à câmera, fazendo poses para lhes 

tirar retrato, o tempo entre uma visita e outra era grande para a minha chegada não lhes criar 

rebuliços. Saber quais os rituais diários que são estabelecidos, como as crianças reagem a isso, 

como elas brincam sem estarem tão submetidas ao meu olhar, era o que eu buscava, por 

considerar fundamental.  

Tenho para mim que, se não tomasse esses cuidados, jamais poderia afirmar o que 

seria, ali, uma rotina ou não. E creio, também, que é interessante identificar os aspectos 

mesmo da rotina. Não quero dizer, com isso, que estive a tentar registrar o que estaria 

acontecendo, caso eu não estivesse ali. Eu não estava buscando uma neutralidade: isso é 

impossível! Buscava ser uma presença que não fosse incômoda, que não os inibisse. Buscava 

uma atitude mais silenciosa que inquiridora. Buscava, antes, escutar.  

Construir uma proximidade com as crianças ultrapassando esse momento inicial da 

novidade requer, também, aprender alguns cuidados. Aprendi, durante a minha estada nas 

escolas, sobretudo no período de adaptação, quando as aulas do ano letivo estão começando e 

muitas crianças são novatas, que elas reagem às pessoas que chegam grosso-modo, invadindo 

o espaço delas, mesmo as mais velhas. Elas não são tão vulneráveis a qualquer contato. Cada 

uma possui o seu tempo de se chegar e de estabelecer os seus vínculos. Elas podem, até num 

primeiro momento, demonstrar receptividade a quem chega, mas se derem por conta que as 

estão invadindo, elas podem criar uma resistência a você e fica depois difícil estabelecer uma 

comunicação com elas. As crianças sabem dar limites e de modo bastante refinado, quando 

algo ou alguém lhes desagrada. Por isso que é tarefa difícil para um educador encontrar um 

modo adequado de lhes estabelecer limites também. Elas costumam ser críticas e não se 

contentam com qualquer explicação.  

O mais importante de tudo é que não havia percebido nem sentido, por parte delas, 

curiosidade em relação a mim. Estava aguardando um pouco para ver como elas se 

manifestariam. Pareciam não querer nenhum tipo de contato, até então. E a diretora não havia 

me apresentado a elas formalmente. Nada sabiam de mim... Parecia que a direção julgava essa 

informação desnecessária às crianças, como se elas não precisassem saber quem eu era e 
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também desnecessária para mim. Acho, inclusive, que poderia ter-lhe solicitado que me 

apresentasse às crianças, mas esta idéia não me ocorreu no momento em que estava em 

campo. 

A minha presença, ali, durante esse primeiro recreio, como disse, parecia não ter sido 

notada por elas ou se me haviam notado, não demonstraram qualquer curiosidade. Fato 

singular para mim, entre crianças. Com as que tive contato, até então, sobretudo no âmbito 

escolar, costumavam prestar atenção em tudo e a reagir de maneira a especular quem não 

fizesse parte do seu convívio diário. Essa “aparente” indiferença que sentia por parte das 

crianças em relação a mim causou-me surpresa.  

Levantei, de imediato, algumas hipóteses sobre o porquê de elas atuarem desse modo. 

Dava-me a impressão de que, ou deveria ser corriqueira a chegada de pessoas estranhas na 

escola e que, portanto, a minha presença seria mais uma dessas visitas rotineiras, sem 

apresentar qualquer novidade para elas, ou então, que elas, pelo curto espaço de tempo que 

tinham para o recreio, acabavam por querer aproveitar ao máximo as suas brincadeiras, sem 

conseguir prestar atenção, nessa hora, em outras coisas, como, num adulto qualquer que havia 

chegado de repente. No entanto, pude ver um menino de mais ou menos oito anos de idade 

tirando um cacho de flores de uma planta que ficava situada no pátio da escola, cujos galhos 

davam para o lado de fora do muro. Ele ficou por um tempo de um lado para o outro com as 

flores na mão, me olhando de longe, esboçando um sorriso, mas não passou disso. Afora esse 

sorriso, não percebi, neste dia, qualquer forma de aproximação por parte das crianças em 

relação a mim. Circulavam próximas, conversando e rindo, como se eu não estivesse ali. Por 

outro lado, eu também me mantive reservada, observando de longe as suas brincadeiras por 

todos aqueles cuidados a que me referi acima.  

Com o passar dos dias, sentia, já nesta primeira semana, exceto pelos rápidos olhares 

de través que alguns lançavam sobre mim, como se já fosse uma pessoa conhecida delas. 

Percebi que elas me viam como mais uma professora, pedindo-me sem nenhuma feição de 

parcimônia, sem sequer saber o meu nome, para ajudá-las a resolver coisas como, fazer as 

pontas dos lápis, entregar-lhes os seus livros guardados na secretaria, pegar as bolas no 

armário para levarem para brincar na hora do recreio etc. Chamavam-me por “Pró” nome com 

que tratavam as professoras ou por “Diretora”. Talvez isso se devesse ao fato de me verem 

sentada na secretaria, junto às outras professoras ou escrevendo na mesa da diretora. De 

qualquer modo, pareciam adaptar-se facilmente à presença dos adultos que ali chegavam.  

No continuar das observações, conclui que essa adaptação fácil que demonstravam ter, 

talvez se devesse ao fato de demandarem (tanto as crianças maiores, como as menores), muito 
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pouca atenção dos adultos para resolver coisas mais íntimas como: cuidar dos seus materiais 

pessoais, da sua higiene pessoal, levá-las ao banheiro, enfim, não demandavam quase em 

momento algum, nada que exigisse o estabelecimento de um vínculo afetivo mais estreito 

com os adultos. Todos esses cuidados pessoais, elas costumavam realizar sozinhas ou com a 

ajuda dos próprios colegas. Era comum presenciar, por exemplo, quando acontecia uma 

criança menor cair, ela buscar outra mais velha, irmã ou colega, para lhe socorrer e afastar o 

adulto que se aproximava para lhe dar atenção, até mesmo a sua professora de classe. Preferia 

ser acarinhada por um dos colegas.  

 

 
Foto19: Menina maior cuidando da menor 

Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

Talvez fosse comum entre essas crianças, que as mais velhas cuidassem de irmãos 

menores para ajudar as mães, como sendo uma de suas tarefas diárias, como sendo uma forma 

de aprender coisas consideradas significativas e necessárias à vida da sua comunidade. Esta 

situação de crianças maiores cuidando de crianças menores é comum encontrar, por exemplo, 

nas sociedades indígenas28. Pareciam manter uma reserva em relação aos adultos. 

                                                           
28 Nunes (1999) relata algumas situações deste tipo quando esteve observando as crianças A’UWE-XAVANTE: 
“Para as crianças, o dia a dia vai se alternando entre algumas tarefas domésticas, que fazem sozinhas ou nas 
quais ajudam, como por exemplo: lavar roupa e louça, tomar conta dos irmãos e irmãs menores, dar-lhes banho, 
levar água para casa, ajudar a preparar alimento, levar e trazer recados ou coisas, enxotar as galinhas de dentro 
das casas... Estas tarefas não se destacam muito das atividades produtivas da família, nas quais participam de 
modo efetivo, nem que seja apenas olhando. Já vimos que essa participação é uma das mais importantes 
maneiras de se ensinar e se aprender aquilo que é necessário saber no mundo Xavante”(NUNES, 1999, p. 159). 
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Pude perceber, ao mesmo tempo, que nenhuma professora veio olhar o recreio das 

crianças. Elas ficaram reunidas na sala da secretaria conversando. Havia apenas um 

funcionário, que cuidava da portaria, observando-as, chamando-lhes a atenção quando elas se 

afastavam da área em frente à escola, para se aproximar da pista de asfalto. Esta atitude de as 

professoras ficarem à parte no momento do recreio, também permaneceu em todas as visitas 

que fiz à escola.  

Assim que o recreio terminou, as crianças foram correndo para a sala agitadas e 

algumas insistiam em continuar brincando. Tentavam “escapar” do retorno à sala, 

escondendo-se atrás do muro da escola. Só depois dos chamados insistentes dos funcionários 

e professoras, acabaram por entrar na sala. Neste momento, em que as crianças foram 

convidadas a voltar para a sala de aula, uma professora que ainda se encontrava na secretaria 

me falou: - Difícil agora é fazer elas se acalmarem. É fogo!29   

Não observei nada diretamente na sala de aula, apesar do convite da diretora. Preferi 

aguardar um pouco mais de tempo para fazer esse tipo de observação. Eu a considerava muito 

precoce para o primeiro dia de observação. Os adultos também precisavam estabelecer um 

vínculo pautado na confiança e isso também requeria de mim paciência.  

Resolvi, então, após alguns minutos, uma vez que o recreio já havia terminado, me 

despedir da diretora, combinando voltar com ela, no transporte da prefeitura, no outro dia pela 

manhã. Na medida em que ia observando o momento do recreio, tornando-me cada vez mais 

presente e prestando atenção nas brincadeiras, deixando-me fruir da sua dinâmica, dispondo-

me a brincar com as crianças, sentia que elas passaram a me ver de maneira mais próxima, 

acolhendo-me carinhosamente, passando a brincar, muitas vezes, de certas brincadeiras, só 

para que eu brincasse com elas ou as olhasse brincando e as fotografasse. Esse observar agora 

adquiria um lugar diferente em relação ao brincar: mesmo que às vezes eu não fizesse parte 

do grupo de jogadores, já não era numa posição de quem estava à parte, mas inserida no locus 

da brincadeira. Pertencia ao grupo da torcida, que sempre se formava ao redor. Eu não estava 

ali para atrapalhá-las, mas para aprender com elas e participar.  

Quando uma brincadeira nova surgia, elas me chamavam para que eu visse de perto, 

puxando-me pela mão, perguntando-me: – Você conhece essa, Pró?  E sentia que elas 

gostavam quando eu chegava à escola. Escutava frases do tipo: – Ela veio! – A Pró das gudes 

veio!30  Ou então, quando a aula terminava, elas me perguntavam: – Você vem amanhã, Pró?  

                                                           
29 Os diferentes tempos e espaços pertencentes à rotina escolar (hora da chegada, hora do recreio, hora da aula, 
hora da saída) e como eles se constroem serão apresentados e analisados no capítulo 4 da dissertação.  
30 Isso se deve ao fato de a brincadeira de bolinhas de gude ter sido a primeira brincadeira que passei a brincar 
com elas. Essa iniciação será descrita no próximo capítulo.  
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Evidentemente que, por terem entendido rapidamente que o meu foco de interesse era 

esse, o de vê-las brincando, todas elas passaram a querer me mostrar as suas brincadeiras, as 

que faziam parte do seu repertório, como se quisessem me agradar. Mostravam-se com os 

seus movimentos, demonstrando destreza, esperando o meu reconhecimento, a minha 

admiração. Eu era o adulto que se interessava por seus brincares, se interessava em aprender 

com elas o que sabiam. Era uma espécie de interlocutor com o qual elas podiam se comunicar, 

sem qualquer tipo de depreciação. Era claro, para elas, que eu achava as suas brincadeiras 

importantes. Por isso gostavam de apresentá-las para mim e de interagir comigo no momento 

em que brincavam. Sentiam que podiam trocar as suas experiências comigo.  

De início esse movimento delas em mostrar-se para mim, me fazia pensar se eu não 

estava lá no fundo mudando muito o seu ritmo e modo de brincar. Mas logo depois, vi que 

talvez estivesse tendo um cuidado excessivo no que se refere ao modo de inserção no 

cotidiano delas na escola.  

Isto se deve ao fato de que tinha de haver a preocupação em construir um vínculo com 

o lugar e com elas de maneira a não transparecer que estava chegando para ficar. Pois uma 

coisa é buscar me aproximar para passar a fazer parte da escola, passar a ser uma professora, 

uma coordenadora etc., outra coisa é me aproximar para fazer parte provisoriamente do 

cotidiano daquele lugar. As crianças, sobretudo, se ressentem muito quando acontecem esses 

cortes de convivência. Talvez daí esse meu cuidado excessivo, pois o ajuste para essas coisas, 

nem sempre é fácil encontrar. Mas, acima de qualquer dessas preocupações, guiava-me, 

principalmente, pela alegria de estar com elas e de sentir que esta alegria era correspondida.  

Ao longo da pesquisa pude vivenciar junto com as crianças momentos de troca e de 

comunicação intensa, de proximidade, de aprendizado e de muitas descobertas que serão 

expostas no decorrer dos dados etnográficos que foram colhidos e que serão analisados aqui.    
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4  BRINCAR E AS VARIÁVEIS DE ESPAÇO E TEMPO 

 

Cada grupo social se organiza no tempo e no espaço de um modo específico. Para 

compreender como se dá essa organização “é preciso atender às condições geográficas e 

ambientais, e, fundamentalmente, às relações menos óbvias entre indivíduos, o meio e a sua 

vida coletiva” (NUNES, 2002, p. 66). Esta compreensão nos permite conhecer um conjunto 

de elementos relevantes da sua cultura. 

A categoria social aqui investigada – a infância – fornece infinitas possibilidades de 

estudos a partir dos diferentes tempos e espaços que constituem a sua vida social. Os tempos e 

os espaços escolares se apresentam, por exemplo, como categorias de análises exemplares 

para a compreensão da sua agência social, posto que, como já foi abordado antes, a instituição 

escolar representa hoje uma das principais imposições sociais para a vida das crianças.  

São vários os espaços e os tempos instituídos para as crianças na escola: tempo e 

espaço de formação, subdivididos em etapas ao longo do seu crescimento etário, cada etapa 

com determinados desafios a enfrentar, com conteúdos a aprender; tempo e espaço 

estabelecidos para um cotidiano de horas de isolamento, dentro de prédios com uma 

arquitetura articulada para que se cumpra o que fora pensado para elas experimentarem; 

tempo e espaço articulados em um currículo, com uma rede de temas de estudos e 

cronogramas a serem cumpridos etc. (NUNES, 2002).  

O que se evidencia de tudo isso é que os tempos e os espaços escolares não são 

dimensões neutras da educação: “operam como uma espécie de discurso que institui, em sua 

materialidade, um sistema de valores, um conjunto de aprendizagens sensoriais e motoras e 

uma semiologia que recobre símbolos estéticos, culturais e ideológicos” (FARIA FILHO; 

VIDAL, 2007, p. 19). As crianças são levadas a apreender essa experiência e a reproduzir essa 

vida compartimentada que representa valores sociais associados à cultura dominante e aos 

seus mecanismos de dominação. 

Mas... Onde está a criança? Onde ela aparece como um agente ativo na construção e 

na constituição desses espaços e desses tempos? De que modo elas traduzem essa vida em 

compartimentos que é pensada e vislumbrada para ela? Como ela se expressa? De que forma 

ela interage com tudo isso? Como a escola se apresenta no imaginário das crianças?          

A partir do que pude presenciar das crianças nos variados ambientes escolares em que 

pude lecionar, elas costumam construir em paralelo, tempos e espaços nos quais vivem e 

atuam, sociabilizando-se e aprendendo concretamente sobre o mundo, através de experiências 

que lhes são essenciais. Reporto-me aqui a um tempo e a um espaço, como profere Nunes 
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(2002, p. 67), “de sociabilidade e educação informais, que existe e é vivenciado 

concretamente pelas crianças, e que penso deve ser respeitado e considerado ao refletirmos 

sobre os rumos da educação escolar”.  

Nunes (2002) se refere acima ao cotidiano das crianças A’uwe-Xavante, chamando a 

atenção para o fato de que o material etnográfico que estava apresentando, dizia respeito a um 

cenário distante e diferente do cenário da escola institucionalizada. Creio, contudo, que 

mesmo no âmbito escolar, com tempos e espaços pré-estabelecidos, sob o controle e restrição 

do adulto, as crianças não prescindem de vivenciar um tempo e um espaço, em paralelo, de 

vivências e aprendizados informais. Elas criam neste âmbito institucional e a partir dele, um 

universo de comunicação, de troca e de aprendizados que não faz parte da programação 

escolar oficial e que na maioria das vezes escapa a nós, adultos, mas, decerto também, 

fundamentais para a sua formação.  

É preciso levar em consideração que “tempo e espaço não devem ser considerados 

meras noções quantitativas e, sim, qualitativas, simbólicas, por intermédio das quais as 

crianças localizam-se e posicionam-se no mundo social” (NUNES, 2002, p, 67). As crianças 

não são meros receptáculos daquilo que se produz à sua revelia e lhes é imposto: elas agem, 

reagem, inquirem, acrescentam e, também, se opõem de modo veemente quando não 

conseguem estabelecer um sentido com tudo o que lhes é apresentado. 

Irei demonstrar, neste capítulo, como as crianças desta comunidade interagem com o 

espaço e com o tempo escolar, rompendo com aquele que fora estabelecido formalmente, 

traduzindo e interferindo no seu cotidiano de maneira inquiridora, comunicando as suas 

descobertas e curiosidades, expressando sentimentos, inaugurando outros rituais diários, não 

menos importantes que aqueles instituídos pelos adultos, não menos férteis para aprender 

sobre os tantos mundos que permeiam a vida; também reproduzindo, mas, sobretudo, 

produzindo cultura através do seu universo de brincadeiras. 

 

4.1 BRINCAR: O PRINCIPAL INTERESSE DA CRIANÇA NA ESCOLA 

 

As crianças interagem com o cotidiano da Escola Municipal Pedro Galiza de maneira 

bastante peculiar. É relevante o modo como criam os seus rituais diários, independentemente 

do institucional, com base nas suas brincadeiras. São tempos e espaços construídos apenas por 

elas, destinados a vivências que somente a elas pertencem. Esses rituais nos fornecem 

indicativos consistentes de como a criança estabelece a experiência de ir e vir à escola, de 

como ela vê e sente a escola. 
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Um dos espaços e tempos que são experimentados e criados por elas em paralelo aos 

institucionais, é quando se reúnem para brincar antes mesmo do portão de entrada ser aberto. 

Muitas delas chegam pelo menos uma hora mais cedo em relação ao horário que é 

estabelecido para iniciar as atividades de classe. Para mim, soa como um preâmbulo que elas 

criam anunciando o seu desejo primeiro, um tempo e um espaço sempre renovados e 

aquecidos com expectativas para mais um dia letivo: a possibilidade de encontrar com seus 

amigos de escola e poder brincar! Brincam nos arredores da escola em frente ao portão; na 

varanda da bodega, ao lado; no campo de futebol, localizado atrás; próximas às casas, 

aproveitando as suas sombras. Brincam com bolinhas de gude, com elástico, de correr, de 

pular, de jogar bola, de subir nas árvores, de passear, de cantarolar... 31 

 

 
Foto 20: Subindo em árvore A 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

                                                           
31 Várias brincadeiras serão citadas no decorrer da etnografia. As regras dessas brincadeiras às vezes serão 
descritas no decorrer da dissertação (no próprio corpo do texto) mas todas elas, caso não sejam descritas 
imediatamente, serão descritas nos apêndices, no final da dissertação, separadas pelas categorias: brincadeiras de 
menino X brincadeiras de menina x brincadeiras de menino e de menina. Esta descrição constará, na sua maioria, 
de fotos ilustrativas. No entanto, conforme a necessidade, no decorrer da dissertação aparecerão, também, 
algumas fotos de situações das crianças brincando. 
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Foto 21: Subindo em árvore B 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

 
Foto 22: Brincando com bola A 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

O portão se abre e muitas crianças continuam brincando lá fora. Outras entram portão 

adentro, mas com o intuito de brincar nas salas: jogam capoeira, desenham nos seus cadernos, 

conversam umas com as outras, desenham o chão da varanda com restos de giz que são 

encontrados no suporte de esponja do quadro negro. Outras correm no pátio de um lado a 

outro, gritando e gargalhando, brincam da brincadeira de elástico por entre as pilastras da 
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varanda, brincam com bolinhas de papel que fazem com as folhas dos seus cadernos, etc. 

Recostam-se, também, ao redor do tanque de água para conversar ou brincar de alguma coisa, 

como trilhar os dedos das mãos por cima dele, contornando-o, como se fossem carrinhos.  

As crianças procuram estender o quanto elas podem esse tempo de espera, que parece 

ser um momento imprescindível de encontro, de troca, de aprendizado, de brincadeira, de 

lazer, de alegria. Momento em que trazem para a escola o que sabem, apreendem e aprendem 

do seu mundo, e que está para além dela, pertencente a sua vida doméstica, a sua vida em 

comunidade, ao seu grupo de amigos. É um momento de muito entusiasmo.  

Depois de alguns minutos o sino é tocado anunciando o início da aula: outro tempo e 

outro espaço se anunciam! As professoras conduzem as crianças às suas salas para as 

atividades de ler e escrever, sem que haja nenhum encadeamento, nenhum ritual de passagem, 

nenhuma interlocução entre um momento e outro. Elas pedem para que se sentem, façam 

silêncio e que coloquem sobre as suas carteiras os seus cadernos de atividades ou os seus 

livros; mas... as crianças continuam brincando: sentam-se nas suas cadeiras rindo, 

cochichando umas com as outras, cutucando-se. Muitas delas continuam segurando as suas 

bolinhas de gude que, de vez em quando, saem rolando pelo meio da sala. Às vezes as 

bolinhas de gude escapolem para fora, em direção ao pátio e, atrás delas, logo vem uma 

criança apanhá-las. Se por acaso esta criança sentir que pode ficar por lá, sem que ninguém a 

perceba, lá fica até que um adulto venha na sua direção tomando-a pelo braço, levando-a para 

dentro da sala novamente. Essa agitação não cessa até o momento do recreio.  

 

 
Foto 23: Voltando do recreio A 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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Foto 24: Voltando do recreio B 

Fonte: Rosa Nunes, 2006 

 

O recreio, mesmo sendo um espaço e um tempo estabelecido pala própria escola (hora 

de descanso para alunos e professores), adquire novo sentido que lhe é atribuído pelas 

crianças: para elas é o momento em que vão se ocupar mais uma vez com os seus brincares. 

Vários subgrupos articulam-se rapidamente em torno de várias brincadeiras e assim 

permanecem até o seu último momento32.  

De volta do recreio, outro tempo se institui: as crianças são conduzidas às atividades 

de sala de maneira abrupta. Nada que vivenciam no recreio interage de maneira harmônica 

com o que é estabelecido no momento da aula. Mas as crianças, mais uma vez, parecem ser 

impelidas a continuar brincando, resistindo de maneira veemente a essas tarefas escolares, 

fazendo barulho com as suas risadas, pondo-se em movimento, pulando, enquanto recebem, 

por parte das professoras, advertências para se concentrarem. Elas reagem como a dizer não a 

esse mundo que fora construído “para elas”, estabelecido à sua revelia. Elas demonstram, com 

este perambular de um lado a outro na sala, não conseguir encontrar nele sentido algum, não 

sentir por ele interesse algum.  

                                                           
32 Para ilustrar o que estou a dizer, vou relatar a seguinte cena: Um dia escutei o porteiro dando o último aviso 
para as crianças entrarem na sala. Ele dizia: – Pronto! Já ta na hora de entrar!  Uma menina do turno vespertino, 
que tinha em torno de dez anos, devia ter “perdido” muito tempo entre o comprar a merenda na venda, merendar 
e papear com as colegas. De pronto ela lhe respondeu transparecendo autoridade: – Não vou não! Que eu ainda 
não brinquei! E continuou por lá... Gostaria de assinalar que a pessoa do porteiro será trazida muitas vezes 
quando estiver narrando as situações do recreio. Isto se deve ao fato de ser ele o único adulto responsável para 
tomar conta das crianças nesse momento. 
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Todo o tempo que é dado às crianças, elas o aproveitam brincando. Até mesmo no 

momento das aulas, das tarefas escolares, elas interpõem as suas brincadeiras. Todo o espaço 

da escola resulta, também, num espaço de brincadeira: salas, varanda, pátio, tanque de água, 

até mesmo as portas, as janelas, os móveis, o suporte de ferro para a televisão, o quadro negro 

etc. Tudo é revertido pelas crianças em espaços e tempos para brincar.  As crianças não se 

cansam de trazer para a escola o seu universo de interesses, as coisas com as quais se ocupam 

e o modo próprio como dialogam com o mundo, redefinindo para elas os espaços e os tempos 

escolares e estabelecendo nestes, novas vivências e curiosidades.  

 

 
Foto 25: Brincando em volta do tanque A 

Fonte: Rosa Nunes 2007 

 

 

            Foto: 26 Brincando em volta do tanque B 

          Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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A demarcação espacial e temporal que é instituída nesta escola (salas escuras, com 

pouca ventilação, pátio estreito e cimentado, distribuições dos móveis, como que a comprimi-

las em suas cadeiras) não é capaz de suplantar esse interesse das crianças, não é capaz de lhes 

tirar a pulsão que as coloca em movimento e em contato com as coisas, não é capaz de 

destituir as relações de sentidos que atribuem a cada coisa, a cada experiência, nem de 

destituir o brincar do rol de suas principais atividades. Elas insistiam e brincavam... Como 

assinala (DAYRELL, 2006, p.147):  

 

A arquitetura e a ocupação do espaço físico não são neutras. Desde a forma da 
construção até a localização dos espaços, tudo é delimitado formalmente, segundo 
princípios racionais, que expressam uma expectativa de comportamentos dos seus 
usuários. Nesse sentido, a arquitetura escolar interfere na forma da circulação das 
pessoas, na definição das funções para cada local. Salas, corredores, cantina, pátio, 
sala dos professores, cada um destes locais tem uma função definida a priori. O 
espaço arquitetônico da escola expressa uma determinada concepção educativa.  
Um primeiro aspecto, que chama a atenção, é o seu isolamento do exterior. Os 
muros demarcam claramente a passagem entre duas realidades: o mundo da rua e o 
mundo da escola, como que a tentar separar algo que insiste em se aproximar 
(grifo nosso). A escola tenta se fechar em seu próprio mundo, com as suas regras, 
ritmos e tempos. O território é construído de forma a levar as pessoas a um destino: 
através dos corredores, chega-se às salas de aula, o lócus central do educativo. [...] 
Os alunos, porém, se apropriam dos espaços, que a rigor não lhes pertencem, 
recriando neles novos sentidos e suas próprias formas de sociabilidade (grifo 
nosso).   
 

É patente que a representação que a escola tem para essas crianças é bem diferente da 

representação que esta tem para os adultos (professores, diretores e funcionários). Para os 

adultos a escola deve cumprir o seu papel de instituição formadora: as crianças são tidas como 

iguais através do estatuto a elas conferido de alunos; que estão ali, unicamente, para uma 

experiência baseada na cognição: a da aprendizagem dos conteúdos formais. Ao passo que as 

crianças querem poder experimentar e aprender sobre as coisas através das suas brincadeiras. 

Um dia perguntei a um grupo de crianças (meninas na faixa etária entre 7 e 8 anos) que estava 

reunido no pátio, durante a merenda: – O que vocês mais gostam de fazer na escola? Elas me 

responderam em coro: – Brincar! E sempre que tinha a oportunidade de fazer essa pergunta a 

alguma criança, a resposta era a mesma: – Brincar! 

Mas... E a escola? O que faz com esse brincar? Como ela apreende essa expressão que 

se afirma de modo incessante, com tanta força, vigor, entusiasmo e alegria? Como o brincar é 

acolhido nos espaços e tempos pré-estabelecidos institucionalmente como, por exemplo, os 

das salas de aula? Como a escola dialoga com o brincar das crianças? 
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4.2 BRINCAR NO TEMPO E ESPAÇO DO RECREIO X BRINCAR NO TEMPO E 
ESPAÇO DA SALA DE AULA 

 

Irei relatar de agora em diante situações que denotam com mais detalhamento a 

maneira como as crianças fazem valer as suas expectativas acerca da escola – um lugar para 

brincar –, resistindo a muitos dos rituais diários pré-estabelecidos pelas professoras em sala de 

aula. Tais situações denotam ao mesmo tempo a maneira como as professoras se 

relacionavam e reagiam a esse modo de atuar e de expressar das crianças.   

Começarei descrevendo uma situação que achei muito curiosa. Era a minha primeira 

semana de observação. Era o terceiro dia de visita. As crianças estavam nas salas de aula e eu 

aguardava o recreio, conversando com a diretora assuntos diversos sobre a escola. De lá ouvia 

as vozes das professoras pedindo, insistentemente, a atenção das crianças. A nossa conversa 

se estendeu, entusiasmada, por uns alguns minutos. De repente, ouvi um barulho de crianças 

brincando, que vinha do lado de fora, para além dos seus muros (onde acontecia o recreio). Eu 

pensei que havia despercebido o sino tocar, por estar entretida na conversa, e perguntei à 

diretora: – O recreio já começou? Eu não ouvi o sino tocar... Ela então me informou o 

seguinte: – Ainda não! Esse barulho é lá de fora! São os alunos do turno matutino que vem 

na hora do recreio esperar os alunos da tarde para brincar. É isso todo dia! E continuou: – 

Eles só querem saber de vim pra cá brincar. Às vezes nem trazem os cadernos, mas as gudes 

eles sabem trazer!  E repetiu uma das frases que me dissera no primeiro dia em que cheguei: – 

Os que não querem nada não faltam um dia! Mas eles só querem saber de brincar. Muitos 

faltam à aula de manhã, mas sabem vim pra cá de tarde brincar. É uma danação! Eu lhe 

perguntei: – Mas vocês falam com eles? – A gente fala, mas não adianta. Não vê assim? 

Amanhã de manhã, ninguém aparece aqui! Já falei na reunião com as mães, mas elas não 

ligam. Muitas nem vem pra reunião. A mãe desses mesmo, nunca vem.    

As crianças neste dia, assim que tocou o sino, saíram porta afora, espremendo-se, 

como se não pudessem perder um minuto sequer do recreio. Merendaram rapidamente. Ao 

encontrarem-se livres das tarefas da sala e do lado de fora da escola, se festejaram com muito 

entusiasmo!  

Ouvia, entre os meninos, as seguintes exclamações: – Os irmão de Tonho veio pra 

brincar com nóis! – Nóis vai ter que se juntar! Vai todo mundo jogar junto!  Eram meninos 

entre 7 a 10 anos de idade, que se reuniam para brincar com bolinhas de gude.  

Descobri, ao vê-los conversando com o porteiro, que alguns desses meninos nem 

estudavam na escola no turno oposto, mas moravam ali, na redondeza. Ouvi o porteiro se 
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referindo a um deles: – Mas você hein? Nunca mais veio! Só quer saber de gude! O menino, 

que deveria ter mais ou menos uns nove anos, não lhe respondeu nada e continuou brincando. 

Outro menino lhe respondeu: – Mas eu não estudo aqui, não. É que eu moro ali, ó!  E 

apontou com o dedo indicador para uma casa defronte. Aí o porteiro retrucou: – Eu não estou 

falando com você... Estou falando é com ele aí, ó. E fez um gesto com a cabeça apontando 

para o seu colega. Este continuou brincando. 

 

 
Foto 27: Brincadeira da bolinha de gude B 

Fonte: Rosa Nunes 2007 

 

Aproximei-me do porteiro e lhe perguntei: – Ele estuda aqui? Ele me respondeu: – 

Estuda, mas não vem. Eu lhe disse: – Mas ele vem brincar aqui todo dia? – Brincar ele vem... 

Olhe aí!  Eu continuava: – Mas a mãe dele sabe que ele não freqüenta a aula?  Ele 

respondeu: – Sabe. Como é que não sabe? Só não sabe se não quiser. Mas ela parece que não 

liga, não. Ou seja, essa criança nunca mais havia freqüentado formalmente a escola, porque 

informalmente ela estava lá, brincando. A escola representava para essas crianças mais um 

ponto de encontro para se reunir e brincar. 

Pude, após um momento, me aproximar de um deles. Já era outro menino que devia ter 

uns nove a dez anos de idade. Eu lhe perguntei se ele estudava nessa escola e ele ficou calado. 

Eu lhe perguntei, então, se ele estudava numa outra escola e ele me disse, sorrindo, o 

seguinte: – Nóis é daqui! Mas nóis não vem mais, não. – Mas por que você não vem? – Nóis 

não quer vim mais... É que nóis não quer vim...  E saiu de perto de mim para brincar.  Então 
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perguntei a outro menino e ele me disse o seguinte: – Eu sou daqui, mas é que eu nunca mais 

vim. Eu lhe disse: – Mas porque é que não vem? Você não gosta? – É que eu não quero vim 

mesmo, não. E então se voltou para o colega e lhe disse: – Eu tô livrado! 33 E voltou a brincar. 

Esse grupo de meninos brincou com o jogo das bolinhas de gude neste recreio 

reiniciando-o várias vezes... Era um grupo com pelo menos oito meninos. Até então, não tinha 

tido a oportunidade de brincar com eles. Apenas observava as suas brincadeiras. Essa 

brincadeira era a brincadeira de “Triângulo”. No desenrolar, numa dessas vezes em que esses 

meninos reiniciavam a partida, após todos já terem-se posicionado com as suas bolinhas de 

gude dentro do triângulo34, e de saberem a ordem que cada um ia jogar, aconteceu o seguinte: 

todos avançaram, subitamente, no triângulo, como se tivessem levado um susto, gritando e 

apanhando, cada qual, a sua bolinha de gude, desistindo, todos, da brincadeira. Não pude 

saber do que se tratava, pois foi tudo muito rápido. Pareciam estar em conflito, pois gritavam 

uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo percebia que, enquanto discutiam, se reportavam às 

regras da brincadeira e aos direitos que cada um tinha. O conflito, na realidade, se dava em 

torno dessa discussão das regras, ou seja, não havia nenhum tipo de agressão física. Ouvia 

frases entrecruzadas com palavreados que pareciam ser específicos da brincadeira de gude, 

uma espécie de gíria em torno do jogo de gude como, por exemplo: – Não! Nada disso! Tem 

que casar! Tem que casar! – Você já tinha casado! – Mas eu estou livrado! – Foi pé sujo! Foi 

pé sujo! – Deu carreira! Não pude saber o que significava cada uma dessas expressões nesse 

momento. O fato é que, cessada a discussão, um menino falou de maneira tranqüila, mas com 

autoridade: – Agora é melhor nóis separar! – Nóis vai ter que dividir! – Dividir de dois! 

Senão toda hora vai dar pé sujo! E todos concordaram respondendo: – É melhor mermo nóis 

separar de dois!  Esse menino parecia ser o mais velho do grupo, devia ter uns 10 a 11 anos 

de idade, pois além de ser mais robusto, tinha uma estatura maior que a dos outros. Parecia 

ocupar a posição de líder. 

Para dividir o grupo os meninos se utilizaram da seguinte estratégia: escolheram dois 

colegas, cada um representava um líder de um dos subgrupos. Um líder escolhia um colega e 

em seguida o outro líder escolhia outro, até que todas as crianças se posicionaram em um dos 

subgrupos. As crianças continuaram a brincar sem nenhum tipo de desavença, até terminar o 

recreio. De vez em quando, uma criança de um dos grupos dava palpites nas jogadas das 

                                                           
33 É um linguajar próprio da brincadeira que designa um procedimento da regra. Esta expressão será explicada na 
descrição da regra desta brincadeira nos apêndices da dissertação. 
34 Desenho feito no chão onde a brincadeira acontece, uma espécie de tablado, como há no jogo de damas. Daí a 
origem do nome da brincadeira. A regra desse jogo está descrita nos apêndices da dissertação. 
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crianças do outro grupo, como se nada tivesse acontecido35.  O que ocorreu foi uma resolução 

rápida, prática, harmônica e democrática da situação. Todos ficaram satisfeitos com a 

mudança que se apresentou necessária. O grande eixo que os unia, o interesse maior, foi 

mantido: a brincadeira. 

Além desse grupo de meninos com a brincadeira das bolinhas de gude, havia outro 

grupo de meninos na quadra jogando bola. Um grupo de meninas se reuniu para brincar de 

elástico e outro grupo perambulava em frente à escola, conversando e subindo nas árvores. 

Após um tempo, escuto o sino tocar: final do recreio! Quando de volta às suas salas, 

assisti àquele mesmo contraste. Em todas as turmas acontecia o mesmo: as crianças estavam 

agitadas e as professoras pediam a elas que colocassem os seus livros sobre as carteiras e lhes 

pediam para abri-lo numa determinada página. As aulas são expositivas, sem qualquer recurso 

pedagógico, apenas o livro didático, o quadro negro e as suas explicações. Como já disse, as 

professoras se empenham apenas a ensinar-lhes as letras e os numerais sem estes estarem 

vinculados a nenhum contexto.  

 

 
Foto 28: Aula expositiva no quadro 

Fonte: Rosa Nunes 2007 

                                                           
35 As regras das brincadeiras com bolinhas de gude são bastante complexas envolvendo contagens, apesar de 
simples, com adição, subtração e divisão. As crianças calculam tudo rapidamente, mesmo as crianças menores, 
quando se misturam com as maiores para brincar. Elas contêm também acordos peculiares diante de algumas 
jogadas e situações que se apresentam no meio da brincadeira, envolvendo compensações, concessões, 
deferências, premiações etc. É uma vivência rica em vários sentidos no que tange à sociabilidade e à conduta 
ética. Mas essas compensações, concessões e deferências que aprendem nas regras e que experimentam entre si, 
cumprindo com rigor, nem sempre correspondem à lógica dos acordos criados por nós, adultos. Trata-se de um 
modo peculiar de encontrar o peso e a medida para cada coisa e para cada ação. Muitas vezes admitindo critérios 
subjetivos, sem nenhuma referência exata, quantitativa. Informo um desses critérios subjetivos quando faço, no 
decorrer do texto, a descrição das regras dessa brincadeira. 
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                 Foto 29: Aula com livro didático 

                 Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Para uma melhor compreensão do que estou a dizer, tomando como exemplo a sala da 

primeira série, vou relatar com um maior detalhamento o que se passou neste dia, em sala de 

aula, ou seja, o modo como esse contraste – a reação das crianças – se deu, e forma como as 

professoras agiam diante disso. 

Nesta sala, apenas cinco crianças atenderam aos chamados da professora. Estas se 

sentaram nas suas cadeiras, posicionando-se na frente. Contudo, assistia, em uma maior 

quantidade, aos barulhos, aos empurrões, à gritaria, aos pulos, aos arrastões de cadeira. Quatro 

crianças levaram as suas cadeiras para o fundo da sala. Tinham o intuito de continuar 

brincando de mostrar, umas às outras, as bolinhas de gude que haviam conseguido ganhar 

durante os jogos no recreio e também de jogar capoeira36 durante a aula. Esse distanciamento 

era a manifestação da completa negação, da total resistência à dinâmica construída pelas 

professoras nas salas de aula para lhes ensinar as lições37. A professora da primeira série 

reclamava para conseguir a atenção das crianças e poder iniciar a aula. Dizia várias vezes: - 
                                                           
36 Quando assisti aos movimentos de capoeira das crianças, fiquei curiosa para saber a origem disso, se havia 
grupos de capoeira na comunidade. Há nesta escola uma grande quantidade de crianças afro-descendentes. 
Perguntei informalmente a algumas crianças onde elas tinham aprendido a jogar capoeira. Uma professora que 
estava próxima respondeu: – Elas começaram a tomar aula com um professor que vem de Serrinha. Ele é 
voluntário. Depois disso, elas vivem brincando de dar cambalhotas. Eu lhe perguntei: – Ele vem dar aula na 
escola? Ela respondeu: – Não, aqui não. Ele dá em outro lugar, aqui no povoado mesmo. Ele vem uma vez na 
semana. Nem sei se ainda está vindo. Vim de lá pra cá é difícil... Eu lhe perguntei se era algum projeto da 
prefeitura e ela disse que não sabia. 
37 Essa reação das crianças certamente não seria a mesma se a professora fosse capaz de apresentar aulas 
interessantes, atrativas. Conheço escolas, embora muito poucas, que conseguem dialogar com as crianças de 
modo a acolher as suas brincadeiras, a considerar as suas especificidades e o seu modo de aprender sobre as 
coisas. Este tipo de abordagem costuma atrair a atenção das crianças e a despertar o seu interesse por aprender as 
lições de classe. 
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Parem! Parem crianças! Já parou a brincadeira, já parou! Vocês vão ficar aí é? Por isso é 

que depois não sabem nada! Logo vocês? Os que não sabem nenhuma letra!  Ela se referia às 

crianças do fundo da sala.   

 

 
               Foto 30: Brincando durante a aula A 

               Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

 

 
             Foto 31: Brincando durante a aula B 

             Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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               Foto 32: Brincando durante a aula C 

               Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

 
              Foto 33: Brincando durante a aula D 

              Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

Essas advertências feitas pela professora, repetidas vezes, imputando aos alunos este 

ou aquele papel, esta ou aquela qualidade, depreciando-os, para ela soava como algo 

mecânico de puro desabafo, uma reação catártica diante da situação caótica que a ela se 

apresentava. Eram frases que muitas vezes se repetiam, sem muita consciência do peso que 

elas podiam ter para os alunos, dos estereótipos que podiam estar criando, influenciando de 

modo veemente na formação da sua identidade. Como atenta Dayrell: 
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Na construção do papel de aluno, entra em jogo a identidade que cada um veio 
construindo, até aquele momento, em diálogo com a tradição familiar, em relação 
com a escola, e com suas experiências pessoais em escolas anteriores. É um diálogo 
com estereótipos socialmente criados, que terminam por cristalizar modelos de 
comportamento, com os quais os alunos passam a se identificar, com maior ou 
menor proximidade: o ‘bom aluno’, o ‘mau aluno’, ‘o doidão’, o ‘bagunceiro’, o 
‘tímido’, o ‘esforçado’. Concorre para essa escolha a tradição que a própria escola, e 
seus professores, mantêm, relacionada com uma concepção de aluno, naquele 
espaço. [...] A construção do papel desses jovens, como alunos, vai se dando, assim, 
na concretude das relações vivenciadas, com ênfase na relação com os professores 
(DAYRELL, 2006, p. 153). 
 

A aula seguia nesta ambiência agitada. No seu decorrer, pude ouvir, de repente, a voz 

de uma criança chorando e de outras rindo dela, dizendo, num tom de pirraça: – Viu? Já era 

gude! Já era gude! O que tinha acontecido foi que a professora da primeira série lhe havia 

tomado a gude de sua mão, como uma espécie de sanção por ter estado brincando no fundo da 

sala. Logo esta criança é levada, como num cortejo, por outros colegas até a secretaria. Neste 

dia, não havia ninguém da direção por lá. Encarreguei-me de ficar com ela, acompanhando-a. 

Era um menino de mais ou menos oito anos, um tipo magro e mulato, com cabelos crespos e 

olhos bem pretos. Mantinha-se com a cabeça baixa, chorando. As outras crianças me diziam: 

– Pró, Neto tem que ficar aí na secretaria porque a professora mandou! Ele está de 

“castigo”! E ao mesmo tempo, ficavam pirraçando o colega, rindo e dizendo: – Viu?Vai ficar 

de castigo! – Neto vai ficar de castigo!  

Busquei acolher a situação, dando-lhe um direcionamento.  Recebi a criança na 

secretaria e ao mesmo tempo precisei conduzir os outros alunos até a sala, pois estes queriam 

ficar olhando-o da porta para continuar com a “pirraça”. Essas situações de “pirraça” de vez 

em quando surgiam entre as crianças. Contudo, este modo de brincar, apesar de conter 

hostilidade, não deixava de provocar risos na que estava sendo pirraçada. Este menino, por 

exemplo, chorava em meio aos curtos risos, pedindo aos colegas que parassem. Ele também 

achava graça da situação.  

Esses papéis que poderíamos chamar de “pirracento e pirraçado”, entre as crianças, se 

invertiam o tempo inteiro, de maneira que não presenciei nenhuma ocupação permanente 

desses lugares por nenhuma das crianças, nem nunca vi um grupo perseguindo 

permanentemente alguma criança; e essas situações de “pirraça” entre elas, quando 

aconteciam, perduravam pouco tempo. Gostaria de ressaltar que nunca presenciei situações 

desse tipo no momento em que estavam brincando livremente no recreio, salvo em uma 

situação38. Esse comportamento das crianças, nesta situação aqui analisada, se tratava muito 

                                                           
38 Uma menina pequena (tinha uns cinco anos) defecou estando de roupa, sujando a sua calcinha. As crianças 
perceberam ao virem-na chorando dentro do banheiro. Ela chorava, mas não conseguia pedir ajuda a ninguém. 
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mais de um modo de aproveitarem a oportunidade para ficar “fora” da sala de aula que 

propriamente de querer depreciar o colega. No fundo, sentia que “as pirracentas” gostariam de 

estar no lugar dele, sob os meus cuidados na secretaria, livres das tarefas da aula.     

Quando pude voltar a minha atenção para o menino (Neto), perguntei-lhe o que havia 

acontecido e ele ficou em silêncio. Perguntei-lhe quantos anos tinha e ele ficou em silêncio. 

Disse a ele que precisava escolher fazer alguma coisa enquanto estava ali, pois, naquele 

momento, todos estavam se ocupando com alguma tarefa. Ele continuava em silêncio... 

Depois me disse com um tom de voz baixo que não queria copiar letra. Perguntei, então, se 

queria fazer um desenho e ele me respondeu que sim, fazendo um sinal com a cabeça. Então 

lhe dei papel e lápis. Ele o fez rapidamente, como se quisesse livrar-se logo da tarefa. 

Desenhou a figura de um menino. Então fui buscando dialogar com o que ele havia feito, 

perguntando-lhe onde o menino estava e com quem estava. Ele ia me respondendo com outras 

figuras que desenhava, mas em silêncio. Fui lhe ajudando, deste modo, a completar o desenho 

e a organizá-lo espacialmente no papel. Dizia-lhe que faltava o chão, que faltava o céu, o 

telhado da casa, etc. Buscava, com essa “orientação”, construir um espaço de comunicação 

com ele. Depois pedi que me contasse a história do desenho e, finalmente, ele verbalizou: – 

Aqui é dois meninos em casa com a mãe brincando de carrinho.  

Não tenciono fazer, aqui, uma interpretação psicológica ou qualquer outra do desenho 

da criança, até porque, houve um grande direcionamento da minha parte. Mas decerto, ela 

buscou comunicar uma cena doméstica calorosa, entre mãe e filhos, onde a troca entre eles se 

estabelecia com o brincar. Provavelmente, havia expressado ali algo do seu universo de 

experiências, que pôde representar simbolicamente através do desenho. Talvez tivesse 

expressado o seu desejo naquele momento: voltar para casa, para perto da mãe e brincar com 

o seu irmão. Contudo, não posso afirmar. Mas, certamente, se me dispusesse a dialogar mais 

com ele, através do seu desenho, outras figuras surgiriam no papel, outros mundos, outras 

situações surgiriam e ele criaria uma história mais completa, podendo estruturar a narrativa 

                                                                                                                                                                                       
Devia estar envergonhada. Ela recostava o rosto na parede e ficava de costas. As outras crianças gritavam: – 
Ananda fez cocô nas calças! Ananda é fedorenta! E seguiram com isso por uns dez minutos, até que um adulto 
veio tirar a menina do banheiro, buscando resolver a situação. A professora de classe reclamou com as crianças, 
fazendo-as parar com a gozação. Neste momento vi inadequações no modo como os adultos conduziram a 
situação, expondo ainda mais a criança e demonstrando nojo para com ela, sem querer resolver do melhor modo: 
dando-lhe banho e lavando a sua calcinha. Queriam lhe deixar suja até a hora de ir para casa, com a justificativa 
que a criança não tinha outra calcinha. Mas é importante ressaltar aqui, que este recreio estava funcionando neste 
dia, apenas no espaço interno da escola, que era bastante reduzido. As crianças estavam comprimidas. Eram 
crianças do turno matutino que por serem menores (a maioria pertencente a turma de educação infantil) as 
professoras acharam melhor fazer o recreio funcionar apenas no pátio da escola. Elas ficavam com receio de 
deixá-las do lado de fora sozinhas, como sempre faziam. Para não se obrigarem a tomar conta delas e ficarem 
livres no recreio, este passou a funcionar do lado de dentro. Isto passou a acontecer em meados do primeiro 
semestre do ano de 2007. Elas diziam naturalmente: – Elas são pequenas para ficarem sozinhas lá fora. 
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com começo, meio e fim, aprendizado fundamental para o processo de alfabetização. Não 

creio que se escolhêssemos juntos alguma palavra para ele aprender a ler e a escrever, que 

estivesse contida nas informações que me dava acerca da história do seu desenho, ele não 

fosse se interessar.  

Assim que fez esta breve informação verbal sobre o seu desenho, lhe perguntei se ele 

já podia se concentrar na sala de aula e ficar sem perturbar por lá. Disse-lhe que era ele quem 

tinha que me dizer se já podia voltar ou se precisava ficar na secretaria por mais um tempo 

para se acalmar. Ele me respondeu que sim, que já podia retornar a sala. Quando fui levá-lo, 

vi que a sala continuava com o mesmo barulho. A professora buscava dar uma explicação 

sobre as letras do alfabeto, em voz alta, enquanto as crianças se dispersavam. A professora o 

acolheu carinhosamente, recebeu o desenho da sua mão e logo voltou com a sua explicação. 

Esta situação agitada se deu até o final.  

Antes de tocar o sino, para o término da aula, a professora disse o seguinte: – Hoje não 

deu certo! Vocês só queriam brincar! Podem pegar os seus materiais! Pronto! Já esta na 

hora de ir para casa! 

 

 
Foto 34: Final da aula 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

As crianças saíram correndo quase em destrambelho até chegarem lá fora e se puseram 

mais uma vez a brincar. Reuniram-se em subgrupos e se estenderam por mais uma hora 

brincando, tranqüilas, até o porteiro adverti-las que tinham que ir para casa. 
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O quê realmente se passou? Por que as crianças dentro das suas salas de aula 

demonstravam uma total falta de concentração, de sociabilidade, uma total falta de cuidado 

com o espaço físico? Como, então, conseguiam se organizar lá fora, de modo completamente 

diferente, cumprindo acordos e regras das mais complexas, encontrando modos de brincar em 

paz, sem qualquer tipo de adversidade e sem precisar do “bom senso” do adulto para, ao 

contrário das aulas, absolutamente, “tudo” dar certo nas horas livres? Como atenta 

(DAYRELL, 1996, p. 155):  

 

No dia a dia das relações entre professor e alunos, parecem existir dois mundos 
distintos: o do professor, com sua matéria, seu discurso, sua imagem e o dos alunos, 
com sua dinâmica própria. Os dois mundos às vezes se tocam, se cruzam, mas na 
maioria das vezes, permanecem separados.  
 

No que pude observar, há um apartamento entre o mundo da criança e o mundo da 

escola. As professoras não têm o cuidado de procurar estabelecer uma relação dos conteúdos 

formais com a realidade dessas crianças. Há, ao contrário, uma relação unilateral, onde a sala 

de aula é reduzida aos ensinamentos da matéria, que neste caso, se trata do aprendizado da 

leitura e da escrita, sem qualquer preocupação em identificar as peculiaridades de cada 

criança. Os alunos têm somente que apreender esses conteúdos.  

Dayrell (2006), ao investigar duas escolas noturnas de Belo Horizonte, analisa as 

situações de contraste que presenciou entre os papéis que os alunos desempenhavam em dois 

momentos distintos: o momento de chegada à escola e o momento em sala de aula. Ele conta 

que os alunos na chegada conversavam entre si, trocando informações dos noticiários, 

trocando segredos e novidades, rindo, gargalhando, flertando uns com os outros, num clima 

de descontração que era interrompido com um som estridente da campainha:  

 

O espaço é claramente delimitado, como que a evidenciar a passagem para um 
novo cenário, onde vão desempenhar papéis específicos, próprios do ‘mundo da 
escola’ bem diferente daqueles que desempenham no cotidiano do ‘mundo da rua’ 
[E continua com a sua reflexão] Quem são estes jovens? O que vão buscar na 
escola? Qual o significado das experiências vivenciadas neste espaço? Para grande 
parte dos professores, perguntas como estas não fazem muito sentido, pois a 
resposta é óbvia: são alunos. E é essa a categoria que vai informar seu olhar e as 
relações que mantém com os jovens, a compreensão das suas atitudes e 
expectativas. Assim, independente do sexo, da idade, da origem social, das 
experiências vivenciadas, todos são considerados igualmente alunos, procuram a 
escola com as mesmas expectativas e necessidades. Para esses professores, a 
instituição escolar deveria buscar atender a todos da mesma forma, com a mesma 
organização do trabalho escolar, mesma grade e currículo.  A homogeneização dos 
sujeitos como alunos corresponde à homogeneização da instituição escolar, 
compreendida como universal (DAYRELL, 2006, p. 138-139). 
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Do mesmo modo, as professoras nesta escola desconhecem as crianças em muitos 

aspectos: dos seus mundos, do que aprendem no seu ambiente familiar, do que aprendem 

entre si, das suas expectativas em relação à escola. Não se pergunta o porquê de as crianças 

serem impelidas a brincar. Não buscam observar as suas brincadeiras no recreio e estas, ao 

invés de serem vistas como uma via de acesso para a sua comunicação com as crianças, ao 

contrário, são vistas como algo que atrapalha. As brincadeiras das crianças não lhes chamam a 

atenção em quase momento algum, a não ser nesta hora: quando sentem que estas estão 

interferindo de maneira negativa no cumprimento das tarefas escolares.   

Além disso, as professoras vêem o momento do recreio como lazer e descanso não 

apenas para as crianças, mas para elas próprias. Procedimento ainda muito comum nas 

escolas39. Elas não vão ao recreio, por entender que este momento não faz parte da sua 

atuação como professora. Neste momento, as crianças ficam sozinhas e entregues apenas aos 

cuidados do porteiro. Portanto, elas nem sequer sabem, ao certo, do que as crianças brincam. 

Há um exemplo que ilustra bem isso que estou a dizer: Uma das professoras me 

advertiu, logo antes da minha primeira observação do recreio do turno matutino, o seguinte: – 

Agora de manhã, você só vai ver bola! Eles só brincam disso! Senti como se quisesse me 

prevenir quanto ao fato de ter muito pouca coisa a observar. Perguntei-lhe, então, o seguinte: 

– Mas sempre foi assim? Eles nunca brincaram de outras coisas? Ela me respondeu: – Eu só 

vejo bola! De volta do recreio, após ter visto uma porção de brincadeiras, essa mesma 

professora me perguntou sobre o que eu havia visto: – E então? Viu mais coisa? E eu lhe 

disse que pude observar, além de bola, jogo de bolinha de gude, elástico, brincadeira de 

carrinho e bicicleta. Ela ficou surpresa e me respondeu o seguinte: – Talvez eu nunca tenha 

visto essas brincadeiras porque não presto atenção nisso. Como você saiu para olhar só isso, 

pôde ver essas coisas que eu nunca vi. Talvez se eu fosse lá prestar atenção nisso, eu já 

tivesse visto mais coisa. Quando a procura é consciente, geralmente damo-nos conta de 

particularidades que sempre existiram, estiveram sempre em frente dos nossos olhos... mas 

que nunca vimos antes. A questão é: o que fazer com isso tudo que de repente vemos? 

                                                           
 
39 Historicamente o momento do recreio foi, de fato, tido como um momento de descanso para professores e 
alunos. Esta concepção vem mudando. Muitas escolas particulares da zona urbana, sobretudo, já exigem a 
presença do professor neste momento. Na maioria das vezes, tão somente para cuidar do bem estar físico das 
crianças (para que elas não corram, ou não se machuquem, ou não briguem...). Há casos em que é para o 
professor atuar como uma espécie de animador, organizando as brincadeiras, instrumentalizando-as, etc. No 
entanto, a meu ver, trata-se de um momento precioso para o educador se aproximar, escutar e aprender com a 
criança o modo como ela sente, vê e interfere no mundo à sua volta. É um momento precioso para se estabelecer 
um diálogo com criança e saber sobre as suas curiosidades, seus afetos e suas fantasias, na medida em que vão se 
expressando através das suas brincadeiras, livres de um direcionamento. 
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Quando as crianças chegam às suas salas e reagem ao que lhes é apresentado (deveres 

de caligrafia, aulas expositivas no quadro negro, contas de adição e subtração) com rebuliços, 

gargalhadas, e outras brincadeiras, elas identificam essas atitudes como sendo “indisciplina”, 

“desordem”, “bagunça”. Durante as advertências reverbera a frase como uma cantilena diária: 

– Você só sabe brincar!  Acompanhada quase sempre do complemento: – Saber ler que é 

bom, cadê que você sabe? Todo o insucesso escolar das crianças, elas atribuem às suas 

brincadeiras. E assim, o que a criança traz consigo, o modo como sabem acerca das coisas, 

investigando-as e traduzindo-as com as suas brincadeiras, é destituído da escola. É tido quase 

que como uma subversão. Pertence ao lado de fora e tem que ficar à revelia!  

Um dia, por exemplo, ao se queixar do barulho das crianças, ouvi uma professora lhes 

dizendo o seguinte: – Tenho que falar muito alto para todo mundo ouvir!  E aí continuou a 

falar: – Eu não vou mais parar para recomeçar. Sabem por que? Porque Tiago só fica... E 

esperava o grupo responder em coro: – BRIN – CAN – DO! – Porque João só fica... – BRIN – 

CAN – DO!  E continuava a sua queixa, dizendo: – Já começou mesmo a bagunça não é?  

O brincar para ela era o que impedia as crianças de aprender! Neste momento ela 

tentava explicar às crianças um dever de matemática: elas tinham que olhar uma seqüência de 

imagens com carros e escrever ao lado de cada uma dessas imagens o numeral que indicasse a 

quantidade de carros que nela havia. As crianças mal escutavam... 

O horário do recreio se aproximava. As crianças corriam de um lado para o outro e 

várias outras situações de brincadeiras agitadas aconteciam como “pirraças”, “empurrões 

leves, seguidos de risos”, “arremesso de bolinhas de papel” etc. Pulavam por entre as 

cadeiras, davam cambalhotas... De repente, em meio à confusão, escuto das crianças uma vaia 

alta seguida de gargalhadas: uma criança havia caído com o corre-corre. A professora, 

indignada, diz em voz alta, como que concluindo a aula: – Vocês sabem o que é isso? É a 

brincadeira! O sino do recreio acaba por tocar e as crianças gritam: – Oba! E logo se 

posicionam para sair da sala. A professora continua falando, impotente: – Viu? Na hora do 

dever, ninguém quer! Na hora da brincadeira, sai todo mundo para brincar! As crianças 

sequer lhe ouviam e saíram da sala para brincar.  

Ao mesmo tempo em que o brincar é reconhecido de modo indubitável como a 

atividade que mais interessa à criança, ele é, explicitamente, depreciado. Querer brincar 

parece que é algo que as crianças insistem em fazer de errado. A brincadeira não faz parte do 

que é planejado para ser possibilitado às crianças nem acolhida como uma atividade 

imprescindível às suas vidas, ao seu crescimento. É considerada mero passa-tempo. 
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Este modo de interagir com o brincar das crianças evidencia a falta de possibilidade 

das professoras, no sentido de criarem uma dinâmica na aula com base no diálogo e no 

respeito à cultura dos alunos, assim como à sua condição de ser criança e às suas diferenças. 

As professoras se restringem a olhá-los “apenas enquanto seres de cognição, e, mesmo assim, 

de forma equivocada: sua maior ou menor capacidade de aprender conteúdos e 

comportamentos; sua maior ou menor disciplina” (DAYRELL, 2006, p. 155).  

Neste recreio, como em todos os outros, o modo decidido como se organizaram para 

brincar (cada criança já sabia o que tinha que fazer e qual o seu papel nas brincadeiras, como 

se davam as regras etc.) e o modo tranqüilo e ao mesmo tempo resoluto como se 

comunicavam, apresentavam-se para mim, como um contraste tão grande, que, a princípio, só 

me debruçava nisso impressionada.  

Muitas das minhas idéias e concepções que venho formando e aprendendo ao longo da 

minha vivência com as crianças nas escolas, mais uma vez se confirmou neste dia: o quanto as 

crianças sabiam sobre si, sobre as suas possibilidades, o quanto podiam exercer a sua 

condição de sujeitos, o quanto elas podiam nos ensinar acerca da sua autonomia e capacidade 

de escolha, o quanto podiam ser criativas e nos indicar maneiras outras de ver e apreender o 

mundo e de construí-lo; o quanto elas podiam nos surpreender com as suas descobertas. Obter 

esse entendimento acerca das crianças é uma questão de apenas ter paciência para aprender a 

vê-las e a escutá-las. 

Aos poucos, assistia a uma riqueza muito grande de gestos, de troca entre elas, de 

respeito mútuo. Senti um alivio por essas crianças, senti que não estavam tão desamparadas 

ali. Elas estavam ancoradas nas suas próprias descobertas e experiências. Algo nelas, em 

relação ao que lhes era oferecido, resistia fortemente, dizendo não, apontando numa outra 

direção, mais vivificada, mais fértil, mais promissora.  

Assim que tocou o sino dois meninos da primeira série entraram na secretaria numa 

atitude astuta, buscando as duas bolas (únicos brinquedos disponibilizados pela escola neste 

momento). Um deles se chamava Fábio, era negro, um rosto bem rechonchudo, uns olhos 

graúdos e vivia me pedindo para tirar o seu retrato. O outro se chamava Tiago, que também 

era negro, com os cabelos queimados e avermelhados do sol. Os dois deviam ter uns oito 

anos. Eles falaram para mim: – Vá Pró...! Dá a bola logo pra nóis... Achei graça do tom de 

voz deles, como a me pedir as escondidas. Esbocei um sorriso e lhes entreguei a bola com um 

ar de cumplicidade. Eles exclamaram: – Êita! Ela deu a bola!   

Assim que receberam as bolas, um deles começou a fazer graça para o outro, 

colocando a bola dentro da camisa, simulando uma gravidez, dizendo: – Olhe o meu bebê! – 
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Você também tem um bebê? Outros colegas, meninos e meninas, que passavam na hora, 

diziam: – Tiago que ter bebê! – Mas ele não é mulher! Todos riram muito... Assim que 

esgotou a graça, já de posse das bolas, foram merendar tranqüilos em volta do tanque. Havia 

um grupo grande só de meninos merendando juntos e de várias idades: entre seis a oito anos. 

Eles conversavam, riam... Era uma festa!40  

Uma menina da primeira série (devia ter uns nove anos) resolveu sair da sala: em vez 

de sair pela porta, saltou a janela. Ela era magrinha, com uns cabelos aloirados, tinha um tom 

de pele moreno claro, dourado do sol. Não usava farda e vivia vestida com uma saia de 

estampa quadriculada vermelha e branca. Os seus cabelos cobriam-lhe os olhos e ela 

expressava um sorriso e um olhar bem vivo. Fez esse movimento muito rápido e disse a 

outras colegas: – Ói pra mim! Suas colegas riram e passaram a fazer o mesmo.  

Apesar de esta ação (saltar a janela) ser um gesto considerado muitas vezes 

transgressor, fora das normas das condutas sociais esperadas, não transparecia, neste caso, que 

fazia para transgredir a nenhuma regra. Era uma descoberta que havia feito, era mais uma 

brincadeira. Tanto assim, que não chamaram a atenção de nenhum adulto, no sentido de 

repreendê-las. E logo após alguns pulos, elas se reuniram para merendar, sentando-se na 

varanda das salas.  

Fizeram uma roda só de meninas. Falavam alto, riam... Uma delas falou: – Vamos ao 

bate papo de comadres! Eu estava por perto e ri, junto com elas, dessa expressão. Como eu 

estava com um copo de mingau na mão, lhes perguntei: – Posso merendar com vocês? Posso 

fazer parte do bate papo de comadres? Elas riram e disseram: – Pode Pró! Elas me 

perguntaram: – Você está tomando mingau igual a nós? Eu lhe respondi num tom jocoso: – 

Lógico! Vocês acham que eu ia perder? Adoro mingau de milho!  E fiquei ao lado delas 

ouvindo-as conversar... Elas, então, me pediram para eu as fotografar juntas e faziam poses 

sorridentes, dizendo: – A foto das comadres!  Uma menina falou: – Pró, Nêna não sabe fazer 

pose. Ela fica com a cara de bico. Aí eu lhes falei: – Mas modelo faz cara de bico! É assim ó! 

Então fiz uma expressão com a boca para fazê-las rir. Elas riram e disseram: – Faça Pró, de 

novo! Eu lhes respondi: – Se eu fizer toda hora, a minha cara vai virar cara de bico. Uma 

delas então falou sorrindo: – Se passar o vento, fica mermo, Pró! Aí eu lhe disse: – É mesmo? 

Por que é que fica? – Porque quando passa o vento, diz que fica com a careta. – Quem falou 

                                                           
40 Haverá um subitem deste capítulo que tratará do modo pelo qual os papéis considerados na sua vida coletiva 
como sendo de meninos e de meninas são incorporados, reproduzidos e por vezes contestados e investigados 
pelas crianças através das suas brincadeiras. Esta brincadeira, por exemplo, é uma brincadeira com conotação 
sexual onde as crianças estão explorando o que é próprio do sexo masculino e feminino.  
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isso? – Foi mãe. Então eu lhe respondi brincando: – E então você quer que eu fique com cara 

de bico? Eu hein?Não vou fazer mais não! Elas riram a valer...   

 

 
         Foto 35: Meninas merendando juntas 

         Fonte: Rosa Nunes, 2007 

  

 
                     Foto 36: As comadres 

                     Fonte: Rosa Nunes, 2007           

 

Apesar de brincarem com esses falares, com essas crenças – digamos assim – numa 

atitude distanciada, como se não acreditassem, nem sempre para elas isso se dá dessa forma. 

Um dia, por exemplo, tive a oportunidade de brincar com algumas delas com a “Dança da 
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Vassoura” 41, numa festa de São João na casa de um dos moradores do povoado no ano de 

200842. Quando aconteceu de eu ficar com a vassoura na mão, inventei de correr atrás delas, 

dizendo-lhes o seguinte: – Quem quiser se casar, que corra! Aí tentava varrer os pés delas 

com a vassoura43. Todas corriam gritando e eufóricas. Até que acabei por varrer o pé de uma 

delas. Ela começou a chorar copiosamente... Dizia inconsolada: – Eu não vou me casar... Eu 

fiquei sem saber o que fazer. Jamais imaginava o efeito que isso iria causar nelas. Elas 

brincam acreditando mesmo neste dizer. Essa menina deve ter uns sete anos. É toda 

rechonchuda e estava vestida a caráter, com um vestido de quadrilha, com duas tranças no 

cabelo e de batom vermelho. Precisei conversar com ela, dizendo-lhe que ali era só uma 

brincadeira, que eu estava fazendo de propósito. Ela ainda chorou um pouco e depois de um 

tempo, voltou a brincar    

Numa conversa que se deu nesta festa entre mim e um grupo de meninos, em volta da 

fogueira, eles revelaram acreditar em Lobisomen44 que, nesta região, eles chamam por 

Lobisone. Um dos meninos chamado Gleidson45, disse que há um homem, que mora um 

pouco adiante dali de onde estávamos, que vira Lobisone. Ele disse: Pró, ele vira mermo. Foi 

porque ele bateu na mãe. Quem bate na mãe vira Lobisone.  Então eu lhe perguntei: – Mas 

você já viu um, alguma vez? Ele disse: – Eu já ouvi foi o barulho dele assobiando e cercando 

a casa. Outro menino um pouco maior disse: – Mas pai já viu. Disse que é marrom com umas 

orelhas igual a um jegue. Ele viu quando voltava pra casa de noite. Eu perguntei: – E você? 

Ele disse: – Eu não tenho coragem de ver não. Eu corro. Outro menino falou: Mas o filho da 

mulher avira mermo, que todo mundo diz que ele avira. Nisto chegou um tio de um deles, 

aparentando ter uns quarenta anos e começou a falar: – Rosa, tem uns quatro aqui, que todo 

mundo sabe que vira mermo. Pode perguntar. Tem é gente aqui que já viu. E diz que ele 

gosta que bote comida pra ele. Você já viu? E começou a rir como se achasse um acinte isso. 

Todos riram juntos.    

                                                           
41 Cada participante escolhe um par e apenas um fica dançando com a vassoura na mão. Aí esta pessoa escolhe 
alguém para entregar a vassoura e trocá-la pelo seu par. A vassoura vai, então, circulando de mão em mão, até a 
música acabar. 
42 Esta festa acontece todos os anos e é feita para as crianças dali do povoado. Elas são convidadas para soltar 
fogos de artifícios, a dançar quadrilhas, a assar milho na fogueira etc. As crianças e os seus familiares já ficam 
esperando por esse dia. Vem um sanfoneiro ali mesmo do povoado e os adultos e as crianças dançam juntos 
noite adentro. 
43 É uma brincadeira e ao mesmo tempo uma crença popular: quando uma pessoa varre o pé da outra, significa 
que esta que teve o pé varrido vai fica sem se casar. Em Serrinha, quando era pequena, ouvia a seguinte 
expressão: – Vai ficar no barricão! 
44 Homem que, segundo a crença popular, se transforma em lobo e fica rondando em noite de lua cheia, atacando 
as pessoas 
45 Há um contato entre mim e essa criança que será narrado em outro subitem deste capítulo. 
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A conversa com as meninas na varanda a certa altura foi terminando, pois quando 

acabaram de merendar elas foram para o lado de fora brincar. Um dos meninos que estava 

com a bola (Tiago), a um dado momento, após a merenda, virou-se para uma criança que 

ainda se encontrava dentro da sala fazendo a tarefa e falou: – Termina logo esse dever! 

Venha! Vai começar! Era como se fosse para ele, justamente, nesta hora – a do recreio – o 

início de tudo o que era significativo, importante, fundamental.  

Todo o resto do grupo de meninos que estava merendando no tanque seguiu para o 

lado de fora da escola, acompanhando-o, e logo formaram duas rodas grandes de meninos, 

cada roda ficou com uma bola. Eles deram início à brincadeira de “Cinco Cortes” 46 e 

brincaram assim, até o final do recreio.  

 

 
                Foto 37: Meninos merendando no tanque 

                Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

                                                           
46 Esta brincadeira está descrita nos apêndices da dissertação.  
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               Foto 38: A brincadeira de “cinco cortes”  

               Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Um pequeno grupo de crianças (umas quatro meninas quase que do mesmo tamanho, 

todas magrinhas e bem moreninhas aparentando ter uns oito anos) foi em direção à venda 

defronte à escola para comprar merendas (balas, chicletes, etc.). Depois voltaram à frente da 

escola e foram brincar de conversar: riam, cochichavam, gesticulavam... Foram para frente de 

uma casa que vendia geladinho. Algumas delas compraram e ficaram sentadas no batente da 

casa chupando geladinho e conversando. 

 

 
Foto 39: Chupando geladinho 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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Um grupo de meninas, ainda dentro do pátio da escola, começou a reunir outras 

colegas, articulando-se para brincar de alguma coisa (não consegui saber qual era a 

brincadeira). Logo elas saíram para o lado de fora e foram brincar de roda. Várias canções e 

brincadeiras foram surgindo: “D. Ratinha”, “Sai, Sai, ô piaba”, “A laranja é doce”. Depois 

foram brincar de um tipo de picula chamada “Coelhinho sai da Toca” 47. As meninas do 

geladinho logo se juntaram a elas para brincar. 

 

 
        Foto 40: Brincadeira de Roda “Dona Ratinha” 

    Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

 
Foto 41: Brincando de roda “Sai, sai, ô piaba”                 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

                                                           
47 Essas brincadeiras estão descritas nos apêndices da dissertação. 
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Foto 42: Brincadeira de roda “A Laranja é doce” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

          E mais brincadeiras foram surgindo entre elas... “Picula de macaquinho” e outras 

cantigas de roda. Depois de um tempo este mesmo grupo de meninas fez uma roda grande 

para brincar de “Andoletá” e de “Borboletinha”. Essas são brincadeiras ritmadas, em que as 

crianças fazem vários movimentos, batendo palmas.  Em cada momento aparecia delas, um 

novo tipo, com canções diferentes e modos diferentes de bater as palmas e de brincar: em 

duplas, em trios, em quartetos48.  

 

 
Foto 43: Brincadeira “Andoletá” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

                                                           
48 As cantigas dessas brincadeiras estão descritas nos apêndices da dissertação.  
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               Foto 44: Brincadeira “Borboletinha” 

               Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Assim que elas terminaram com essas brincadeiras, foram brincar de “Duro-duro” e de 

“Corrida” 49. Logo depois elas iniciaram outra brincadeira, uma espécie de jogo da sorte, 

chamado “Caí no Poço”.  

 

 
      Foto 45: Brincadeira “Duro-duro”. 

      Fonte: Rosa Nunes, 2007    

 

Havia, também, um grupo de meninos brincando de bolinhas de gude, e ainda outro 

brincando de futebol. Havia um menino alto, magro e de cor morena (parecia ter uns nove 

                                                           
49 Uma criança organizava o grupo em fileiras, se distanciava e dava o sinal de partida com um grito. Elas todas 
corriam em direção a uma linha marcada no chão, que era o ponto de chegada.  
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anos de idade), que desde o início do recreio tinha subido numa árvore, ficando lá por um 

tempo considerável, contemplativo e olhando tudo do alto. Tinha uma atitude altiva e 

imponente. Parecia um olheiro vigiando a todos. Às vezes parecia querer esconder-se por 

entre as folhas da árvore para que ninguém o visse, como que na espreita. Cheguei um pouco 

perto para fotografá-lo. Estava tão absorto, que não se dava por mim. Vi que cantava baixinho 

uma canção. Não consegui saber qual era. Estava entregue completamente aos seus 

pensamentos e em paz...  

 

 
    Foto 46: Menino na árvore 

    Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

O rosto das crianças tinha uma expressão alegre e entusiasmada. Elas vibravam com 

cada coisa que faziam. Diante de uma riqueza tão grande de vivências, me parecia um enorme 

prejuízo tirá-las do recreio... Nada do que pude ver nas aulas, até então, seria mais frutífero 

para elas, que tais experiências. Mas o sino tocou e elas precisaram voltar para as salas. Foram 

para lá, agitadas, e foi muito difícil as professoras iniciarem as atividades de classe. Essa 

atitude vibrante diante das suas brincadeiras tinha que ceder e dar lugar a uma atitude contida, 

presa às cadeiras e às tarefas. Elas se negavam a isso veementemente. Pareciam ser outras 

crianças nessa hora: que não sabiam se concentrar, trocar experiências, se organizar 

espacialmente, que não sabiam ser cooperativas etc.  

Toda a riqueza vivida pelas crianças lá fora nos seus momentos livres é tanto ignorada 

como desconsiderada pelas professoras. Como não se dispõem em vê-las brincando, a palavra 

das crianças não é ouvida; os seus gestos, a sua capacidade de sociabilizar-se, a sua 
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criatividade não são vistos. As crianças são interpretadas apenas a partir dos gestos que 

exprimem e pelas atitudes que tomam para resistir a um projeto escolar que insiste em lhes 

tirar a voz e em vê-las como passivas no mundo social. O seu potencial para aprender sobre o 

mundo a sua volta, com autonomia para escolher as suas atividades, com possibilidades de 

aprender uma com as outras, tudo isso lhes é tirado a partir da imagem que o adulto tem dela, 

que é representada na curta frase: – Ela não quer saber de nada, só pensa em brincar!   

As aulas acabam sendo um tempo e um espaço para tentar silenciar-lhes e fazê-las 

aprendizes passivas de um conjunto de informações e valores que só fazem reforçar a cultura 

e a ideologia de um modo de vida distanciado dos seus, cuja intenção é educar para torná-las 

iguais, todas com as mesmas expectativas e necessidades. Ao passo que, para as crianças, a 

sala de aula é um tempo e um espaço para reagirem a tudo isso, para expressarem de modo 

veemente os seus quereres, os seus saberes, as suas peculiaridades, o modo próprio que cada 

uma possui de aprender e de ensinar, de expressar o quão singular que é cada uma delas. 

 

4.3 UMA AULA DIFERENTE 

 

Preciso fazer uma ressalva no que concerne a uma professora e as atividades lúdicas 

que ela buscava conduzir no tempo e espaço da sala de aula. Ela havia chegado recentemente 

para a turma da Educação Infantil, em meados do primeiro semestre do ano de 2007. 

Essa professora começava as suas aulas estabelecendo o seguinte ritual: ela buscava 

reunir as crianças em círculo para lhes ensinar alguma brincadeira tradicional. O modo como 

ela conversava com as crianças também se diferenciava das demais (falava com calma, sem 

gritar e sem lhes atribuir rótulos). Um dia, por exemplo, ela reuniu as crianças em círculo para 

lhes ensinar a “Picula de Macaquinho”.50 Ela se envolvia com elas, brincando junto, rindo e se 

alegrando. Notei que num outro momento brincava com as crianças à mediada em que iam 

terminando a tarefa do caderno. Era uma maneira que encontrava de ocupá-las enquanto ela 

esperava as outras. Essa professora se dirigia às crianças de maneira meiga, falando baixo, 

demonstrando sensibilidade para o convívio com elas e para a função que exercia. Sentia que 

não se impacientava com a agitação natural delas. Quando a brincadeira que lhes ensinava 

terminava, no intervalo entre uma partida e outra, algumas crianças davam pulos, imitando 
                                                           
50 A brincadeira se dava da seguinte maneira: uma criança era escolhida através de fórmulas de escolhas, para ser 
o macaquinho. Esta tinha que ficar fora da roda e num dado momento deveria procurar comida entrando nela. 
Assim que ela entrava na roda ficava presa, pois as crianças que estavam formando a roda ficavam bem juntas, 
como que fazendo uma barreira, impedindo-a de sair. A sua meta desse momento em diante era tentar sair da 
roda. Ao conseguir sair, precisava correr para que as outras crianças não lhe pegassem (era algo mais ou menos 
assim).  
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movimentos de capoeira, ou brincavam de “Duro-Duro”, ou chutavam as próprias sandálias 

como se fossem bolas, ou brincavam de lutar medindo suas forças: uma empurrava a outra 

como numa luta de queda de braço, só que o confronto se dava com o próprio corpo. A 

professora, no entanto, se mantinha calma, sorria para elas e convidava-as para brincar de 

novo. Demorava um pouco e todas retornavam à roda. A brincadeira reiniciava.  

 

 
       Foto 47: Professora Brincando 

       Fonte: Rosa Nunes, 2007    

 

No recreio, ela demonstrou uma atitude também diferente para com as crianças: pude 

vê-la cortando folhas de revistas para lhes ensinar brinquedos feitos com dobraduras 

(origami). Ela lhes oferecia, também, lápis de cor com papel oficio. Sentia como se estivesse 

querendo enriquecer o recreio, preocupando-se em oferecer materiais para elas brincarem. No 

entanto, quando lhes entregou esses materiais, lhes deixou brincando livremente e não ficou 

lhes observando ou dirigindo as brincadeiras. Ela foi para junto das outras professoras que 

estavam na secretaria. Quando o recreio já estava próximo a acabar, eu a vi preparando uma 

tarefa com desenho livre para esperar as crianças. Ela parecia fazer isso para evitar muita 

agitação na sala. Era um modo de acalmá-las para reiniciar as atividades de classe.    

Num outro dia, essa mesma professora ensinava a seus alunos uma cantiga de roda 

tradicional muito conhecida, “Seu Juquinha” e outra que eu desconhecia. Tentava organizá-las 

em roda, cantando e dançando com elas. Nem todas as crianças participavam, mas ela as 
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deixava livres para escolher se queriam brincar ou não, desde quando as que ficassem de fora 

não atrapalhassem a brincadeira de quem quisesse. Uma das crianças, entretanto, tentava 

“bagunçar” a roda esticando demais os braços dos colegas e às vezes correndo por entre eles 

em ziguezague. Uma fala da professora me chamou a atenção. Ela disse: – Você quer 

brincar? Aqui é sério! Você quer brincar sério? Se não quiser, pode escolher outra coisa. 

Mas se quiser, aqui é sério. A criança terminou escolhendo outra brincadeira, mas depois 

retornou para brincar “sério”.  

Chamou-me atenção o fato de a palavra “sério” ter sido usada para designar o brincar. 

Não sei se a professora tinha a dimensão do que estava a dizer: – Que a brincadeira é uma 

atividade séria, talvez a mais séria realizada pelas crianças. O “sério”, é claro, estava 

associado ao direito, ao correto, ao cooperativo. O fato é que fiquei me perguntando, tomando 

como ponto de partida uma das discussões com a co-orientadora: Haveria para ela um brincar 

sério, cooperativo, correto, bom, importante e outro não? As brincadeiras do recreio enquanto 

as crianças brincam livremente, sem o direcionamento do adulto são consideradas, por ela, 

sérias? Haveria, para ela, um brincar que não fosse sério? 

Um dia aproximei-me dela para lhe dizer que gostava de assistir às suas aula, que 

gostava de vê-la brincando com as crianças. Ela sorriu e me disse o seguinte: – Eu brinco 

porque sei que elas gostam. Qual a criança que não gosta de brincar? E depois elas ficam 

mais calmas mesmo.  Eu então lhe perguntei: – E você gosta de brincar com elas? Ela me 

respondeu: – Ah... Eu gosto sim, dessas de roda, eu gosto.  

O fato é que sentia que essa professora fazia de algum modo uma deferência ao 

brincar nos seus planejamentos diários. Lógico que se tratava de um brincar legitimado por 

ela. Mas ela permitia que as crianças escolhessem as suas brincadeiras ou outra coisa, caso 

não quisessem brincar junto com o grupo.  Ela respeitava as suas vontades. Não lhes impunha 

a brincadeira de qualquer jeito. A percepção que tive dessa professora me alegrou muito. Não 

senti que lhes ensinava as brincadeiras tomando-as como instrumento pedagógico. Brincar na 

sua sala era uma atividade rica em si mesma: não estava vinculada ao aprendizado formal. 

Talvez lhe servisse para ajudar na dinâmica das aulas, ou seja, para ocupar as crianças 

enquanto lhes preparava o dever ou para ocupá-las enquanto outras, com ritmos mais lentos, 

fossem terminando as suas tarefas. Mas sentia que não lhes ensinava a brincadeira de roda 

para elas aprenderem, por exemplo, o conceito de círculo, como muitas vezes assisti a 

professoras da rede privada da zona urbana de Salvador fazerem. Essas outras diziam 

enquanto brincavam: – Vocês sabem o que é um “círculo”? Vamos formar um “círculo” para 

brincar!  
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Esta professora, aqui, tinha um modo bem diferente de se utilizar da brincadeira. Ela 

demonstrava que antes de qualquer coisa se preocupava com o bem estar das crianças, no 

como podia ocupá-las de maneira a não ficarem entediadas na sala. Ela sabia que as crianças 

gostavam de brincar e lhes oferecia, então, a oportunidade de brincar.  

Agradava-me o modo como essa professora tratava as crianças: ela gostava de brincar 

com elas e lhes incentivava a brincar. As crianças da sua sala já não saiam mais 

destrambelhadas querendo que a aula terminasse. Elas ficavam contentes, muitas vezes 

continuando com a brincadeira dentro da própria sala, até o recreio acabar.  

Sentia que as outras professoras não se preocupavam com esse seu modo diferente de 

dar as aulas. Cada uma delas seguia atuando do seu jeito e nunca as vi conversando sobre isso. 

Não pude perceber até que ponto essa professora tinha consciência do quanto se portava 

diferente das outras. Muito embora lhe sentisse com uma expressão mais leve e menos tensa 

que as demais. O que ficava evidente era a satisfação das crianças e dela em vários momentos, 

especialmente enquanto brincavam, e a despreocupação quanto ao sinal do recreio.  

Esta era uma classe de crianças menores (5 a 6 anos) da turma de educação infantil, 

portanto, os conteúdos formais ainda possuem um peso menor no currículo escolar. Isto não 

permitiu muito investigar os impactos que a atitude desta professora provocava na 

aprendizagem dos conteúdos formais. A volta do recreio, porém, não acontecia de maneira 

brusca. Aos poucos elas iam retomando as suas tarefas e isso acabava por deixá-las mais 

calmas e menos resistentes.    

 

4.4 O QUE SE APRENDE NO TEMPO E ESPAÇO DO RECREIO  

 

Sinto-me impelida a demonstrar aqui o quanto as crianças, mesmo caminhando 

aparentemente numa direção oposta à escola, acabam por vivenciar e aprender em muitos 

aspectos o que tanto quer a sua programação oficial.  

As crianças, pelo que pude observar, não estão perdendo tanto assim em não dar 

atenção aos ensinamentos das professoras nas salas de aula, sobretudo ao modo como estes 

ensinamentos lhes são apresentados. No que tange aos conteúdos formais, elas os exploram e 

adquirem um aprendizado sobre eles durante as suas brincadeiras que muitas vezes ultrapassa 

ao objetivo do planejamento da aula.  

Refiro-me, por exemplo, a uma porção de contas que elas já fazem, naturalmente, 

durante a marcação de pontos das suas brincadeiras, criando para eles representações 

simbólicas, como cruzes, bolinhas, traços etc., quando não fazem a contagem apenas se 
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utilizando da operação mental. Lembrei-me também da complexidade das regras das 

brincadeiras com elásticos,51 com critérios de medidas que são criados a partir do próprio 

corpo, buscando obter entre elas equivalências mais ou menos exatas, como por exemplo, à 

altura dos joelhos, das coxas, da cintura etc., afora os critérios utilizados para pular, 

envolvendo contagens rápidas e, ao mesmo tempo, explorando fórmulas rítmicas. Além disso, 

muitas das brincadeiras contêm como referência espacial as figuras geométricas, como o 

triângulo, o círculo, o quadrado etc.  

Brincam de criar referências de medidas, utilizando também um fio de cordão, 

buscando uma equivalência entre as partes dos móveis, mediam com o cordão, por exemplo, o 

recosto da cadeira e depois mediam a largura da porta da sala e comparavam se essas medidas 

eram do mesmo tamanho. Pude assistir a dois meninos da turma de educação infantil 

brincando disso. Eles devem ter no máximo seis anos de idade. Eles diziam: – Aqui deu igual! 

Diziam isso quando percebiam que o pedaço do cordão utilizado para medir uma coisa pôde 

medir exatamente outra coisa. Ou diziam, quando não coincidiam as medidas, o valor da 

medida de maneira aleatória, como, por exemplo: – Aqui deu vinte! – Aqui deu cinqüenta! 

Pareciam estar imitando algum adulto no serviço de carpintaria ou de pedreiro. 

 

 
    Foto 48 Brincando de medir com o cordão 

  Fonte: Rosa Nunes, 2007  

                                                           
51 Estas também serão descritas nos apêndices da dissertação. 
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Brincam criando cédulas de dinheiro, atribuindo a elas valores diferentes a partir da 

cor e do tamanho. Usam essas cédulas para a brincadeira de trocar figurinhas52. Esta 

brincadeira lhes proporciona utilizar os termos usados socialmente, referentes aos valores da 

moeda vigente, criando vários tipos de negociações, se utilizando de trocos, estabelecendo um 

pagamento maior para quem perder mais de duas jogadas seguidas, etc. Dizem, enquanto 

brincam de trocar figurinhas, frases como: – Essa aqui é um real! – Essa aqui vale mais! É da 

vermelha! Essa vale dez! – Você tem que me dar trinta de volta!  

Investigam o que há ao seu redor tocando, cheirando, fazendo especulações, 

especialmente no que tange aos elementos da natureza, como plantas e bichos.  É comum, por 

exemplo, um grupo de crianças ficar observando os insetos, como besouro, formigas, 

borboletas etc. Ao observá-los comentam sobre eles acerca da sua cor, da sua forma, sobre as 

partes do corpo, sobre o período em que aparecem. Dão-lhes nomes, comentam sobre qual 

planta eles gostam de comer etc. Tentam adivinhar se vai chover, olhando para as nuvens e 

prestando atenção na temperatura do vento. Dizem: – Hoje vai chover! Ta tudo escuro!   

Decerto que esse modo de explorar o seu ambiente também diz respeito aos ensinamentos que 

oralmente recebem dos seus pais, da sua comunidade, próprios da zona rural53. Esses saberes 

fazem parte da cultura local da sua comunidade e por isso são dignos de serem escutados e 

respeitados na escola. Além de ser um modo de se obter uma melhor compreensão e 

comunicação com a comunidade da qual as crianças fazem parte54, são saberes aos quais a 

programação oficial deveria dar as mãos.   

As cantigas e parlendas contêm letras que constam de rimas, aliterações, assonâncias, 

anáforas55 etc. (recursos literários comumente utilizados pelos poetas). Assim como faz o 

poeta, a criança ao brincar inventa palavras, buscando repetições de fonemas, ritmos com 

sincopes e contratempos, procurando romper com o previsível da língua, abrindo-lhe novas 

                                                           
52 Uma criança bate com a palma da mão em forma de concha a figurinha de papel que deve estar apoiada sobre 
uma mesa ou sobre o chão tentando, assim, levantá-la com a pressão do ar, provocada pelo impacto da sua mão 
sobre ela; caso consiga, a criança leva a figurinha consigo.  
53 Esse é um dos modos eficazes de se ensinar, aprender e preservar elementos culturais imprescindíveis para a 
construção dos referenciais das sociedades de tradição oral, feito de geração a geração, tão comum de encontrar 
nas zonas rurais. “Esse processo educativo que ocorre nas sociedades de tradição oral, cumpre-se, no entanto, em 
peculiaridades próprias de cada uma dessas sociedades” (Nunes, 2003, p. 165). 
54 Nunes (2002, p. 133) atenta, por exemplo, nos seus estudos sobre as crianças da sociedade Xavante, que o 
modo como as crianças elaboram e expressam as suas conversas, brincadeiras, comportamentos, parecem de 
vital relevância para a compreensão dos mecanismos informais de transmissão e recepção dos saberes próprios 
desta sociedade. 
55 Aliterações: repetição de fonema(s) no início, meio ou fim de vocábulos próximos, ou mesmo distantes (desde 
que simetricamente dispostos) em uma ou mais frases, em um ou mais versos (FERREIRA, 1975, p. 70). 
Assonâncias: Conformidade ou aproximação fonética entre as vogais tônicas de palavras diferentes, semelhança 
de sons (FERREIRA, 1975, p. 150). Anáforas: repetição de uma ou mais palavras no princípio de duas ou mais 
frases, de membros da mesma frase, ou de dois ou mais versos (FERREIRA, 1975, p. 91).  
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possibilidades. Elas pronunciam esses sons pelo prazer que eles proporcionam, trazendo à 

tona o aspecto lúdico presente na linguagem tanto falada, como escrita56.  Para Rubem Alves 

(apud MARCELLINO, 1990, p. 15), há uma estreita relação entre o brinquedo e a poesia. Ele 

diz:  

 

O que é a poesia? Poesia é um brinquedo que se faz com as palavras. Acordadas de 
sua hipnose, dotadas de Alma, elas se põem a dançar, a fazer relações proibidas, 
(‘les mots font l’amour...’), o real desaparece, o não-pensado aparece sob forma de 
constelações metafóricas, o corpo fica leve, é ‘possuído’ e experimenta a imensa 
alegria de contemplar, ainda que por um momento fugaz, um mundo que se pode 
amar. 
Mas a alma é entidade multiforme, calidoscópica, que aparece também sob a forma 
de Brinquedo. Brinquedo: a forma mais natural de ser poeta. Pois tanto o Brinquedo 
quanto a poesia se constroem a partir dos símbolos. Metáforas: ‘isto é aquilo’. [...] 
Tanto a poesia como o brinquedo são manifestações da utopia de um mundo melhor 
a ser construído, de um mundo em que a competência e o poder estejam a serviço do 
Prazer.  

 

Como, então, as crianças poderiam se interessar por aquelas aulas expositivas, 

desconectadas totalmente da sua realidade e do modo como sabiam aprender sobre as coisas; 

aulas desconectadas de uma alegria proveniente desse estado vivificado que se dá a partir do 

modo inusitado de elas olharem o mundo, redescobrindo-o a cada instante? 

Toda esta riqueza inclusa nas brincadeiras, que acabo de expor, também diz respeito 

aos conteúdos formais, ao currículo oficial da escola. O mundo que as crianças trazem com 

elas, não se opõe tanto a este outro, como insistem acreditar as professoras. As brincadeiras 

das crianças não estão contra a proposta da escola. Apenas trilham num sentido diferente 

daquele instituído. No meu entender, contêm mais desafios, são mais ricas.  

O que quero dizer com isso, ressaltando mais uma vez, é que não questiono a 

importância dos conteúdos formais, os considero importantes. Questiono o modo como a 

escola busca aproximá-los das crianças, sem buscar estabelecer qualquer relação com os 

saberes delas, como se as crianças não os explorassem, antes, a seu modo e não tivessem 

sobre eles qualquer concepção. E quando busco, aqui, identificar a presença desses conteúdos 

nas brincadeiras, não é com o intuito de demonstrar o quanto elas podem “facilitar” e 

“veicular” o seu aprendizado. A importância delas não está aí: para serem usadas a favor dos 

conteúdos formais. Este uso, inclusive, as empobrece. Não faço esta análise sob a perspectiva 

adultocêntrica que busca atribuir aos brinquedos “sentidos e significações prévias, que 

concebem como sendo o verdadeiro sentido e significado das brincadeiras e jogos infantis”. 

                                                           
56 Irei apresentar nas descrições das regras das brincadeiras, cantigas e parlendas que são cantadas pelas crianças, 
constando desses recursos. 
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(MRECH, 2002, p. 160). Mas para chamar a atenção ao fato de que a expressão da criança 

precisa ser escutada. Para fazer entender que qualquer coisa que a criança necessite aprender, 

experimentar e investigar o fará melhor enquanto brinca e, mais que isso, o fará se brincar. 

Porque sempre me senti obrigada a buscar entender, como professora de crianças, o modo 

pelo qual elas buscam aprender cada coisa que lhes interessa, para entender os caminhos que 

elas trilham. Faço isso muito mais para aprender com elas, que para lhes ensinar. 

O brincar para a criança é uma atividade séria com a qual ela se expressa, sente, vê e 

concebe o mundo à sua volta. È brincando que ela constrói o seu mundo e os seus saberes. Por 

isso é que precisamos acolher e respeitar os seus brincares. Como atenta Brougère (2002, p. 

32): 

 
O processo usado na construção da cultura lúdica tem todos os aspectos mais 
complexos da construção de significações pelo ser humano (papel da experiência, 
aprendizagem progressiva, elementos heterogêneos provenientes de fontes diversas, 
importância da interação, da interpretação, diversificação da cultura conforme 
diferentes critérios, importância da criatividade no sentido chomskyano), e não é por 
acaso que o jogo freqüentemente é tomado como modelo de funcionamento social 
pelos sociólogos. Pode-se então considerar que através do jogo a criança faz a 
experiência do processo cultural, da interação simbólica em toda a sua 
complexidade. Daí a tentação de considerá-lo sob diversas formas como origem da 
cultura. Pode-se imaginar que isso não pode ocorrer sem produzir aprendizagens 
nesse campo, o que coloca o problema delicado da transferenciabilidade. Seja como 
for, a experiência lúdica aparece como um processo cultural suficientemente rico em 
si mesmo para merecer ser analisado mesmo que não tivesse influencia sobre outros 
aspectos culturais.   

 

Não pude assistir durante as aulas, a nada que as crianças pudessem estabelecer um 

sentido, nem uma conexão com tudo o que já sabiam e com tudo o que experimentavam e 

aprendiam para além da escola. Em contraposição, é surpreendente a mudança que se dá do 

comportamento delas no recreio, em relação ao momento da aula. Sinto os seus brincares 

como uma resposta à altura a tudo que lhes é imposto nas aulas, de maneira a depreciá-las. Os 

seus brincares parecem soar como um recado irônico, endereçado à escola, dizendo-lhe o 

quanto elas sabem aprender uma porção de coisas, inclusive essas que fazem parte do 

currículo oficial, mas só que de um modo diferente.  

Mas qual a razão de as professoras sentirem as brincadeiras das crianças como uma 

atividade pouco frutífera para a sua vida? Como era possível que a riqueza da experiência 

lúdica fosse tão despercebida? Como assinala a psicanalista Mrech (2002, p. 159):  

 

Freud já havia chamado a atenção, desde o século passado, para um modelo de 
atuação narcísica, onde o sujeito se coloca como o centro de todas as atenções. Os 
adultos desejam ser o centro de atenção da vida da criança. Como Narciso, ficam 
cegos e fascinados pela própria imagem, que acreditam ver nas ações das crianças. 
Com isso não é de se espantar que a criança não tenha sido percebida em toda a sua 
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singularidade, pois o que emerge em seu lugar são imagens das teorias psicológicas, 
médicas etc. e/ou as imagens individuais que os adultos fazem dela. [...]  
Onde o professor deveria estar descobrindo como cada criança brinca, que tipo de 
brinquedos e jogos que gosta etc., emergem em seu lugar, as respostas prévias que 
as diferentes teorias apresentam como sendo o brincar da criança ou as elaborações 
que os adultos propuseram a respeito dela. 

 

Houve um dia de visita a campo, em que presenciei uma situação que me deixou 

perplexa! As crianças do turno matutino estavam fazendo a prova do final da unidade. Era 

mês de maio. Todas elas estavam em silêncio e muito quietas. De repente, escuto uma 

professora falar alto: – Tiago, se você ensinar a ele, eu tiro ponto seu, viu? – Não vale 

ensinar! As crianças permaneciam em silêncio, numa postura sisuda, como se algo de muito 

grave estivesse acontecendo. Parecia que o dia da prova era o dia em que iam ser pegas em 

decorrência de alguma coisa errada.  

Pois bem... Depois de alguns minutos a professora leva Tiago até a secretaria para 

fazer a prova por lá. Ela disse: – Vou deixar ele aqui, porque ele não me obedece. Ele esta 

ensinando a todo mundo lá! Tiago segurava a sua prova na mão e se mantinha com a cabeça 

baixa. Tinha uns cabelos compridos, um tipo caboclo, parecia um índio. A diretora reclamou 

com ele dizendo que da próxima vez que fizesse alguma coisa na sala, ele só iria entrar na 

escola acompanhado do pai ou da mãe. Disse-lhe que ia mandar a sua mãe lhe proibir aquilo 

de que mais gostava de fazer. Falava olhando para mim: – Rosa, ele sabe, só que ele brinca 

muito! Tem que acabar com essa danação! Não sou contra aluno brincar, mas que eles façam 

as coisas antes não é?  

Depois de um tempo, esse menino pediu para ela lhe esclarecer um dos enunciados de 

uma das questões da prova, pois este não estava claro para ele. A diretora se recusou e disse 

para mim: – Rosa, se eu explicar, ele vai tirar dez! Por isso que ele estava lá ensinando a 

todo mundo!  Ele acertou tudo! Como ele pode tirar dez? E depois esse menino só faz 

brincar, Rosa.  

Diante desta situação, eu não consegui emitir nenhuma opinião sequer, continuei 

perplexa, em silêncio, por muito tempo... Depois de um tempo falei para a diretora: – Mas ele 

não fez a prova? Se ele conseguiu fazer a prova é porque deve fazer o dever, deve prestar 

atenção na aula em algum momento. Ela me respondeu: – É... Mas ele é danado, Rosa. Se 

esse menino tirar dez, vai ficar numa ousadia... Você não sabe quem é ele! 

O que deveria ser um motivo de contentamento para a diretora passava a ser, de não 

aceitação, ou seja, ela parecia estar frustrada com o fato de a criança saber os assuntos da 

prova, apesar de brincar. Mesmo surpresa com o desempenho satisfatório do aluno na prova, 
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através da coerção, a diretora buscava omitir (talvez para si própria) que a brincadeira, no 

fundo, em nada atrapalhava os ditames oficiais. Ela queria continuar cultuando a idéia de que 

não há aprendizado se a criança se ocupar com as suas brincadeiras. E mais que isso: ela 

achava que a criança, por querer brincar, não tinha o direito de saber que sabia os conteúdos 

formais! Tinha que ser punido! Pensei: o que quer a escola? A criança já não podia nem mais 

responder de maneira satisfatória às expectativas institucionais, porque também era 

repreendida? O pior de tudo isso é que esta atitude podia fazer a criança acreditar que não 

sabia o conteúdo da prova, sabendo-o! Era como se a criança tivesse que estar no lugar do não 

saber, acreditar nele de maneira absoluta, para garantir ao adulto o “extraordinário” lugar do 

saber.  Além disso, o fato de a criança aprender alguma coisa significava que não era para 

trocar com os colegas. Ela não podia ensinar-lhes. Afinal, saber acerca de alguma coisa não é 

mais uma possibilidade de troca, de encontro? A criança acabava de aprender ali, a meu ver, 

que tinha que guardar o seu saber exclusivamente para si.  

A avaliação no meu entendimento deveria ser mais um momento de aprendizagem, 

mais um momento em que o aluno deveria entrar em contato com o tema de estudo, mais um 

momento de pesquisa, mais um momento de troca. Não deveria ter o objetivo de julgar, de 

reprovar ou não. Não deveria ser um teste ou um exame, imbuídos do espírito do “te peguei!”, 

considerando, a priori, que as crianças vão burlar as regras, que vão querer se safar das suas 

responsabilidades. Como atenta Luckesi (2005, p. 16): 

 

Esse poder de aprovação/reprovação é o álibi fundamental para a manutenção da 
cultura dos exames. Superar o fracasso escolar significa investir na qualidade do 
ensino, que tem como conseqüência direta o desaparecimento da reprovação: quem 
efetivamente aprende, a partir de um ensino de boa qualidade, não pode ser 
reprovado. Um ensino de boa qualidade investe na aprendizagem e não na aprovação 
nas séries escolares.    

 

Este tipo de avaliação dá fundamento a uma prática autoritária pautada na cultura dos 

exames. Ao invés de o educador se utilizar de instrumentos avaliativos, passa a se servir de 

instrumentos de poder com os quais exercerá nada além do autoritarismo. “Com os exames 

em mãos, os educadores, representando o sistema social, no geral, têm se servido desse 

recurso para controlar disciplinarmente os educandos” (LUKESI, 2005, p. 17). Muito mais 

importante que dar a nota ao aluno, que reprová-lo ou não, é proporcionar-lhe a experiência 

do aprendizado, independentemente de que este aprendizado se dê através da explicação do 

professor; ou com os seus companheiros; ou no momento da avaliação; ou na hora das tarefas; 

ou nas suas horas livres. Mais importante que examiná-lo é permitir que ele aprenda. Essa 
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forma de aprender com companheiros mais capacitados é, inclusive, umas das possibilidades 

de se aprender, considerada muito importante pelo cognitivista russo Vygotsky: 

 

Através do conceito da zona de desenvolvimento proximal defendido por Vygotsky 
durante os intensos debates sobre educação na década de 30, ele desenvolveu, do 
ponto de vista da instrução, os aspectos centrais da sua teoria da cognição: a 
transformação de um processo interpessoal (social) num processo intrapessoal, os 
estágios de internalização; o papel dos aprendizes mais experientes. Segundo 
Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal é ‘a distância entre o nível real (da 
criança) de desenvolvimento determinado pela resolução de problemas 
independentemente e o nível de desenvolvimento potencial determinado pela 
resolução de problemas sob orientação de adultos ou em colaboração com 
companheiros mais capacitados’ (STEINER-JONH; SOUBERMAN apud 
VIGOTSKY, 1998, p. 175).  

 

O que pude constatar foi o seguinte: havia o fato de a escola supervalorizar 

aprendizagens que não condiziam com os interesses das crianças, havia uma depreciação 

acerca dos seus brincares, dos seus saberes, havia o fato de querer examiná-las a partir de 

critérios autoritários e queriam, além disso, tirar delas essa possibilidade a mais de troca, a 

possibilidade de ter para com os seus pares uma relação de cooperação, de generosidade, de 

cumplicidade.  

Pensava, diante disto, que talvez essa criança pudesse mesmo ensinar os assuntos da 

prova aos colegas e talvez, quem sabe, de maneira mais eficiente que a professora, como 

costuma acontecer entre as crianças, quando aprendem e ensinam, umas com as outras, as 

suas brincadeiras no recreio. Entre elas, o “não saber” alguma brincadeira é mais uma razão 

para se querer brincar. Trata-se apenas de uma das condições que fazem parte das suas 

vivências e aprendizagens: o “não-saber” é um campo aberto de possibilidades. Aprender é 

uma questão de tempo, vontade, experimentação, persistência e troca. E ainda há outra coisa a 

considerar: as crianças quando aprendem uma brincadeira, elas querem imediatamente que 

outras também a aprendam, pois assim ela terá com quem brincar. Saber sozinha uma 

brincadeira não tem para ela a menor graça. 
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4.4.1 Como as crianças ensinam e como elas aprendem entre si 
 

 
     Foto 49: Menina maior ensinando parlenda a menina menor  

       Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Atentarmos para as especialidades que se dão entre as crianças no processo de 

transmissão das brincadeiras, torna-se fundamental para compreender acerca dos seus 

mecanismos de aprendizagem e da sua agência social.  

O processo de transmissão das brincadeiras é mais um caminho a trilhar para conhecê-

las, para saber acerca do seu mundo, das suas curiosidades, para saber o como e o que 

especulam do seu meio e para saber sobre o modo como crianças apreendem e constroem a 

sua vida social (PONTES; MAGALHÃES, 2003). 

Na minha concepção, qualquer educador que queira se ocupar em estar com crianças 

deve atentar para o modo como elas aprendem as suas brincadeiras entre si. Buscar 

compreender esses mecanismos de transmissão diz respeito a entender acerca da sua 

linguagem, do modo como se comunicam, bem como, acerca das especialidades da lógica 

inter-relacional que há nesses mecanismos: cooperação, solidariedade, troca, espelhamento, 

credibilidade, confiança, exemplo, sanção, ruptura.  

Irei expor de agora em diante algumas situações onde o ensinar e o aprender se dão 

entre as crianças enquanto elas brincam nas suas horas livres: a hora da chegada, a hora do 

recreio e a hora da saída. 

Uma das coisas peculiares que pude observar nesse processo de transmissão, como 

disse, diz respeito ao modo como as crianças lidam com a condição do “não-saber” alguma 
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brincadeira. O fato de uma criança não dominar as regras das brincadeiras ou o manejo 

corporal para praticá-las, não a deixa inferiorizada entre as demais. Ao contrário, é muito 

comum que a aprendiz confira o saber a outra, prestando-lhe deferência. E isto passa a ser um 

motivo de aproximação entre elas. A criança aprendiz pede, sem constrangimentos, que a 

mais experiente a ajude.  

 

Como a brincadeira implica uma aprendizagem sociocultural, evidenciam-se dois 
atores principais que devem se tornar um foco de análise: o mais experiente e o 
aprendiz. 
Jogos de sujeitos mais experientes são mais complexos e mais avançados do que os 
de crianças iniciantes e representam, uma forma mais elaborada da cultura da 
brincadeira (Pontes & Galvão, 1997). 
Dificilmente um grupo apresenta entre os seus sujeitos o mesmo nível de habilidade. 
Levando em conta que os sujeitos mais experientes organizam, distribuem papéis em 
uma determinada brincadeira e apresentam, no geral, uma postura mais ativa no 
grupo, pode-se dizer que a aprendizagem do iniciante depende, em parte, das 
oportunidades proporcionadas pela criança mais hábil. Uma parte do contato com a 
cultura mais elaborada da brincadeira depende então do comportamento do mais 
experiente, como uma certa tutoria. 
A forma como o mais experiente irá lidar com o aprendiz pode ou não facilitar o 
processo de aprendizagem de determinadas habilidades da brincadeira. É certo que 
deve ser relativizado o ‘altruísmo’ do mais experiente em função do aprendiz, pois 
geralmente este se comporta de modo a auxiliar aquele em algumas tarefas, 
essenciais ou não, da brincadeira (PONTES; MAGALHÃES, 2003, p. 6).   

 

Não há, portanto, entre elas, uma atitude depreciativa para com quem não sabe: a 

criança mais experiente demonstra boa vontade e paciência para ensinar e para esperar que o 

colega aprenda, incentivando-o. Ao contrário do que comumente acontece nas aulas onde as 

crianças são rotuladas pelas professoras de “atrasadas”, “desinteressadas”, “lentas” etc., o 

“não-saber” uma brincadeira ou é apenas tido como circunstancial e provisório ou está 

relacionado aos diferentes interesses de cada uma: algumas gostam de jogar bola e outras não, 

por exemplo.  

Esta atitude depreciativa que por vezes ocorre na escola, rotulando as crianças, acaba 

por tirar-lhes o incentivo porque tem como base a falta de credibilidade no seu potencial. As 

crianças muitas vezes desistem de perguntar as coisas, para não se virem rotuladas, uma vez 

que o “não-saber” constrange, envergonha. A escola que deveria ser o lugar das perguntas, 

das dúvidas, das curiosidades, passa a ser o lugar que cerceia o questionamento, portanto, que 

cerceia o querer e a vontade de experimentar e de aprender.  

Entre as crianças, no recreio, o fato de se errar uma jogada é considerado muito 

natural. O erro não se configura numa instância que as segrega ou que as destitui ou, muito 

menos, que lhes cause constrangimentos como o sentimento de vergonha. Ao contrário, o 

importante mesmo para elas é brincar. Errar faz parte das situações naturais vividas na 
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brincadeira. Aprender uma brincadeira errando aqui e acolá significa não mais que brincar. E 

ensinar uma brincadeira nada mais é que passar a incluir o aprendiz na partida, nada mais é 

que passar a brincar “com” o outro.  

Por isso que muitas vezes, perguntar a uma criança o que ela acha de uma brincadeira 

ou até mesmo como é que se brinca disso ou daquilo pode-lhe soar esquisito, principalmente 

se essa pergunta for feita por alguém que esteja completamente de fora da brincadeira. No 

decorrer das minhas observações, mesmo de posse dessas peculiaridades que sempre pude 

observar nas crianças, acontecia eu me esquecer e lhes perguntar como se brincava de 

elástico, por exemplo. A resposta que eu obtinha era algo muito evasivo, como: – E eu sei? 

Enquanto a criança continuava a pular na minha frente como quem dissesse: – Você já não 

está vendo?57     

 

 
Foto 50: Brincadeira de Elástico “Ono um” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Aprender uma brincadeira tem a ver com o querer, com a escolha, com a vontade de a 

criança brincar desta ou daquela brincadeira e se inserir nela. Como bem coloca Huizinga 

(1996), brincar é uma atividade que, antes de qualquer coisa, diz respeito à vontade e isto a 

                                                           
57 Nunes (1999, p. 149) nos seus estudos sobre a sociedade Xavante constatou que o ato de observar e participar 
neste grupo é um dos mecanismos mais marcantes de se ensinar e de se aprender: “ter um olhar sempre atento e 
manter sempre pronta a possibilidade de participar seja no que for faz parte de um processo de múltiplas faces, e 
que se sintetiza nas palavras de um Xavante: ‘não aprende, não ensina, a gente vai sabendo’. Ou ainda, segundo 
comunicação pessoal de Lopes da Silva, era comum que ao tentar explicações e descrições verbais para algum 
ritual ou atividade lhe fosse dito ‘quando você vir/olhar, você vai saber/conhecer’ (‘atsabui wambã, te dza 
iwabu’u’)”. Esse modo de reagir das crianças a perguntas do tipo, como se brinca disso, se assemelha a este aqui 
mencionado: o olhar, o escutar e o participar diz respeito ao saber/conhecer. 
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caracteriza como uma atividade que tem como base a liberdade e a espontaneidade. As 

crianças, portanto, para este autor, brincam, acima de tudo, porque têm vontade. O que não 

quer dizer que se trata de uma atividade não séria, desprovida de tensão ou de um grau 

elevadíssimo de ordem. Esta exige, ao contrário, uma ordem suprema e absoluta que qualquer 

desobediência acaba por estragá-la, tirando-lhe o seu valor. Portanto, para o autor, o jogo, a 

brincadeira, tanto cria ordem como é ordem e por isso é uma atividade que está intimamente 

ligada ao domínio da estética:  

 

As palavras que empregamos para designar seus elementos pertencem quase todas à 
estética. São as mesmas palavras com as quais procuramos descrever os efeitos da 
beleza: tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, solução, união e 
desunião. O jogo lança sobre nós um feitiço: é ‘fascinante’, ‘cativante’. Está cheio 
das duas qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas coisas: o ritmo e a 
harmonia (HUIZINGA, 1996, p. 13).  

 

Um dia, por exemplo, assisti à seguinte situação: há uma brincadeira que as crianças 

costumam brincar, que se chama “Pipoco”, feita com dobradura de papel, como aqueles 

barquinhos ou chapeuzinhos de soldados feitos de papel. Um menino da 2ª série, devia ter 

nove anos, estava dentro da sala, tentando dobrar o papel para fazer tal brinquedo (era uma 

seqüência grande de dobraduras). Ele parecia estar aprendendo a fazê-lo há pouco tempo. 

Esse brinquedo, depois de feito, a criança deve arremessá-lo forte com a mão e esse impulso 

provoca uma abertura da dobradura e com isso um barulho (um pipoco!) como se fosse uma 

bexiga estourando.  O menino dobrava o papel, arremessava o brinquedo e se queixava: – Oh! 

O batido não fica do jeito que eu quero! Nunca sai do jeito que eu quero! E dobrava insistidas 

vezes. Perguntava a um dos colegas que ele julgava experiente: – Eu quero fazer esse batido 

do seu! Mas não dá certo! Então o colega lhe mostrou passo a passo a dobradura. Ele o fez 

imediatamente e conseguiu obter um barulho melhor. Fez outras vezes e deve ter conseguido 

melhorar ainda mais o barulho, mas não o suficiente para o seu grau de exigência e 

comprometimento para consigo mesmo e para com o brinquedo. 

Esse menino não precisou de nenhum adulto exigindo-lhe um exímio desempenho. 

Não precisou que ninguém o julgasse, nem lhe desse uma nota. Não se tratava, neste caso, de 

estar competindo com algum colega. Não era uma brincadeira baseada na competição, talvez 

em metas, como a de estourar o “pipoco” do modo como o colega sabia fazer. Metas 

subjetivas cuja própria criança estabelecia, a partir do seu grau de exigência58.  

                                                           
58 Nunes (1999), nos seus estudos sobre a comunidade Xavante, diz que nos mecanismos de ensinar e aprender 
desse povo há a seguinte troca: uns alimentam o seu saber através do sábio olhar dos outros. Num momento 
alguém confirma publicamente a sua competência e em outro verifica a competência do outro: “[...] na corrida de 
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Esse menino demonstrava ter consciência do quanto sabia e do quanto não sabia a 

brincadeira e uma consciência do que queria e do quanto podia, caso quisesse, aprender mais 

e melhor. Após algumas tentativas, não se deu por satisfeito com o seu desempenho e falou 

determinado para o colega: – Depois eu consigo fazer igual do seu batido! Ainda não saiu o 

batido que eu quero... E foi procurar brincar de outra coisa. O colega então o chamou e lhe 

disse, esboçando um leve sorriso: – Nato, você não erra no dobrado. Você tem que jogar é 

com força.  E então lhe tomou o “Pipoco” da mão e lhe mostrou que nada tinha a ver com a 

sua dobradura. Então a criança se investiu de novo entusiasmo e voltou a dobrar o papel para 

experimentar o arremesso com mais firmeza. Assim que o fez, falou: – Oh! Não acertei 

ainda... Faz aí de novo pra eu ver, Binho? Ele então lhe responde: – Vá aí batendo até fazer o 

pipoco. Mas não deixe a mão jogar mole. Você joga é com a mão mole. E batia forte com o 

seu brinquedo para Nato ver. Este continuou tentando mais vezes, se debatendo com o seu 

“dobrado” e com o seu “batido”. Deve ter, em algum momento, conseguido atingir a tal 

meta... 59 Para mim, isso não é o mais importante. O importante é que esta criança estava 

tomada por esse querer, por essa vontade, por esse entusiasmo que a fazia não se contentar em 

realizar a brincadeira de qualquer jeito. É isto, a meu ver, que nos faz aprender sobre as 

coisas: a nossa vontade, a nossa curiosidade, o nosso entusiasmo.  

 

 
    Foto 51: Brincadeira de “pipoco” 

    Fonte: Rosa Nunes, 2007  

                                                                                                                                                                                       
tora, uma das atividades rituais preferidas pelos Xavante, onde o objetivo maior é ambos os grupos chegarem ao 
final do percurso ao mesmo tempo, simbolizando assim a complementaridade das metades, creio que o exercício 
do olhar é muito mais para igualar habilidades e saberes do que para os hierarquizar” (NUNES, 1999, p. 149).  
59 Pude fotografar todo o processo da dobradura desse brinquedo e constatei que são necessárias doze dobraduras 
para formar o “pipoco”. 
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Esse menino parecia ter consciência de que aprender um brinquedo se dá de modo 

processual, através das suas tentativas e da sua vontade em experimentar. Por isso que 

conferir ao colega o lugar de saber não lhe deixava diminuído. Ao contrário, valia-se da 

experiência do colega e aprendia com ele. Sabia que podia, como ele, aprendê-lo também. 

Tudo dependia da sua vontade e persistência. O colega mais experiente, por outro lado, queria 

e gostava de ensinar-lhe. Ele torcia pelo seu bom desempenho.60 

Durante as minhas observações nos demais grupos de crianças que acompanhei nas 

escolas e em outros contextos, como nas oficinas de arte que pude ministrar, o poder trocar 

experiências entre si é uma das tantas alegrias que uma brincadeira proporciona a uma 

criança. Tirar-lhe essa possibilidade de troca é subtrair uma das instâncias muito significativas 

do seu aprendizado.  

Outra situação curiosa de ensinar e de aprender se deu entre mim e as crianças. Logo 

no início dos meus trabalhos de campo, já na primeira semana, aproximei-me das crianças 

para aprender as regras das brincadeiras das bolinhas de gude61. Procurava observá-las 

brincando sem chegar tão perto, para não interrompê-las, pelos cuidados que já expliquei 

anteriormente. No entanto, por mais que tentasse escutar o que falavam, era muito rápido o 

modo como pronunciavam as frases, com palavreados próprios da brincadeira, de maneira que 

busquei me aproximar mais. Num tom bem baixo, evitando chamar a atenção e atrapalhar a 

brincadeira, comecei a perguntar a uma das crianças que aguardava a sua vez, sobre a regra, 

sobre os palavreados etc. Mas ela estava tão envolvida, que respondia às minhas perguntas 

com muita rapidez e de forma abreviada. Demonstrava, claramente, que eu a estava 

atrapalhando. Até mesmo as crianças que estavam apenas assistindo à brincadeira, numa 

espécie de torcida, não demonstravam boa vontade para me ensinar as regras.  

O que ocorreu foi o seguinte: eu não consegui entender o modo como essas crianças 

tentavam comunicar a regra do jogo para mim. Tinha que perguntar a mesma coisa, de 

maneira detalhada, mais de uma vez, a mais de uma criança, tentando organizar e dar sentido 

às informações que me davam de uma maneira solta e sintética. Elas muitas vezes 

empregavam uma só palavra para designar um conjunto de ações. Este modo de se expressar 

havia me chamado a atenção na minha visita anterior, quando perguntava a uma das crianças 
                                                           
60 Apesar de não ter presenciado nesta escola quase nenhuma situação deste tipo, faz-se necessário lembrar que 
há, entre as crianças brincando, situações de exclusão, de chacota, de gozação, por uma série de motivos, dentre 
os quais, por não saber perder ou por assistir a alguém perder. Há relações de poder nas brincadeiras, 
relacionadas com habilidades, saberes, posse de instrumentos que a viabilizam etc. Há que considerar, porém, o 
grau em que acontecem. Normalmente essas situações de conflito não são mantidas o tempo inteiro. As crianças 
costumam fazer as pazes com certa facilidade. 
61 Esta situação que agora descrevo que se dá entre mim e as crianças será retomada em outro capítulo, mas será 
analisada dentro de outra perspectiva, diferente desta, que faço agora. 
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acerca da brincadeira “Pito e Palmo”. Ela respondia de maneira que eu a não entendia e, 

mesmo lhe perguntando outras vezes a mesma pergunta, não pude entender com clareza o que 

me dizia. Lógico que, ao lado disso, via que podia entender a comunicação que se dava entre 

elas, em muitos outros momentos, quando observava as suas brincadeiras. Não se tratava de 

elas não saberem comunicar-se verbalmente. O que quero dizer é que isto nada tinha a ver 

com falta de estruturação da linguagem ou qualquer coisa do tipo.  

O fato de elas se colocarem muito inteiras no brincar é que pôde ter gerado esta 

comunicação truncada. Talvez tivesse havido impaciência por parte delas em explicar-me a 

regra, por não querer perder tempo e nem se desconcentrar na brincadeira. Talvez tivesse 

faltado da minha parte, neste dia, sensibilidade o suficiente para perceber isso. Mesmo com 

certa experiência observando as brincadeiras das crianças e brincando com elas, e mesmo 

indo a campo com a intenção de escutá-las acima de tudo, ocorreu o que poderia chamar de 

grande equívoco da minha parte. 

Por mais cuidadosa que estivesse sendo com a minha intervenção, talvez a ânsia por 

anotar as regras, querendo aproveitar ao máximo essa minha ida a campo, tivesse me afastado 

momentaneamente da atitude mais silenciosa que sempre busco manter nesses momentos de 

observação para, antes de perguntar qualquer coisa, escutar o movimento das crianças e a 

partir daí, sentir o melhor momento de me inserir na brincadeira. Mas, de pronto, recebi um 

recado afiado de uma das crianças fazendo-me acordar, novamente, para o como se aprende e 

o como se ensina uma brincadeira. 

O que ocorreu foi que, quando acabou o recreio, no momento em que já se dirigiam 

para as salas, perguntei a um dos meninos, reservadamente, se ele podia me ensinar a 

brincadeira no dia seguinte. Ele, então, me respondeu que sim, mas apenas com a cabeça.  

Num outro momento, já na hora da saída, a sua professora de classe veio sorrindo na 

minha direção e me disse que esse menino ao entrar na sala, falou para ela o seguinte: – Ela 

quer que eu ensine... Porque, então, não traz as gudes? Se ela trouxer as gudes, eu ensino. 

Tomara que ela traga mesmo, porque vou comer as gude dela todinha!  

Então, de posse dessa informação, na hora da saída, quando fui me despedir dele, já 

fui lhe dizendo, naturalmente, o seguinte: – E então? Amanhã você me ensina mesmo? Olha 

que eu vou trazer as gudes! Mas não vale ir comendo as minhas gudes todas, tá? Primeiro 

você brinca três vezes comigo, sem valer comer as gudes, para eu poder aprender e depois 

vale tudo! Ele respondeu: - Traga! Ele me escutava olhando-me nos olhos acordando de 

maneira séria o seu compromisso comigo. Esse menino tinha nove anos e se chamava 
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Gleidson. Era magro, tinha a cor morena e uns olhos graúdos. A sua expressão, brincando, era 

séria e concentrada. Prestava atenção a tudo que se passava com a brincadeira.  

 

 
Foto 52: Contando as bolinhas de gude 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Assim que recebi o seu “refinado” recado, imediatamente revi esta atitude que tinha 

tido em campo. A brincadeira ensinada verbalmente é um modo como os adultos costumam 

fazer com aqueles manuais de instrução de jogos de carta etc. Informar sobre uma brincadeira 

é uma comunicação desnecessária para a criança: ela a comunica brincando. Gleidson, diante 

do meu pedido, logo entendeu que eu iria brincar com ele. Como era possível aprender sem 

brincar? Sendo assim, não poderia ser mesmo possível que eu pudesse entender as crianças 

naquele momento, nem elas a mim. Além do mais, como podiam brincar (uma atividade que 

exige um alto grau de concentração) e falar comigo ao mesmo tempo? De qualquer modo isso 

tudo culminou naquilo que eu aguardava: uma permissão para brincar com elas. Desse dia em 

diante, sempre que quis aprender alguma brincadeira, ao invés de perguntar a elas como se 

brincava ou do quê estavam brincando, lhes perguntava se eu podia brincar também.  

No outro dia, foi uma experiência muito rica, de muita troca, de muito aprendizado. 

Aprendi sobre as regras, sobre o modo como lidam com o perder e com o ganhar e tantas 

outras coisas... Mas uma coisa me chamou muita atenção: quando me aproximei do grupo de 

meninos para brincar com as minhas bolinhas de gude nas mãos, eles prestaram atenção 

entusiasmando-se para brincar comigo. Eles não me tratavam como se eu não soubesse a 

brincadeira. Não subestimavam as minhas jogadas e nem me deram qualquer explicação, sem 
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que eu lhes perguntasse. Eles iam brincando e me incluindo na partida, como se eu já 

soubesse. Diziam: – Agora é a sua vez, Pró! Tem que mirar a gude e jogar! Sobre tudo o 

mais, eu tinha que prestar atenção e ir perguntando, caso quisesse aprender.  

 

 
     Foto 53: Jogo da bolinha de gude e a torcida. 

 Fonte: Rosa Nunes, 2007     

 

No entanto, neste momento em que brincava junto com elas, me ensinavam tudo de 

maneira clara, caso eu lhes perguntasse, e esperavam com calma que eu entendesse o que se 

passava no jogo e as minhas “lentas” jogadas de iniciante. Outra coisa curiosa foi o seguinte: 

apesar de todos conversarem comigo e me explicarem a regra, havia algo tácito, como que se 

tivesse sido acordado entre eles de que ali, o responsável por me ensinar fosse Gleidson.  

Depois que passei a brincar com as crianças, era comum, como já pude mencionar 

antes, elas me convidarem a brincar para que eu aprendesse novas brincadeiras. Mas me 

ensinavam sempre desse modo, me chamando para brincar. Ás vezes acontecia me 

convidarem a observar, mas de maneira a me fazer participar, querendo ouvir os meus 

comentários acerca das jogadas, como se eu fosse nessa hora um juiz. Gostavam, também, 

que eu lhes fotografasse. 

 
Os conceitos, os vocabulários e as habilidades são partilhados dentro de um grupo 
de praticantes de determinada brincadeira. Não se deve restringir, entretanto, o 
grupo aos que estritamente participam da brincadeira. Todo o entorno de sujeitos 
que ‘orbitam’ no grupo de praticantes está de algum modo partilhando o evento. [...] 
Praticantes de determinada brincadeira tendem a atrair observadores, dentre os 
quais, estão sujeitos inexperientes ou menos habilidosos, aprendizes em potencial. 
Esses observadores tendem a assumir diferentes papéis no grupo. Alguns assumem 
tarefas periféricas na brincadeira, uns comentam momentos do jogo e outros 
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simplesmente observam passivamente. Pode-se considerar que todos, mesmo esses 
últimos, partilham do evento (PONTES; MAGALHÃES, 2003, p.4).  

 

Nesta mesma perspectiva, pude ver outra situação, num outro dia: uma menina mais 

velha, de mais ou menos oito anos, gordinha, introduzia uma menina mais nova, que devia ter 

uns cinco anos, na brincadeira de elástico. Essa menininha tinha um olhar vivo, a prestar 

atenção em tudo, um sorriso bem alvo e cor de pele bem negra. Vivia com os cabelos 

trançados de maneira embutida. Ela lhe tomava pela mão carinhosamente, dizia-lhe onde 

tinha que ficar (segurando uma das extremidades do elástico) e depois lhe pedia para prestar 

atenção no modo como elas, as maiores, jogavam. A vontade de aprender não a deixou 

chateada por ficar apenas segurando o elástico, ao contrário, sentiu-se importante com o fato 

de as maiores lhe terem incluído.  

Há, portanto, este modo de aprender as brincadeiras: brincando e observando as 

maiores brincar, ocupando um lugar menos privilegiado que, de início, não requer tanta 

habilidade. O observar também faz parte dos mecanismos de transmissão das brincadeiras, 

mas se trata do observar participativo, ou seja, observar estando inseridas de algum modo 

nelas. O mesmo acontece quando as crianças se reúnem em torno de um grupo de crianças 

jogando para observar. Todas, no fundo, estão brincando. 

No momento em que essa menina maior permitiu que a menininha pulasse, aconteceu 

o seguinte: a menininha dizia à mais velha que não queria pular na altura da cintura, só até a 

altura da coxa, porque senão ela poderia errar. A menina mais velha lhe respondeu: – Pule! Se 

errar, você erra. Pronto! Ou seja, o ensinamento era o mesmo que: – Brinque! Brinque! 

Brinque! Só assim você aprende! O erro é tido como algo próprio e natural de quem se lança a 

aprender, de quem se lança a brincar.  

Outra situação similar a esta, praticamente igual, foi quando uma menina pequena, 

mas não tão pequena, juntou-se para brincar com as grandes. Era, também, a brincadeira de 

elástico. Num dado momento, quando estava pulando, queria desistir de uma das etapas, 

justamente a que tinha que passar a pular na altura da cintura. Ela dizia: – Eu não vou pular 

agora, porque eu vou perder. Imediatamente uma colega maior lhe encorajou, dizendo: - Vá! 

Pule! Se tu perder, tu perde! – O que é que tem? Ela se animou e tentou pular, mas, como já 

havia dito, não acertou ainda dessa vez. O seu pé enganchou no elástico. Todo o grupo que 

brincava gritou: – Engoliu tubarão!62 A criança mais nova cumpriu com a regra, cedendo a 

sua vez de jogar a outra colega.  

                                                           
62 Quando uma criança, ao pular, engancha os dedos dos pés no fio do elástico, ou lhe pisa em cima num 
momento que não é permitido. 
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            Foto 54: A menina “erra” ao pisar no elástico 

            Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

O fato de ela ser iniciante não lhe excluía de ter que cumprir as regras com rigor.  Mas 

pude observar que nas outras jogadas ela novamente tentava pular da altura da cintura, mesmo 

errando. Ficou o resto da partida enganchada nessa etapa. Mas sentia-se contente em 

participar da brincadeira e de ser tratada como mais uma delas (crianças maiores e mais 

experientes). Isso a encorajava e não a fazia desistir.  

Pode parecer que as crianças mais velhas são injustas ou cruéis quando exigem das 

mais novas o cumprimento das regras igualmente. Mas penso que desse modo elas estão 

aprendendo a tratar os demais com dignidade, sempre acreditando no seu potencial, na sua 

força. Há, na minha percepção, um grande incentivo e encorajamento! Temos que considerar 

o seguinte: as crianças maiores, quando convidam as menores, demonstram paciência para 

com o seu ritmo mais lento, para com os seus erros. Enfim, não vi em momento algum, após 

um grupo aceitar uma criança menor, excluí-la no meio da brincadeira, por ela estar atrasando 

as jogadas ou qualquer coisa desta natureza.  

Outro momento desses, entre maiores e menores, foi quando uma menina maior, na 

falta de ter alguém para segurar o elástico, recorreu a duas crianças menores. Ela lhes dizia: – 

Venham! Venham brincar! É assim ó! Venham! Eu deixo! Tomou uma delas pela mão e lhe 

colocou numa das extremidades do elástico, de maneira bem carinhosa, querendo convencê-la 

a ficar ali, apenas segurando. Esta aceitou o convite e ficou muito contente com a 
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possibilidade de se juntar às maiores. Já a outra criança não quis aceitar a função que lhe foi 

oferecida. A criança maior insistiu. Quase que a “adulou”, mas ela se manteve irredutível: – 

Só se você me deixar pular! A criança maior lamentou com um leve muxoxo, mas respeitou a 

sua posição. Resolveu a situação indo atrás de outra criança menor que quisesse brincar.  

A sua recusa em deixá-la pular, certamente, se devia ao fato de ser bem pequenininha. 

Ela não acertaria coordenar aqueles movimentos todos. No entanto, não lhe disse em 

momento algum que ela não sabia pular. Sequer lhe disse que ela era muito pequena. Apenas 

lhe disse que ela era a dona da brincadeira e que só podia brincar, por enquanto, segurando o 

elástico. Trata-se de uma autoridade muito comum de ser conferida a um companheiro de 

brincadeiras: o fato de ele dar a idéia de brincar de alguma coisa é o dono da brincadeira e 

adquire perante os outros, o direito de estabelecer algumas regras. O que houve mais uma vez, 

aqui, foi o respeito pelo outro. A criança mais velha recorria a uma regra e aos acordos que 

costumam fazer entre si para levar a menor a entender que ela não podia pular. Contudo, sem 

depreciá-la, sem dizer-lhe que não sabia ou que era pequena63. 

Foram muitas as situações a que pude assistir de ensinar e de aprender entre as 

crianças, situações tais que a escola, se lhes prestasse a devida atenção, reformularia 

completamente os seus métodos. As crianças o tempo inteiro buscam comunicar sobre si 

mesmas, sobre o modo como apreendem o mundo a sua volta; buscam o tempo inteiro ensinar 

como lidar com elas. O tempo inteiro as crianças demonstram a sua capacidade crítica e 

inquiridora da realidade. Cabe a nós, adultos, disponibilizarmo-nos a aprender com ela e, 

acima de tudo, acreditar na sua capacidade criadora.  

O querer brincar das crianças não está vinculado ao caminho fácil, à falta de seriedade, 

como se costuma ver. E por isso é que elas não aceitam qualquer coisa... É por isso que elas 

resistem tanto aos métodos aplicados nas aulas. As crianças aprendem, precisam aprender 

uma porção de coisas, mas há que considerar que elas ensinam, também. E que há coisas que 

elas querem e precisam aprender por si mesmas.  E é esse espaço que elas lutam por não 

perder e que nós devemos aprender a respeitar. As crianças querem brincar em paz.  

Marcellino (1990) ao pensar sobre os novos caminhos que a escola deve trilhar, no 

sentido de olhar de maneira renovada para o lazer das crianças, chama a atenção para o 

                                                           
63 “A partir do modelo comportamental, Baum (1999) identifica duas formas pelas quais os traços culturais 
adquiridos são transmitidos: a primeira pela imitação e a segunda por meio do seguimento de regras. Para este 
autor, na imitação existe uma copia direta, provendo a base da aprendizagem operante. Por outro lado, a imitação 
aprendida é uma forma de comportamento controlado por regras ‘as crianças aprendem o comportamento de 
seguir regras porque a transmissão de práticas sociais através do seguimento de regras é particularmente rápida’” 
(PONTES; MAGALHÃES, 2003, p. 3). 
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cuidado que nós adultos devemos ter para não fazer com que a única aspiração possível para 

elas seja tornarem-se adultas.  

Ele atenta para o fato de que diante de tanto direcionamento – de tantas tarefas 

escolares, de tanto controle sobre o brincar demarcando para ele um horário e um lugar 

restrito, instrumentalizando-o, na perspectiva de que a criança deva ser educada para tornar-se 

um adulto amanhã – se não estamos, com isso, fazendo gerar um sentimento de inutilidade da 

infância.  

Ao menos nessa escola, apesar de uma depreciação clara do brincar por parte das 

professoras, as crianças tinham a possibilidade de vivenciá-lo em paz na hora do recreio. Isso 

decerto compensava uma série de inadequações a ponto de a escola ter se tornado um ponto 

de encontro entre elas. Mas faltava por parte dos adultos o fundamental: uma atitude mais 

cuidadosa e respeitosa para com o que faziam no recreio. Eles insistiam em tornar as suas 

brincadeiras inúteis, como aponta Marcellino (1990). Faltava neles a crença de que as crianças 

estavam ali ocupando-se de si mesmas, fazendo algo de extrema importância para o seu 

crescimento e contribuindo para com a vida, para com a cultura. 

 

4.5 BRINCADEIRAS DE MENINAS X BRINCADEIRAS DE MENINOS: UM ESPAÇO 
SIMBÓLICO DE CONVIVÊNCIA ENTRE OS GÊNEROS 

 

Um dos modos de organização reconhecidos dos grupos sociais é a relação que estes 

constroem a partir da hierarquia dos gêneros. Muitos dos seus segmentos estão 

comprometidos com as expectativas e representações que cada um possui ante os papéis 

masculinos e femininos (PONTES; MAGALHÃES, 2003).  

Os sujeitos passam a se comportar desta ou daquela maneira, a escolher esta ou aquela 

forma de viver em função do sexo. A importância de debruçarmo-nos nisso, como diz Louro 

(1997), é buscar entender o gênero como constituinte da identidade dos sujeitos.  

As crianças não prescindem dessas construções sociais. Desde muito cedo já começam 

responder a essas expectativas de gêneros; vão-se constituindo como sujeitos à medida que 

apreendem, reproduzem ou reagem a essas diferentes posições veiculadas e cultuadas no seu 

meio cultural. Isso é identificado muito fortemente nas suas brincadeiras: brincando elas vão 

reproduzindo, criando e transformando esses papéis masculinos e femininos partilhados no 

seu grupo.  

Algumas brincadeiras, por exemplo, são tipicamente classificadas e aceitas num 

determinado grupo como próprias de determinados gêneros. Espera-se que as meninas se 
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interessem por brincadeiras diferentes das brincadeiras dos meninos. Incorporando e 

respondendo a esta expectativa social, os meninos e as meninas acabam por vivenciar 

separadamente muitos aspectos da sua cultura lúdica:  

 

Em nossa cultura, pular corda, brincar de macaca (amarelinha) e de elástico são 
brincadeiras tipicamente de meninas, enquanto jogar peteca e empinar papagaio 
(pipa, pandora, arraia etc.) são tidas como brincadeiras de meninos. Tal tipificação 
entretanto, parece estar se modificando. Dados recentes (Chagas & cols.,2000) 
indicam uma maior segregação na pipa do que na peteca (PONTES; MAGALHÃES, 
2003, p. 5). 
 

O espaço escolar é transpassado por esses padrões sociais de gêneros. As crianças, 

sobretudo em idade escolar, acentuam a segregação entre meninos e meninas nas suas 

brincadeiras. Por outro lado, as regras institucionais acabam, também, por reforçar esses 

papéis que são considerados próprios de menino e de menina. As professoras a depender dos 

seus referenciais de gêneros veiculam discursos e estabelecem normas de condutas que 

acabam por manter determinadas segregações entre os mesmos gêneros (RIBEIRO, 2003).  

Analisar essas práticas educacionais frente às atitudes das crianças ante as relações que 

elas constroem umas com as outras a partir dos gêneros parece-me bastante relevante, pois 

algumas crianças não respondem às expectativas dos adultos, fugindo ao que é considerado no 

seu meio como sendo próprio de menino e de menina.  

Apesar de ser comum encontrarmos nos pátios das escolas grupos de meninos 

brincando separados dos grupos de meninas e cada um desses grupos com um tipo de 

brincadeira, há nesta organização, mesmo que de maneira subliminar, uma re-significação 

desses papéis por parte das crianças. Não há por parte delas uma assimilação passiva. Muitos 

desses padrões são também questionados e resistidos ao passo em que se vão relacionando no 

cotidiano escolar.    

Na Escola Municipal Pedro Galiza, as crianças não se manifestam todo o tempo como 

receptores passivos ante as condutas sociais de gêneros pré-estabelecidas pelos adultos. Elas 

não apenas as reproduzem, mas buscam também reagir, transformar e transgredir, mesmo que 

às avessas, essas normas. Irei apresentar agora como as crianças interagem entre si a partir dos 

papéis de meninos e de meninas que buscam desempenhar nas suas brincadeiras e como as 

professoras se posicionam acerca disso. 

Na esmagadora maioria das vezes as crianças nesta escola se reúnem de modo a 

menina brincar com menina e menino brincar com menino. Além de brincar separados, 

costumam brincar de brincadeiras diferentes. As meninas brincam de roda, de “elástico”, de 
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“esconde-esconde”, de “duro-duro”, com parlendas, de “três, três passará”, de passear de 

mãos dadas nos arredores, de desfilar. Os meninos brincam de futebol, de bolinhas de gude, 

de carrinhos, de “cinco cortes”, de trocar figurinhas, de “pipoco”, de “assa-assa”, de pendurar-

se nas grades, de jogar capoeira, de lutar, de correr. 

 

 
           Foto 55: Meninas brincando de desfile 

      Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 
Foto 56: Meninos jogando bola 

 Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Em algumas brincadeiras – embora utilizadas tanto por meninas como por meninos – é 

mais comum que brinquem separados, a exemplo de correr picula, brincar com bola, subir em 

árvores, dar cambalhotas. Há, no entanto, momentos em que se juntam para brincar, mas que 
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perduram muito pouco. Acabam por se separar por algum motivo, quer seja por surgir no 

meio da brincadeira um interesse diferente, quer seja por brincar de modo diferente, quer seja 

por alguma discussão emergente.  

Essa segregação, no entanto, não indica que há entre os meninos e as meninas um total 

desinteresse mútuo, uma indiferença; ao contrário, é um modo de se afirmarem um para o 

outro, de se atraírem a partir dessas especificidades dos gêneros; é um modo tanto de 

experimentarem como de comunicarem, entre si, essas diferenças.  

Isso fica muito evidente, por exemplo, quando acontece um ou mais meninos, sem um 

motivo aparente, sair de perto do seu grupo de amigos para vir “pirraçar” as brincadeiras das 

meninas, avançando o seu espaço até desmanchar as suas rodas, ou atrapalhá-las na 

brincadeira de elástico etc. Estas costumam reagir pedindo-lhes que parem a “pirraça”, ou 

pedem ajuda às professoras, ou passam a chamá-los de “chatos”, ou de “feios” ou outros 

adjetivos mais depreciativos a exemplo de “burros” e “pestes”. Mas é também comum que 

reajam desmanchando com desprendimento as suas brincadeiras para correr atrás deles, 

passando a brincar disto, rindo alto e gritando.  

Embora seja mais raro, acontece a situação se inverter, ou seja, as meninas irem 

“pirraçar” os meninos. Um dia, por exemplo, vi duas meninas da 2ª série do turno vespertino 

– eram elas bem parecidas, moreninhas, mais ou menos do mesmo tamanho, deviam ter uns 

oito anos – se interessando por jogar bolinhas de gude. Elas não tinham as bolinhas e 

brincavam com pedrinhas. Havia um espaço enorme na frente da escola, mas elas insistiam 

em riscar o seu triângulo bem próximo às brincadeiras dos meninos, tentando provocá-los. 

Elas jogavam de propósito as pedras em direção às suas bolinhas e riam de soslaio para eles, 

esperando a sua reação. Desta vez, eles reagiram afastando-se simplesmente do lugar e 

riscando o triângulo longe delas. Eles estavam muito concentrados na brincadeira sem 

perceberem tanto as suas provocações. Logo elas desistiram de brincar disso. Pareciam 

interessar-se por esta brincadeira apenas para provocar os meninos. Há situações em que eles 

reagem correndo atrás delas, como se fossem lhes bater, mas não passa de uma falsa ameaça. 

Na maioria das vezes essas provocações são apenas um momentâneo rebuliço de uns com os 

outros e que logo cessa. 

Essas provocações, muito mais que briguinhas ou disputas são, a meu ver, modos que 

eles encontram de se aproximar uns dos outros, de chamar a atenção e de querer brincar, 

também, conjuntamente. Ás vezes acontece meninas se interessarem por brincadeiras de 

meninos e vice-versa, mas nem sempre isso se expressa explicitamente.  
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No que pude perceber, o brincar de coisas diferentes não se trata de “naturalmente” 

preferirem coisas diferentes, mas se deve ao fato de estarem tanto assimilando como sendo 

impelidos a responder positivamente às expectativas sociais de gênero. Um dos modos que 

encontram de transgredir a esses padrões sociais de gêneros é de maneira indireta, criando 

situações de conflitos. Como atenta Finco (2004, p. 1):   

 
As normas sociais prescrevem posturas, comportamentos, atitudes diferenciadas 
para homem e mulheres. Desde a infância, tais atitudes são enraizadas através dos 
relacionamentos na família, na escola, construindo assim valores, nem sempre 
explícitos, mas que sutilmente determinam nossos comportamentos. 
Qual a relação entre os espaços destinados aos homens e mulheres e as expectativas 
para os meninos e meninas? É preciso aceitar que “naturalmente” a escolha dos 
brinquedos, das cores, das atividades sejam diferenciadas segundo o sexo?  
Será verdade o que nós aprendemos sobre as formas de brincadeiras que meninos e 
as meninas praticam? Pesquisas afirmam que elas preferem as bonecas, eles os 
carros (SAAVEDRA e BARROS, 1996)� e também que elas brincam de roda e eles 
jogam bola (GUARESCHI, 1994). Devemos enxergar como natural o fato de que 
meninos e meninas possuem papéis e comportamentos pré-determinados? 
 

A respeito disso, presenciei, entre eles, uma situação curiosa. As meninas da terceira 

série (deviam ter uns nove a dez anos) estavam brincando na varanda da bodega, ao lado da 

escola, de desfilar e os meninos se aproximaram. A princípio eles riam delas, faziam gozação, 

querendo atrapalhá-las, mas depois isso foi se atenuando e dando lugar a outro tipo de 

expressão e interação. Eles passaram a ser uma platéia, batendo palmas, torcendo por uma das 

meninas que desfilava, gritando: – Vá lá Dani! Quem vai ganhar é Dani!  Depois se juntaram 

a elas no momento do desfile coletivo, acompanhando o cortejo, batendo palmas e desfilando 

também. Faziam isso rindo um dos outros, imitando o rebolado das meninas, fazendo chacota 

da situação e deles próprios. Era o único modo que encontravam de experimentar a 

brincadeira e assumir o seu interesse por ela, apesar de esta pertencer ao rol de brincadeiras de 

meninas. Além de se sentirem atraídos pela brincadeira, se sentiram atraídos pelas meninas, 

pelo modo como expunham a sua feminilidade. Queriam aproximar-se delas e do seu mundo. 

Essa cisão de papéis e a segregação entre eles eram reforçadas pelos adultos da escola. 

Assim que cheguei por lá, por exemplo, já no segundo dia de observação do turno matutino, 

vi que as meninas brincavam numa das metades do campo de futebol e os meninos em outra. 

Era um espaço grande, as crianças se dispersavam e era difícil acompanhá-las tão de perto. 

Mas via que se organizavam usando a linha do meio do campo para dividir os seus territórios. 

Havia uma professora neste dia me acompanhando e olhando as crianças64. Eu lhe perguntei: 

                                                           
64 Gostaria de explicar que nesse período inicial das minhas observações (outubro de 2006) o recreio do turno 
matutino que atendia as séries iniciais, acontecia ainda do lado de fora. Por se tratar de crianças menores, pude 
ver algumas professoras saindo para tomar conta delas. Mas ficavam de longe, sentadas num banco de madeira, 
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– Os meninos sempre brincam separados das meninas? Ela respondeu: – Agora eles brincam 

separados. Porque a gente separou. Uma bola é das meninas e a outra é dos meninos. Cada 

um brinca de um lado. Antes era um inferno! Uma briga danada! Os meninos queriam tirar a 

bola das meninas e empurrar elas o tempo todo. Toda hora uma vinha se queixar! Então eu 

lhe perguntei: – Mas, antes, eles brincavam juntos de quê? Ela respondeu: – De tudo quanto é 

coisa, de bola mesmo. Eu então lhe perguntei: – Eles deixaram mesmo de brigar? E ela 

respondeu: – De vez em quando ainda briga, mas melhorou65. 

Noutro dia, durante o turno vespertino, vi um grupo de meninas da segunda série, 

brincando de elástico no pátio da escola. Logo, dois meninos magros e altos, que pertenciam à 

turma da terceira série, vieram atrapalhar a brincadeira delas, dando saltos por cima do 

elástico. As meninas reclamaram com eles e chamaram a professora pedindo-lhe ajuda. Esta 

reclamou com os meninos da seguinte forma: – Parem meninos! Parem! Aí é a brincadeira 

das meninas! Por acaso vocês são meninas, são? Os meninos dessa vez não davam muita 

importância para o que a professora estava falando. Ela lhes dizia: – Parem! Vocês não estão 

me vendo aqui não é? Mas eles continuaram pulando o elástico de maneira desordenada, 

dando saltos altíssimos. Percebia que tanto tinha de fundo uma atitude de provocação, como 

um prazer em estar pulando, atraídos pelo desafio de cada vez pular mais alto. Só pararam 

com esse movimento depois de um tempo, quando se sentiram atraídos por outra coisa. As 

meninas, por outro lado, não tomaram a iniciativa de desmanchar a posição do elástico. No 

fundo elas assistiam aos seus pulos, apesar de indignadas.   

Havia uma situação também curiosa de uma menina do turno vespertino que vivia 

constantemente brincando com um grupo de meninos com bolinhas de gude e com a 

brincadeira de Cinco Cortes. Ela ficava entre eles, sem haver qualquer tipo de reação por parte 

dos integrantes do grupo, de modo a segregá-la ou a discriminá-la. Todos lhe respeitavam e a 

consideravam grande adversária no jogo. Muitas vezes os meninos ficavam esperando por ela 

para iniciar a partida. Eles diziam: – Peraí! Vamo esperar Daiane chegar! Daiane devia ter 

uns nove a dez anos, parecia uma índia, um tipo que se chama popularmente de cabo-verde, 

pele negra com os cabelos lisos e bem pretos, olhos bem pretos, corpo robusto e com feições 

delicadas.  

                                                                                                                                                                                       
embaixo de uma amendoeira ao lado da escola. Elas ficavam conversando e cuidando apenas de não deixá-las ir 
para a pista de asfalto onde passavam carros. Já no ano seguinte, este recreio passou a funcionar dentro da 
escola. 
65 Apesar da informação da professora dizendo que as crianças brigavam muito, assisti a essas situações de 
conflito entre meninos e meninas muito poucas vezes e, na sua maioria, reagiam com breves reclamações, com 
gritos ou com risos, perdurando pouco. Logo o provocador parava e se afastava.  
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  Foto 57: Menina jogando com bolinhas de gude 

      Fonte: Rosa Nunes, 2007    

 

Sobre Daiane, uma professora comentou comigo o seguinte: que uma criança na sala, 

uma menina, lhe havia perguntado por que ela brincava no meio dos meninos, que “gude” era 

brincadeira de menino. Segundo a professora Daiane lhe respondeu tranqüilamente que era só 

ali, naquela escola, que menina não brincava de “gude”, que perto da casa dela, todas as 

meninas brincavam. Um dia, por coincidência, eu pude assistir a um menino, passando por 

perto dela, lhe dizendo o seguinte: – Oxe! Onde já se viu menina brincar de gude? Menina 

brinca é de Três, três passará... Ela escutava isso sem demonstrar nenhum tipo de 

constrangimento, parecia que não era com ela. Continuava brincando... 

O curioso disso tudo é que, embora raramente, as meninas nesta escola jogam com as 

bolinhas de gude. Uma das primeiras situações de brincadeiras que vi entre as crianças foi 

quando quatro meninas brincavam com bolinhas de gude. Por certo que logo desistiram da 

brincadeira, mas o fato é que esta não é uma situação tão inusitada assim. As meninas de vez 

em quando demonstram interesse por essa brincadeira. O que nos leva a pensar que o fato de 

não brincarem tanto com as bolinhas de gude pode ter mais a ver com responder a essa 

demanda social ante a brincadeira, que propriamente uma questão de preferência “natural”. 

Ao passo que questionavam esse padrão, buscando brincar vez ou outra com as bolinhas de 

gude, viam-se incorporando ou tendo que incorporá-lo às suas condutas. 

A despeito disso, acompanhando crianças menores da rede privada das turmas de 

educação infantil, apesar de constatar que em muitas situações havia um agrupamento de 

crianças do mesmo sexo para brincar, as meninas e os meninos se juntavam muito mais vezes. 
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Era comum ver menino brincando de casinha, menina brincando de carrinho etc. Talvez isso 

se devesse ao fato de, em sendo menores ainda, não terem apreendido de forma tão arraigada 

essas diferenças estabelecidas nas relações sociais de gênero.      

Há brincadeiras nesta escola em que os meninos e as meninas brincam juntos e estas 

costumam se estender por um pouco mais de tempo. São brincadeiras que se podem enquadrar 

como sendo consideradas mistas: brincam de subir na torre de televisão, em árvores para 

pegar frutas e depois comê-las com sal, de correr, de dar cambalhotas, de desenhar o quadro 

negro com giz, de desenhar o chão. No momento em que descobriram a máquina de “caça 

níquel”, por exemplo, iam juntos, meninos e meninas, jogar. Assisti a uma situação, já 

mencionada de uma brincadeira de regra intitulada Sete Pedras, onde todos se reuniram para 

brincar. Nesses momentos em que brincam juntos há um clima de descontração, de euforia e 

muita excitação. As crianças costumam falar alto, dar boas gargalhadas, gritar como se 

estivessem fazendo algazarras... é uma alegria!  

 

 
Foto 58: menino e menina chupando laranja 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 



 147 

 
              Foto 59: Meninos e meninas brincando de subir na árvore  

              Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

O que entendo ser interessante pensar disto tudo é que as meninas e os meninos não 

são agentes passivos deste processo educativo que vigora nas instituições escolares, que lhes 

toma quase que o tempo inteiro de maneira segregada ou de maneira indiferenciada e 

homogênea, como sendo todos alunos, tendo que responder exclusivamente a este papel.  

As crianças no seu modo de brincar demonstram que buscam se relacionar entre si, 

estabelecer trocas, vivenciar e resolver conflitos múltiplos com todos os sujeitos envolvidos 

no cotidiano escolar, questionando, também, muitos dos padrões sociais de gêneros. Elas são 

sujeitos do seu processo de socialização e não objetos de socialização dos adultos. Essa 

premissa nos abre a possibilidade de pensar novos rumos para a educação onde as diferenças 

individuais e de gêneros possam ser tratadas de modo às crianças poderem ser protagonistas 

das suas escolhas e das delimitações dos espaços simbólicos das inter-relações próprias ao 

masculino e ao feminino. Como atenta Ribeiro (2003, p. 2), apresentando um trabalho 

etnográfico sobre os padrões de gêneros com crianças num ambiente escolar:  

 

[...] as crianças elaboram idéias sobre as relações sociais de sexo em seu meio, 
atuam umas sobre as outras como agentes socializadores e delimitam os espaços 
simbólicos de convivência próprios aos homens e às mulheres.   
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Gostaria de concluir com uma das parlendas cantadas pelas meninas, muito 

interessante, que contém dizeres que reportam, de forma irônica, aos padrões sociais de 

gênero e que reportam, também, a uma fase da vida como a velhice, por exemplo. Essa 

parlenda elas cantam batendo com as mãos umas nas outras e fazendo uma série de gestos 

ilustrando os seus dizeres, que são uma espécie de caricatura do velho e da velha.  

  

Era uma veia 
que se chamava 

Alabela 
Ela caiu, mostrou 

a calcinha dela 
Verde e amarela 

Cor do Brasil 
Bate palma 

É o véio 
Batom 

Eu tiro o ba 
E deixo o tom 
O masculino 

Feminino 
Água gelada 

Suco de limão 
Quem se mexer 

Vai tomar um beliscão 
Na ponta do dedão! 
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5 O BRINQUEDO E O BRINCAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GALIZA  

 

Sob a ótica da apropriação, criação, transformação, resistência e re-significação dos 

brinquedos, pretendo, neste capítulo, elucidar o modo como as crianças nesta comunidade 

traduzem, apreendem, reproduzem, transformam e criam cultura, especialmente a cultura da 

brincadeira. Todas as explanações, análise e discussões, serão fundamentadas teoricamente a 

partir da apresentação de importantes contribuições da literatura sobre o tema.   

 Inicialmente, apresentarei algumas definições e usos dos vocábulos brinquedo, jogo e 

brincadeira, para esclarecer o emprego que farei de cada um deles. Em seguida, pretendo dar 

relevo ao aspecto sócio-cultural do brinquedo, apontando-o como um objeto de estudo 

exemplar para se buscar compreender peculiaridades de uma dada comunidade, sobretudo no 

que se refere à relação entre o adulto e a criança. 

Para isto, discutirei o que vem a ser brinquedo na perspectiva da criança em 

contraponto com a perspectiva adulta e apresentarei as peculiaridades que pude observar nas 

brincadeiras das crianças desta comunidade, no que tange à sociabilidade, coletivização, 

autonomia e criatividade, a partir, justamente, dos tipos variados de brinquedos que eram 

escolhidos, criados e brincados, entre elas, nesta escola. Os brinquedos estão, assim, 

caracterizados como: brinquedos trazidos de casa pelas próprias crianças ou brinquedos 

oferecidos pela escola; e brinquedos pré-fabricados ou brinquedos manufaturados. Estes 

últimos poderão ser aqueles concebidos a partir de quaisquer materiais que na sua concepção 

original não são propriamente brinquedos, mas que, ao serem usados pelas crianças, são re-

significados por elas, obtendo outra função, transformando-se, assim, em suporte para as suas 

vivências lúdicas: elementos extraídos da natureza; sucatas; componentes do ambiente escolar 

(paredes, chão, móveis, varanda, tanque de água, torres) e o próprio corpo. Os brinquedos 

eletrônicos e industrializados também farão parte desta análise em paralelo com uma reflexão 

acerca da produção do brinquedo, dos efeitos da mídia, sobretudo da televisão, na atual 

sociedade de consumo. Pretende-se, deste modo, apresentar uma infância diferente daquelas 

encontradas na zona urbana, principalmente daquelas detentoras do poder econômico; 

apresentar os contornos dados por elas frente a esses efeitos da mídia e do consumismo 

incentivado nas suas propagandas.  
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5.1 BRINQUEDO, JOGO E BRINCADEIRA: ALGUMAS DEFINIÇÕES  

 

Inicialmente, e uma vez que o termo brinquedo é utilizado para designar, também, 

brincadeira, faz-se necessário explicar que quando me refiro, aqui, a brinquedo, estou tratando 

do artefato lúdico, objeto concreto, manipulável, tridimensional, concebido tanto 

industrialmente como artesanalmente, usado como suporte para experiências lúdicas. Embora 

a utilização mais corriqueira desta outra palavra seja para designar a ação lúdica, os termos 

brinquedo/jogo/brincadeira estão quase sempre muito imbricados, sendo usados, muitas 

vezes, de modo indistinto (MARCELLINO, 1990). Sobre o uso desses três vocábulos, Manoel 

Jacinto Sarmento, chama a atenção para o seguinte:  

 

A língua portuguesa permite distinguir estes três vocábulos (o que não acontece 
necessariamente noutras línguas) sendo os três integrantes da mesma realidade 
lúdica, respectivamente: prática lúdica não formal; prática lúdica estruturada regida 
por regras; artefacto lúdico (SARMENTO, 2003, p. 13).  

 

Brougère (2004), um pesquisador francês, apoiando-se no uso comum desses 

vocábulos, ou seja, no uso que as crianças e pais, bem como os próprios catálogos e revistas 

de brinquedos costumam fazer deles, estabelece distinções entre eles. Segundo este autor, o 

brinquedo é, dentre outras coisas, um suporte de uma representação, marcado pelo domínio 

simbólico. Ao contrário do jogo, trata-se de um objeto especificamente infantil. O jogo, no 

entanto, já pode ser endereçado tanto à criança como ao adulto, definindo-se, deste modo, 

pela sua função lúdica. “Pressupõe de uma função como determinante no interesse do objeto e 

anterior ao seu uso legítimo” (BROUGÈRE, 2004, p. 12), a exemplo da presença da regra, 

sobretudo quando se trata de uma vivência coletiva. A regra determina, por assim dizer, a 

função. Já o brinquedo, por sua vez, “é um objeto distinto e específico, com imagem projetada 

em três dimensões, cuja função parece vaga. Com certeza podemos dizer que a função do 

brinquedo é a brincadeira” (BROUGÈRE, 2004, p. 13).  

O que o autor quer dizer com a aparência vaga da função do brinquedo é que a sua 

funcionalidade não é pré-determinada, nem tampouco estática. Está, justamente, na riqueza de 

signos que aporta, ou seja, no seu potencial em despertar diversas representações a partir do 

seu manuseio. A função do brinquedo é determinada pelo modo como as crianças se 

apropriam dos objetos, decifram os seus signos, traduzindo-os em brincadeira. E esta, por sua 

vez,  
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[...] escapa a qualquer função precisa e é, sem dúvida, esse fato que a definiu, 
tradicionalmente, em torno das idéias de gratuidade e até de futilidade. E, na 
verdade, o que caracteriza a brincadeira é que ela pode fabricar seus objetos, em 
especial, desviando de seu uso habitual os objetos que cercam a criança; além do 
mais, é uma atividade livre, que não pode ser delimitada (BROUGÈRE, 2004, p. 13-
14) 

 

É difícil escapar, acredito, da atmosfera imbricada na qual esses vocábulos estão 

submersos. Na realidade, o uso de um quase sempre vem associado aos outros. Apesar de a 

brincadeira e o jogo se destacarem por expressar muito mais a ação lúdica e o brinquedo por 

expressar muito mais o artefato lúdico, “tanto a manipulação de um brinquedo qualquer 

implica necessariamente uma ação, quanto um jogo ou uma brincadeira socorrem-se de 

objetos, suportes materiais, para se realizarem” (OLIVEIRA, 1986, p. 30).  

O uso indistinto dos termos jogo e brincadeira é bem corriqueiro entre as crianças. 

Estas costumam usar com freqüência o termo brincadeira para designar o que Brougère 

(2004) caracteriza como jogo. Ao longo dos anos, nas diversas escolas em que lecionei, era 

comum escutar, no linguajar das crianças brincando, frases tais como: – Vamos brincar de 

gude? – Vamos brincar de baleado? – Vamos brincar de picula? E todas essas brincadeiras 

e/ou jogos, como se queira, constituem-se de regras bem definidas. Para Câmara Cascudo 

(1962), o jogo é um vocábulo erudito que foi disseminado pela propaganda da ginástica 

educacional, que, antes, era mais empregado para designar os jogos de mesa como baralho, 

dados, fichas etc. Para a significação do vocábulo brinquedo, ele oferece uma série de 

sinônimos, incluindo o suporte material para brincar, a própria ação de brincar, bem como os 

jogos, as rondas e outros.  

Kishimoto, sobre essa discussão, diz que:  

 

No Brasil, termos como jogo, brinquedo e brincadeira ainda são empregados de 
forma indistinta, demonstrando um nível baixo de conceituação deste campo. Enfim, 
cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme seus valores e modo de 
vida, que se expressa por meio da linguagem (KISHIMOTO, 2005, p. 17).   

 

Diante das inúmeras e indistintas formas de uso dos tais vocábulos, houve a 

necessidade de explicar qual o uso que faço do vocábulo brinquedo. Este se referirá, portanto, 

ao artefato lúdico, ao objeto material. O meu objeto de pesquisa se refere a toda e qualquer 

manifestação lúdica expressa no âmbito das escolas observadas, quer seja essa manifestação 

apoiada ou não num suporte material, num artefato lúdico. Sendo os brinquedos tão 

estreitamente associados às brincadeiras, analisar esses artefatos, identificá-los, observar 

como as crianças se apropriam deles, os recriam e re-significam, que ambiência lúdica 
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provocam, tornou-se, evidentemente, um procedimento de análise imprescindível a esta 

pesquisa. 

 

5.2 BRINQUEDO E CULTURA  

 

Embora a associação brinquedo e cultura ainda seja pouco freqüente nos estudos sobre 

o brinquedo, alinho-me às idéias que reconhecem o seu forte valor cultural, que o concebem 

como um instrumento peculiar na busca da compreensão de uma determinada sociedade. Ou 

seja, que o compreendem “como produto de uma sociedade dotada de traços culturais 

específicos” (BROUGÈRE, 2004, p. 7), veiculando e revelando, por conseguinte, suas 

qualidades singulares. 

  

Por um lado, o brinquedo merece ser estudado por si mesmo, transformando-se em 
objeto importante naquilo que ele revela de uma cultura. De outro lado, antes de ter 
efeitos sobre o desenvolvimento infantil, é preciso aceitar o fato de que ele está 
inserido em um sistema social e suporta funções sociais que lhe conferem razão de 
ser (BROUGÈRE, 2004, p. 7)  

 

Oliveira (1986) reconhece, também, uma lacuna nos estudos sociológicos brasileiros 

no que se refere a uma atenção mais detida sobre o brinquedo, mesmo naqueles que se 

debruçam sobre o estudo do lúdico e da cultura infantil66. Por conseguinte, o autor defende a 

importância de se tomar o brinquedo como um rico objeto de pesquisa na compreensão de 

aspectos relevantes de uma determinada cultura, dentre eles as contradições que há entre 

adultos e crianças. Ele afirma que o brinquedo está longe de ser um objeto neutro, portador de 

uma inocência que, costumeiramente, buscam atribuir- lhe. Ao contrário, trata-se de  

 

um instrumento ímpar para se captarem aspectos peculiares do modo pelo qual a 
sociedade é pensada, reproduzida, figurada, representada simbolicamente. Trata-se 
de exercício preliminar de pesquisa acerca da riqueza desses conteúdos para uma 
reflexão crítica sobre a formação social da criança numa sociedade capitalista 
(OLIVEIRA, 1986, p. 9).   
 

De acordo com Brougère (2004), o brinquedo representa o espelho das relações entre 

adultos e crianças de uma determinada sociedade, sendo a síntese da representação que esta 

                                                           
66 “No Brasil, salvo exceções, o brinquedo não tem suscitado apreciação mais detida por parte dos sociólogos. 
[...] Alguns autores, como Renato Requixa, preferiram não se limitar ao brinquedo em si, ou seja, destacando a 
importância do lúdico na vida cultural dos grupos étnicos que estiveram presentes desde a época da colonização 
do país. Outros, a exemplo de Florestan Fernandes, desenvolveram estudos sobre o significado da cultura 
infantil” (OLIVEIRA, 1986, p. 31). Gostaria de chamar a atenção que as publicações desses dois autores citados 
por Oliveira datam, respectivamente, de 1977 e 1979.     
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tem da criança. O brinquedo “mostra-se como um objeto complexo que permite a 

compreensão da cultura” (BROUGÈRE, 2004, p.9). 

Nesta mesma perspectiva, já no início do século XX, Benjamin (1984)67 reconhece o 

aspecto sócio-cultural do brinquedo, dizendo que este não revela unicamente peculiaridades 

do mundo infantil. Ao contrário, que para se chegar ao conceito de brinquedo, faz-se 

necessário explicá-lo não apenas pelo espírito das crianças, uma vez que estas não formam 

uma comunidade isolada. Elas fazem parte do povo e da classe de que são oriundas. “Da 

mesma forma seus brinquedos não dão testemunho de uma vida autônoma e especial; são, 

isso sim, um mudo diálogo simbólico entre ela e o povo” (BENJAMIN, 1984, p. 70).  

Marcellino (1990) também reconhece o caráter sócio-cultural do brinquedo quando 

toma uma posição clara no que concerne ao lúdico, quer esteja este na instância de brinquedo, 

de brincadeira, de jogo, de festa etc. O autor afirma que não se interessa em estudá-lo em si 

mesmo, de forma isolada, nesta ou naquela atividade, e opta por uma abordagem em que o 

toma como um componente da cultura historicamente situada. Diz, ainda, que outras opções 

de estudo poderiam resultar numa abordagem, 

 

apenas parcial e abstrata das questões que o lúdico envolve, o que contribuiria para 
que este trabalho ficasse mais vulnerável a cair na armadilha de uma análise 
meramente ideológica e, por conseguinte, embasadora de propostas reforçadas da 
situação vigente (MARCELLINO, 1990, p. 28).  

 

Reconheço, também, a relação intrínseca que há entre brinquedo, brincadeira, 

criança, sociedade e cultura, e concordo que o brinquedo não é um objeto neutro, mas sim 

portador de aspectos singulares de determinada sociedade.  

Desde as primeiras visitas à Escola Municipal Pedro Galiza, percebi de imediato que 

os brinquedos usados pelas crianças, nas suas diversas formas, forneciam uma série de dados 

acerca delas, da dinâmica escolar, bem como da comunidade à qual pertenciam. Desde 

aspectos relacionados à situação econômica aos de cunho inter-relacional.  

Em campo fui acometida por questionamentos bem parecidos com os de Oliveira 

(1986), quando se punha a defender a importância de se tomar o brinquedo como objeto de 

estudo das ciências sociais. Tal autor fazia as seguintes formulações:  

 
Como os brinquedos interferem na constituição de uma cultura infantil?O processo 
de socialização diz respeito à educação (formal e/ou informal) ou envolve 

                                                           
67 Este livro de Walter Benjamin, intitulado, Reflexões: A Criança, O Brinquedo e a Educação, é a tradução, em 
língua portuguesa, de uma coletânea editada em 1969, na Alemanha Ocidental. O autor escreve os textos que 
compõem essa coletânea, nas primeiras décadas do século XX.  Esta coletânea reúne as suas reflexões em forma 
de artigos e ensaios sobre a infância, os jogos, os brinquedos, os livros infantis, os jovens e a educação.     
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igualmente relações sociais na casa, na escola e em outras instituições sociais? Que 
esferas de autonomia, ainda que relativas, são possíveis para a criança? Como as 
mensagens dos brinquedos são absorvidas ou recriadas pela criança? (OLIVEIRA, 
1986, p. 33). 
 

Meus questionamentos, evidentemente, estavam direcionados a um contexto concreto, 

delimitado socialmente, culturalmente e historicamente, já mencionado nos capítulos 

anteriores. A primeira pergunta que me ocorreu foi a seguinte: Há brinquedos disponíveis na 

escola? Quais? Industrializados? Manufaturados? Tais brinquedos são oferecidos pela escola 

ou trazidos pelas crianças? Como os brinquedos interferem na constituição de uma cultura 

infantil, no modo como as crianças brincam? Em que medida o brinquedo serviu de aporte 

para que outras relações sociais (além da educação formal) se intercalassem no cotidiano 

dessa escola, interferindo na sua dinâmica, no processo de socialização das crianças e na sua 

sociabilidade? Que esferas de autonomia, ainda que relativas, foram possíveis para as 

crianças? Como as mensagens dos brinquedos eram absorvidas ou recriadas pelas crianças?  

No decorrer das visitas fui, então, selecionando dados relacionados a todos esses 

questionamentos que surgiram, referentes ao uso de brinquedos (o seu manuseio, a sua 

criação, a sua re-criação, a sua coletivização, a sua aceitação, a sua rejeição etc.), analisando-

os de maneira a entender melhor e mais detalhadamente a cultura lúdica das crianças nessa 

escola. Apresentarei, a seguir, o modo como pude apreender, ver e sentir as brincadeiras das 

crianças com os seus brinquedos.    

 

5.3 O BRINQUEDO E A CRIANÇA: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Na medida em que ia observando o cotidiano da Escola Municipal Pedro Galiza, em 

especial o momento do recreio, e ao buscar focar a minha atenção nas brincadeiras, fui 

constatando como estas surgem sem que as crianças recorram de maneira freqüente a 

materiais e objetos que, comumente, estão ligados às suas experiências lúdicas. Há um uso 

muito escasso de suportes materiais para a realização das suas brincadeiras. 

Não estou me referindo, ainda, ao uso de brinquedos pré-fabricados, ou seja, de cujo 

mecanismo de produção a criança não participa. Esses brinquedos serão mencionados adiante 

e farão parte desta análise. Refiro-me, inicialmente, ao desuso de materiais descartados pelos 

adultos que acabam por se transformar em brinquedos a partir do momento em que a criança 

passa a manuseá-los, tornando-os veículos de suas criações, fantasias e imaginações. 

Exemplos: pedaços de madeira, caixotes de papelão, jornais velhos, argila, barbantes, 
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sementes de plantas, sucatas e uma série de coisas outras recolhidas no ambiente, na natureza. 

Esses materiais costumam ser reaproveitados e transformados pelas crianças em qualquer 

coisa que a sua imaginação lhes aprouver, tanto servindo de matéria prima no fabrico de seus 

próprios brinquedos, a exemplo dos carrinhos feitos com latas de alumínio vazias, como 

usados na sua própria forma original, mas tomados como sendo outra coisa, a exemplo de um 

pedaço de madeira que passa a ser uma espada ou até mesmo uma boneca. 

O fato de ter ressaltado que não estava me referindo ainda a brinquedos pré-fabricados 

é por entender que estes possuem características bem peculiares, dentre elas, e talvez a mais 

marcante, a de serem concebidos pelos adultos. Esses brinquedos “representam antes o que os 

adultos imaginam como aquilo que as crianças exigem de brinquedos” (BENJAMIN, 1984, p. 

64), e não propriamente aquilo que a criança confere como tal.  

A falta desses brinquedos pré-fabricados, por conseguinte, não pode ser considerada 

determinante para que brincadeiras deixem de acontecer, para que brinquedos deixem de 

emergir aqui e acolá a partir de um “cacareco” ou outro.  Do mesmo modo, a presença de 

brinquedos pré-fabricados também não garante a brincadeira, sobretudo aquela que os adultos 

(inventores daqueles brinquedos) imaginam que irá acontecer. Muitas vezes, esses brinquedos 

pré-fabricados tornam-se mais atrativos quando, na busca por lhes dar outra função, bem 

diferente daquela que os adultos a priori lhes oferecem, são quebrados ou desmontados pelas 

próprias crianças e transformados em outra coisa. É comum assistirmos, também, a um total 

desinteresse das crianças pouco tempo depois da posse desses mesmos brinquedos, 

costumando deixá-los de lado, para se entreter com um barbante que encontra no chão, com 

uma lata velha, com um pedaço de pano rasgado, etc. Para Benjamim, trata-se de um 

equívoco fundamental achar que  

 

[...] o conteúdo imaginário do brinquedo determinava a brincadeira da criança, 
quando na verdade, dá-se o contrário [...] Quanto mais atraentes (no sentido 
corrente) forem os brinquedos, mais distantes estarão de seu ‘valor’ como 
‘instrumentos’ de brincar. Quanto mais ilimitadamente a imitação anuncia-se neles, 
tanto mais desviam-se da brincadeira viva (BENJAMIN, 1984, p. 69-70).  
 

Quando os adultos imaginam criar para as crianças um brinquedo rico em detalhes e 

em materiais sofisticados, “estão, na verdade interpretando a seu modo a sensibilidade 

infantil” (BENJAMIN, 1984, p. 69). Diante dos equívocos na elaboração desses brinquedos, 

do que poderia ter sido ou não interessante para as crianças,   

 

Jamais são os adultos que executam a correção mais eficaz dos brinquedos – sejam 
eles pedagogos, fabricantes ou literatos – mas as próprias crianças, durante as 
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brincadeiras. Uma vez perdida, quebrada e reparada mesmo uma boneca principesca 
transforma-se numa eficiente camarada proletária na comuna lúdica das crianças 
(BENJAMIN, 1984 p. 65).  

 

Faz-se necessário esclarecer que não se está defendendo que deveriam ser sempre as 

crianças a inventar/projetar os seus próprios brinquedos, nem que os adultos não deveriam em 

hipótese alguma criá-los. O mundo da criança não é separado do mundo do adulto, nem 

tampouco a cultura lúdica é apenas própria da criança. É licito e natural que adultos, não 

apenas fabriquem brinquedos, mas que brinquem, também, a exemplo de brincadeiras 

tradicionais como as arraias que são brincadas com muita freqüência por adultos. Não se quer, 

também, estabelecer uma oposição entre os brinquedos tradicionais inventados por crianças e 

os brinquedos industrializados produzidos por adultos, até porque esta oposição parece não 

haver. Brougére ao falar sobre as brincadeiras tradicionais e aquelas oferecidas pela televisão 

chama a atenção para o seguinte: 

 

Não parece haver oposição entre as brincadeiras tradicionais e aquelas oferecidas 
pela televisão, pelo menos na cultura viva, constituída pelas brincadeiras das 
crianças. A brincadeira é, entre outras coisas, um meio de a criança viver a cultura 
que a cerca, tal como ela é verdadeiramente, e não como ela deveria ser 
(BROUGÉRE, 2004, p. 59).   

 

O que se está defendendo é que a fabricação de brinquedos destinada à criança deva 

acontecer a partir de uma relação dialógica com ela. Trata-se de saber desenvolver uma 

acuidade, uma sensibilidade no que tange ao universo lúdico da criança para o fabrico de seus 

brinquedos. Estes precisam ser ricos em signos que possam ser decifráveis pela criança, que 

lhes interesse, de maneira que ela possa estabelecer uma apropriação ativa, criativa, 

transformando, modificando, acrescentando, ao brincar, outras temáticas contidas 

originalmente nas suas imagens (BROUGÉRE, 2004).  Não basta, apenas, que as imagens 

contidas nos brinquedos agradem à criança, para gerar brincadeiras, mas que estas  

 

possam integrar-se ao universo lúdico da criança, às estruturas que constituem a 
base dessa cultura lúdica. [...] É preciso que tais conteúdos possam ser integrados 
nas lógicas da brincadeira, que variam menos que as representações (BROUGÉRE, 
2004, p. 53).  

 

O que ocorre, atualmente, é que se fabricam brinquedos cujo espaço reservado à 

participação criativa da criança é bem pequeno ou quase nenhum. Além disso, muitas vezes se 

fabricam brinquedos que sempre foram construídos pelas próprias crianças, como carrinhos, 

patinetes, arraias, piões, que por vezes elas os fazem reutilizando materiais ou extraindo-os da 
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natureza. Brinquedos que nunca precisaram da participação total dos adultos, como vem 

ocorrendo, quando esses são pré-fabricados e industrializados. Não podemos nos esquecer 

que, também, a construção dos brinquedos faz parte de uma instância fundamental da cultura 

lúdica das crianças. Desconsiderar esta instância, atropelando-a, com uma produção em larga 

escala do que sempre foi brincado/fabricado por elas, é fazer uso do seu imaginário, não a 

favor da sua cultura lúdica, mas a favor da venda maciça de brinquedos, é roubar-lhes um 

espaço precioso da sua participação cultural criativa. Por considerar todas essas 

especificidades, esses brinquedos pré-fabricados – a sua presença ou ausência, o seu uso ou 

não nas brincadeiras das crianças da Escola Municipal Pedro Galiza – serão analisados 

posteriormente. 

Inicialmente, estou me referindo à constatação, do uso escasso, nessa escola, de outros 

suportes materiais, como os já citados acima, que na perspectiva da criança podem vir a se 

tornar excelentes brinquedos. Eram esses materiais (sucatas e/ou elementos extraídos da 

natureza) que eu não via sendo distribuídos na área do recreio ou entre as crianças. Não há, 

também, brinquedos da própria escola, como carrinhos, jogos de montar, parques com 

balanço, escorrega, etc. Nada dessas coisas que costumam fazer parte da área do recreio de 

muitas de nossas escolas. Há, apenas, duas bolas de tamanho médio que são disponibilizadas 

às crianças na hora do recreio.  

Era possível encontrar, nos arredores, alguns desses materiais a que me refiro, 

retirados principalmente da própria natureza, como folhas e galhos de plantas. Facilmente 

poderiam ser encontradas, por exemplo, latas e garrafas plásticas de cervejas e refrigerantes, 

que eram vendidas nas duas bodegas próximas à escola, além de outros produtos cujas 

embalagens costumam ser descartadas, mas que servem como excelentes materiais para 

brincar. Havia, também, as embalagens (caixotes, garrafas, tampinhas, sacos) dos produtos da 

própria merenda escolar que eram jogadas no lixo, quando distribuída. Não via esses materiais 

sendo procurados pelas crianças, não as via, por exemplo, brincando com carrinhos feitos de 

lata, de rolimã, com casinhas feitas de caixa de papelão, com badogue (que em outras regiões 

se chama estilingue), com pneus de automóveis velhos, nada dessas coisas.  

Diante da visível falta de recurso da escola, esperava que houvesse esses materiais 

e/ou brinquedos durante o recreio, uma vez que as crianças costumam recorrer com 

freqüência a suportes para realizar as suas brincadeiras e, evidentemente, que obter tais 

objetos, não implica em despesas financeiras. E esta é uma alternativa muito comum que as 

crianças encontram, sobretudo as pertencentes às classes populares, para obter os seus 
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próprios brinquedos. As crianças, todas elas, querem e necessitam poder inventar os seus 

próprios brinquedos.  

Esperava uma iniciativa por parte das professoras, no sentido de aproveitar esses 

materiais descartáveis, para atenuar a falta de recursos da escola para compra de brinquedos. 

Estas, ao contrário, não se ocupam, também, em recolher “instrumentos de brincar”, como se 

refere Benjamin (1984) para oferecer às crianças nos seus momentos livres e de lazer. Isto 

criava em mim uma grande expectativa e curiosidade para saber quais alternativas as crianças 

iriam criar para a realização das suas brincadeiras, e quais seriam os brinquedos que 

inventariam; como criariam as condições necessárias para brincar, haja vista que qualquer 

lugar em que há criança, brinquedo e brincadeira hão de surgir.  

Ao falar acerca do imaginário infantil e as culturas da infância, Sarmento (2003) 

chama a atenção para a capacidade de as crianças conseguirem criar alternativas outras, 

através do jogo e da ficção, em condições das mais adversas possíveis, no momento em que 

tudo falta. Toma como referência, relatos e estudos das crianças da guerra. Recorre a duas 

imagens extraídas de guerra. Uma em que duas crianças refugiadas albanesas no Kosofo, 

brincavam com uma boneca Barbie, ante o desolamento e apreensão dos adultos que com elas 

dividiam uma tenda que os abrigava. Outra em que uma criança entre ruínas da cidade do Bié, 

em Angola, jogava futebol indiferente à destruição à sua volta. Brincava ela, com o que lhe 

restava: um crânio humano. 

 
O jogo da criança de Bié tem o mesmo significado do que qualquer outra criança 
que em paz, brinca à guerra e até já aprendeu, a golpes de joystick, o que é um míssil 
Patriot ou um B-52 carregado de bombas de implosão... 
Entre as crianças que brincam com uma Barbie, ou que chutam um crânio humano, 
ou que empunham uma Kalashnikov de plástico, ou que jogam ao berlinde, ou 
lançam o peão (sic), ou brincam às casinhas, ou se divertem na consola ou no écran 
do computador há todo um mundo de diferenças: de condição social, de contexto, de 
valores, de referências simbólicas, de expectativas e possibilidades. Mas há também 
um elemento comum: a experiência das situações mais extremas através do jogo e 
da construção imaginária de contextos de vida (SARMENTO, 2003, p. 2).  
 

 Evidentemente que as crianças dessa escola não vivem, de longe, o desolamento das 

crianças da cidade do Bié, nem das crianças refugiadas albanesas no Kosofo, mas há uma 

situação de precariedade em relação ao que se espera de uma escola, de um lugar que recebe 

crianças diariamente, em especial no que tange ao espaço físico interno, bem como, à 

existência de “instrumentos para brincar”. Precariedade no sentido material, que é a realidade 

comum da grande maioria das nossas escolas públicas, como, também, a dificuldade 

formativa dos professores para lidar de maneira mais adequada com tal contexto. Há, além 

disso, a falta de assistência de orientação pedagógica por parte da Secretaria Municipal de 
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Educação. Isto tudo resulta na impossibilidade de um melhor acolhimento dos professores no 

que se refere ao lazer das crianças. Reafirmo que quase nenhuma professora se interessa em 

acompanhar o recreio, nem observa as brincadeiras das crianças para poder identificar as suas 

demandas e lhes oferecer ou lhes ajudar a encontrar algum material que lhes possibilitem 

brincar ou inventar os seus próprios brinquedos e brincadeiras. As crianças ficam 

completamente soltas e sozinhas para vivenciar o recreio, aproveitando-o do modo como 

podem.  

A aproximação maior que pude observar, entre as professoras e algum tipo de vivência 

lúdica das crianças, não foi no momento e espaço do recreio e sim durante o momento de 

aula, dentro das suas salas. No início de cada aula, por exemplo, é comum que as professoras 

das turmas de Educação Infantil ofereçam massa de modelar ou um saco de brinquedos 

industrializados, contendo carrinhos, bonecos, jogos de montar, brinquedos de casinha, como 

cama, panelinhas, banheiras etc. Esses brinquedos parecem ter sido doados por pessoas da 

comunidade de Serrinha, recolhido por uma das professoras, ou seja, não fazem parte dos 

materiais que a prefeitura distribui nas escolas e, portanto, não são coletivizados entre as 

outras salas. Muitos deles, inclusive, já estão num estado bem precário. Eu não vi, em 

momento algum, esses brinquedos sendo distribuídos na hora do recreio. São materiais 

exclusivos da sala de aula. E, quando esses materiais são distribuídos na sala entre as crianças, 

as professoras não se ocupam de prestar atenção ao que elas fazem, aos seus gestos e falas. 

Ficam nas suas mesas, elaborando algum dever ou corrigindo as tarefas de casa, enquanto as 

crianças brincam. Salvo em situações de conflito entre elas ou quando consideram que o 

manuseio desses brinquedos está sendo inadequado, as professoras se dirigem às crianças para 

lhes falar o modo como devem manuseá-los, estabelecendo alguns limites e regras.  

Estes foram os únicos brinquedos, além das bolas, que vi sendo oferecidos pelas 

professoras enquanto estive observando essa escola. Contudo, ao contrário das bolas, para 

serem usadas no recreio, esses brinquedos de sala nem sempre despertavam o interesse das 

crianças. Muitas delas ficavam simplesmente segurando algum deles nas mãos, sentadas nas 

suas cadeiras, aguardando, passivas, a aula começar. Olhavam dispersas para o teto da sala, 

que era muito pouco luminosa, ou ficavam com a cabeça baixa. Esses brinquedos são, na sua 

grande maioria, feitos de material plástico, com uma consistência dura, pouco maleável e 

quebradiço. Apesar de pouca sofisticação, afora o seu colorido (pois eram brinquedos mais 

baratos, populares), trazem na sua forma um alto grau de imitação, por isso um alto grau de 

indução no que se refere ao seu manuseio e brincadeiras como, por exemplo, bonecos 

contendo, em detalhes, todas as partes do corpo, mas que não articulam as pernas nem os 
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braços; carros cheios de detalhes e de acessórios acoplados, mas cujas rodas, também, não se 

põem a rodar; guarda-roupas, armários e geladeiras, cujas portas não se abrem; banheiras 

cheias de torneiras desenhadas, nas quais não cabia qualquer boneca das que eram oferecidas 

às meninas etc. Esses brinquedos oferecem pouco espaço para a criança criar e imaginar as 

suas brincadeiras, portanto, difícil de sustentar o seu interesse por mais tempo.  

 

 
             Foto 60: Brinquedos distribuídos na sala A 

             Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

 
                Foto 61: Brinquedos distribuídos na sala B 

                Fonte: Rosa Nunes, 2007  
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              Foto 62: Brinquedos distribuídos na sala C 

              Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Os brinquedos no recreio, quando há, são trazidos por uma criança ou outra. O fato de 

essas crianças trazerem brinquedos de casa não é um indicativo de ter uma situação 

econômica superior às demais, uma vez que o trazer brinquedos por uma criança ou outra é 

algo que se reveza: um dia uma traz, outro dia é outra... Não é uma condição que possa ser 

identificada como própria desta ou daquela criança. E são brinquedos muito simples. O que 

posso afirmar é que é mais recorrente eles serem trazidos por crianças menores68.  

Enquanto estão na escola, além da companhia delas mesmas, as crianças recorrem ou 

aos seus próprios brinquedos que trazem de casa (que são bem escassos e sem nenhuma 

espécie de requinte) ou ao espaço que lhes é apresentado como, por exemplo, as pilastras, a 

parede, a varanda, o chão, as janelas, o tanque de água ou a alguns objetos como cadeiras, 

quadro negro e giz.  Podem contar, no entanto, como já expus, com árvores do lado de fora, 

um campo de futebol com dimensões que servem às “peladas” dos adultos, vegetações 

                                                           

68 Acompanhando crianças da série de educação infantil, em outras escolas, era comum que elas precisassem de 
algum objeto próximo ao seu convívio doméstico, um brinquedo, um paninho, um travesseiro, um objeto pessoal 
da mãe etc., para conseguirem se adaptar e ficar. Ficavam de um lado a outro com esse objeto na mão, como se 
guardassem consigo uma lembrança concreta da sua casa, dos seus pais, dos seus irmãos. Segundo o psicanalista 
Winnicott (1975), podemos compreender isso como sendo o fenômeno do objeto transicional: uma representação 
do self da criança, ou ainda como uma representação da mãe. Ele diz que esse objeto que a criança escolhe 
poderá ajudá-la a lidar com a ausência da mãe e constituir a sua relação com o mundo, veiculando o seu estilo de 
ser, abrindo espaço potencial. As crianças menores também costumam brincar com mais freqüência daquilo que 
Slade (1987) chama de jogo dramático projetado, que ocorre a partir de um brinquedo pequeno com o qual a 
criança manipula animando-o, dando-lhe voz, sem usar tanto o seu corpo etc. 
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rasteiras e uma torre de televisão. Há, também, árvores frutíferas próximas e plantas com 

flores, mas dentro dos terrenos das casas vizinhas, que vez ou outra, as crianças arriscam 

brincar de colher os seus frutos ou de apanhar alguma flor. Vale ressaltar que o espaço fora 

dos limites gerais da escola, inclusive do recreio, é bastante amplo, oferecendo uma boa 

possibilidade de deslocamento, como corridas, pulos etc. 

 

 
      Foto 63: Boneca trazida de casa 

        Fonte: Rosa Nunes, 2007   

 

Por conseguinte, as crianças dão curso a suas brincadeiras, independentemente de 

haver ou não brinquedos, sobretudo brinquedos industrializados. Na realidade, o que a criança 

atribui como sendo brinquedo é bem diferente do que nós, adultos, costumamos atribuir como 

tal. Para a criança, o que confere o estatuto de brinquedo a qualquer objeto é a possibilidade 

de brincar com ele. No que se refere a sua experiência lúdica, de nada vale um objeto para a 

criança se ele não suscitar alguma brincadeira. Brougère (2004) chama a atenção para o fato 

de que o brinquedo produzido para a criança deve conter uma imagem que possa traduzir o 

seu desejo. Para ele, a imagem contida no brinquedo, 

 

remete a uma função social que consiste em propor um conteúdo para o desejo. 
Pode-se dizer que o brinquedo socializa o desejo, dando-lhe forma que pode ser 
dominada através da brincadeira. E porque a imagem sedutora relaciona-se com o 
desejo é que ela pode desencadear a brincadeira. Conceber brinquedos é produzir 
imagens que possuam um significado em relação à lógica do desejo como 
fundamento da brincadeira (BROUGÈRE, 2004, p. 21). 

 

Por isso, talvez, que a impossibilidade de possuir brinquedos industrializados ou a de 

contar muito poucas vezes com suportes outros que, comumente, são usados para servir a 
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brincadeiras, não deixam as crianças sem ânimo, nem impedidas de brincar.  Considerando a 

lógica do desejo, o suporte pode vir a ser qualquer coisa. Ante o desejo de brincar, a criança 

não necessita que os adultos criem suportes para ela. Ela os extrai de tudo aquilo que a cerca. 

Qualquer coisa pode conter uma imagem que suscite uma brincadeira ou outra e que lhe 

provoque desejos de brincar. Qualquer coisa pode transformar-se em brinquedo. Além disso, 

“o brinquedo é, acima de tudo, um dos meios para desencadear a brincadeira. Porém, a 

brincadeira escapa, em parte, ao brinquedo. Este tem, em contrapartida, funções sociais 

relativas à maneira como ele é colocado à disposição das crianças” (BROUGÈRE, 2004, p. 

21).  

A ambiência lúdica que pude mais vezes observar, portanto, não estava em torno da 

posse de artefatos lúdicos, quer sejam industrializados ou não, mas sim, no uso do espaço 

físico disponível e do agrupamento com os seus pares. As crianças ocupam a maior parte do 

seu tempo buscando se agrupar para realizar brincadeiras com regras discutidas previamente e 

exigidas de maneira rigorosa por elas no momento em que brincam. Essas brincadeiras 

requerem, basicamente, o espaço físico, a destreza dos seus corpos, a agilidade do seu 

raciocínio lógico, bem como o nível de sociabilidade entre elas. Como já foram apresentadas 

no capítulo anterior, são as brincadeiras de roda, as brincadeiras de picula, os desfiles de 

moda, as corridas, as brincadeiras de lengalengas cantadas com batidas de palmas das mãos, 

os passeios de mãos dadas pelo espaço afora, as subidas nas árvores e na torre, alguns 

movimentos da luta de capoeira e outras.                

Há, também, brincadeiras que acontecem, evidentemente, em torno de artefatos 

lúdicos. Mas todas elas, na sua grande maioria, constam da presença de regras. Para tais 

brincadeiras acontecerem, é necessário coletivizar o brinquedo. São, por exemplo, as 

brincadeiras de elástico, as brincadeiras de gude e de bola. Esses brinquedos se enquadram 

aos que Benjamin aponta como “‘instrumentos’ de brincar arcaicos, os quais desprezam toda 

máscara imaginária (na época, possivelmente, vinculados a rituais): a bola, o arco, a roda de 

penas, o papagaio, autênticos brinquedos, ‘tanto mais autênticos quanto menos o parecem ao 

adulto’” (BENJAMIN, 1984, p. 70). As brincadeiras que observei a partir do uso desses 

brinquedos arcaicos remetem a uma vivência coletiva, mediada por regras e desafios dos mais 

diversos. Contudo, nem o fato de não haver artefatos lúdicos sofisticados, nem mesmo o fato 

de não possuir algum desses outros (uma bola de gude ou um elástico), era o que possibilitava 

ou determinava os seus brincares. Era, antes, a experiência de estar com os seus pares.   

Pude encontrar-me, como já informei, com um grupo de meninos fora do ambiente da 

escola na festa de São João do ano de 2008. Eles logo me reconheceram! Foi uma festa! Então 
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eu lhes perguntei se eles não brincavam de fazer carrinhos de lata, ou de fazer carrinhos de 

rolimã, porque nunca os vi levando para a escola, bem como outros brinquedos. Eles me 

disseram o seguinte: – Ah, Pró...!  Nóis brinca disso sim. Mas é que a Pró de lá não deixa 

levar. Ela toma de nóis... E então me disseram, no desenrolar da conversa, que eles fazem 

carros de lata e que brincam com pneus de carro e que gostam de fazer carrinhos de rolimã 

com rolamento de caminhão, porque é maior e assim pode fazer a curva melhor. Essas 

crianças são as maiores, que possuem mais de dez anos. Algumas delas já não estudam na 

escola, já foram para um colégio que possui séries mais avançadas. Um menino me informou, 

também, de que o recreio da tarde deixou de acontecer do lado de fora: – Pró, nóis não pode 

mais ir lá fora... Agora está chato lá. Eu mermo vou pedi a mãe para ir para a outra escola. 

Então eu lhe perguntei: – Mas vocês brincam do que agora?  Ele respondeu: – Nóis brinca só 

de ficar lá...  

A resposta dessa criança remeteu-me à seguinte situação entre as crianças do turno 

matutino, logo que elas passaram a brincar apenas dentro do pátio da escola: havia um buraco 

no muro da escola que dava para colocar o olho, como um buraco de fechadura. Algumas 

crianças passavam o recreio, paradas, absortas e em silencio, brincando de olhar o buraco, 

vislumbrando o ambiente lá fora. Outras subiam no tanque de água, tentando ver o que se 

passava lá fora e outras apenas se amontoavam no portão, querendo sair... Outras ficavam de 

um lado a outro a ermo... As brincadeiras delas passaram a ficar bem mais agitadas e era mais 

comum elas se desentenderem entre si. Era o modo como reagiam a essa limitação de espaço.  

 

 
Foto 64: Olhando o lado de fora através buraco da parede 

        Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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Foto 65: Crianças aglomeradas no recreio dentro da escola 

          Fonte: Rosa Nunes, 2007   

 

 
Foto 66: Crianças querendo sair para o lado de fora brincar 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

5.4 O ESPAÇO FÍSICO, A NATUREZA E O CORPO TOMADOS COMO BRINQUEDOS 

 

Ao longo do trabalho em campo, presenciei situações durante o recreio que indicam, 

claramente, a meu ver, a dispensa e o desprendimento no que se refere à posse de brinquedos 

para a realização de brincadeiras. Estas são sustentadas, muito mais, pela forte relação de 

pares, pela forte busca por brincadeiras e/ou jogos coletivos.  

O desejo de brincar se sobrepõe à falta de qualquer brinquedo. As crianças sempre 

criam uma maneira, um artifício para a brincadeira acontecer e não parar. A imagem que mais 

me salta à memória é a das crianças correndo em direção ao lado de fora da escola para 

brincar e a da formação, quase que instantânea, no início do recreio, mormente durante o 
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turno vespertino, de três, quatro, cinco grupos de crianças, cada qual se ocupando de uma 

brincadeira diferente. Já saíam para o lado de fora sabendo do que iam brincar. Discutiam por 

um momento a regra, definiam os seus pares e iniciavam a brincadeira. O recreio parecia ser 

um campeonato de brincadeiras que eram sustentadas até o seu final. Há um ritmo, uma 

freqüência, um encadeamento bastante organizado dessas brincadeiras. Quando uma partida 

termina, logo começa outra. Quando um grupo pequeno se forma em torno de uma 

brincadeira, logo atrai outras crianças e, assim, se amplia. Nos intervalos entre as partidas, 

gritam, discutem as regras, somam os seus pontos, chegam à conclusão acerca de quem foi o 

vencedor e voltam a brincar.   

Além das brincadeiras com regras, que se dão em maior quantidade, e que irei detalhar 

logo mais adiante, as crianças aproveitam ao máximo o que há de concreto no espaço do 

recreio como suporte para brincar. 

Exploram a amplitude do espaço, correndo juntas de um lado a outro do terreno em 

frente à escola. Às vezes, essas corridas são bem soltas e aleatórias, com gritos e gargalhadas. 

Outras vezes, trata-se de uma brincadeira de corrida com regras pré-estabelecidas. As crianças 

correm para ver quem chega primeiro, saindo de uma extremidade, de um ponto definido, 

tendo que alcançar outro ponto na outra extremidade. A saída se dá quando uma emitia um 

sinal com a sua voz. Nessa mesma atmosfera de correr de um lado a outro, há as brincadeiras 

de polícia e ladrão. Onde duas ou mais crianças correm atrás de um ladrão para prendê-lo. 

 

 
Foto 67: Brincando de corrida 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Dão cambalhotas, uma em frente à outra, imitando os passos da capoeira, querendo, 

cada qual fazer, com mais destreza e perfeição, esses movimentos. Plantam bananeira e 
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tentam ficar em equilíbrio sustentando o corpo de cabeça para baixo o máximo de tempo que 

podem. 

Outras vezes se agrupam para se esconder nos quintais vizinhos ou caminhar 

conversando, rindo ou cantarolando pelos caminhos entre os matos que se formam com o 

passar dos transeuntes, nos arredores da escola e das casas. Esses caminhos vão parar em 

sítios vizinhos. Há dias em que sobem juntas nas árvores e nas torres buscando ir cada vez 

mais alto. Nas árvores, além de subir, penduram-se de cabeça para baixo nos galhos ou 

balançam o corpo feito um pêndulo, sustentadas por duas mãos ou com uma mão apenas, em 

harmonia com o embalar dos galhos. Ou então, sobem e tentam pular de um ponto mais alto a 

cada vez. Via, também, de vez em quando, alguma criança subir em uma das árvores sozinha, 

para ficar por lá durante o recreio, pensativa, olhando as outras brincarem. Quando havia 

manga ou umbu nas árvores das casas vizinhas, costumam colhê-los, verdes. No final, pedem 

sal para as funcionárias da cozinha e se reúnem para chupar numa espécie de ritual, 

temperando essas frutas com o sal. Senti que as funcionárias gostam disso, pois acabam por 

pedir alguma manga verde e fazer o mesmo69.  

 

 
  Foto 68: Chupando umbu com sal 

 Fonte: Rosa Nunes, 2007 

                                                           
69 É comum nessa região usar sal em frutas verdes e azedas para chupar. Lembro ter brincado disso em Serrinha, 
na minha infância, ao ver uma tia-avó e uma funcionária que trabalhava em casa fazerem assim também. Foi um 
momento, dentre os raros, que presenciei de interação entre os adultos e as crianças que envolvia uma atmosfera 
de brincadeira. 
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      Foto 69: Passeando nos arredores da escola 

        Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

 
           Foto 70: Menino na árvore de cabeça para baixo 

        Fonte: Rosa Nunes, 2007  
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Foto 71: Subindo em árvore C 

 Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

Quando sobem na torre (que funciona como uma espécie de escada fixa e alta) vão 

bem alto, juntas e em fila. Uma criança sobe na frente e outras sobem atrás dela. Para que a de 

cima desça, tem que esperar que as de baixo desçam também. Isso provoca um clima 

eufórico, pois a criança que sobe primeiro fica, a certa altura, dependendo da boa vontade das 

outras para poder descer. Aí, as que estão embaixo, gritam e riem, brincando de ameaçar 

deixar a criança da frente de “castigo”. A criança que está na frente faz que se zanga, às vezes 

grita, mas são gritos que se confundem com gargalhadas. Logo descem e voltam a subir, de 

novo.   

Quando chove, brincam entre as poças de água que se formam no chão, pulando nelas, 

buscando lançar, com o impacto dos pés na água, jatos em direção aos colegas, num clima de 

bastante contentamento e euforia. Brincam, também, de pular entre as poças, evitando que os 

pés toquem na água. Neste saltitar, pisando, ora com um pé e ora com o outro, parece que 

estão dançando, tamanha a rapidez e destreza com que fazem esses movimentos.  

Há as brincadeiras, entre as meninas, de desfile de moda ou de concurso de beleza. 

Elas fazem de passarela a varanda da escola ou a varanda de uma das bodegas (esta quase 

sempre fechada) que fica ao lado da escola. Desfilam uma a uma, ou em grupo, formando 

uma fila. Durante o desfile, batem palmas, assoviam e às vezes cantam. 
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         Foto 72: Meninas subindo na torre 

          Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

As brincadeiras de cantigas de roda também acontecem entre elas. Formam-se grupos 

grandes de meninas para cantá-las. São cantigas tradicionais da infância, conhecidas também 

em outras regiões do Brasil, apresentando, aqui e acolá, pequenas variações próprias da 

região, nas suas letras, no seu ritmo ou nas suas frases musicais. Essas cantigas são entoadas 

seguidas de todo um gestual e dança, bem como de regras que estabelecem quem vai para o 

centro da roda, quem será o par de cada criança, para que lado a roda tem que girar etc. Além 

disso, há uma brincadeira que é um misto de roda e de picula ao mesmo tempo. Uma espécie 

de brincadeira cantada em roda, que remete à brincadeira de picula.   

Todas essas brincadeiras até aqui descritas não se referem, ainda, às brincadeiras com 

regras mais complexas que acontecem numa quantidade muito maior entre as crianças. 

Diferentemente das brincadeiras de regras, as brincadeiras que acabei de mencionar podem 

causar, para quem chegar ali, de repente, a impressão de estar havendo uma atmosfera 

confusa, com um ir e vir aleatório de crianças, misturados a gritos e gargalhadas, com 

movimentos e agrupamentos que se iniciam e se desfazem imediatamente entre elas, 

sobretudo quando acontecem as brincadeiras de picula ou quando realizam saltos e pulos de 

um lado a outro.  Além disso, todas essas brincadeiras acontecem, muitas vezes, ao mesmo 



 171 

tempo e entrelaçadas no espaço, apesar de este ser amplo, ou seja, um grupo sobe em árvores, 

outro brinca de correr bem abaixo, outro brinca de pular quase em frente a uma brincadeira de 

roda qualquer, etc. Mas, depois de algum tempo, os grupos tendem a se ampliar e cada um 

destes a se concentrar numa dessas brincadeiras, ou em brincadeiras de regras, que perduram 

até o final do recreio. Neste processo, a impressão de desordem desaparece completamente.  

Durante o recreio, usam também os espaços dentro da escola, como o pátio e as salas 

de aula, embora numa freqüência bem menor do que o espaço externo. Dentro das salas 

costumam brincar de escola. Aproveitam os materiais como a mesa da professora, o quadro 

negro, lápis, cadernos e livros dos colegas, etc. Uma criança faz de conta que é a professora e 

busca desenhar algo no quadro e ordenar que as outras prestem a atenção. É comum que 

alguma criança brinque de desenhar no chão da varanda em frente às salas, usando materiais 

como pedrinhas, pedaços de carvão, pedaços de giz encontrados nas salas e, até mesmo, o 

sumo de folhas amassadas. 

 

 
  Foto 73: Brincando de escola 

     Fonte: Rosa Nunes, 2007   

 

O espaço das salas é usado, também, para as brincadeiras de luta que ora parece ser 

capoeira, ora parece ser boxe ou outras lutas do gênero. Às vezes se forma uma torcida, que 

emite gritos altos em torno de quem luta. Em alguns momentos essas brincadeiras de luta, 

para quem chegasse desavisado, se confundiam com briga de verdade, e em outros, acabam 

por provocar, mesmo, um conflito entre elas, logo desfeito com o continuar da brincadeira. 

Uma brincadeira de luta igualmente comum é aquela em que uma criança se apóia na outra 
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com as palmas das mãos, inclinando o corpo para frente. Cada criança tem que ir empurrando 

a outra até encurralá-la na parede.  

 

 
Foto 74: Brincando de luta 

Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

Outra brincadeira que acontece dentro da sala, durante o recreio, é quando usam um 

suporte de televisão para dependurar-se de cabeça para baixo ou brincar de fazer um tipo de 

exercício de ginástica (de um exercício feito com barras) subindo e descendo o corpo, 

sustentado por suas próprias mãos. Este suporte é uma grade de ferro com formato 

quadriculado que fica preso em uma parede de uma das salas, que pode sustentar o peso das 

crianças. Um dia, em especial, chegaram a querer se pendurar na madeira que sustentava o 

telhado para fazer esse exercício de barra, tentando chegar até a sua altura, subindo pela janela 

da sala. Como é muito alto, acabaram por desistir e voltaram a se apoiar no suporte da 

televisão.  

No pátio, aproveitam o tanque de água para ficar em torno dele conversando, para 

brincar de picula ao seu redor, para fazer circular carrinhos ou apoiar algum outro brinquedo 

e, também, para brincar de se esconder. É comum as crianças subirem nele para tentar olhar o 

que se passa fora da escola.  

As crianças aproveitam de todo o modo os espaços e o material concreto que está 

disponível como suportes para as suas brincadeiras. Desde o chão, a pilastras, paredes, tanque, 

varanda, móveis etc. Poderia enumerar, aqui, muitas outras brincadeiras que as crianças 

inventam em torno desses espaços e materiais. Apesar de se fazer relevante ressaltar, mais 
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uma vez, que os espaços dentro das salas de aulas, no horário do recreio, são usados numa 

freqüência bem menor em relação ao espaço para além dos muros da escola.  

Como foi possível observar, todo o ambiente permitido para a vivência do recreio e os 

materiais nele disponíveis, mais os movimentos corporais como que traduzindo, ampliando, 

fazendo e refazendo os espaços e os signos neles contidos, dando-lhes outro sentido, além do 

estabelecido, é o que mais constitui, a meu ver, a relação entre a criança e a escola. 

Principalmente através do contraste com que se apropriam do recreio, comparado aos 

momentos da sala de aula. O corpo, aqui, ocupa um lugar de destaque no que se refere à 

construção da linguagem e a construção da própria cultura escolar apreendida através da 

criança. 

 

5.5 A PRESENÇA E A AUSÊNCIA DO BRINQUEDO: A CRIATIVIDADE, A 
COLETIVIZAÇÃO E A SOCIABILIDADE NO BRINCAR 

 

As crianças também brincam com brinquedos, embora em número bem reduzido. 

Tanto são pré-fabricados, trazidos por uma criança ou outra, como são instrumentos (ditos) 

arcaicos, tal como aponta Benjamin (1984): as bolas, as bolinhas de gude e o elástico. Todos 

esses, entretanto, quase sempre servem a brincadeiras coletivas, constando de regras ou não. E 

mesmo que uma criança ou várias não os tenham, dão um jeito de se pôr a brincar, criando um 

artifício para participar da brincadeira. 

Quando uma criança chega à escola com um brinquedo de casa, normalmente, atrai a 

atenção das outras. Estas ficam ao redor, observando o colega brincar, às vezes pedem o 

brinquedo emprestado, e ora o colega diz sim, ora não. Mas logo surge, nas horas livres, uma 

brincadeira coletiva entre elas, em torno do brinquedo trazido, que acolhe a criança ou as 

crianças que não têm o brinquedo. Certo dia, num recreio do turno matutino, observei que 

dois meninos menores, pertencentes à turma de educação infantil, estavam com dois carrinhos 

de plástico pequenininhos na mão, trazidos de casa. Os carrinhos eram arrastados por eles 

sobre as paredes da escola, descendo até o chão, subindo novamente, circulando o tanque de 

água, etc. Enquanto circulavam com eles, imitavam o som do motor do carro com a boca, 

reproduzindo buzinas e freios. Algumas crianças, ao verem isso, se aproximaram e se 

puseram a brincar, mesmo sem o carrinho, arrastando as suas próprias mãos pela parede, logo 

atrás dos dois colegas. Faziam o mesmo barulho com a boca e logo cada uma passou a ser um 

carro. Ficaram brincando desse modo até o final do recreio. Via uma fileira de meninos, quase 

todos do mesmo tamanho brincando disso. 
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Foto 75: Brincando de carrinho 

 Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

As crianças que não possuíam os carrinhos riam eufóricas sem que o estado de ânimo 

delas fosse diferente, nem tampouco que fosse outro o espírito da brincadeira em relação às 

crianças que possuíam os seus carrinhos. O carrinho, a princípio, havia atraído essas crianças, 

mas a brincadeira de circular tocando as paredes, criando caminhos, imitando o som do carro, 

parecia, a meu ver, que era o que sustentava o interesse delas por mais tempo. Num outro dia, 

já pude presenciar esse grupo brincando dessa brincadeira sem que nenhuma criança tivesse 

trazido carrinho algum. Cada uma delas fazia de conta que estava dentro de um carro. Fazia 

de conta, também, numa espécie de mímica, que estavam segurando o volante com as mãos. 

Imitavam o som do carro e circulavam pelo pátio da escola, fazendo curvas, freando 

bruscamente, etc. O corpo passava a ser o suporte para esta brincadeira. A vivência de circular 

pelo espaço, imitando um carro numa pista, ao lado de outros, se dava do mesmo modo.    

 Outros exemplos demonstram essa dispensa, no que se refere à posse de brinquedos, 

como o fato de ser a forte relação de pares, a grande sustentação da brincadeira.  Houve um 

período, no final do segundo semestre do ano de 2006, durante o qual a brincadeira de gude 

entre os meninos e a de elástico entre as meninas efervesciam, para desaparecerem meses 

depois. No ano seguinte, 2007, surgiram outra vez. Essas duas brincadeiras podem enquadrar-

se nos tipos de brincadeiras que são cíclicas, que costumam aparecer, de repente, durante um 

determinado período, como um modismo, no qual todas as crianças passam a brincar, que 

podem ser explicadas por fatores sazonais70 ou não. Elas vêm e vão como uma onda, sem que 

                                                           
70 Brincadeiras sazonais são aquelas brincadeiras “que têm estreita relação com as condições ambientais”, 
marcadas pelas estações e ciclos da natureza (NUNES, 2002, p. 79). Não posso concluir, no entanto, que essas 
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se saiba, ao certo, o porquê. Este fenômeno é comum ocorrer, entre as crianças, com algumas 

brincadeiras tradicionais (elástico, gude, picula, pular corda, macaquinho, cantigas de roda, 

carrinhos de lata, rolimã etc.). Em relação à sazonalidade Nunes (2002), diz o seguinte: 

 

Essas alterações de comportamentos, ritmos, posturas, em conformidade com uma 
série de alterações sazonais, podem, à primeira vista, parecer meros acasos, mas eu 
penso o contrário. A observação que tenho feito de crianças entregues a suas 
brincadeiras, em diversas realidades geográficas, sociais e culturais, têm 
demonstrado que a recorrência dessas alterações traz em si sinais que merecem uma 
atenção milenar e universal – soltar papagaios de papel, o jogo da bola de gude, a 
amarelinha, pular corda, rodar sobre si mesmo, a brincadeira das cinco pedrinhas... 
São brincadeiras que obedecem a marcas explícitas dos ritmos sazonais. Não se 
trata, portanto, de um calendário rígido, com data e hora possíveis de prefixar. As 
crianças de bairros periféricos de São Paulo, por exemplo, como todas as outras, 
começam a fazer e a empinar suas pipas quando se inicia a época de vento. Sem 
vento não há pipas no céu. Ao se lhes perguntar o que faz que termine a moda de 
uma brincadeira e que vá começando outra, a resposta é ‘ninguém diz [...] é a gente 
que vai sabendo[...]’ (NUNES, 2002, p. 86).     

 

Neste momento de interesse em torno da brincadeira de gude, assistia a vários 

subgrupos brincando de gude e de elástico. São várias formas de brincadeiras em torno desses 

brinquedos, cada uma delas, com regras e desafios diferentes.  

Assisti a vários recreios, por exemplo, em que a falta do elástico levou um grupo de 

meninas do turno matutino a recorrer a pedaços de tiras de panos de tecidos variados, para 

emendá-las umas nas outras, transformando-as numa tira só, até fazê-la chegar num 

comprimento ideal para brincar. Uma das tiras parecia ser de malha, possibilitando, de alguma 

forma, a elasticidade necessária/desejada. Esta brincadeira, como o próprio nome indica, 

requer um fio de elástico em torno e sobre o qual as crianças pulam, e que precisa estar tenso, 

mas, ao mesmo tempo, precisa ser esticado de vários modos. A tira de pano que as crianças 

tinham em mãos não possuía tanta elasticidade assim, mas isso de nada dificultou a 

brincadeira. Puseram-se a pular, entretidas, compensando a falta de elasticidade do material 

com o afrouxamento, vez ou outra, da tira. Do mesmo modo, quando faltava alguma colega 

para segurar uma das extremidades do elástico, recorriam a pilastras, a cadeiras, a algum 

suporte que possibilitasse sustentá-lo. Mas a brincadeira continuava...   

 

                                                                                                                                                                                       
duas brincadeiras (gude e elástico) que observei entre essas crianças, em Serrinha, estejam marcadas pela 
sazonalidade. A brincadeira de gude e de elástico, por exemplo, ocorreu durante dois períodos em que as 
condições climáticas eram distintas: outubro e novembro de 2006; maio e junho de 2007. Isso pode indicar que o 
interesse em torno dessas brincadeiras pode não estar relacionado com fatores sazonais. 
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Foto 76: Brincando com elástico emendado de “Ono um” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

De outra vez, assisti a um grupo de meninas do turno matutino, que aguardava a aula, 

começar brincando de elástico, numa variação que nunca tinha presenciado, à qual davam o 

nome de “FOI”. Essa brincadeira depende, pelo menos, da participação de seis crianças. De 

três para sustentar o elástico e de outras três para pular. As duas pontas do elástico eram 

amarradas, uma na outra, de maneira a formar uma linha fechada (uma espécie de forma 

circular maleável). Três crianças ocupavam o lado interno desta linha fechada, procurando 

esticá-la com o corpo e formar com ela um triângulo eqüilátero.  Cada criança que sustentava 

o elástico ocupava, assim, o lugar do vértice do triângulo. A brincadeira se dava com o pular 

das outras três crianças, ao mesmo tempo, cada uma usando uma das linhas que formava um 

dos lados do triângulo. Como não contavam com o número suficiente de pares, sustentaram 

um dos vértices do triângulo em uma pilastra da varanda da escola. Brincaram usando esse 

artifício com muita naturalidade e demonstravam ânimo e contentamento com o que faziam.  

São vários os desafios a enfrentar nas variações das brincadeiras com o elástico. Desde 

o modo de pular (com um pé só, com dois pés, sem pisar na linha, pisando na linha etc.), até a 

altura em que deveriam pular (na altura dos pés, dos joelhos, das coxas etc.). Mas de nada 

adianta uma criança possuir um elástico autêntico, sem que tenha companheiras para brincar. 

Pra brincar e manter a brincadeira, pouco importa se o elástico pertence a esta ou aquela 

criança, se é autêntico ou não.  
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Foto 77: Brincando de elástico emendado sustentando-o na pilastra de “Foi” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

              

Nas brincadeiras de gude, que ocorrem mais entre os meninos, são várias as situações, 

também, em que a vontade de estar brincando com os seus pares e a coletivização do 

brinquedo se sobrepõem à sua ausência e ao desejo de possuí-lo. Diante da sua ausência, as 

crianças, mais uma vez, criam uma solução alternativa.  

Pude presenciar em alguns dos recreios, por exemplo, crianças do turno vespertino 

recorrendo, sem titubear, na falta das bolinhas de gude, a pedras completamente pontiagudas, 

para dar seguimento a uma das brincadeiras a que davam o nome de Triângulo e que, como já 

mencionado, possui regras bem complexas. É curioso como encontram um modo de 

arremessar as pedras fazendo-as rolar. Parece não fazer tanta diferença a falta das bolinhas de 

gudes para a realização da brincadeira. Brincam com entusiasmo, recorrem às regras com 

rigor e quando uma criança adquire uma das pedras do adversário, a sua alegria não é menor 

do que a das crianças que jogam com as bolinhas “de verdade”. Mostram as suas mãos cheias 

de pedras, vibrando do mesmo modo.  

Neste caso, as crianças superam a falta do artefato lúdico ultrapassando, para isto, uma 

condição física (para um objeto rolar com facilidade, precisa ser redondo). Mas as crianças, 

também, neste caso, conseguem tornar relativas algumas peculiaridades da brincadeira no que 

se refere à posse do objeto e ao seu valor. As bolinhas de gude funcionam como uma espécie 

de moeda entre as crianças. A criança que mais as acumula adquire uma posição relevante 

entre as demais porque, assim sendo, significa que ganhou muitas partidas, adquiriu uma 

pontuação alta e isso evidencia a sua destreza e habilidade. Além disso, há um valor no que se 
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refere à sua instância estética. As bolinhas de gude exercem um grande fascínio entre as 

crianças pela sua forma, pelo seu material e pela sua cor. Ouvia muitos comentários entre elas 

como: – Essa é azulzinha! – Essa aqui é colorida! – Eu quero conseguir uma branquinha! 

Certamente, tudo isso provoca nas crianças o desejo de ter as bolinhas para si. Mas cabe 

perguntar, então, qual motivo fazia com que as crianças brincassem com entusiasmo e com 

rigor em torno das regras, quando usavam pedras também?  

 

 
Foto 78: Brincando com as bolinhas de gude de “Triângulo” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

As pedras permitiam que as crianças vivenciassem essa brincadeira, senão em todas, 

mas em muitas das suas dimensões. Requeriam delas desafios similares, como a destreza para 

jogar, para acertar o alvo, além de requerer o aprendizado e a vivência das regras, o convívio 

em grupo etc. O interesse pela brincadeira não se resume na possibilidade de obter as bolinhas 

de gude e acumulá-las para o seu uso privado, como propriedade privada, mas obtê-las, 

sobretudo, para brincar. A brincadeira com elas é que as fazem tão valorosas para as crianças. 

Para isto, para a realização da brincadeira, as pedras, de certo modo, podiam também servir 

como suporte. Evidentemente, o fato de as bolinhas de gude serem coloridas, brilharem, 

serem pequenininhas, podendo se deslocar no chão de maneira rápida, emitindo um barulho 

bem peculiar – tudo isso atrai as crianças. Mas há algumas dimensões desta brincadeira 

possíveis de serem vivenciadas apenas usando as pedrinhas, e outras só possíveis com as 

pedrinhas, a exemplo da própria destreza que se requer (diferente daquela requerida com as 

bolinhas de gude) para poder fazê-las rolar no chão.  
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No que se refere à posse, ao uso privado das bolinhas de gude, o que ocorre é que à 

medida que vão sendo acumuladas por alguma criança, passam a ser usadas nas próximas 

brincadeiras. Apesar de estabeleceram alguns critérios para escolher qual bolinha usar da sua 

coleção, percebia que as crianças, quando as adquiriam, arriscavam perdê-las num outro 

momento, fazendo-as circular entre os seus pares nestas novas partidas. O acúmulo das 

bolinhas de gude representa, especialmente, um status diante do grupo, evidenciando um 

grande jogador! Esta criança era, então, respeitada e, muitas vezes, evitada como adversário, 

entre aquelas que ainda se estavam iniciando na brincadeira. Por outro lado, apesar do arsenal 

de bolinhas de gude conferir ao jogador um status no que se refere à posse material, qualquer 

criança que brinca de gude, sabe que esta posição não é perene. Pode, a qualquer momento, 

ser ocupada por outra, na medida em que a brincadeira avança. Esta posição de destaque, 

sobretudo entre as crianças desta escola, é adquirida na brincadeira, com a astúcia e destreza 

de quem se põe a brincar, uma vez que nenhuma delas podia estar comprando bolinhas de 

gude ou as ganhando dos seus pais a toda hora. Portanto, qualquer uma delas, à medida que 

fossem aperfeiçoando as suas jogadas, podiam adquirir esta posição de destaque, a de ser 

detentora da maior quantidade de bolinhas de gude. A posse de muitas delas, aqui, não 

revelava, em hipótese alguma, uma condição sócio-econômica mais favorável de quem as 

possuía, mas uma habilidade maior para brincar. Quem tivesse mais bolinhas de gude era 

considerado um “craque”! 

A brincadeira de gude está apoiada num brinquedo e, evidentemente, requer a sua 

posse. O princípio desta brincadeira está no acúmulo de pontos gerados a partir do momento 

em que acerta as bolinhas do adversário e as adquire para si. Mas trata-se de uma brincadeira 

que remete, sobretudo, à troca e à circulação deste brinquedo, onde o brincar requer o 

desprendimento da criança em arriscar-se, a cada partida, a perder as suas próprias bolinhas 

para poder adquirir, ou não, outras novas. É um movimento cíclico de ganhar e de perder no 

qual a posse faz sentido sob esta dinâmica. Sem que as bolinhas de gude circulem de mão em 

mão, a brincadeira não acontece. A busca pelo acúmulo e o uso privado das bolinhas deixa de 

ser o foco principal, ante a possibilidade da vivência com elas (com o risco de perdê-las) na 

brincadeira com seus pares.   

Há, entretanto, outro fator que me parece relevante em relação à superação dos 

obstáculos que se apresentavam para a realização dessas brincadeiras com as bolinhas de gude 

e com o elástico.  Talvez o fato de essas brincadeiras obedecerem a um desses períodos 

cíclicos a que me referira, era forte o impulso das crianças por brincá-las, fazendo com que 

criassem todo meio de alternativa para dar seguimento a elas. Vale lembrar que essa 
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brincadeira de gude, por exemplo, é muito antiga e, nos seus primórdios, não era brincada 

com bolinhas de vidro, mas com materiais roliços outros, como algumas sementes ou 

pedrinhas arredondadas (DANNEMANN, 2008). Portanto, na falta das bolinhas de vidro, a 

brincadeira pode vir a acontecer mediada por outro suporte com um estado de ânimo, senão 

igual, bastante próximo.  

Para além de brincadeiras em torno de brinquedos como as bolinhas de gude e os 

elásticos, havia também as brincadeiras em torno das bolas distribuídas no recreio pelas 

professoras. Apesar de contarem com apenas duas delas, as brincadeiras com este brinquedo 

abarca uma quantidade significativa de crianças. Costumam ir para o campo de futebol, que 

fica perto da escola, para brincar de “Baba”. Em outras regiões esta brincadeira é chamada de 

“Pelada”. Brincam, também, em frente à escola, de chutar no gol. Uma criança é o goleiro e 

outras chutam para fazer pontos. A trave é demarcada em frente ao muro da escola, com 

sapatos, com algum graveto ou algo que demarque. 

 “Cinco Cortes” é outra brincadeira com bola, entre as crianças, na qual se forma um 

círculo com quantas queiram participar. Normalmente, se forma um grupo grande. A bola vai 

sendo tocada de mão em mão, até que no quinto toque, a criança que recebe a bola tem que 

lançá-la com força para um dos participantes. Caso este não consiga segurar a bola, ou 

relançá-la para outra criança, sai do jogo. A roda vai diminuindo até ficar com duas crianças 

apenas. A última criança que não deixar a bola cair ganha o jogo. A roda, então, se forma 

novamente e a brincadeira reinicia. Mesmo havendo uma quantidade incipiente de bolas, as 

crianças dão um jeito para brincarem juntas, aproveitando-as ao máximo. Havia recreios em 

que se formavam dois grupos grandes, com quase todos os meninos da escola. Cada grupo 

ficava em torno de uma bola para realizar essa brincadeira de “Cinco Cortes”.  
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Foto 79: Brincando de “Cinco Cortes” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

As minhas observações permitiram constatar que, apesar da situação visivelmente 

precária na qual essa escola se encontra e de serem quase inexistentes os materiais 

disponibilizados às crianças nos seus momentos de lazer, estas contam com riquezas que a 

maioria das escolas urbanas já não podem mais contar, nem mesmo as escolas da rede 

particular. Contam com uma riqueza natural, com um espaço amplo nos arredores da escola, 

que lhes permite brincar largamente, vislumbrando um horizonte verde, sob um céu que, na 

maioria das vezes, é de um azul límpido. Contam com um ar puro e, em especial, com um alto 

nível de autonomia, sociabilidade e de troca afetiva entre os seus pares, enquanto estavam 

livres, brincando. Isto, certamente, lhes permite cultivar e preservar um rico repertório de 

brincadeiras, uma vez que estas ainda podem ser aprendidas umas com as outras no recreio. 

Estavam livres, por conseguinte, de maiores interferências e redirecionamentos outros, bem 

comuns nos planejamentos pedagógicos das escolas urbanas particulares, a saber, recurso às 

brincadeiras, pelos professores, como mais um modo de fazê-las aprender o conteúdo formal. 

Quando isto ocorre de maneira intensa, é retirada a autonomia das crianças para estabelecer 

vínculos entre seus pares, e de aprender e cultivar, entre eles, a sua cultura lúdica. Entre 

alguns pesquisadores da cultura da brincadeira se reconhece que:  

 

A cultura da brincadeira é um fenômeno de grupo. É só em um conjunto de sujeitos 
que mutuamente se regulam, com uma identificação própria e com um modo de 
organização típico (grifo nosso), que uma brincadeira tradicional se mantém e é 
repensada. Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que entender a organização 
social de um determinado grupo é um fator essencial para se estudar a transmissão 
da cultura (PONTES; MAGALHÃES, 2003, p.120).   
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Este alto nível de sociabilidade durante as brincadeiras deve estar diretamente ligado à 

autonomia que lhes é permitida durante o seu momento de lazer. Mas, também, o fato de não 

contar com um ambiente tão farto em brinquedos, talvez as leve a aprender mais fácil e 

rapidamente a coletivizá-lo. Normalmente, a abundância pode acabar por incentivar 

brincadeiras mais individualizadas e a disputa pelo consumo exacerbado e posse de 

brinquedos. Isto foi o que constatei observando crianças nos recreios de algumas escolas 

particulares na cidade de Salvador (BA), ao longo de vinte anos em que trabalhei como 

educadora: elas costumavam disputar os brinquedos do parquinho, os jogos de montar, os 

carrinhos, as bonecas, enfim, os materiais que lhes eram oferecidos em quantidade, para 

brincar. 

Entretanto, pude observar na brincadeira de gude, entre as crianças, aqui, o que muitos 

poderiam apontar como uma atitude de esperteza no que se refere ao valor material e a posse 

cumulativa e individual do artefato lúdico. Valores bastante cultuados na nossa sociedade de 

consumo. Eu, contudo, sem querer afastar o valor material que as crianças conferem às 

bolinhas de gude, me arvoro a dizer que se trata, também, de uma relação que se estabelece de 

cuidado com o brinquedo e de sua preservação. Passo a explicar: durante a brincadeira 

intitulada “Triângulo”, aprendi com as crianças, enquanto brincava com elas, que comumente 

essas crianças evitavam distribuir as bolinhas de gude mais novas dentro do triângulo. As que 

ficam nessa posição (dentro do triângulo) são aquelas atingidas pelas arremessadas, sofrendo 

um maior impacto e desgastando-se, mais rapidamente, com o tempo.  

 

 
Foto 80: Colocando a bolinha de gude no triângulo 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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As bolinhas de gude que estão no triângulo são, também, as que podem ser adquiridas 

pelo adversário, quando este consegue atingi-las com a sua bolinha e lançá-las para fora do 

triângulo.  

A meu ver, esta atitude não se trata apenas da esperteza da criança em querer guardar a 

bolinha de gude melhor ou mais nova para si, no sentido de não compartilhá-la com os 

demais, numa perspectiva de acumulá-las para o seu uso privado; mas de poder preservar e 

manter por mais tempo o seu arsenal de bolinhas para assim poder continuar brincando com o 

seu grupo de colegas. Há, neste caso, um zelo e não somente esperteza, mesmo porque as 

bolinhas de gude novas não ficam reservadas infinitamente nas mãos das crianças, como 

salvaguardadas num cofre. Elas circulam o tempo inteiro. Era comum ouvir frases como: – 

Perdi uma novinha! – Peguei de volta! –Perdi, mas vou jogar e aí eu ganho de novo! O valor 

das bolinhas de gude está, sobretudo, nisto: no seu uso e na possibilidade de continuar 

servindo à brincadeira.  

Se a criança adquirir bolinhas de gude mais novas, as suas bolinhas velhas são usadas 

até mesmo quando perdem, parcialmente, a sua forma roliça, ficando cheias de partes 

quebradas. Estas continuam tendo utilidade e valor. Não há um descarte fácil diante do que 

vai ficando mais velho e usado. E, apesar de já velhinhas, essas bolinhas de gude são alvo de 

conquista dos adversários. Uma vez adquiridas, fornecem-lhes a mesma pontuação que teriam 

com o acerto no alvo de uma bola de gude mais nova, apesar de, evidentemente, as crianças 

demonstrarem mais fascínio pelas bolinhas novas, por estarem num estado melhor para jogar 

e, também, por serem mais “bonitas”. Quando fui brincar com elas, para aprender a regra do 

jogo, via, através das suas falas, o seu interesse em conseguir ganhar as minhas bolinhas de 

gude, por serem novas e por serem, também, bonitas. As frases que ouvia eram as seguintes: – 

Ói! Ela tem novinha! – Ela brilha! – É da azul! – Vou querer uma azulzinha! – Vou comer as 

gude dela todinha! Não havia criança alguma com uma quantidade de bolinhas de gude 

novas, como eu. Tanto porque não as podiam comprar a toda hora, como porque, ao jogar, as 

suas bolinhas se desgastavam. Naturalmente, que as minhas bolinhas de gude novas as 

deixavam eufóricas! Brincar comigo significava uma chance em adquiri-las. Porém, no 

desenrolar da brincadeira, não conseguiram as minhas bolinhas tão facilmente como 

imaginavam. A minha sorte de iniciante fez com que eu saísse das partidas com a maioria das 

minhas bolinhas de gude na mão. Mas isto não deixou as crianças inconformadas ou 

frustradas e nem sequer, aproveitando-se da sua condição de criança e de aluno, me pediram 

alguma fora do momento da brincadeira. O respeito irrestrito pelas regras parecia deixá-las 

emocionalmente tranqüilas e prontas para brincar novamente, independentemente do 
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resultado da partida. Quando me afastei do grupo, continuaram a brincar com entusiasmo. 

Perguntavam-me, apenas, se eu voltaria para brincar no outro dia. Diziam: – Você vem 

amanhã de novo? – Venha, pró! – Traga as gudes! O fato de não possuírem bolinhas de gude 

novas e perceberem que eu as possuía não lhes provocava um desejo de tê-las a qualquer 

custo. Se a brincadeira não lhes permitisse tal aquisição, continuavam tranqüilas. As minhas 

bolinhas de gude novas não interferiram no valor que atribuíam às suas bolinhas velhas. Estas 

continuaram lhes sendo úteis. Não perderam o entusiasmo pela brincadeira ao se darem conta 

que não tinham tantas bolinhas de gude novas. Sequer insistiram para que eu continuasse ali 

brincando, até o final do recreio, para, assim, terem oportunidade de obtê-las. Continuaram a 

brincar...   

Este contorno dado pelas crianças, para continuar brincando, frente a pouca 

quantidade de bolinhas de gude que tinham e a pouca quantidade, quase nenhuma, que tinham 

de outros brinquedos, demonstrava, a meu ver, um desprendimento em relação aos valores 

cultuados pela sociedade de consumo, onde a compra e o acúmulo de brinquedos, o seu uso 

privado e individual, passa a ser, ao invés de se pôr a brincar com seus pares, o grande sentido 

para as crianças.  

 

 
Foto 81: Arremessando a bolinha de gude 

Fonte: Rosa Nunes, Rosa 

 

Depreende-se, daí, fazer uma análise do que isto (as atitudes frente ao brinquedo até 

então apresentadas pelas crianças dessa escola) representa em contraposição ao 

comportamento consumista da nossa sociedade, sobretudo nos grandes centros urbanos, tanto 
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no que tange à noção de brinquedo, como à noção de infância que vem sendo cultuada na 

atualidade, disseminada na mídia e embutida nos produtos produzidos para as crianças.  

 

Pode-se analisar nossa época destacando as especificidades da cultura lúdica 
contemporânea, ligadas às características da experiência lúdica em relação, entre 
outras, com o meio ambiente e os suportes de que a criança dispõe. Assim 
desenvolveram-se formas solitárias de jogos, na realidade interações sociais 
diferidas através de objetos portadores de ações e de significados. Uma das 
características de nosso tempo é a multiplicação dos brinquedos. [...] Tudo isso 
mostra a importância do objeto na constituição da cultura lúdica contemporânea 
(BROUGÉRE, 2002, p. 25-26).  

 
5.6 A INDÚSTRIA DO BRINQUEDO, A MÍDIA, A TELEVISÃO, O BRINQUEDO 

ELETRÔNICO 
 

De agora em diante, irei analisar os brinquedos e as brincadeiras das crianças desta 

escola, fazendo um contraponto com a perspectiva consumista, com base em alguns dos 

alicerces que vêm sustentando os meios de produção, tomando como exemplo a produção 

cultural destinada à criança, mais precisamente o brinquedo. Isto para obter uma melhor 

compreensão dos contornos dados por essas crianças, com os seus brinquedos e brincares, ao 

que vem sendo oferecido e propagado maciçamente na mídia (a que não estão imunes), ante a 

sua condição cultural e sócio-econômica.  

A Escola Municipal Pedro Galiza está inserida num contexto social no qual estão 

presentes os valores consumistas, apesar da pobreza, da falta de recursos e de estar situada na 

zona rural, distante de grandes centros urbanos, onde estes valores são mais acentuados e 

fortemente cultuados.  Estes valores consumistas perpassam nesta escola e acabam por vigorar 

do mesmo modo, até pela própria condição de pobreza e desigualdade social que este sistema 

provoca em muitas comunidades rurais como essa. Esta condição faz com que as conquistas 

materiais, o acúmulo do dinheiro e a ascensão econômica façam parte dos ideais de vida dessa 

comunidade e, evidentemente, as crianças são igualmente influenciadas por tudo isso.    

As crianças têm acesso aos meios de comunicação de massa especialmente a televisão 

e a toda sorte de mundos ali expostos e cultuados nas suas propagandas. Este meio de 

comunicação de massa já se faz presente em quase toda a zona rural do país, influenciando 

comportamentos, interferindo nos valores e modos de vida da sua gente. Por isso, essas 

crianças são alvo das propagandas, são tentadas ao consumismo, ao descarte fácil, etc. Elas 

têm acesso, mesmo que de maneira distanciada, a alguns avanços tecnológicos71 e, ainda que 

                                                           
71 A programação televisiva está assolada de filmes exibindo esse universo tecnológico, as telenovelas exibem, 
na sua maioria, dramas urbanos e modos de vida das classes dominantes cujas personagens possuem celulares, 
computadores portáteis, carros importados etc.  
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de maneira bem restrita e pontual, pode ter a possibilidade do contato direto com esta 

tecnologia através mesmo de alguns brinquedos a exemplo da máquina de caça níquel72. 

Devem, possivelmente, entrar em contato com esses mundos, mesmo que na condição de 

quem apenas observa, através de pessoas pertencentes a uma situação econômica superior, 

mas que convivem no mesmo espaço (os proprietários dos sítios e das fazendas que ficam 

situados nos arredores das suas casas). Os filhos desses proprietários, de posse desses 

brinquedos, podem em muitos momentos circular nos arredores. O acesso a este mundo 

tecnológico é possível, também, quando saem para ir às cidades vizinhas e em tantas outras 

situações difíceis de serem identificadas, na sua totalidade, mas possíveis de acontecer em 

qualquer comunidade que não se mantém isolada de outras.   

Na própria escola havia uma televisão de porte médio que costumava ser usada para 

entreter as crianças na hora do recreio do turno matutino. A intenção era a de, justamente, 

acalmá-las e, assim, diminuir o fluxo de correria entre elas. Isto porque, como já mencionara, 

no ano de 2007, este recreio passou a funcionar, exclusivamente, na parte interna da escola e a 

diminuição do espaço para brincar deixava as crianças agitadas, levando-as ao uso inadequado 

do espaço e dos materiais expostos nas salas, incluindo mesas, cadeiras.  

 

 
Foto 82: Assistindo televisão 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

                                                           
72 Irei descrever, logo adiante, uma situação em que as crianças começaram a brincar com um jogo eletrônico 
conhecido como “Máquina de Caça Níquel”, que é uma espécie de vídeo-game. Este passou a existir numa 
bodega em frente à escola.  
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Na escola havia vídeos educativos, distribuídos pela prefeitura, documentários com 

temas sobre ciências naturais, história e outros. Pude observar um desses vídeos sendo rodado 

uma vez, durante a manhã, para as turmas menores. Era de boa qualidade, mas não era 

adequado à faixa etária dessas crianças, tanto no que se refere aos temas, como ao tipo de 

linguagem utilizada, duração, etc. Isto lhes provocava uma dispersão rápida. Esses vídeos 

serviriam melhor às turmas do turno vespertino. No entanto, nunca os vi sendo rodados para 

essas crianças. O que ocorria, então, é que na maioria das vezes, as crianças eram convidadas 

a assistir desenho animado, exibido nas programações diárias da TV convencional. Por se 

sentirem mais atraídas por essa programação, acabavam por ficar mais tempo concentradas 

nelas. Daí a pouco, porém, voltavam a querer correr pelo espaço.  

Apesar do contato com tudo isso, essas crianças fazem parte de uma infância diferente 

daquelas pertencentes a comunidades que dominam o poder econômico. A sua condição 

sócio-econômica e cultural; o seu contexto espacial e temporal; e outras tantas contingências 

que lhes são acometidas, a fazem reagir de modo peculiar e criar soluções outras para esses 

apelos das propagandas de TV, para o ilusionismo que elas provocam. Acabam, assim, por 

responder a todo esse mundo das propagandas de maneira diferente das crianças mais 

abastadas, sobretudo daquelas pertencentes à zona urbana que vêm respondendo mais rápida e 

compulsivamente às transformações e aos anseios que este mundo lhes impõe. Como atenta 

Sarmento, 

 
Importa considerar que se a infância, considerada globalmente, é afectada pelas 
mudanças sociais, as crianças, como seres concretos, são elas próprias, entre si, 
diferenciadamente afectadas, em função da sua pertença às classes populares, às 
classes médias ou às classes dominantes, ou ao facto de ser menino ou menina, viver 
nos países ricos ou nos países em desenvolvimento, ser branca, negra, amarela, etc., 
pertencer a um universo cultural de dominância religiosa cristã, muçulmana, hindu 
ou budista, etc. (SARMENTO, 2004, p.14). 

 

A recente compreensão de infância, que a Antropologia e outras ciências sociais vêm 

debatendo, é a de que não há uma só infância e, sim, de que esta é plural. Embora seja 

possível atribuir “às infâncias” alguns aspectos universais, frente ao fato, por exemplo, de 

pertencerem a uma mesma categoria social (de faixa etária e de tipo geracional) o que é muito 

próprio da infância é a sua pluralidade: cada uma se constitui a partir dos diferentes contextos 

em que está situada (BARBOSA, 2000).  

A infância vivenciada por essas crianças, e investigada aqui, haja vista as suas 

especificidades, nos permite, como atenta Nunes (2002) a partir dos seus estudos sobre as 

crianças indígenas no Brasil, não cometermos  
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um erro do passado, a saber, que o conhecimento construído sobre a infância seja 
apenas o das sociedades dominantes, e que o entendimento de todas as outras parta 
da aplicação desse modelo, sem questionar, perpetuando-se assim a hegemonia de 
um padrão de “criança ocidental” e etnocêntrico (NUNES, 2002, p. 66). 
 

As situações descritas acima e outras que já foram apresentadas nos demais capítulos, 

nos fornecem dados acerca do modo como essas crianças, na medida em que são, também, 

afetadas por este contexto, vêm reagindo à globalização e às demais circunstâncias 

provocadas pelo sistema capitalista, no que tange ao brinquedo e à sua cultura lúdica.  A 

realidade de vida dessas crianças, somada à realidade da escola, contribui e influencia de 

maneira determinante o modo como brincam, interagem entre si e apreendem a escola.  

Essas crianças não desconhecem os brinquedos produzidos atualmente e não estão 

protegidas da indução maciça do seu consumo, nem de toda sorte de mensagens que vêm 

embutidas nas suas propagandas, cultuando o consumismo e os valores burgueses. Mas cabem 

as perguntas: o quê, apesar de tudo, as leva a brincar demonstrando e conservando um 

interesse maior pela interação com os seus pares, em detrimento da posse de brinquedos? O 

quê, ainda, as leva a coletivizar o brinquedo, frente à idéia de possuí-lo, exclusivamente, para 

si? O quê, ainda, as leva à não submissão da imposição do descarte fácil? O quê, enfim, as 

possibilita preservar e atualizar um repertório de brincadeiras tradicionais da infância, 

assegurando, entre elas e para as gerações vindouras, um precioso bem cultural?  

Antes de qualquer coisa, faz-se necessário dizer, também, que as crianças que 

freqüentam esta escola não deixam de ficar fascinadas pela sofisticação dos brinquedos 

anunciados na TV. Não deixam de ficar fascinadas e absortas pelos brinquedos de vídeo-

game. Elas não resistem a tudo isto por serem, genialmente, imunes a esses apelos. Não se 

trata disso. Um exemplo claro é dado por uma situação que presenciei durante o trabalho de 

campo, no primeiro semestre do ano de 2007, que passo a descrever: 

Como já disse, era comum e bem corriqueira uma ambiência lúdica no recreio, na qual 

prevaleciam brincadeiras em grupo, sobretudo as de regras. A posse individual do artefato 

lúdico, decerto, não era o que sustentava e/ou determinava as brincadeiras das crianças. Nem 

tampouco a sua falta. Entretanto, em um dos recreios do turno matutino, em meados do mês 

de maio, quando saí para observá-los, fiquei sem entender como haviam rapidamente se 

dispersado e saído dos arredores da escola. Não havia quase que criança alguma brincando ali, 

como de costume. Nenhum grupo se reuniu para brincar. Vi uma ou outra criança andando, 

sem rumo. Voltei às salas para ver se estava enganada. Poderiam, ainda, não ter saído para o 

recreio, mas as salas estavam vazias. Fiquei um tempo ali, esperando para ver o que acontecia. 
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De repente, vi um grupo grande saindo de dentro de uma bodega que ficava defronte à escola, 

próxima à área em que brincavam durante o recreio (nos arredores próximos da escola). 

Pensei, então, que estariam comprando merenda. Isto, porém, nunca havia acontecido. Até 

mesmo porque eram poucas as crianças que possuíam dinheiro para comprá-la. Outro grupo 

de crianças saiu, rapidamente, da bodega, voltando a entrar logo depois. Resolvi, então, me 

aproximar para ver o que estava acontecendo. Para a minha surpresa, estavam em torno de 

uma “Máquina Caça-níquel”, que tinha chegado recentemente, ali, entre a visita anterior e 

esta. É uma espécie de jogo eletrônico, que é jogado a dinheiro, bem parecido com aqueles 

encontrados nos cassinos e casas de games. Na realidade, é um jogo destinado a adultos e que 

foi proibido por lei73. Algumas crianças, evidentemente, as que tinham moedas, estavam a 

jogar diretamente com a máquina. As outras, entretanto, ficavam olhando atentas, fascinadas, 

acompanhando tudo.  

Os funcionários que estavam a cargo da venda e o dono da bodega me olhavam 

desconfiados. Assim que me dei conta do que se passava, recuei, por temer que a minha 

presença os inibisse. Quando me afastei, o dono da venda me perguntou o seguinte: – A 

senhora está querendo alguma coisa? O que veio ver? Eu lhe respondi: – Nada. Foi só para 

ver se as crianças estavam bem. – A senhora é professora? – Eu sou professora, sim. Sou 

formada em professora. Mas aqui, eu não trabalho, só observo as crianças no recreio. Ele 

sorriu aliviado e respondeu: – Ah... Então é isso. Logo se aproximou um adulto numa 

bicicleta e quando avistou as crianças falou: – Óia! Já tá no vício! Tão viciadas! Essa fala 

indicava, a meu ver, que as crianças estavam freqüentando a venda, de maneira assídua, para 

jogar.  

O clima tenso que a minha presença causou ali, de início, foi tanto, que não me atrevi 

a fotografar nada. Saí de lá sem este registro fotográfico. O recreio se passou todo assim, com 

as crianças por lá... Perguntei ao porteiro, uma vez que nesta hora, a maioria das crianças 

estava por lá, entretidas, se elas iam lá todos os dias para jogar, desde a chegada desta 

máquina. Ele respondeu: – Ora se vão! Vão todo dia! Estão viciadas! 74  

                                                           
73 No Brasil, sobretudo a partir do ano de 2004, houve uma grande discussão acerca da proibição desse jogo, que 
é tido como jogo de azar, ou seja, as máquinas são programadas para extorquir o dinheiro do jogador, mesmo ele 
podendo jogar em pequenas quantidades. Esse jogo se caracteriza como contravenção penal e, portanto, deve ser 
proibido por lei. Mas a fiscalização ainda se encontra precária, fazendo com que persista o seu uso nas vendas e 
padarias de muitas de nossas cidades. Essas informações, eu as pude adquirir acompanhando os noticiários da 
época.  
 
74 Naquele momento eu fui testemunha de uma dupla contravenção: a presença da máquina caça-níquel no 
estabelecimento e o uso dessa máquina por crianças.  
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Senti muita vontade de chamar a atenção de modo veemente para o que estava 

acontecendo. Senti vontade de reclamar com as professoras e direção e dizer-lhes que as 

crianças estando por lá completamente sozinhas, sem que nenhuma delas viesse de vez em 

quando saber o que se passava, poderia deixá-las expostas a muitos riscos! Mas não me 

julgava na posição de quem poderia colocar ordem no lugar!  

No entanto, fui comunicar a vice-diretora a respeito desse ocorrido, sobre o fato de 

esse jogo ser proibido por lei e das possíveis implicações que isso poderia trazer à escola, caso 

fosse descoberto. Preocupava-me muito, também, que fosse um jogo a dinheiro. Ela me 

respondeu de maneira tranqüila, sem demonstrar maiores preocupações, como se estivesse 

completamente sem saber das idas e vindas das crianças até a bodega e das conseqüências que 

isto poderia trazer à escola, dizendo o seguinte: – Ah... É mesmo... Vou até falar com a 

diretora. Isso não pode mesmo, não. E perguntou em seguida ao funcionário: – Eles vão lá 

todos os dias é? É para não deixar, viu? Vamos botar eles pra dentro! E, então, deu o sinal 

para terminar o recreio. O fato é que houve, com a chegada dessa máquina, uma interferência 

muito rápida nas brincadeiras das crianças, na ambiência do recreio. Não vi, no entanto, o 

mesmo acontecendo durante a manhã (talvez porque neste período o recreio matutino só 

funcionasse dentro da escola). Precisei voltar à cidade e aguardar a próxima visita, que seria 

um mês depois, para ver o que se sucedia.  

O principal motivo da minha presença na escola já não era desconhecido das crianças. 

Elas já sabiam que eu ia ali para, especialmente, vê-las brincando e/ou brincar com elas. Já era 

uma atitude minha esperada pelas crianças. Por isso, elas tanto gostavam de brincar comigo, 

como de algumas vezes, como já falara, de brincar para que eu as observasse ou para que eu 

as fotografasse.  

Este ritual de chegar e de me aproximar delas acontecia toda vez que chegava à escola. 

Assim que me viam exclamavam que a “Pró das Gudes” havia chegado e me puxavam pela 

mão para me mostrar a suas brincadeiras ou para que eu fosse brincar com elas. Como 

mencionei anteriormente, era sempre um clima festivo. Apresentava-se como um evento fora 

da rotina delas.  

Nesta visita seguinte, que se deu um mês depois, tive a seguinte precaução: por conta 

de todo este ritual que se dava entre mim e as crianças, pensei que talvez isso pudesse fazer 

com que não assistisse ao movimento delas com a máquina caça-níquel (poderiam ficar mais 

voltadas para mim). Antecipei-me e perguntei ao funcionário, enquanto observava as crianças 

do turno matutino, do que as crianças estavam brincando durante a tarde. Queria saber se elas, 

apesar da máquina, brincavam de outras brincadeiras, especialmente com que freqüência. 



 191 

Diante desta situação, tive a curiosidade mesmo de saber o que acontecia neste recreio, 

nos dias em que não estava. Pensei: – O que acontece quando não estou aqui? Quais as 

mudanças que devem acontecer? O que de mais significativo torna-se diferente? Nunca iria 

saber, é claro. Mas senti a necessidade de fazer essas perguntas a outro adulto. No mínimo, 

este tipo de indagação forneceria mais dados acerca deste adulto e da sua relação com este 

momento. Fui perguntar ao porteiro, uma vez que era o único adulto que se ocupava do 

recreio. Perguntei-lhe: – Do que as crianças estão brincando à tarde? Ele me respondeu: – 

Ah...! Nunca mais as meninas brincaram de roda... Elas brincaram a última vez, só naquele 

dia que a senhora esteve aqui. Eu lhe perguntei, então, o seguinte: – Você acha que elas 

brincaram naquele dia, então, só por minha causa? – Ora se foi... Mas é por causa da 

máquina! Agora eles vão todos os dias! Estão viciados! Nunca mais brincaram de nada por 

causa da máquina! Perguntei: – Quer dizer que continuam brincando com aquela máquina? 

Ele respondeu: – Estão indo lá direto! Perguntei ainda: – Não brincam com bolinhas de gude, 

nem de elástico? Ninguém brinca mais disso? Ele respondeu: – São poucos! Depois correm 

tudo pra lá brincar...     

As crianças também poderiam me responder a isso, é claro, caso eu lhes perguntasse. 

Mas como sempre fazia, preferi colher informações delas informalmente, a partir do que 

escutava entre elas, inserindo-me nas suas conversas, dando-lhes importância. Ou a partir das 

perguntas que faziam a mim.   

Também pensei o seguinte: as crianças, quando eu chegava à escola, entendiam que eu 

colaborava para as suas brincadeiras acontecerem. Por isso, queriam me mostrar, me 

apresentar as novidades. Naquele dia da máquina, que se deu na visita anterior, nenhuma 

delas veio me falar dessa brincadeira nova, nem me chamar para brincar com elas. Elas 

simplesmente se dirigiram à venda e ficaram por lá. Eu as descobri depois. Não sei ao certo o 

porquê disso. Talvez tenha sido por ser uma brincadeira fora da lei. Elas não estavam alheias 

a essa informação: isto eu colhi após uma conversa informal com elas. Por tudo isso, achei 

melhor aguardar, primeiro, como elas se manifestariam comigo em relação a tal brincadeira. 

Logo surgiu, como previa, uma conversa entre mim e as crianças e pude obter delas tais 

informações. 

Quando fui observar o recreio vespertino percebi que um pequeno grupo se dirigiu à 

venda para jogar. Outras crianças foram brincar de outras coisas. Não quis me aproximar 

deste grupo para não inibi-lo, pois senti, desde a primeira vez que observei as crianças 

jogando nessa máquina, antes mesmo de conversar com elas, que era algo que elas faziam, 
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sabendo que era proibido: ficavam em silêncio, todas muito agrupadas dentro da bodega e 

falando baixo, atitude incomum entre elas. 

Num dado momento, aproximei-me de algumas crianças que voltavam de lá (um 

grupo de meninas) e puxei o assunto, informalmente. Perguntei-lhes que brincadeira era 

aquela lá da venda, que eu queria brincar para aprender e anotar no meu caderno, assim como 

às vezes fazia quando queria anotar as regras de outras brincadeiras. Elas disseram que era 

jogo de máquina. E uma das crianças, tomando a palavra, me disse o seguinte:  

 – É bom de jogar! Se tivesse dinheiro, jogava todo dia. A gente vai querendo todo 

dia. A gente joga. Aí a gente ganha. Criança não pode jogar, não, mas a gente joga assim 

mesmo. Mas a gente não joga todo dia para não ficar viciada. Porque se a gente jogar direto, 

quando tiver uma moedinha, sempre vai querer jogar. E não pode porque a policia chega, 

pega a gente e leva para o ajuizado.  

Logo depois se afastaram de mim e foram para perto de uma árvore brincar de subir 

nos galhos altos e de se balançar neles. Outro grupo de meninas e de meninos se entusiasmou 

para brincar disso também. Subiam na árvore cantando juntos uma dessas musicas de axé. 

Quando saíram da árvore, foram subir na torre em frente à escola. Em seguida, as meninas 

foram brincar de roda, uma brincadeira cujo nome era D. Ratinha, depois, de Três, Três, 

Passará e, ainda, de correr uma atrás das outras, no mesmo espírito com que via acontecer os 

outros recreios. Brincavam de uma maneira entrosada, num ritmo que, a meu ver, não se 

consegue facilmente, quando não se brinca com freqüência.  

Fiquei pensando sobre a fala do funcionário... Em que medida corresponderia 

integralmente ao que estava acontecendo nos recreios? Talvez ele não tivesse prestado tanta 

atenção (como era comum os adultos fazerem naquela escola) nas brincadeiras das crianças e 

me respondeu de maneira fácil, sem ter a certeza do que dizia. O fato, porém, é que havia 

crianças indo até a venda jogar na máquina de caça-níquel e que as meninas confirmaram a 

sua ida nesta conversa que tivemos. No decorrer do recreio, além de continuar avistando 

algumas crianças na bodega em torno do jogo com a tal máquina, havia outras brincando de 

“Cinco Cortes” e havia um grupo enorme de meninos jogando futebol na quadra. Uma das 

crianças me disse que era um jogo chamado “Assa-Assa”. Este, por exemplo, eu nunca havia 

visto75. Dois meses após a visita em que vi pela primeira vez esse jogo sendo jogado pelas 

                                                           
75 Uma criança que está com a bola, chuta em direção à perna de outra criança para fazer arder. Essa tenta 
descontar ou jogá-la em outra criança do mesmo modo. E a bola vai circulando de pé em pé. 
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crianças (era a maioria delas), salvo um pequeno grupo, não as vi se dirigindo à bodega para 

jogar. 

Penso que este exemplo evidencia a atração das crianças pela máquina, pelo jogo 

eletrônico, pela novidade, e o modo como mudaram o ritmo de suas brincadeiras, tal como 

acontece quando aprendem qualquer brincadeira nova ou quando estão diante de um 

brinquedo novo. Contudo, não deixaram de brincar de outras coisas, e continuaram a se 

interessar pelas brincadeiras de regra e outras que costumavam animar os seus recreios. O que 

parece que ocorre, aqui, é que a sua realidade social ainda permite que estas novidades 

eletrônicas coabitem com brinquedos e brincadeiras mais tradicionais e outras, sem apresentar 

incompatibilidade alguma, por serem tanto em menor número, como por não estarem 

ocupando um lugar, como muitas vezes ocorre nos centros urbanos, de única possibilidade de 

entretenimento para elas. Este jogo não se sobrepôs às outras brincadeiras como sendo o 

melhor. Não lhes tirou a possibilidade e a vontade de experimentar diretamente o mundo ao 

redor, explorando o seu ambiente e interagindo com os seus pares. Esta não é a única 

realidade que a criança possui para brincar. Ela pode escolher, dentre esta brincadeira com a 

máquina, outras brincadeiras. Ela ainda vislumbra um espaço amplo e rico em natureza, no 

espaço fora da escola (onde vivenciam o recreio), com árvores e plantas nos arredores e, como 

já disse, ainda pode brincar livre e espontaneamente, sem que os adultos se apropriem dos 

seus brincares, instrumentalizando-os.  

As crianças, nesta escola, podem escolher entre uma coisa e outra. E diante desta 

possibilidade – mesmo levando em consideração que a própria situação econômica já era, em 

si, um limite para dar continuidade a esse brincar – certamente que a criança vai escolher o 

mais interessante e desafiador para ela. E haverá algo mais desafiador para uma criança que 

uma outra criança interagindo com ela, com vivacidade e dinamismo? Que a natureza 

pululando diante de si? 

Destaco, em seguida, duas situações que ilustram, a meu ver, esse interesse que as 

crianças tanto demonstram ter pela matéria viva, quando podem experimentá-la, e sobre a sua 

busca pelo encontro, pela descoberta do outro e pela troca afetiva. 

Em um dos recreios do turno matutino, uma situação de brincadeira me chamou a 

atenção tanto pela sua atmosfera alegre, como, talvez, por ela ter-se apresentado, para mim, de 

modo bastante lírico. Uma criança pequena, uma menina, se escondia atrás do tanque 

enquanto outra, um menino um pouco maior, ficava do outro lado se escondendo também. 

Ora se mostravam, colocando o rosto para fora, ora se escondiam como aquelas brincadeiras 

de bebê com a mãe. O menino parecia ter uma atitude bem cuidadosa com ela, como se a 
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protegesse, por ser menor. Ficaram assim por um tempo até que saíram correndo como se 

brincassem de picula. Voltaram para o tanque e recomeçaram a brincadeira de antes. Isto 

aconteceu algumas vezes e a cena me impossibilitou, por alguns minutos, de olhar de modo 

mais panorâmico o recreio. Alegrava-me olhar essas duas crianças. Houve uma espécie de 

alumbramento, também, da minha parte. Não conseguia tirar os olhos disso, a não ser quando 

deram por acabada a brincadeira. Via tanta inteireza neste lusco-fusco de olhares e risos, um 

dinamismo e uma afetividade que me contagiava e acredito contagiaria qualquer um que se 

debruçasse a observá-los. Nada ali, naquele momento, parecia faltar àquelas crianças, e nada 

parecia poder lhes despertar tanta atenção e alegria como um ao outro.  

 

 
Foto 83: Menino maior carregando o menino menor 

Fonte: Rosa Nunes, 2007  

 

A outra situação foi observada entre as crianças do turno matutino, ao brincarem com 

um inseto que estava na parede. Parecia ser um besouro e elas tentavam alcançá-lo com as 

suas mãos, a cada vez que o inseto se distanciava e ficava mais alto. Era como se brincassem 

com ele de pega-pega. Ficaram ali por um tempo tentando alcançar o bichinho, rindo, 

gritando, falando alto, até que conseguiram. Depois, o deixaram em paz e foram correr em 
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volta do tanque da escola. Enquanto estavam ali, entretidos com o bichinho, não parecia haver 

nada mais interessante, nenhum outro brinquedo capaz de lhes despertar tanta curiosidade e 

alegria.  

 

 
Foto: Olhando inseto na parede 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Pude observar, durante esse período que estive em campo, outras situações desse tipo 

com as crianças. Elas já foram mencionadas em outros capítulos, focando o aprendizado, a 

exemplo da euforia e especulação delas diante de uma quantidade de lagartas de fogo que 

invadiu, de repente, o pátio da escola. 

Assim, do mesmo modo que na falta de gudes as crianças continuavam a dar curso às 

suas brincadeiras, demonstrando que nenhum artefato lúdico se sobrepunha à sua vontade de 

brincar, a falta de moedas para o jogo de caça-níquel, por exemplo, não lhes tirava a alegria. 

Mesmo que por um tempo se deslumbrasse diante do novo, não ficavam hipnotizadas ao 

ponto de perderem de vista a sua possibilidade de continuar inventando, descobrindo, criando 

e brincando de outras coisas, com novas brincadeiras além desta. Afinal, tinham o 

fundamental: a natureza, um tempo livre em liberdade e tinham a si mesmos e a possibilidade 

de contato diário com as outras crianças. No que tange à dinâmica das relações requeridas 

nesses jogos eletrônicos, em comparação com a dinâmica das relações requeridas nas 

brincadeiras tradicionais e no contato com os seus pares, Oliveira (1986) chama a atenção 

para o seguinte: 

 

[...] nunca é demais uma incursão na sociabilidade capitalista. Os brinquedos, 
tradicionalmente, se prestaram a desenvolver relações amistosas entre as crianças. 
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Quando, porém, os brinquedos eletrônicos comportam a presença de parceiros, que 
relações se estabelecem? Em primeiro lugar, relações de antagonismo disfarçadas de 
competição; no jogo, uma pessoa forçosamente torna-se inimiga da outra. Às vezes, 
por determinação estratégica existente em determinados jogos, os jogadores tornam-
se <<amigos>>. Não se trata, porém de amizade, mas de cumplicidade em face de 
interesses (de sucesso ou de dinheiro) circunstancialmente comuns. Por isso mesmo 
essas relações sociais, fundadas no principio do utilitarismo, se rompem com a 
mesma facilidade com que foram criadas (OLIVEIRA, 1986, p. 88).  

 

O uso da máquina parece ter sido mais uma possibilidade de brincadeira entre as 

crianças. O interesse mais intenso foi se atenuando... Nas visitas posteriores, já não ouvia 

mais falar tanto da máquina e esta ainda se encontrava na bodega. As crianças não foram 

proibidas de ir lá. Pude ainda ver um pequeno grupo dirigindo-se à venda para brincar e o 

porteiro assistindo a esse movimento delas. Esse mesmo grupo, após um tempo, passou a 

brincar em frente à escola com bolinhas de gude. Outros grupos não foram para lá. O interesse 

exacerbado pelo brinquedo pareceu ter diminuído por elas mesmas. Mas continuava vendo em 

maior quantidade as bolinhas de gude rolando no chão, as correrias...  

Chamou-me a atenção, de qualquer forma, o vocabulário que surgia entre as crianças e 

os adultos diante desse brinquedo. Refiro-me, mais precisamente, à palavra “vício” para 

designar a freqüência com que iam jogar. Nunca vi este vocábulo sendo aplicado às outras 

brincadeiras, nem mesmo às que despertavam um forte e contínuo interesse nas crianças, 

como a brincadeira de gude, que era a que mais as atraía.  Nem por parte das crianças, nem 

por parte dos adultos. No entanto, brincavam de gude sempre que tinham tempo livre: na hora 

da chegada, no recreio e era comum saírem das salas antes do sinal do recreio para ir brincar, 

mesmo sem a permissão das professoras. Muitas crianças da manhã, por exemplo, iam ao 

turno da tarde para continuar brincando por mais tempo, e vice-versa. Entretanto, isso nunca 

foi chamado de “vício”. Em vez disso, ouvi a palavra “febre”, designando essa busca diária e 

constante por determinadas brincadeiras, em uma determinada época. Assim que cheguei à 

escola, na primeira visita, a diretora me disse o seguinte, referindo-se às brincadeiras dos 

meninos: – Eles brincam muito! Agora é uma “febre” de gude. Eu ainda não vi foi arraia por 

esses tempos. Eles brincam lá fora, lá no campo.  

Isto denotava, a meu ver, uma demarcação entre o que era considerado próprio das 

brincadeiras das crianças em relação ao que era próprio do jogo a dinheiro, destinado aos 

adultos. A lógica desse brinquedo estava em desafiar o jogador a ganhar da máquina para 

obter dela mais dinheiro, o que implicava em torná-lo, muitas vezes, dependente dessa 

possibilidade, arriscando cada vez mais a perder as suas moedas. Então, a palavra “vício” 

aparecia entre as crianças, a meu ver, a partir da apreensão de um vocabulário próprio dos 
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adultos, acerca do jogo e da sua ambiência. Mesmo não sendo destinado às crianças, elas 

acabavam por ter acesso ao modo como os adultos lidavam com ele, ao que era dito, ao que 

era feito, etc. Por outro lado, havia no uso da palavra “febre”76 uma referência às brincadeiras 

infantis. Ela denota uma característica própria das brincadeiras cíclicas infantis. Havia uma 

compreensão de que se tratava de uma coisa temporária, que tal impulso e interesse poderiam 

ser substituídos por outros, ao longo dos meses. A criança não corre o risco de se entregar 

compulsivamente à brincadeira de gude a tal ponto de comprometer outras instâncias da vida, 

como ocorre ao adulto, quando se “vicia” em alguma coisa. 

A questão da dependência e da perda do controle parece ser crucial; há, entretanto, 

crianças viciadas em jogos de computador – sem implicação de dinheiro - mesmo pertencendo 

a famílias que estimulam outras formas de atividades, desporto, cultura, etc... Elas passam 

horas excessivas em frente à máquina, muitas vezes sem comer, dormir. Tudo na vida gira em 

torno do computador. Essa espécie de comportamento, sobretudo entre as crianças e 

adolescentes, já é considerado por estudiosos da área de psiquiatria como a provável epidemia 

do século. Esse problema não acomete apenas crianças, mas adultos. Trata-se de um vício 

como todos os outros, comprometendo significativamente a qualidade de vida e saúde do 

indivíduo. Até entre as crianças em situações de rua, constatou-se em algumas pesquisas, que 

muitas se viciam e gastam todo o dinheiro recebido de esmolas em lan hauses77 (PROTAZIO; 

NUNES, 2007). Os primeiros centros de tratamento começam a surgir no Brasil e é 

semelhante ao de dependência de drogas. Isso porque há efeitos químicos comprovados, 

quando o individuo (criança ou adulto) fica de maneira demasiada diante da máquina78.  

O que torna diferente de quando garotos fogem da escola para empinar pipas, ou 

brincar bolinhas de gude, ou de macaquinho etc.; para brincar dessas brincadeiras que afloram 

entre as crianças, de repente, cumprindo um período cíclico. Parece não constar, até então, na 

literatura sobre o tema, que criança alguma tenha se “viciado” em jogos tradicionais milenares 

                                                           
76 É comum o uso da palavra febre designando algo que acontece várias vezes, como sendo algo usado 
demasiadamente por um determinado período de tempo.   
77 Não há uma lei federal que regulamente as atividades das lan houses no Brasil. Em São Paulo, uma lei 
estadual determina que esses estabelecimentos cadastrem todos os usuários e limitem o acesso de crianças. Eles 
são obrigados a exigir dos usuários dados como endereço, número do documento de identidade e contato 
telefônico. A entrada de menores de 12 anos só é permitida se eles estiverem acompanhados pelos pais ou 
responsáveis. Um projeto de lei propondo normas para o funcionamento das lan houses em todo o país, nos 
moldes da lei paulista, tramita na Câmara Federal�(PROTAZIO; NUNES, 2007, p.2).  
 
78 O núcleo Accumbens, no cérebro, produz uma substância chamada dopamina, responsável pelas sensações de 
euforia, satisfação e prazer. No dependente em computador, a liberação dessa substância é causada por 
movimentos repetitivos. No viciado em drogas, isso acontece pelo estímulo químico (PROTAZIO; NUNES, 
2007, p. 3). 
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e universais, a ponto de comprometerem a sua saúde, necessitando de acompanhamento 

terapêutico. Essas brincadeiras parecem não provocar nenhuma espécie de alteração no 

cérebro, como esses jogos de computador.  

A fala da criança, que dizia do risco de se viciar e de estar ciente da lei de proibição, 

assumindo, de pronto, a transgressão que fazia da mesma lei, bem como, informando as suas 

possíveis conseqüências, denotava o quanto elas se colocavam atentas ao mundo adulto e de 

como eram capazes de se inserir nele, com muita naturalidade, em alteridade com o seu 

mundo. Não se mantinham alienadas ao que se passava ao seu redor. Ao contrário, construíam 

a sua cultura e o seu mundo juntamente, e de modo imbricado, com a cultura e o mundo do 

adulto. A relação das crianças com esse jogo tratava-se, em muitos aspectos, da apreensão e 

reprodução da cultura do adulto. Mas elas não atuavam apenas deste modo. Existiam muitos 

outros comportamentos e modos de atuar que eram transmitidos e aprendidos entre elas 

apenas.  

A cultura infantil, como bem coloca Fernandes (1961, p. 174), é “constituída por 

elementos aceitos da cultura do adulto e por elementos elaborados pelos próprios imaturos”. 

Nas situações observadas, elas não apenas reproduziam a cultura do adulto, como também 

construíam a sua própria, através dos seus pares, a exemplo do modo como aprendiam entre 

si, sem interferência dos adultos, tantas outras brincadeiras, respeitando rigorosamente a 

complexidade das suas regras. Portanto, elas reproduzem a cultura através do princípio 

humano fundamental, o aprendizado. Do mesmo modo, aprendiam de maneira autônoma a se 

organizar para brincar. O momento do recreio, espaço delegado exclusivamente às crianças, 

era por elas aproveitado e construído da melhor forma, talvez se configurando no momento 

mais rico em experiências e aprendizados do seu cotidiano escolar.  

As brincadeiras em grupo, por exemplo, ocorriam sem que nenhum adulto da escola, 

(professores e funcionários) as tivesse ensinado. Numa conversa informal com a diretora, ela 

me disse o seguinte: – Ninguém ensina, não! Já vem sabendo tudo de casa, eles trazem tudo 

de casa!  

Houve, também, um outro depoimento similar ao da diretora, confirmando esta 

autonomia das crianças. Desta vez, foi o de uma professora do turno matutino, quando me 

informava da presença de brincadeiras espontâneas entre as crianças, durante o momento em 

que estavam em sala. Dizia-me que, quando a aula estava para acabar, as crianças 

costumavam se reunir, aguardando o sinal de saída, para brincar de roda ou outras 

brincadeiras cantadas como, Anelzinho e Bom Vaqueiro (nomes dados, nesta região, a duas 

brincadeiras tradicionais conhecidas em várias regiões do Brasil).  Quando lhe perguntei se 
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ela lhes havia ensinado tais brincadeiras, me respondeu o seguinte: – Elas já vêm com tudo de 

casa, elas já sabem de casa, aprendem tudo por lá!  Um dia perguntei a algumas crianças, um 

grupo de cinco meninos, com quem eles aprenderam a brincar com as bolinhas de gude. Um 

deles me respondeu o seguinte: – É nós mermo que aprende... Outro me respondeu que 

aprendeu com um tio. E outro disse o seguinte: – É que perto de lá de casa, todo mundo 

brinca de gude... 

De fato, salvo em situações bem pontuais nas salas das séries iniciais, pude presenciar, 

como já mencionara, apenas uma professora brincando com as crianças. Era a professora 

novata, do ano de 2007, do turno matutino. Contudo, essas brincadeiras ensinadas na sala de 

aula não eram ensinadas no recreio e não presenciei as crianças dando-lhes continuidade, 

brincando-as, entre elas, durante este outro momento do seu dia escolar. Lá as crianças 

brincavam de outras coisas, dessas brincadeiras que já sabiam por elas mesmas que 

aprenderam como tudo, socialmente.  

Sarmento (2003) chama a atenção para o fato de as crianças possuírem a capacidade 

de gerar formas culturais autônomas. Esta capacidade, por sua vez, caracteriza as crianças não 

apenas como reprodutoras da produção de formas elaboradas para elas, mas, também, como 

criadoras culturais. O autor exemplifica, dentre essas formas culturais produzidas e fruídas 

pelas crianças, os jogos infantis a exemplo do jogo de macaquinho, dos brinquedos como o 

pião, o jogo do laço etc., “cuja memória histórica da sua construção se perde no tempo e que 

são hoje um patrimônio preservado e transmitido pelas crianças, numa comunicação 

intrageracional que escapa em larga medida à intervenção adulta” (SARMENTO, 2003, p.7).   

Para este autor é imprescindível, para poder compreender as culturas da infância, 

analisar, também, essas formas autônomas, bem como atentar para o fato de que na infância 

“há modos específicos de significação e de uso de linguagem que se desenvolvem 

especialmente no âmbito das relações de pares e que são distintos dos processos adultos”. 

(SARMENTO, 2003, p.7). 

Em muitos momentos pude presenciar formas autônomas de transmissão de 

brincadeiras entre as crianças. Normalmente as maiores se encarregavam de ensinar às 

menores. Era, no que pude observar, a participação ativa que lhes permitia aprender. Era a 

vontade de brincar, de experimentar, de se lançar ao movimento da brincadeira, aliada à 

possibilidade que tinham de estar com os seus pares brincando livremente, que lhes 
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possibilitava o brincar e a sua aprendizagem, muito mais que a posse de brinquedos 

sofisticados, bem como de qualquer explicação verbal ou intervenção adulta79.  

É um contraste que pude perceber entre as crianças dessa escola e as das escolas 

particulares em áreas urbanas, em que lecionei alguns anos. Estas já não demonstravam tanta 

autonomia para iniciar brincadeiras com regras, especialmente as mais tradicionais. O fato de 

estarem em quase todo o momento sendo dirigidas pelos adultos, acabavam por não 

experimentarem tanto a sua autonomia. Resultava que quase sempre careciam de um deles 

para lhes ensinar a brincar em grupo, a formar uma roda etc.  

Segundo Nunes (2002), há um contraste entre as sociedades urbanas e as sociedades 

rurais indígenas, onde a fase do ciclo de vida que corresponde à infância, nestas últimas, é 

demarcada por uma grande liberdade da vivência do tempo e do espaço. Isto já não ocorre 

com as crianças das sociedades urbanas: 

 

Em nome da tranqüilidade da ordem social, da educação que a preparará para entrar 
no mundo adulto, da insegurança doméstica ou urbana, a criança das sociedades 
urbanas acaba por ser isolada em espaços e tempos definidos pelos adultos como os 
mais adequados para as suas várias idades. A cidade, a escola e a própria casa são 
contextos cheios de regras ou sofisticados esquemas que constrangem a relação das 
crianças com o que está para além dessas fronteiras (NUNES, 2002, p. 65).  

 

Talvez, então, pelo fato de pertencerem a uma camada popular da zona rural, onde é 

possível, ainda, ficarem mais livres e sem tanta intervenção do adulto acerca da demarcação 

do tempo e dos espaços, as crianças têm a possibilidade de exercer a sua autonomia para 

brincar. Esta ambiência autônoma, que pareciam possuir em suas casas, junto às suas famílias, 

brincando livres nos arredores, ruas e campos, se estendia à escola. A concepção do recreio, 

nessa escola pública da zona rural, que acredito seja bem similar em outras escolas  

congêneres, é a de que este é um momento de descanso delegado às crianças, sem muita 

importância para o aprendizado formal. Deste modo, comparativamente, o espaço e o tempo 

do recreio são demarcados de maneira a conferir à criança uma grande liberdade em relação 

ao que é vivenciado nas escolas da zona urbana, uma vez que há apenas, dois momentos de 

intervenção do adulto: o sinal para o seu começo e o sinal para o seu término. 

A ocupação do espaço dá-se, igualmente, como melhor aprouver à criança, o que, sem 

dúvida, contribui para o exercício de autonomia desta, para o alto nível de sociabilidade do 

grupo. A ausência de adultos no recreio, ensinando-lhes brincadeiras, não se configurava 

numa possibilidade de este momento se tornar menos brincante, sem aprendizado, enfadonho 

                                                           
79 Os mecanismos de transmissão foram também discutidos no capítulo 3 da dissertação. 
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ou caótico. Brincar entre elas era, talvez, o momento de maior fluidez, criatividade, 

aprendizado e, até mesmo, de organização no que se refere ao convívio, ao cumprimento, 

através dos jogos e brincadeiras, de regras de convivência. Havia, ainda, uma ocupação mais 

objetiva e proveitosa do tempo do recreio comparada a outros momentos de atividades em 

sala (as crianças sabiam o que fazer dele, o que queriam, aproveitando cada segundo, com os 

seus brincares), como também uma ocupação mais objetiva e proveitosa dos espaços (estes 

eram explorados de diversas formas, com dinamismo e criatividade para que as suas 

brincadeiras pudessem acontecer). Ao contrário do que observava em sala de aula, no final de 

cada recreio ficava sempre com a impressão de que este havia se cumprido integralmente, que 

experiências significativas tinham acontecido, que aprendizados haviam sido alcançados. Foi 

no momento do recreio e nas horas livres (momentos de chegada e saída) que pude, 

facilmente, encontrar maior sentido para a presença da escola na vida daquelas crianças. 

A atenção que as crianças demandavam dos adultos, não era a que estes lhes 

indicassem ou ensinassem brincadeiras. Era, sim, outra. As crianças precisavam, além da 

possibilidade de brincar livremente, que esse saber, que essa autonomia, que esse modo de 

estar no mundo, que a sua cultura lúdica fossem respeitados e legitimados.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa realizou-se no âmbito dos mais recentes pressupostos científicos sobre 

as crianças, os quais reconhecem a sua agência social e cultural. Compreendo e considero as 

crianças como sendo produtoras de cultura. Mesmo admitindo determinadas especificidades 

às crianças, que as fazem dependentes dos cuidados dos adultos, sobretudo nos seus primeiros 

anos de vida, elas não deixam de ser sujeitos sociais que tanto são afetados pelo seu contexto 

sócio-cultural, como ajudam a constituí-lo. Portanto, antes de qualquer coisa, entendo esta 

compreensão como fundamental e determinante para qualquer reflexão que se queira fazer 

sobre as crianças, para qualquer coisa que se queira pensar para elas, especialmente no que 

tange aos novos rumos que a instituição escolar deve tomar.  

Muitos dos fracassos do projeto escolar, muitas das suas lacunas, nos seus vários 

segmentos, vêm sendo discutidos e identificados. Não tenciono explicitá-los completamente 

aqui, mas o que quero dizer é que é inegável que a instituição escolar requer mudanças. 

Gostaria, no entanto, de chamar a atenção para o seguinte aspecto: essas mudanças precisam 

acontecer pautadas no diálogo com todos os sujeitos sociais envolvidos que compõem o seu 

universo, não podendo mais prescindir de respeitar as crianças como sujeitos dignos de 

interlocução.  

Há que se buscar, antes, um olhar atento às diversas amplitudes do ser da criança para 

melhor conhecê-la e tornar possível dialogar com ela. As crianças precisam conhecer uma 

porção de coisas, que cabe ao adulto ensinar-lhes, mas, ao passo em que vão aprendendo e se 

inserindo no contexto social, elas vão traduzindo-o, questionando-o e, sobretudo, fazendo as 

suas escolhas e especulando, ao seu modo, os objetos do seu interesse.  

Em muitas das situações e contextos as crianças costumas ser curiosas e querem saber 

sobre as coisas que as cercam. Elas costumam demonstrar o que querem aprender, como 

possuem um modo próprio de investigação. Elas não precisam do dedo do adulto a apontar-

lhes o tempo inteiro as suas necessidades. Apesar de precisarem da sua orientação e da escola, 

as crianças aprendem por elas próprias uma porção de coisas e devemos aprender a dar uma 

atenção especial a isto. Por outro lado, precisamos considerar, também, que há aquelas que 

nem sempre demonstram autonomia para escolher aquilo que querem, necessitando de 

cuidados neste sentido. As crianças também não existem isoladamente reagindo de maneira 

diferente às situações a elas apresentadas. Qualquer coisa que se pense em relação a elas tem 

que se enquadrar, portanto, no seu contexto de relações mais próximas e alargadas.  
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Buscar entender, portanto, como se dá a sua agência social, como as crianças 

constroem cultura, como aprendem, é crucial. Compreendo, alinhando-me à opinião de outros 

pesquisadores, que o brincar é uma das principais formas com que a criança constrói cultura; 

que é brincando que ela melhor se expressa e dialoga com o mundo a sua volta.  Defendo a 

idéia de que para se discutir e se pensar a construção de qualquer espaço educacional 

destinado às crianças, este não pode prescindir de considerar os seus brincares como uma das 

suas ocupações principais. Este deve ser um dos intentos da escola. Cabe investigar e buscar 

responder o que querem as crianças e não apenas o que quer a escola.  

A literatura da especialidade tem vindo demonstrar que são várias as infâncias que se 

constituem a partir dos diferentes contextos sociais. Por conseguinte as crianças também não 

são iguais às outras, mesmo pertencendo à mesma comunidade, a mesma escola, ao mesmo 

grupo de colegas. Cada uma se constitui de um modo e temos que considerar as suas 

especificidades de maneira a não homogeneizá-las. Do mesmo modo, os professores. Eles são 

diferentes uns dos outros. A escola deve estar aberta a reconhecer e acolher esta diversidade e 

deve respeitar, do mesmo modo, as singularidades da cultura local, as crenças, os saberes da 

comunidade em que está inserida. 

As crianças da Escola Municipal Pedro Galiza demonstraram o quanto elas constroem, 

em paralelo aos institucionais, mecanismos de aprendizagem próprios, participando também, 

de maneira ativa, da criação do seu cotidiano escolar, de alguns dos seus rituais diários. As 

crianças, apesar de a escola não prestar a devida atenção na sua capacidade criativa e geradora 

de cultura, marcam a sua presença, o seu modo próprio de ser e de estar no mundo e resistem 

de modo veemente aos mecanismos que tentam colocá-las numa posição passiva. Portanto, 

elas ocupam um lugar de importância na construção da cultura escolar e o que elas 

manifestam e expressam deve ser visto e considerado de maneira séria. Elas oferecem 

infinitas possibilidades para pensar em novos caminhos da educação institucional.  

Espero ter contribuído com esta pesquisa para se pensar de maneira mais aprofundada 

as reformulações que se fazem necessárias ao sistema educacional do povoado onde ela se 

desenvolveu. Algumas já foram discutidas no decorrer do trabalho. Creio que há muitas outras 

atenções a serem dadas, mas que não pude, ainda, investigar. Esta pesquisa não pôde suprir 

com todas as possibilidades de investigação que este campo proporciona. Contudo, creio que 

se faz necessário avançar no sentido de, junto aos setores públicos responsáveis, como a 

Secretaria de Educação Municipal, conhecer melhor a comunidade Saco do Correio. Faz-se 

necessário atentar para as suas peculiaridades, sobretudo aquelas que dizem respeito à cultura 
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da zona rural, para melhor orientar os profissionais que vão se ocupar da educação das 

crianças.  

Considero muito precária a educação escolar que as crianças vêm tendo nesta 

comunidade e isto é muito sério. As questões de cunho educacional devem ser tratadas com 

muito cuidado, pois dizem respeito a um dos importantes aspectos da formação de um povo, 

de uma nação.  Todos os cidadãos, quer estes pertençam à zona rural ou urbana, 

independentemente das suas condições sócio-econômicas, das diferenças de gêneros e de 

etnias, devem ter direito a uma educação de boa qualidade.  

Reconheço a importância em dar continuidade a esta pesquisa, retomando alguns 

segmentos do projeto inicial, que era o de construir um projeto de educação que melhor 

atendesse às condições locais, à cultura local. Buscar o melhor modo de escutar esta 

comunidade, as suas demandas e expectativas, buscar conhecer, entender e preservar os seus 

bens culturais, tudo isso me parece urgente providenciar. No que tange à criança, faz-se 

necessário uma atenção especial para as suas brincadeiras. Além de tudo o que já foi discutido 

aqui, as brincadeiras são um patrimônio cultural de grande valor referencial e a escola, como 

um espaço que busca atender aos interesses públicos, tem a obrigação de contribuir para 

preservá-lo.  

As pesquisas de cunho educacional não devem se restringir, apenas, em fornecer uma 

análise deste ou daquele contexto. No meu entendimento, dadas as condições precárias do 

sistema educacional brasileiro como um todo, faz-se necessário e urgente seguir com um 

projeto de intervenção que busque suprir as lacunas identificadas.  
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APÊNDICE A – REGRAS DAS BRINCADEIRAS DE MENINAS 

 

AS BRINCADEIRAS DE ELÁSTICO 

 

A BRINCADEIRA DE ELÁSTICO “FOI” 

 

A brincadeira de elástico é conhecida em várias regiões do Brasil e possui várias 

regras e vários nomes. Entre as crianças dessa escola, identifiquei dois nomes de brincadeiras 

com elástico, ou seja, dois modos de brincar. Uma das brincadeiras se chama “ONO UM” e a 

outra se chama “FOI”.  

Na brincadeira, cujo nome se chama “FOI”, as pontas do fio do elástico, que mede em 

torno de 3,5 m, são amarradas de maneira a produzir com ele uma forma fechada. Nesta 

brincadeira é necessário que três crianças estiquem essa forma, dando-lhe o formato de um 

triângulo eqüilátero, ou seja, cada criança funciona como um vértice deste triângulo. Para isto, 

elas se posicionam com os pés fechados em paralelo, esticando o elástico que fica em torno 

delas (como se entrassem as três num círculo feito de elástico e o esticassem, dando-lhe a 

forma de um triângulo). É necessário que o elástico se mantenha esticado o tempo inteiro no 

formato do triângulo.  

 

 
Foto 1 A: BRINCADEIRA DE ELÁSTICO “FOI”  

Fonte: Rosa Nunes, 2007  
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As outras crianças, que neste caso são mais três, pulam de várias maneiras em torno do 

triângulo esticado. As três crianças pulam ao mesmo tempo, sendo que cada uma delas utiliza 

um dos fios que forma um dos lados do triângulo. Elas pulam fazendo movimentos 

coordenados e iguais. Na medida em que pulam, as crianças marcam o tempo e o ritmo do 

pulo com uma música, uma espécie de parlenda.  

A linha esticada do fio do elástico funciona, na realidade, como um suporte para se 

pular de várias formas e para fazer vários movimentos em torno dele. Esses movimentos 

dizem respeito a vários desafios como: pular dentro do triângulo, pular fora, pular no meio 

(em cima da linha), pular com um pé só, pular com dois pés etc.  

Cada lado do triângulo, ou seja, cada fio que a criança pula, é chamado pelas crianças 

de CASA. A cada mudança de desafio (uma seqüência de pulos), as crianças circulam em 

torno das CASAS, no sentido horário, e vão mudando de posição, de maneira que todas as 

três crianças passam por todas as CASAS. Depois disto, iniciam outra seqüência de pulos, 

outro desafio, outra etapa da brincadeira.   

Como já havia mencionado, podemos observar vários desafios, tanto no que diz 

respeito à altura do elástico, como no modo de pular. A altura do elástico é calculada 

utilizando como referência os membros inferiores do corpo, ou seja, a altura dos pés, dos 

joelhos e das coxas (nesta brincadeira elas não exploram o tronco). O tronco, quando 

explorado, ainda possui três referenciais de medidas: as nádegas, a cintura, o busto e pescoço. 

As nádegas e os pés são chamados pelas crianças, respectivamente, de bundinha e pezinho.  

No caso da brincadeira “FOI”, conforme já mencionado, cada vez que as crianças 

terminam de cumprir uma etapa de pulos e vão iniciar outra, elas cantam pondo-se em 

movimento circular, trocando três vezes cada criança a sua posição, ou seja, trocando três 

vezes de CASA. Elas cantam por três vezes seguidas a palavra FOI, na pulsação de um ritmo 

ternário: - FOI! FOI! FOI! Elas trocam de casa à medida que circulam, fazendo um 

movimento com os pés, cruzando o elástico, numa espécie de zig-zag. Assim que todas dão a 

volta completa (depois que passam pelas três casas) retornam para a casa que havia começado 

a circular e começam outra etapa de pulos.  

Se alguma criança, ao pular, erra, ou seja, não consegue alcançar a altura em que o 

elástico se encontra, ou o pé engancha no elástico, ela sai da jogada. Quem por acaso não 

errar vai marcando pontos e pode reiniciar a próxima etapa de pulos. Se todas as três crianças 

errarem, as outras três que estão segurando o elástico passam a jogar e as que perderam é que 

passam a segurá-lo. Do contrário, aquelas que seguram o elástico precisam esperar que as 

outras cumpram com todas as etapas para passarem a pular. O modo como decidem qual o 
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grupo que irá segurar primeiro é através do acordo verbal ou com uma brincadeira de 

escolhas, à base da sorte, como a do “Par ou Ímpar” que se chama “Zero ou Um”. As etapas 

de pulos são as seguintes:  

1ª Etapa: Pezinho - O elástico está esticado na altura dos pés, na realidade, no 

tornozelo. As crianças que vão jogar começam pulando dessa altura. Essa é a etapa 

considerada mais fácil da brincadeira.  

Cada criança ocupa uma das casas e começa a circular as casas, cruzando o elástico, 

cantando: – Foi! Foi! Foi! Quando cada criança volta à posição inicial, começa a pular do 

seguinte modo: em cima da linha com dois pés trocando de casa até voltar à posição inicial, 

cantando dentro de um ritmo ternário, marcando a pulsação com a palavra dois: – Dois! Dois! 

Dois! Elas continuam a pular desse mesmo modo em várias alturas, circulando as casas, até 

chegarem à altura da coxa, cantando também do mesmo modo: - Dois, Dois, Dois! Assim que 

acaba essa etapa de pular com dois pés, elas iniciam a 2ª etapa. 

2ª Etapa: O elástico volta para a posição do pezinho e as crianças começam a circular 

as casas, cruzando o elástico com os pés, cantando: – Foi! Foi! Foi! Depois disso passam a 

pular em cima da linha com um pé só, trocando de casas até voltar à posição inicial cantando: 

– Um! Um! Um! Elas continuam a pular desse mesmo modo em várias alturas, circulando as 

casas, até chegarem à altura da coxa, cantando também do mesmo modo: – Um!  Um! Um! 

3ª Etapa: O elástico volta para a posição do pezinho e as crianças começam a circular 

as casas, cruzando o elástico com os pés, cantando: – Foi! Foi! Foi! 

Depois começam pulando dentro e fora do triângulo, por cima do elástico, cada 

criança ocupando uma casa. Elas pulam com os dois pés fora do triângulo. Depois com dois 

pés dentro e depois com dois pés em cima da linha cantando na seqüência: – Fora! Dentro! 

Pula!  Elas fazem esse mesmo movimento por três vezes, circulando no sentido horário, 

ocupando em cada vez uma das casas, ou seja, um lado do triângulo. Elas continuam a pular 

desse mesmo modo em várias alturas, circulando as casas, até chegarem à altura da coxa, 

cantando, também do mesmo modo: – Fora! Dentro! Pula! 

4ª Etapa: O elástico volta para a posição do pezinho e as crianças começam a  circular 

as casas, cruzando o elástico com os pés, cantando: – Foi!  Foi! Foi! Depois começam 

pulando dentro e fora do triângulo, por cima do elástico, cada criança ocupando uma casa. 

Elas pulam primeiro com dois pés fora do triângulo, depois com dois pés dentro e depois com 

um só pé em cima da linha cantando: – Fora! Dentro! Pula!  Elas fazem esse mesmo 

movimento por três vezes, circulando no sentido horário, ocupando em cada vez uma das 

casas, ou seja, um lado do triângulo. Elas continuam a pular desse mesmo modo em várias 
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alturas, circulando as casas até chegarem à altura da coxa, cantando também do mesmo modo: 

– Fora! Dentro! Pula! 

5ª Etapa: O elástico volta para a posição do pezinho e as crianças começam a circular 

as casas, cruzando o elástico com os pés, cantando: – Foi! Foi! Foi! Depois começam pulando 

fora com dois pés, depois com um pé dentro e outro fora do triângulo (a criança fica com a 

linha entre as pernas) e depois pula em cima da linha com dois pés, cantando: – Fora! Abre! 

Pula! Elas continuam a pular desse mesmo modo em várias alturas, circulando as casas até 

chegarem à altura da coxa, cantando também do mesmo modo: – Fora! Abre! Pula!  

Par ou Ímpar: Duas crianças ficam em frente uma da outra, com uma das mãos 

fechada, colocada atrás das costas, de maneira a escondê-la.  Cada uma deve abrir a sua mão 

na frente, com a quantidade de dedos que quiser e ao mesmo tempo. Para isto, se utilizam de 

uma marcação verbal. Elas contam três vezes de maneira ritmada assim: Um! Dois! Três! E 

já!. 

Zero ou Um: Várias crianças podem jogar. Todas escondem uma das mãos fechada 

atrás das costas. Elas deverão abri-la, ao mesmo tempo, colocando ou o dedo indicador ou a 

mão fechada. Se por acaso acontecer uma criança colocar sozinha uma dessas opções, ela vai 

saindo da roda. Ela pode ser a primeira ou a última a jogar, depende do acordo que fizeram. À 

medida que cada uma for saindo, vai ocupando os lugares posteriores na ordem de quem vai 

jogar. A marcação do tempo para lançar a mão na frente se dá através da parlenda: – Zero ou 

um!    
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A BRINCADEIRA DE ELÁSTICO “ONO UM” 

 

A outra brincadeira se chama “ONO UM” e se brinca da seguinte forma: Elas 

amarram as pontas do fio do elástico criando com ele uma forma fechada. O elástico depois 

de amarrado precisa ser sustentado e esticado por duas meninas, cada uma se posiciona em 

uma extremidade, formando uma espécie de retângulo, ou seja, as duas crianças ficam do lado 

de dentro da forma fechada, cada uma estica o elástico em uma das extremidades. Assim se 

formam dois fios de elástico, em paralelo. Do mesmo modo que a outra brincadeira, as 

crianças têm que pular em torno e por cima das linhas de várias formas, explorando diversas 

alturas que também são medidas com o corpo, ou seja, com os membros inferiores e o tronco.  

 

 

               Foto 2A: BRINCADEIRA DE ELÁSTICO “ONO UM” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

As alturas são as mesmas da outra brincadeira: pezinho, joelho, coxa, bundinha, 

cintura e pescoço. O modo de pular eu não pude anotar por ser de difícil descrição.  Este 

nome “ONO UM” era também o nome que davam ao elástico, ou seja, ao brinquedo, ao 

objeto que servia de suporte para a brincadeira. Nesta brincadeira, elas também cantam uma 

música ao mesmo tempo em que pulam, com um ritmo bem marcado e com mais variação, ou 

seja, não é apenas a pulsação do ritmo, é uma fórmula rítmica um pouco mais complexa. Elas 

cantam: - ONO UM! ONO DOIS! ONO TRÊS! PEGA ZIG, ZAG, ZIG, ZAG E SAI! 
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BRINCADEIRAS DE RODA  

 

BRINCADEIRA DE RODA “A LARANJA É DOCE, MORENA” 

 

Essa brincadeira pode ser brincada com quantas crianças quiserem participar. Forma-

se uma roda de mãos dadas e, no momento em que as participantes começam a entoar a 

canção, a roda vai girando. No verso, “Vira fulana da cor de canela”, o nome de uma menina 

é cantado a cada vez. Esta cujo nome for cantado tem que se virar, ficando na posição de 

costas para o centro da roda. Quando todas tiverem virado, elas cantam de costas uma última 

vez dizendo: “Vira todo mundo da cor de canela” e todas viram novamente para a posição 

inicial, voltadas para o centro da roda. A brincadeira se reinicia.  

 

 
          Foto 3A: BRINCADEIRA DE RODA “A LARANJA É DOCE MORENA”  

          Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 
A laranja é doce, morena 

De que cor são elas? 
Elas são verde e amarela 

Vira fulana da cor de canela 
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BRINCADEIRA DE RODA SAI, SAI, SAI, Ô PIABA 

 

Essa é uma brincadeira de roda onde uma criança deverá ficar no centro e as outras 

devem girar a roda de mãos dadas. Num dado momento as crianças param de girar e vão 

imitando os gestos de que falam a letra da canção, acompanhando a criança que está no meio. 

No final da canção, a criança do meio deverá escolher uma colega que será a próxima a ficar 

no centro da roda. Ela a escolhe dando uma umbigada, empurrando a sua barriga na barriga 

do colega, umbigo com umbigo, reproduzindo o gesto sugerido no último verso da canção. 

 
Sai, sai, sai ô piaba 

Saia da lagoa 
Sai, sai, sai, ô piaba 

Saia da lagoa 
Bota a mão na cabeça 

Outra na cintura 
Dá um remelexo no corpo 

Dá uma umbigada na outra. 
 

 
                                        Foto 4 A: BRINCADEIRA DE RODA SAI, SAI, SAI, Ô PIABA  

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCADEIRA CANTADA – TRÊS, TRÊS PASSARÁ... 

 

Essa brincadeira é cantada e consta de competição também. Antes de começar, o 

grupo escolhe duas participantes, através de alguma fórmula de escolha, como “par ou 

ímpar”. Cada uma delas vai disputar quem conseguirá atrair mais colegas a partir da fruta ou 

da cor, ou do objeto que cada uma deseje representar. Elas ficarão uma em frente à outra 

formando um túnel com as mãos, pelo qual o restante do grupo terá que passar em fila, num 

formato de trem (a de trás coloca as mãos nos ombros da que está na frente). A primeira da 

fila vai puxando as demais, dando um direcionamento, fazendo curvas, ziguezagues, até 

passar por debaixo do túnel. À medida que vão circulando, vão cantando uma canção. 

 

 
           Foto 5A: BRINCADEIRA CANTADA “TRÊS, TRÊS PASSARÁ” 

           Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Três, três passará 
Derradeiro ficará 

Bom vaqueiro, bom vaqueiro 
Dá licença de eu passar 

Com meus filhos pequeninos 
Para acabar de criar. 

 

Assim que o verso acaba, as duas participantes que estão disputando prendem uma das 

crianças da fila, com os braços sobre o seu pescoço. O resto do grupo continua circulando e 

cantando enquanto esta que foi presa escolhe com um tom de voz baixo qual a fruta ou a cor 

vai querer. Assim que escolher, passa a ficar atrás da criança que representa a fruta que ela 
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escolheu. Ao passo que vão circulando e que as crianças vão escolhendo cada uma a sua fruta 

ou cor, vai-se formando, atrás dos que estão disputando, uma fila de crianças. No final da 

brincadeira, quando todos já tiverem escolhido a sua fruta ou cor, a criança que conseguiu 

atrair mais colegas ganha o jogo.   

 

BRINCADEIRA DE RODA DONA RATINHA 

 

Forma-se uma roda de mãos dadas com uma criança no centro e outra do lado de fora 

da roda. É uma brincadeira de roda que culmina numa brincadeira de pega-pega. As crianças 

cantam um parlenda que, neste caso, são frases ritmadas com perguntas e respostas. A criança 

que fica no meio da roda responde às perguntas da criança que está do lado de fora. Enquanto 

isso a roda vai girando. Num dado momento, quando a última pergunta é feita e a criança do 

meio responde um número qualquer, o grupo começa a contar alto, de modo ritmado, até 

chegar ao número pronunciado por esta criança. Ela então se põe a correr em ziguezague por 

entre as crianças que compõem a roda, indo atrás daquela que está do lado de fora, que 

também corre tentando não ser pega. No momento da corrida, todas, ainda de mãos dadas, 

levantam os braços, para que as crianças corram por baixo deles. Caso a criança consiga pegar 

a outra, esta continua no centro da roda. Caso não consiga, a criança que conseguiu se livrar é 

que vai para o centro. A criança que está fora da roda inicia: – Dona Ratinha está em casa? – 

Não! – Que horas ela chega? – Dez horas! Todos cantam: – Uma hora, duas horas, três 

horas...  Até chegar ao número dez.  

 

 
Foto 6A: Brincadeira de roda Dona Ratinha 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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PARLENDAS CANTADAS COM AS PALMAS DAS MÃOS 

 
BRINCADEIRA “ERA UMA VEIA...” 

 
Essa brincadeira se brinca em dupla. Uma criança fica em frente à outra. Elas cantam a 

parlenda batendo palmas, uma na mão da outra e fazendo gestos sugeridos pela sua letra. 

 

Era uma véia 
Que se chamava 

Alabela 
Ela caiu 
Mostrou 

A calcinha dela 
Verde e amarela 

Cor do Brasil 
Bate palma 

É o véio 
Batom 

Eu tiro o ba 
E deixo o tom 
O masculino 

Feminino 
Água gelada 

Suco de limão 
Quem se mexer 

Vai tomar um beliscão 
Na ponta do dedão! 

             

  
Foto 7A: Parlenda “Era uma veia” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007  
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BRINCADEIRA “BORBOLETINHA” 

 

É uma brincadeira cantada que também se brinca em dupla. Uma criança fica em 

frente à outra. Elas cantam a música, batendo palmas uma na mão da outra e fazendo gestos 

imitando a letra da música. 

 

Borboletinha 
Ta na cozinha 

Fazendo chocolate 
Para a madrinha 

Poti, Poti 
Perna de pau 
Olho de vidro 

Nariz de pica-pau, pau, pau. 
 

 
Foto 8A: Parlenda Borboletinha 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCADEIRA “ANDOLETÁ” 

 

É uma brincadeira que se brinca em roda. As crianças formam uma roda dando as 

mãos da seguinte forma: as palmas das mãos devem ficar para cima. Uma fica embaixo da 

mão da colega à esquerda e a outra em cima da mão da colega à direita. Isso permitirá que 

uma criança possa bater na palma da mão da colega e retornar à posição inicial sem desfazer a 

roda. Então as crianças vão cantando a parlenda batendo a mão na mão da colega, uma de 

cada vez, no sentido horário, até completar a rodada. A última que receber a palma deverá sair 

da roda. A criança que ficar por último (a roda diminui até ficarem duas crianças) é a 

vencedora.  

 

Andoletá 

Lê peti peticolá 

Lê café com chocolá 

Andoletá 

 

 
        Foto 9A: Brincadeira “ANDOLETÁ” 

        Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCADEIRAS VARIADAS DE MENINAS  

 

BRINCADEIRA “CAÍ NO POÇO” 

 

Essa brincadeira ocorre da seguinte maneira: um grupo de crianças fica de pé 

formando uma fileira e seleciona duas integrantes. Uma tem que ficar com os olhos vendados 

enquanto a outra deve guiá-la. A criança que tem os olhos vendados deve escolher uma, 

dentre as integrantes da fileira, que vai substituí-la e o faz da seguinte forma: Diz a quem está 

a guiá-la: – Caí no poço! E esta lhe pergunta: – Quem te tira? Ela responde: – Meu bem. 

Então o guia aponta para os integrantes do grupo perguntando à que está de olhos vendados: – 

É essa? É essa? Quando a pessoa de olhos vendados diz "é" então o guia pergunta: PERA, 

UVA, MAÇÃ OU CHICLETE?  E ele tem que escolher. Cada uma dessas frutas representa 

uma ação (abraço, beijo, aperto de mão etc.) que a de olhos vendados deverá fazer com a 

colega que escolheu. Ela só saberá quem é, quando desvendar os olhos.  

 

 

         Foto 10A: Brincadeira “Caí no poço” 
         Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCADEIRA “COELHINHO SAI DA TOCA” 

 

As crianças formam vários círculos no chão. Cada um deles representa uma toca. Cada 

toca deverá ser ocupada por uma criança (um coelhinho), sendo que um coelhinho fica de fora 

sem a sua toca. Uma pessoa do grupo é escolhida para gritar: “Coelhinho, sai da toca!". Nessa 

hora, todos os coelhinhos saem de suas tocas, procurando trocar de toca. Aquele que está sem 

a toca deverá ficar atento para tentar tomar para si uma delas. Quem ficar sem toca, tem que 

esperar outra rodada para tentar adquiri-la novamente. 

  

 

          Foto 11A: BRINCADEIRA “COELHINHO SAI DA TOCA” 
          Fonte: Rosa Nunes, 2007  
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BRINCADEIRA DE DURO-DURO 

 

 

É uma brincadeira que se brinca em dupla. Uma criança segura firme na mão da outra 

esticando o corpo, tencionando-o para trás. Depois começam a girar rápido sem deixar que as 

mãos se desgrudem até ficarem tontas.  

 

 
       Foto 12A: Brincadeira Duro-duro 

     Fonte: Rosa Nunes, 2007  
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BRINCADEIRA DE DESFILE 

 

As crianças formam uma fila e desfilam juntas ou desfilam de uma a uma. No 

momento em que estão desfilando a platéia bate palmas torcendo por uma delas.  

 

 
              Foto 13A: BRINCADEIRA DE DESFILE  

              Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227 

APÊNDICE B - REGRAS DAS BRINCADEIRAS DE MENINOS 

 

BRINCADEIRAS COM BOLA 

 

BRINCADEIRA DE BABA 

 

Esta brincadeira é baseada no Jogo de Futebol, uma categoria esportiva muito 

praticada e apreciada no Brasil, onde a bola é conduzida pelos jogadores com os pés. A 

brincadeira de baba se vale apenas de algumas regras desse esporte, quando é praticada por 

crianças. O Baba (que em outras regiões é chamado de Pelada), quando jogado por adultos é 

uma prática amadora do Jogo de Futebol. Neste caso, as regras oficiais do jogo esportivo 

costumam ser cumpridas. Já as regras do Baba, quando jogado por crianças, são acordadas por 

cada grupo, podendo variar a depender da idade dos participantes e de outras variantes como a 

cidade, o bairro etc. 

     

 
                Foto 14A: BRINCADEIRA DE BABA 

                Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 

Nesta escola, as crianças dividem o grupo para formar dois times. Cada time ocupa um 

lado do campo que é dividido ao meio. O campo pode ser feito a partir de qualquer espaço 
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amplo, tendo apenas que ser demarcado no meio de modo a cada time ocupar um lado. As 

crianças, aqui, aproveitavam o espaço do próprio campo de futebol pertencente ao povoado. 

Uma criança de cada time ocupa a posição de goleiro, em frente da trave. A trave é um espaço 

demarcado com mais ou menos dois metros, que fica nas extremidades do campo. Cada time 

possui uma. O goleiro é o integrante do time que deve defender a bola que é lançada pelos 

adversários para ultrapassar a trave. Assim como no jogo de futebol, o objetivo é fazer pontos 

a partir das bolas que conseguem atravessar a defesa do goleiro e ultrapassar a trave. Este 

feito tem o nome de Gol. As crianças de cada time vão tocando a bola, uma para a outra até se 

aproximarem da trave do adversário para fazer o Gol. Um time tenta tirar a bola do outro 

neste trilhar em direção à trave. Não há, aqui, uma posição definida para os jogadores como 

acontece no Jogo de Futebol (os que ficam no ataque, os que ficam na defesa etc.) sendo que 

todos buscam chutar a bola em direção ao gol.  

 

BRINCADEIRA GOL a GOL 

 

Uma criança apenas é o goleiro e outras chutam para fazer pontos (Gol). Cada qual 

joga por si. Quem fizer mais pontos é o vencedor. A trave é demarcada com sapatos, com 

algum graveto ou outro objeto e normalmente fica em frente a um muro, que serve de amparo 

da bola chutada. A bola é lançada forte, fazendo um barulho quando bate no muro.  

                     

 
   Foto 15A: BRINCADEIRA GOL a GOL 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCADEIRA ASSA-ASSA 

 

Uma criança que está com a bola chuta em direção à perna de outra criança para fazer 

arder. Essa tenta descontar ou jogá-la em outra criança do mesmo modo. E a bola vai 

circulando de pé em pé.  

 

 
               Foto 16A: BRINCADEIRA ASSA – ASSA 

               Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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A BRINCADEIRA DE CINCO CORTES 

 

Esta brincadeira pode acontecer com a quantidade de crianças que queira participar. 

Ela se dá do seguinte modo: as crianças se reúnem em roda e buscam passar a bola de mão em 

mão, tocando-a com os dedos, como no jogo de vôlei, de maneira aleatória, ou seja, elas 

jogam a bola para quem quiser e a criança escolhida precisa recebê-la, sem deixá-la cair no 

chão, buscando jogá-la imediatamente para outra criança. Ao fazerem circular a bola por 

cinco crianças, a que foi a quinta tem que jogar a bola de maneira forte e rápida para outra 

criança e esta precisa segurá-la. A esta ação elas chamam de “cortar”, daí o nome da 

brincadeira.  

 

 
         Foto 17A: BRINCADEIRA CINCO CORTES 

         Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 

Se por acaso esta criança deixar a bola cair no chão, sai da brincadeira e precisa 

esperar outra partida para participar novamente. Se em outro momento do jogo alguma 

criança deixa a bola cair no chão, também sai da brincadeira. A criança pode utilizar, caso 

seja necessário, outras partes do corpo para amparar a bola, como os pés, os ombros, a cabeça. 

O mais importante é não deixá-la cair no chão. 
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BRINCADEIRA DAS BOLINHAS DE GUDE 

 

BRINCADEIRA DA BOLINHA DE GUDE “PITO E PALMO” 

     

Essa brincadeira parece que se brinca em dupla, pois não tive a oportunidade de 

observá-la com mais de duas crianças participando. É uma das brincadeiras que consta de 

regras mais simples. Ela acontece do seguinte modo: uma criança coloca uma bolinha de gude 

no chão e o seu adversário tenta acertá-la com a sua bolinha, jogada a uma distância 

combinada. Caso acerte (eles chamam esse feito de pito), a criança ganha a jogada, e tem 

direto a jogar novamente. 

 

 
                    Foto 18A: BRINCADEIRA DA BOLINHA DE GUDE “PITO E PALMO” 

                    Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 

Se por acaso não conseguir acertar a sua bolinha de gude na bolinha do colega, o que 

vai determinar se ganhou é o seguinte: se a sua bolinha de gude caiu muito distante da bolinha 

do colega, ele perdeu e tem que ceder a sua vez de jogar, mas se caiu próxima à gude do 

colega, eles procuram medir a distância entre elas com um palmo. Caso a distância entre as 

bolinhas meça exatamente um palmo, a criança também ganha a jogada e pode jogar 

novamente. Não ficou claro, para mim, se a criança ao ganhar fica com a gude do colega. 

Dava-me a impressão de que não havia, aí, a perda da bolinha, pois ficava cada qual com a 

mesma bolinha de gude até a brincadeira acabar. 
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BRINCADEIRA DA BOLINHA DE GUDE “TRIÂNGULO” 

 

Nesta brincadeira podia participar quantas crianças quisessem. Ela se dava da seguinte 

forma: As crianças riscavam, inicialmente, um triângulo no chão cujos lados tinham em torno 

de dois palmos de comprimento. Depois, cada criança colocava uma bolinha de gude dentro 

do triângulo. A esse gesto elas davam o nome de “casar”.  Cada criança tinha que jogar com 

pelo menos duas bolinhas de gude: uma ela tinha que deixar dentro do triângulo e a outra ela 

ficava na mão para arremessar. Depois elas riscavam uma linha com dois metros de 

comprimento, com uma distância de mais ou menos dois a três metros do triângulo. Essa linha 

ficava perpendicular ao triângulo, como que demarcando uma distância ou uma linha de 

partida. 

 

 
Foto 19A: BRINCADEIRA DA BOLINHA DE GUDE “TRIÂNGULO” 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 

Antes de começar a brincadeira, cada uma das crianças arremessava a bolinha de gude 

que tinha em mãos, estando há uma posição próxima ao triângulo, tentando acertar a linha 

perpendicular. Caso acertasse exatamente a linha com a sua bolinha, ela seria a primeira a 

jogar (incrivelmente, vi isso acontecer muitas vezes!). A ordem em que as outras crianças, do 

segundo lugar em diante, teria que jogar era a seguinte: se uma criança jogasse a sua bolinha 

de gude e esta ultrapassasse a linha perpendicular, essa seria a última a jogar. Se as bolinhas 
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de gude porventura caíssem antes da linha, sem ultrapassá-la, quanto mais próximas ficassem 

da linha, a criança que a tinha jogado ocupava o lugar de vantagem na ordem da jogada, ou 

seja, a criança que tinha arremessado mais próximo à linha jogava em segundo lugar e assim 

por diante. Acordado isso, o jogo começava.  Quem inicia arremessa a sua bolinha de gude no 

triângulo para tentar atirar nas bolinhas de gude que estão dentro dele, lançando-as para fora. 

Esse arremesso deve ser feito da seguinte distância: a criança se posiciona na linha 

perpendicular, que havia sido riscada antes, para definir a ordem dos jogadores e arremessa a 

gude na direção do triângulo. Caso consiga acertar uma ou mais gudes do triângulo lançando-

as para fora dele, a criança ganha a jogada e pode ficar com a gude ou com as gudes que 

conseguiu tirar do triângulo e tem o direito de jogar novamente. Caso acerte de novo, joga de 

novo até errar ou ganhar completamente o jogo. Nestas outras jogadas posteriores, a criança, 

em vez de se posicionar na linha do início, se posiciona no local onde a sua gude caiu (a gude 

que havia sido arremessada para acertar no triângulo). Caso, ao arremessar a sua gude, ela for 

parar dentro do triângulo, mesmo que ela tenha atingido alguma outra gude e esta tenha se 

deslocado para fora, a criança fica fora da brincadeira. As expressões “Pé sujo”, “Livrado”, e 

“Deu Carreira”, querem dizer o seguinte:  

a) Pé Sujo: quando uma criança joga a gude e ela cai no pé de alguém que esteja 

jogando ou não. A criança atingida poderá, se quiser, prender a gude com o pé e aí “suja”, 

porque ele não deixa o jogador jogar mais, ou então, caso queira, pode devolver a gude para a 

criança e deixá-la jogar novamente (trata-se de um dos critérios subjetivos, do qual falara 

anteriormente, pois tudo vai depender da ponderação da criança atingida, da simpatia que esta 

sente pelo dono da bolinha, do seu estado emocional do dia, etc.).  

b) Livrado: quando duas crianças combinam que vão jogar juntas. Sendo assim, no 

final do jogo, a dupla tem que dividir as gudes que cada um conseguiu ganhar. No meio do 

jogo, se um atinge a bola do outro, neste caso este outro está “livrado”, é como se a bola fosse 

sua. 

c) Deu Carreira: quando uma criança, ao jogar a sua gude, atingir alguma dentro do 

triângulo e ao mesmo tempo atingir alguém, mesmo que de raspão, ela tem que jogar de novo.      

Há muitas outras expressões, muitas regras em pormenores que não consegui 

aprender. Teria que ficar apenas me dedicando à brincadeira das bolinhas de gude para dar 

conta dos detalhamentos dessa brincadeira. Creio que este enfoque, inclusive, seria uma 

interessante possibilidade de pesquisa. Seria um excelente objeto. Já resultaria numa 

dissertação.  
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BRINCADEIRAS VARIADAS DE MENINO 

 

BRINCADEIRA DE CARRINHO 

 

 
             

 
Foto 20A: BRINCADEIRA DE CARRINHO 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 

 
 
 

 
 

   Foto 21 A: BRINCADEIRA DE LUTA 1 
Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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                BRINCADEIRA DE MEDIR MÒVEIS COM CORDÃO 
 

             

               
                                            
                                           Foto 22: BRINCADEIRA DE MEDIR MÒVEIS COM CORDÃO 
                                                                         Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 
BRINCADEIRA DE PIPOCO 

 

Um brinquedo feito com dobradura de papel (origami), como aqueles barquinhos ou 

chapeuzinhos de soldados feitos de papel. Para ser feito requer uma seqüência grande de 

dobraduras. Esse brinquedo depois de feito, a criança deve arremessá-lo forte com a mão e 

esse impulso provoca uma abertura da dobradura e com isso um barulho (um pipoco!) como 

se fosse uma bexiga estourando. 

                    

 
Foto 23 A: Brincadeira de pipoco 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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APÊNDICE C - BRINCADEIRAS DE MENINO E DE MENINA  
 
 

BRINCADEIRA DE CORRIDA 
 

Esta brincadeira acontece da seguinte forma: uma criança é o juiz e se posiciona num 

local donde poderá assistir à corrida no seu percurso total. As crianças marcam um ponto de 

partida (uma linha horizontal, onde os participantes devem se posicionar em fileira) e um 

ponto de chegada (outra linha horizontal em paralelo a linha de partida a uma distância desta, 

a combinar com os participantes). A criança que é o juiz dá um sinal com a voz para as outras 

começarem a correr e ver quem consegue chegar primeiro na linha de chegada.  

              

 
         Foto 24 A: BRINCADEIRA DE CORRIDA A       

               Fonte: Rosa Nunes, 2007 
  

 
Foto 24 A: BRINCADEIRA DE CORRIDA B 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCADEIRA DE PULAR CAPOEIRA 
 

 

As crianças se juntam para dar cambalhotas, imitando os passos da capoeira, umas em 

frente às outras. 

 

 

 
                                                                  Foto 26 A: Brincadeira de capoeira 

                                                           Fonte: Rosa Nunes 
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BRINCADEIRA DE SUBIR EM LUGARES ALTOS 
 
SUBINDO EM ARVORES 
 

As crianças subiam nas árvores e costumavam pendurar-se nos seus galhos e pular lá 

de cima.  

                 

                             
            Foto 27A: SUBINDO EM ÁRVORES  

            Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 

BRINCADEIRA DE SUBIR NA TORRE DA TELEVISÃO 
 

Uma criança sobe na frente e as outras sobem atrás. A criança de trás pode ficar 

prendendo as demais (elas chamam a isso de castigo) e só liberar a passagem quando quiser. 

 

 
                  

Foto 28 A: SUBINDO NA TORRE DA TELEVISÃO 
Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCADEIRA DE SUBIR NO SUPORTE DA ANTENA PARABÓLICA 
  

As crianças sobem para depois pular e ver quem consegue pular obtendo uma 

distância maior da antena, como se faz na categoria esportiva do salto à distância.   

 

              
                               

Foto 29 A: BRINCANDO DE SUBIR NO SUPORTE DA ANTENA PARABÓLICA 
                         Fonte: Rosa Nunes 

 
 
SUBIR NO SUPORTE DA TELEVISÃO 
 

 
  Foto 30A: BRINCANDO DE SUBIR NO SUPORTE DA TELEVISÃO  

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCAR DE DESENHAR 
 
NO QUADRO NEGRO 
 

                
Foto 31 A: Desenhando no quadro 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 

BRINCAR DE OLHAR BICHINHOS E PLANTAS 
 
OLHANDO FLORES 
 

                                  
Foto 32 A: OLHANDO FLORES  

  Fonte: Rosa Nunes, 2007   
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OLHANDO CASA DE MARIMBONDO 
 

 
                                        Foto 33 A: OLHANDO CASA DE MARIMBONDO 

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
 
OLHANDO INSETO NA PAREDE 
 

 
 
                                                      Foto 34 A: OLHANDO INSETO NA PAREDE  

Fonte: Rosa Nunes, 2007 
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BRINCAR DE CHUPAR FRUTA COM SAL 
 

 
                                        Foto 35A: BRINCAR DE CHUPAR FRUTA COM SAL 
                                                           Fonte: Rosa Nunes, 2007 

 
PICULA 

 
É uma brincadeira que acontece assim: através de uma fórmula de escolha, como “par 

ou ímpar” ou “zero ou um”, as crianças escolhem quem vai correr atrás das outras e pegar 

uma delas que vai ser a próxima a pegar. Há um local que é determinado para ser a Picula 

(uma parede, um poste, uma árvore etc.): a criança que estiver tocando nele estará salva de ser 

pega. 

 

 
          Foto 36 A: BRINCADEIRA DE PICULA        

           Fonte: Rosa Nunes, 2007 


