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RESUMO

O estudo se propôs a analisar o que dizem ou expressam as crianças sobre
o brincar na escola, no 1º ano do Ensino Fundamental, no propósito de descrever
como e porque o brincar está presente no espaço educacional que frequentam,
tendo em vista que, a despeito dos limites e sanções impostos pela escola,
persistem com estas atividades. O estudo contou com a colaboração de doze
crianças de 6 e 7 anos, que frequentavam uma escola municipal de Salvador. Para o
encaminhamento do estudo, nos baseamos nos procedimentos da metodologia da
pesquisa qualitativa, utilizando como instrumentos: observações, que foram
registradas em um diário de campo; fotografias das crianças brincando nas áreas
externas; como também, entrevistas semiestruturadas ou interlocuções com as
crianças, mediadas por fotografias contendo episódios de situações de brincadeira
por elas vivenciadas. A pesquisa foi embasada na perspectiva sócio-histórica e nos
estudos que vêm sendo realizados nessa mesma perspectiva sobre o fenômeno
estudado, por acreditar que vivemos inseridos em relações sociais constituídas no
curso das diferentes histórias humanas e nelas as crianças constroem seu processo
de desenvolvimento. As análises revelaram que o brincar não é uma ação proibida
na escola, porém o tempo permitido para que este fenômeno aconteça é bastante
resumido e limitado na sua rotina. O estudo mostrou que o brincar esteve presente
na sala e fora dela, ainda que na sala tenha se manifestado de forma discreta e/ou
dissimulada sem a permissão da professora. Portanto, consideramos essencial que
a escola reconheça o brincar como uma ação tão importante quanto propiciar um
trabalho pedagógico, e ainda, que propicie condições para a participação efetiva da
criança no processo de ensinar e aprender, dando espaço para ela expressar suas
necessidades e que estas sejam respeitadas.
Palavras – chave: Brincar. Criança. Ensino Fundamental. Escola.

ABSTRACT

We analyze children's discourse about playfulness in the first year of
Brazilian elementary school so as to describe how and why play is present in their
educational space, considering that despite of limitations imposed by the school, they
nevertheless persist in playing. Fieldwork was done with 12 children (6 and 7 years
old) from a municipal school of Salvador (Bahia, Brazil). We opted for a qualitative
research based upon observation, fieldwork diary, photos, as well as half-structured
interviews and other type of oral interactions. As we believe that children are
constructing their own development process, we are inserted in a social-historical
framework. Our results show that play is not prohibited in school but it remains strictly
limited in time. We show that play is present out and in the classroom however the
later is more discrete or dissimulated and without the teacher's authorization. We
thus consider essential that school gets back to play, as we believe it is of the same
importance as pedagogical tasks, and can create condition for the true participation
of children in the teaching-learning process, giving space for the expression and the
respect of their needs.
Keywords: Play. Children. School.

RESUMEN

El estudio se propuso a analizar lo que expresan los niños sobre el jugar en
la escuela, en el primer año de la enseñanza fundamental, con el propósito de
describir cómo y porqué el jugar está presente en el espacio educacional, incluso
con todas sanciones y límites impuestos por la escuela. El estudio fue realizado con
la colaboración de doce niños, entre 6 y 7 años, de una escuela municipal de
Salvador. Para su encaminamiento, nos apoyamos en los procedimientos de la
metodología de investigación cualitativa, utilizando como instrumentos:
observaciones registradas en un diario de campo; fotografías de los niños jugando
en el patio; así como, entrevistas semiestructuradas o interlocuciones con los niños,
mediadas por fotografías conteniendo episodios de situaciones de juegos por ellos
vivenciados. La investigación se embazó en la perspectiva socio-histórica y en los
estudios que están siendo realizados con este mismo enfoque, por creer que vivimos
inseridos en relaciones sociales constituidas en la trayectoria de las diferentes
historias humanas, y en ellas los niños construyen su proceso de desarrollo. Los
análisis revelan que el jugar no es una acción prohibida en la escuela, pero el tiempo
destinado a esta tarea es muy limitado en su rutina. El estudio mostró que el jugar
estuvo presente en el aula, y fuera de ella, aunque, en el aula se haya manifestado
de forma discreta y/o disimulada, sin la permisión de la maestra. Por lo tanto,
consideramos esencial que la escuela reconozca el jugar como una acción tan
importante cuanto propiciar un trabajo pedagógico, y sobre todo que favorezca
condiciones para la participación activa de los niños en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, dándoles espacio para expresar sus necesidades y que estas sean
respetadas.
Palabras-claves: Jjugar. Niños. Enseñanza fundamental. Escuela.
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1 A ESCOLA E O BRINCAR: uma relação possível?
“Sem a curiosidade que me move, que me
inquieta, que me insere na busca, não aprendo
nem ensino".
PAULO FREIRE.

A inquietação e o desejo de conhecer mobilizam a realização deste estudo,
que investiga o significado do brincar na escola, na perspectiva de crianças que
cursam o 1º ano do ensino fundamental, em uma escola pública da rede municipal
de ensino de Salvador, focalizando principalmente as relações destas crianças com
o brincar, propiciados por esta instituição e seu significado na perspectiva delas
(crianças) dentro da sala e fora dela, no espaço escolar.
A experiência escolar das crianças pode ser marcada por uma mudança
brusca na organização e no currículo escolar, que acontece na passagem de um
segmento para outro, quando da transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental. O primeiro apresenta uma organização curricular que valoriza o
brincar e o movimento e o segundo é estruturado num currículo que substitui as
atividades citadas pelas centradas nos conteúdos. Estes aspectos, além de
descrever os desafios vivenciados pelos sujeitos de nossa investigação, desvelam
indícios de representações escolares partilhadas por estas crianças quando
confrontadas com os desafios vividos na segunda etapa de escolarização.
Nosso estudo se integra aos trabalhos produzidos a partir do início do século
XXI, como os de Gebien (2011), Patiño (2010) e Delfin (2012), que investigaram o
brincar na escola do ensino fundamental, a partir do que dizem as crianças enquanto
sujeitos integrantes de um processo sócio-histórico e, ao mesmo tempo, portadores
de singularidades. Faz parte, ainda, dos estudos que propõem a investigação sobre
as crianças como protagonistas, a exemplo dos trabalhos de Sodré (2006);
Sarmento (2007); Vasconcelos (2007); Bichara (1994).
A dimensão da construção desta pesquisa se relaciona à identificação da
perspectiva de análise das crianças, com vistas à compreensão do significado que
elas atribuem ao brincar na escola e a relacionar estes achados com os embates
teóricos que permeiam as discussões sobre as crianças e o brincar na escola do
Ensino Fundamental.
A questão que deu origem a esta pesquisa faz parte de uma problemática
que vem permeando a escola pública do município de Salvador, que trabalha com
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os anos iniciais do Ensino Fundamental e que perpassa pelo ‘brincar’ em relação às
demais atividades realizadas no espaço escolar. Portanto, este estudo se propõe a
conhecer o significado do brincar na perspectiva de crianças que iniciam o processo
educacional no Ensino Fundamental, bem como descrever como o brincar está
presente dentro da escola no dia a dia, tendo em vista os limites e as atividades, tal
como são organizadas para esta segunda etapa da educação básica.
Essas questões ganham novas nuances em razão, sobretudo, do papel do
brincar no processo de desenvolvimento da criança, explicitado por autores como:
Vigotski (2007), através de pesquisas realizadas acerca da função do brincar no
desenvolvimento da criança; e Leontiev (2010), em estudos sobre os princípios
psicológicos do brincar. Além disso, importa-nos refletir sobre o significado do
brincar que permeia os espaços educacionais e, mais especificamente, do brincar na
perspectiva da criança, de modo a contribuir para o debate sobre a forma como a
escola trata as crianças e suas participações no processo educaional. Caminhar por
esta via, no entanto, só é possível se iniciarmos abordando o paradigma da criança
como “um ser fraco e incompleto.” (KRAMER, 2003, p. 21).
Essa marca da criança como um ser diferenciado das demais idades é
consequência de um processo histórico facultado ao ser humano de pouca idade,
que, por força de mudanças sociais e históricas, foi se afastando do mundo adulto e
se tornando dependente do adulto ou visto como aquele que não está pronto. De
acordo com Sarmento (2008, p. 20), “[...] as crianças, não sendo consideradas como
seres sociais plenos, são percepcionadas como estando em vias de ser, por efeito
da ação adulta sobre as novas gerações.”
A condição social da criança, ao longo da história, foi gradativamente se
constituindo a partir de sua dependência econômica, social e política. De acordo
com os registros históricos analisados por Ariès (2011), a criança aparece, na Idade
Média, em episódios que demarcam as etapas da vida de forma cronológica e
funções sociais. Sua idade cronológica indicava a função biológica e social. Como
exemplo, o autor aponta que um ser humano com idade de zero (0) a sete (7) anos
estava alocado na primeira idade, que corresponde:

[...] a infância que planta os dentes, e essa idade começa quando a
criança nasce e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que
nasce é chamado de enfant (criança), que quer dizer não falante,
pois nessa idade a pessoa não pode falar bem nem formar
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perfeitamente as palavras, pois ainda não tem dentes bem
ordenados nem firmes, [...]. Após a infância, vem a segunda idade...
chama-se pueritia e é assim chamada porque nessa idade a pessoa
é ainda como a menina do olho, como diz Isidoro, e essa idade dura
até os 14 anos. (ARIÈS, 2011, p. 6).

No que foi colocado acima pelo autor, fica fácil compreender o papel social
que foi reservado à criança nesse período da história, o que leva a pesquisadores
como Ariès e Sarmento afirmarem a ocultação da categoria ‘infância’ com suas
funções sociais na Idade Média. Sarmento (2007, p.35) acrescenta que: “[...] todos
os processos de qualificação da infância por negação constituem, efetivamente, um
ato simbólico de expressão de adultocentrismo e a projeção ideológica sobre a
infância de concepções essencialistas sobre a condição humana”.
Essas perspectivas apresentadas pelos autores imediatamente acima
exprimem um pouco da complexidade e da dificuldade de se discutir sobre a criança
enquanto ser social, como um ser atuante, que sente, que tem voz e que merece ser
escutado como os demais componentes de outras categorias sociais.
Investigar como o brincar está presente na escola do ensino fundamental
tendo as crianças como sujeitos colaboradores, bem como a importância e o
significado deste ato no processo de desenvolvimento delas, é o desafio que
assumimos neste estudo. Logo, é importante refletir sobre a concepção de
significado, levando em consideração a teoria do significado, possuindo como base
o objeto e seu estado de coisas, e a sua representação enquanto expressão
linguística apresentada pelo sujeito. (HABERMAS, 2002).
De acordo com a interpretação de Habermas sobre a teoria do significado,
podemos dizer que o significado é a representação que o sujeito atribui a um objeto
ou expressão linguística. Desse modo, podemos dizer também que é a relação entre
linguagem e mundo, entre proposição e estado de coisas.
Por conseguinte:

[...] o significado de uma proposição assertórica é o estado de coisas
que ela reproduz; e se essa proposição é verdadeira exatamente
quando o estado de coisas expresso existe ou é o caso; então nós
compreendemos a proposição na medida em que conhecermos as
condições sob as quais ela é verdadeira. (HABERMAS, 2002, p.110).
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Segundo o autor, para percebermos uma proposição,

faz-se necessário

conhecermos o seu conteúdo semântico. Sendo assim, é nessa perspectiva que
buscaremos conhecer através das crianças com idade entre 6 e 7 anos, que
colaborarão com a pesquisa, o que dizem ou expressam sobre o brincar na escola,
dando-nos possibilidade de depreender o significado que atribuem ao brincar na
escola do Ensino Fundamental.
Partimos do pressuposto que as crianças necessitam de espaço para
brincar, como também de canais de diálogo em diferentes instâncias da escola e
ainda, que devem ser consideradas como sujeitos atuantes na sociedade,
respeitadas em suas especificidades e reconhecidas como cidadãs, que pretendem
aprender novos conhecimentos e ampliar seu repertório cultural. Entretanto, para
que isso aconteça, cabe retomar uma questão indicada por Sodré (2002, p. 66),
quando aponta que: “é preciso que se tenha clareza sobre o conceito de criança ou
de infância, construído socialmente ao longo da história”.
Para isso, deveremos nos remeter à teorização de infância trazida por
Sarmento (2007, p.16), que inscreve a infância como “uma categoria social, do tipo
geracional e um grupo social de sujeitos ativos, que interpretam e agem no mundo.”
Essa concepção de infância é pertinente com o que aponta Vigotski (2007) acerca
das necessidades da criança ser e estar no mundo.
Vigotski (2007, p.108) assinala que:

Se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos que são
eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de
entender seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro,
porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada
nas motivações, tendências e incentivos. Aquilo que é de grande
interesse para um bebê, deixa de interessar uma criança um pouco
maior. [...] se não entendermos o caráter especial dessas
necessidades, não podemos entender a singularidade do brinquedo
como uma forma de atividade.

Sendo assim, à medida que a criança se relaciona com outros seres
humanos e com o meio ambiente que está a sua volta, faz descobertas acerca do
mundo em que está inserida, bem como percebe aspectos próprios dos
comportamentos que fazem parte de uma cultura. Esse movimento vai modificar
seus interesses e necessidades, uma vez que está em constante processo de
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descoberta proporcionado, muitas vezes, pelo ato de brincar. Esta proposição é
concernente com o que reputa a Psicologia Sócio-histórica.
Cerisara (1998) afirma que a Psicologia Sócio-Histórica reconhece a cultura
como parte essencial da vida, concordando com Vigotski (2007). Este último enfatiza
que todo ser humano inserido na cultura é possuidor de capacidade criadora e que a
base dessa capacidade está na combinação do antigo com o novo. Além disso,
observa que o brincar exerce uma considerável influência no desenvolvimento da
criança, uma vez que é nas situações de brincadeira que a criança aprende a agir no
campo cognitivo, ao invés de se limitar exclusivamente ao campo visual externo.
Vigotski (2007, p.128) ressalta que “[...] parte da percepção humana se
estabelece a partir da percepção dos objetos que vão adquirindo significado.” Dessa
forma, podemos dizer que cada objeto passa a ter um significado, ou ainda, que o
objeto determina o significado. No entanto, em algumas situações de brincadeira,
que chamamos de “faz de conta”, a criança pode definir simbolicamente o
significado do objeto.
O ato de brincar aparece na vida do ser humano como uma das primeiras
relações que ele estabelece com o mundo. Tais relações vão se organizando e se
consolidando, ao longo de seu desenvolvimento, à medida que este ser interage
com os outros e com o meio. Essa interação, que tem início na infância, nos
primeiros anos de vida da criança, oportuniza a ela diversas formas de diálogo com
o meio em que está inserida.
No processo de interação, a criança vai significando e ressignificando o real
e o imaginário1 que fazem parte da cultura e do grupo social ao qual pertence, sendo
este ato de extrema importância para o seu desenvolvimento. A forma como os
objetos são apresentados às crianças vai depender da cultura vivenciada pelos
povos. A passagem por esses caminhos permite constituir elementos para
pensarmos no brincar como uma atividade que está presente no desenvolvimento
humano. Com apoio em Vigotski (2007), definimos o ato de brincar como uma
estratégia pela qual o ser humano recorre para se comunicar com os outros e com o
mundo. Nesse sentido, o brincar faz parte do dia a dia da criança, desde a mais
tenra idade, em situações e momentos diversos da sua vida, seja individual ou em
grupo.
1

Imaginário no nosso estudo refere-se ao mundo das ideias.
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Os objetos que constituem a base da percepção da criança são os que
fazem parte do meio ambiente que lhe é próximo e com os quais ela pode operar, e
de fato opera, mas também os objetos que os adultos utilizam, embora a criança não
seja capaz de manipulá-los, pois estão além da sua capacidade física. Tais objetos
passam, então, a ser operados pelas crianças, em situações de “faz de conta”.
Essas situações são chamadas por Vigotski (2007) de situações fictícias, que fazem
parte de um conjunto de símbolos e atributos de um grupo social. O papel do brincar
na cultura humana tem sido uma constante, em diferentes organizações culturais, no
curso da história.
A respeito da cultura, Legendre (2010, p. 463) assinala que:
A cultura não exerce apenas uma influência sobre os nossos
conhecimentos, nossos valores, nossas representações do mundo;
ela modela literalmente as nossas maneiras de pensar, pois o
desenvolvimento mental resulta justamente do domínio das
estruturas simbólicas que ela encarna.

Sendo assim, no decorrer dos tempos, os costumes dos povos foram se
modificando de acordo com as explorações, descobertas e conquistas de
instrumentos que facilitaram e se adequaram às necessidades de cada época;
destarte, o ser humano também foi se modificando e continua modificando seus
atos, bem como a maneira como vivenciou e vivencia os acontecimentos que
realiza. A cultura aqui é um elemento de valor para adensar a discussão sobre o
brincar.
Nesse traçado inicial, trouxemos alguns fragmentos sobre o ato de brincar,
com o intento de aproximar e dialogar o citado fenômeno com uma visão social e
histórica, a fim de possibilitar, nos capítulos seguintes, uma melhor compreensão
acerca da inscrição do brincar na escola, apresentando também a seguinte questão
problema: Como o brincar está presente na escola da criança do 1º ano do
Ensino Fundamental?
Questões norteadoras da pesquisa.
Consideramos pertinentes as pesquisas que enfocam a necessidade de
investigar o brincar em diferentes espaços, de reconhecer o brincar e a criança em
diversas idades, geralmente não consideradas pela escola. Em nossa pesquisa,
compreendemos que essas perspectivas de análise podem ser complementares ao
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investigar o significado do brincar através do ponto de vista da criança, e não
somente do que pensam os adultos sobre a realidade vivenciada por elas.
Partimos da conjectura de que a criança tem seu próprio ponto de vista e
potencialidade, portanto deve ser escutada, considerada em sua especificidade,
como também deve ter espaço para se expressar e contribuir para o processo de
construção do conhecimento. Assim, a escola enquanto instituição educacional,
além de olhar a criança como um ser humano em desenvolvimento que está
descobrindo o mundo a sua volta e ampliando seu repertório cultural, a escola deve
dar espaço para que isto também se concretize a partir do brincar, tendo em vista
que estas atividades contribuem para o processo de apropriação da cultura humana.
Ao brincar a criança cria e ressignifica objetos e experiências vivenciadas em seu
dia a dia, portanto, abrir espaço e tempo para o brincar pode permitir também que a
escola atue de forma integrada com a realidade de cada criança.
Com este propósito, vamos desenvolver um estudo que tem por objetivo
analisar o que dizem ou o que expressam as crianças sobre o brincar na instituição
escolar, dentro e fora da sala de aula, de uma escola pública de ensino fundamental.
Para tanto, dividimos o trabalho em quatro capítulos.
No primeiro capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos utilizados para
melhor compreender a concepção do brincar e a relação deste com a criança. No
segundo capítulo, denominado “O brincar na cultura humana”, enfatizamos alguns
aspectos da cultura que podem ter influenciado a prática do brincar na
contemporaneidade2, enfocando ainda a escola e sua inscrição enquanto instituição
de educação, seus objetivos, bem como as práticas do brincar neste espaço. No
terceiro capítulo, nomeado de “Estudos sobre o brincar”, apresentamos pesquisas
desenvolvidas sobre o brincar e a criança no Ensino Fundamental. No quarto
capítulo detalhamos as estratégias e os pressupostos metodológicos que optamos
utilizar em nosso estudo. No quinto capítulo apresentamos os dados produzidos,
analisados

e

discutidos,

obedecendo

à

seguinte

disposição:

uma

breve

apresentação dos sujeitos colaboradores e do local onde foi realizada a produção
dos dados; descrição e discussão do dia-a-dia das crianças observadas dentro e
fora da sala no lócus da investigação; em seguida, analisamos e discutimos os

2

No estudo utilizaremos o conceito de contemporaneidade tal como Lyotard (2002) quando designa
o estado das culturas após as transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência
moderna, da literatura e das artes a partir do final do século XIX.
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dados produzidos no processo de interlocução (entrevista) com as crianças
colaboradoras do estudo.
Por fim, traçamos algumas considerações finais, ressaltando os aspectos
apontados pelo estudo, tais como: o tempo e o espaço do brincar na escola nos
anos iniciais do Ensino Fundamental; a presença do brincar na sala e fora dela; o
significado que as crianças atribuem ao brincar nos diferentes espaços da escola; o
desejo das crianças com idade de 6 e 7 anos de que o brincar esteja presente em
diferentes momentos, além dos já existentes no cronograma de atividades semanais
que compõe a rotina da escola, local do estudo.
Seguindo esta trajetória, o presente estudo pode oferecer elementos para
análise sobre o brincar para as crianças, para a escola, para o proceso educacional
e para as políticas públicas para a infância.
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2 O BRINCAR NA CULTURA HUMANA
"A história é émula do tempo, repositório dos fatos,
testemunha do passado, exemplo do presente,
advertência do futuro."
MIGUEL CERVANTES

Neste capítulo discorreremos sobre o brincar numa abordagem sociohistórica, enfatizando alguns aspectos da cultura que podem ter influenciado, direta
ou indiretamente, sua prática na contemporaneidade. Para tanto, iniciaremos com
uma discussão sobre a concepção do brincar no processo de desenvolvimento
humano, seguido da apresentação de pesquisas sobre o brincar e a influência do
meio cultural.
O brincar foi se inscrevendo na história como um meio que o ser humano
utiliza para compreender o mundo que está a sua volta. Assim sendo, é uma ação
que se inicia na infância, não devendo ficar restrita somente a esta etapa da vida.
Cabe destacar que, segundo Göncü e Gaskins (2007), o brincar está presente, não
só na cultura humana, mas também na forma de interação de outras espécies. Os
autores reuniram pesquisas desenvolvidas nas perspectivas etológica, sociocultural
e aplicada, com o intento de examinar o brincar como uma atividade única e
universal nos seres humanos, com significativos resultados para o processo de
desenvolvimento.
O primeiro conjunto de pesquisas, apresentado pelos autores, procura
estabelecer continuidade e descontinuidade do brincar entre espécies diferentes. O
segundo fala sobre o caráter de universalidade do brincar como uma atividade social
e culturalmente construída. E o terceiro procura analisar a suposição de
universalidade, considerando as especificidades das aplicações variadas do brincar
na vida das crianças, a fim de explicitar que o brincar acontece em diferentes
contextos da infância. Nesse sentido, destaca-se que, independente da abordagem
teórica ou metodológica, os estudos mostram que as próprias crianças, ao
brincarem, integram vários níveis de influência em um fluxo contínuo de
comportamento

e

criatividade,

favorecendo

a

expressão

individual

e

as

especificidades de cada meio cultural.
Contudo, o modo como o “brincar” foi sendo visto, no decorrer dos tempos,
mostra-nos claramente os fatores que contribuíram para as distâncias entre adultos
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e crianças. Logo, foi um processo desencadeado por uma conjunção de fatores,
especialmente a partir das novas formas de organização do trabalho no curso da
história. De acordo com Brougére (1998, p. 21),

Antes das novas formas de pensar nascidas do Romantismo, nossa
cultura parece ter designado como “brincar” uma atividade que se
opõe a “trabalhar”, caracterizada por sua futilidade e oposição ao que
é sério. Foi nesse contexto que a atividade infantil pôde ser
designada com o mesmo termo, mais para salientar os aspectos
negativos (oposição às tarefas sérias da vida) do que por sua
dimensão positiva, que só aparecerá quando a revolução romântica
inverter os valores atribuídos aos termos dessa oposição.

Sendo assim, podemos dizer que as forças hegemônicas se valeram de uma
particularidade fundante do ato de brincar, ou seja, a relação que o ser brincante tem
com o mundo a sua volta, à qual se imprimiram atributos com o fim específico de dar
uma nova roupagem ao ato de brincar, agora como oposto ao da produção e do
trabalho, portanto não seria coisa de adulto, do ser produtivo, mas coisa de criança,
considerada um ser improdutivo.
Surge também, na Idade Moderna, mais uma indumentária para o ato de
brincar, já no período romântico, quando este ato recebe uma roupagem de alegria e
prazer, tudo o que a infância representa, como uma etapa da vida sem preocupação,
estigma também imposto pelos poderosos. A indústria e o comércio também passam
a ganhar com isso, pela produção de objetos destinados à brincadeira das crianças,
os brinquedos.
O brincar, para Brougére (1998, p. 20), “não é uma dinâmica interna do
indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa, que como
outras, necessita de aprendizagem.” Portanto, o brincar é uma ação repleta de
significados, sendo formada por um conjunto complexo de códigos, símbolos
naturais e construídos pelo ser humano, que rege a vida individual ou em grupo,
considerando as normas de comportamento e crença representadas em cada época,
segundo os valores e modos de vida inscritos em cada período e instituição.
Conforme pesquisa desenvolvida por Santos (2005, p. 14), “[...] não há uma
teoria que trate especificamente da brincadeira, nem tampouco uma teoria única
sobre este comportamento. Apesar de existir uma diversidade de estudos empíricos,
não há uma integração entre eles para formar uma teoria.” O seu trabalho teve como
objetivo estudar as brincadeiras e sua relação com o contexto no agreste sergipano.
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Santos parte do pressuposto que a brincadeira é produto de uma variedade de
fatores presentes no tempo e no espaço onde ocorre, tendo em vista que a criança,
desde o seu nascimento, quando entra em contato com o mundo exterior, vai
apresentando certos comportamentos que lhe permite sobreviver, como também
interagir com o que está a sua volta. São comportamentos que favorecem a
formação de vínculos com as pessoas e a interação com o meio, salientando que é
nesse contexto que a brincadeira surge e se desenvolve.
A autora registrou, em sua pesquisa, 55 episódios de brincadeiras
diferentes, que organizou nas seguintes categorias: simbólicas, regras, construção,
turbulentas, contingência social e de exercícios físicos. Das brincadeiras observadas
no contexto da pesquisa, as que tiveram uma maior frequência foram as simbólicas,
seguidas das de regras. Em termos percentuais, as simbólicas estiveram presentes
em 49%; as de regras, 18%; as turbulentas e exercícios físicos em 11%; 7% nas de
construção; e 4% nas de contexto social. Nas brincadeiras simbólicas, as crianças
observadas brincaram de escola, de carregar feira, de boneca/mãe, de empurrar
caixa, de procissão, de político, de andar de cavalo, de cozinhar, de presidente dos
EUA, de dirigir, de cachorro, de construir casa, de caminhão e de karaokê. Na
análise desses dados, verificamos que os resultados da autora corroboram com as
proposições de Vigotski (2007), quando afirma que os temas das brincadeiras
simbólicas das crianças estão bem próximos do cotidiano e do mundo adulto. Nesse
sentido, o brincar faz parte do dia a dia da criança independente do tempo e do
espaço que frequenta, sem restrição, inclusive na escola.
Caminhando sobre as formas de expressão do brincar, Cunha (2004) busca
descrever as brincadeiras dentro de espaços diversos: livres e vigiados, abertos e
fechados, a fim de compreender como se expressa a cultura infantil na
contemporaneidade. Nesta pesquisa, intitulada Traços da Cultura Infantil: um estudo
com grupos de crianças que brincam livremente, Cunha observa que, independente
do espaço em que a criança brinca, seja na rua, em casa, na escola, mesmo que
apareçam características diferentes, o brincar contribui para o processo de formação
infantil.
Cunha (2004, p.138-139) acredita que “[...] o olhar do adulto para o espaço e
o tempo dos brinquedos deve estar livre de toda ansiedade porque, em grupo, todo
brincar vale a pena, seja com uma arma de brinquedo, seja com um graveto, um
pião de feira ou um beyblade.” A autora acrescenta que o brincar em grupo contribui
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no processo de socialização, humanização, bem como no processo de
desenvolvimento emocional da criança.
Os recursos expressivos que fazem parte do movimento da criança com o
brincar podem ser os mais variados possíveis, como os que foram utilizados pelas
crianças surdas, conforme observação realizada por Ferreira (1998), em uma
pesquisa que teve como foco o brincar e a linguagem.
Nesta investigação, a autora teve como objetivo a análise das relações que
envolvem o uso das línguas de sinais e de recursos expressivos na composição do
pensamento, tomando a atividade do brincar como esfera propícia para entender
essas relações. Ferrreira observou crianças surdas em fase de aquisição da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), em três situações de análise.
Na primeira situação foi observado que a ação das crianças em situação de
brincadeira estava bastante presa aos significados e às características funcionais
dos objetos. Na segunda, as crianças ampliavam a significação dos objetos pelo uso
da língua de sinais e recursos expressivos. E na terceira, um elemento novo se
insere na organização do brincar, as crianças já agem utilizando o campo das ideias,
libertando-se do campo exclusivamente visual.
As situações apresentadas acima permitiram à autora observar também
como a criança surda configura os papeis culturalmente construídos no brincar, tal
como afirma Leontiev (2010), quando diz que a criança, em situações de
brincadeira, pode recriar formas de ações culturalmente vivenciadas, bem como
representar papeis percebidos em suas experiências e contatos sociais.
O brincar esteve presente em todos os períodos da história do ser humano,
desde a Antiguidade e ainda está presente na contemporaneidade, mesmo que
tenha sido olhado no decorrer dos tempos, histórico e cronológico, de formas
diferentes e em instituições diversas, porém foi e continua sendo uma forma de
expressão. Para Brougére (1998, p. 21),
O que caracteriza o jogo é menos o que se busca do que o modo
como se brinca, o estado de espírito com que se brinca. Isso leva a
dar muita importância à noção de interpretação, ao considerar uma
atividade como lúdica. Quem diz interpretação supõe um contexto
cultural subjacente ligado à linguagem, que permite dar sentido às
atividades. O jogo se inscreve num sistema de significações que nos
leva, por exemplo, a interpretar como brincar, em função da imagem
que temos dessa atividade, o comportamento do bebê retomando
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este o termo e integrando-o progressivamente ao seu incipiente
sistema de representação.

Dessa forma, o brincar pode ser considerado como uma interpretação do
contexto cultural subjacente relacionado à linguagem. Essa atividade também
emerge da necessidade que a criança tem de adentrar e agir no mundo dos adultos.
Ressaltando que essa atividade não pode ser obrigatória, senão perde a sua
essência.
De acordo com Vigotski (2007), o brincar é uma forma de atividade realizada
pela criança, de fundamental importância para o seu processo de desenvolvimento
humano. Nesse sentido podemos dizer que, através do brincar, a criança interage
com outros seres humanos e com o ambiente, como também potencializa o
desenvolvimento da linguagem, incita o pensamento abstrato e a aprendizagem.
Para Vigotski, o desenvolvimento da criança acontece quando ela se
desloca de um ‘ponto’ onde ela domina sozinha para outro que ela não dominava e
passa a dominar, explicado pelo autor através da zona de desenvolvimento proximal
– ZDP. Essa zona é utilizada por Vigotski para mostrar que, através da intervenção
de outrem, a criança se desloca do nível atual (do que ela já se apropriou e sabe
fazer sozinha) para o nível proximal (do que ela ainda não se apropriou, mas pode
fazer sob a intervenção de outrem). Para o autor, esse movimento que leva ao
desenvolvimento, pode ser observado quando a criança representa um papel em
situação de brincadeira, que está além do que ela representaria em situação do seu
dia a dia; neste momento ela está realizando em nível proximal. Logo, podemos
dizer que o brincar favorece o desenvolvimento e consequentemente o aprendizado
da criança.
No brincar, a criança faz seus primeiros experimentos, que vão além do
campo visual, transitando pelo campo das ideias de forma progressiva, até
conseguir fazer a separação entre objeto e ideia, exemplificado por Vigotski (2007,
p.115) através de situações como a de uma criança que pega um cabo de vassoura
para substituir o cavalo real; neste caso, como afirma o autor: “[...] a debilidade da
criança está no fato de que, para imaginar um cavalo, ela precisa definir a sua ação
usando um ‘cavalo de pau’ como pivô.” Fica evidente que a criança não está mais
limitada somente ao concreto, ela já transita pelo mundo das ideias.
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Podemos trazer outro exemplo acerca da mudança da estrutura prática do
ser humano para a estrutura conceitual, através do movimento realizado pela
criança quando está brincando de ser médico. Neste exemplo, ela vai manifestar a
concepção que tem do que é ser um médico(a), e, consequentemente, estará
representando concepções ou, como ele aponta, transitando no mundo das ideias.
Nesses exemplos o autor demonstra que, através do brincar, “[...] o objeto vai
perdendo a força determinadora, bem como ensina a criança a dirigir seu
comportamento, não somente pela percepção imediata dos objetos ou pela situação
que a afeta de imediato, mas também pelo significado dessa situação.” (VIGOTSKI,
2007, p. 114).
Desse modo, nas situações de brincadeira, a criança vai fazendo
descobertas, como também vai despertando o interesse por coisas ou situações
diversas, a depender da idade e da vivência do indivíduo, o que significa que, à
medida que a criança interage com o outro e com o mundo, sua visão de mundo vai
se ampliando. Do mesmo modo, seus interesses e necessidades também vão se
modificando gradativamente, conforme a relação estabelecida entre o objeto
significado e o próprio ato de brincar. Nesse sentido, o brincar é um ato constituído
das representações do que já foi vivido socialmente. Essa afirmativa é validada por
Bichara et al. (2009), quando afirma que, no brincar, as crianças podem representar
aspectos do seu dia a dia que podem estar relacionados ao local onde residem ou
fora dele. Destarte, o brincar pode alavancar:

o momento de maior significado no curso do desenvolvimento
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de
inteligência , prática e abstrata, que acontece quando a fala e a
atividade prática, então duas linhas completamente independentes
de desenvolvimento, convergem. (VIGOTSKI, 2007, p. 11).

Por conseguinte, podemos dizer que o desenvolvimento da criança se
processa também através do brincar. A criança, em situação de brincadeira, quando
representa o papel de um dos componentes da família com a qual ela interage e
vivencia, pode demonstrar a concepção que tem de cada componente representado.
Do mesmo modo, quando está brincando de professor(a) ou médico(a), dentre
outros profissionais que fazem parte da nossa sociedade, vai vivenciando o papel de
cada ocupação ou atividade com suas particularidades. (VIGOTSKI, 2007).
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Essas atividades realizadas pela criança, procedentes da percepção que
esta tem do mundo à sua volta, bem como dos resultados das relações de troca que
faz com outros seres humanos, e que são internalizadas pelo pensamento, são
produto

do

seu

desenvolvimento

sócio-histórico

e,

consequentemente,

do

desenvolvimento cognitivo da criança. Este movimento, possibilitado pelo brincar,
demonstra que estas ações não apenas refletem a cultura, mas em virtude do poder
produtor de sistemas como a linguagem, é também capaz de se ‘emancipar’ dela e
de deixar de ser escrava da ordem cultural dominante. Assim, quando o indivíduo se
apropria e compreende o movimento do mundo que está a sua volta, tem condição
de reproduzir, como também de produzir os seus próprios conceitos, independente
do já existente. (TROADEC; MARTINOT, 2009).
Vigotski (2007) ressalta que o ato de brincar preenche as necessidades da
criança, todavia pode (ou não) satisfazer seus desejos. Para o autor, o brincar não
proporciona só momentos de prazer, pode também proporcionar momentos de
desprazer, quando, numa situação de brincadeira, a criança não consegue efetivar
resultados satisfatórios para si mesmos. Este resultado satisfatório está relacionado,
ainda, à efetivação do próprio ato de brincar e não diretamente à consequência
produzida por ele.
Para exemplificar a situação imediatamente acima, podemos citar algumas
brincadeiras como o ‘carimba’ e o ‘pega-pega’, que exigem de algumas crianças,
esforço grande, quando estas têm que pensar em estratégias, bem como correr para
se livrar da bola na primeira situação, ou quando têm que correr para não serem
tocadas pelo pivô. Nas duas brincadeiras, o correr pode ser doloroso para a criança
que “[...] pode estar em alto grau de agitação ou preocupação e restará pouco
prazer, uma vez que ela ache que correr é doloroso. Além disso, se ela for
ultrapassada, experimentará pouco prazer funcional.” (VIGOTSKI, 2003, p.123).
Nessas brincadeiras, existem regras pré-determinadas, como também têm por
finalidade a obtenção da vitória.
As brincadeiras de regras pré-estabelecidas geralmente têm como objetivo a
vitória e são procuradas na maioria das vezes por crianças maiores que já
vivenciaram situações diversas, já vivenciaram atividades puramente práticas, como
também desenvolveram um certo nível de autocontrole que permite compreender e
agir dentro do propósito da brincadeira. Para Vigotski (2003, p.123), “[...] à medida
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que o brinquedo se desenvolve, observamos um movimento em direção à realização
consciente de seu propósito.”
Discorrendo ainda sobre o conceito de brincar, trazemos também a definição
de Leontiev (2010), que trata dos princípios psicológicos das brincadeiras, definindoas como um tipo de atividade estruturada e motivada pelo próprio processo de
realização de tal ato. Para o autor, é com este processo que se dá a base da
percepção que a criança tem do mundo dos humanos, base esta que é determinante
do conteúdo da brincadeira de cada sujeito envolvido.
Contudo, Leontiev faz algumas observações acerca do jogo, enquanto
brincadeira, por perceber que muitos jogos, mediados por adultos, estão centrados
na “vitória”, por conseguinte não devem ser caracterizados como brincadeira. O que
em geral motiva um jogo, enquanto brincadeira, é o fato de participar dele e efetiválo e não a busca de vitória, pois, neste caso, o jogo deixa de ser caracterizado como
brincadeira, que está centrada no próprio processo e não no resultado da ação.
Nesse sentido a essência do jogo está na própria participação, na troca que
esta atividade possibilita e não no resultado final, que pode ser o de ganhar ou
perder. Assim, se o resultado do jogo se coloca em patamar de supremacia ao
processo de participação do mesmo, perde totalmente a característica, a essência
do brincar. Para Leontiev (2010, p.123), “[...] a fórmula geral da motivação dos jogos
é competir e não vencer.”
Segundo Kishimoto (1998, p. 61-62):

O jogo visto como recreação, desde os tempos passados, aparece
como relaxamento necessário às atividades que exigem esforço
físico, intelectual e escolar, tendo como representantes Sócrates,
Aristóteles, Sêneca e Tomás de Aquino. Por longo tempo, o jogo
infantil fica limitado à recreação. Na Idade Média, considerado “não
sério”, por sua associação ao jogo de azar bastante praticado na
época. Serve também para divulgar princípios de moral, ética e
conteúdos de História, Geografia e outros, a partir do Renascimento,
o período de compulsão lúdica.

Assim

sendo,

fica

latente

a

importância

destas

atividades,

no

desenvolvimento humano e reconhecida pelos estudiosos desde a Antiguidade.
Outrossim, fica ressaltada também a sua utilização desde a Idade Média, nos
momentos de recreação, de forma camuflada e com sentido oposto à essência da
concepção do ato de brincar, com a finalidade de atender aos interesses da época. .
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De acordo com Kishimoto (1998, p. 61), Froebel, importante filósofo do
período romântico, “embora não tenha sido o primeiro a analisar o valor educativo do
jogo, foi o primeiro a colocá-lo como parte essencial do trabalho pedagógico, ao criar
o jardim de infância com uso dos jogos e brinquedos”. Para Kishimoto (1998, p. 57),
esse filósofo,

[...] acreditou na criança, enalteceu sua perfeição, valorizou sua
liberdade e desejou a expressão da natureza infantil por meio de
brincadeiras livres e espontâneas. Instituiu uma Pedagogia tendo a
representação simbólica como eixo do trabalho educativo, sendo
reconhecido por isso como psicólogo da infância.

Sendo assim, privilegiar o lugar que a criança ocupa em todos os espaços
da sociedade, é um dever do adulto. Todavia, observamos que em todas as
instâncias da sociedade, inclusive na escola, isso precisa estar acontecendo de fato.
No dizer de Leontiev (2010, p. 63), “[...] o que determina diretamente o
desenvolvimento da psique de uma criança é sua própria vida e o desenvolvimento
dos processos reais desta vida.” Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelas
crianças dependem do conjunto de estruturas que compõe uma sociedade, bem
como do potencial próprio e singular de cada sujeito. Pensamos que os costumes
cravados em uma sociedade e presentificados no cotidiano da criança, em
diferentes etapas do desenvolvimento infantil, podem produzir e influenciar seus
procedimentos.
Parafraseando Luria (2010), podemos dizer que a velocidade das
transformações culturais, provocada pela evolução social e tecnológica, pode traçar
mudanças no processo de pensamento do ser humano. Por conseguinte, a cultura
interiorizada e apropriada pelo sujeito, passa a ter significado próprio, descartando a
assertiva de uma mera reprodução. Logo, podemos dizer que alguns atos, quando
observados de maneira superficial, embora pareçam semelhantes, podem refletir
mecanismos psicológicos diferentes.

2.1 A HISTÓRIA DO BRINCAR E SUA RELAÇÃO COM A INFÂNCIA
Ao abordar acerca do brincar na contemporaneidade, remetemos-nos
simultaneamente à criança. Este movimento é decorrente de uma herança cultural
oriunda das marcas deixadas pela revolução industrial e enraizamento do sistema
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capitalista. Na Antiguidade, não se fazia necessário ocupar nem mesmo um terço
do dia à labuta, como passou a ser quase que obrigatória na Idade Moderna, em
que a produção do trabalho para a sobrevivência sobrepujou as outras atividades, a
exemplo do divertimento, diferentemente do que acontecia na Idade Antiga, quando
as atividades como o brincar, faziam parte do cotidiano de adultos e crianças.
De acordo com Ariès (2011, p. 51):

Na sociedade antiga, o trabalho não ocupava tanto tempo do dia,
nem tinha importância na opinião comum: não tinha o valor
existencial que lhe atribuímos a pouco mais de um século. Mal
podemos dizer que tivesse o mesmo sentido. Por outro lado, os jogos
e os divertimentos estendiam-se muito além dos movimentos furtivos
que lhes dedicamos: formavam um dos principais meios de que
dispunha uma sociedade para estreitar seus laços coletivos, para se
sentir unida.

Desse modo, podemos dizer que as práticas sociais se modificam através
dos tempos em decorrência das diversas exigências e das necessidades do
momento histórico vivido, que podem ser de ordem econômica, social e política,
ainda que não aconteçam de modo uniforme. Podemos dizer também que as
práticas relacionadas ao brincar na sociedade antiga eram comuns não só às
crianças, mas também aos adultos, diferentemente do que acontece na
contemporaneidade, quando o brincar passou a ser uma prática comum somente às
crianças, principalmente por não ser uma atividade economicamente produtiva.
Vale ressaltar a observação trazida por Elkonin (1998) acerca das
sociedades antigas, quando coloca que, nesta época, as crianças já começavam
desde a tenra idade a realizar as atividades produtivas e, por isso, não sentiam a
necessidade de reproduzir, através do brincar, as suas experiências cotidianas,
momento em que já manipulavam e vivenciavam tudo enquanto teriam que fazer no
futuro, a exemplo das crianças do sexo feminino, que utilizavam as bonecas como
ferramenta para aprender a cuidar dos bebês.
Isso mostra que as transformações das práticas sociais constituídas e
incorporadas no decorrer dos tempos são consequência, tanto do desenvolvimento
científico e tecnológico, como também dos interesses políticos e econômicos. Do
mesmo modo, a maneira que as pessoas concebem o brincar, como também as
relações que estabelecem com este fenômeno e com o brinquedo são
consequências desse conjunto de interesses.
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Apesar de na Antiguidade não haver uma separação rígida em relação aos
tipos de brincadeiras reservadas para crianças com menos idade e as com mais
idade, e ainda as utilizadas pelo adulto, a exemplo dos jogos de baralho, gamão,
dados, dentre outros considerados na contemporaneidade como jogos de azar,
vimos que algumas brincadeiras preferidas pelas crianças emergiam do desejo de
imitar o adulto, muito embora, estas não fossem absolutas entre eles. (ARIÈS,
2011).
Nesse sentido, o brincar era utilizado por crianças e adultos que através
desse movimento se expressavam, interagiam consigo mesmo, bem como, com
outras pessoas que faziam parte da sua história. Logo, no brincar a criança busca
compreender o ambiente em que está inserida, o jogo de papeis desempenhado por
todos que fazem parte da sociedade, independente do lugar e da importância que a
mesma lhe dispensa. Tal como acontecia na Idade Antiga, quando as crianças ainda
muito pequenas participavam de algumas práticas, que na contemporaneidade é
reservada somente ao adulto, a exemplo do jogo apostado à dinheiro e até mesmo a
participação das crianças em festas noturnas, demonstram a forma como a criança
tem sido vista em cada contexto histórico e social.
Para Ariès, os registros históricos relativos à criança, à infância e à
participação destas na construção de cada cena para a composição de um todo
histórico, são equivalentes à importância, ao lugar e ao papel que lhe foi reservado
neste tempo histórico, em que, pouco ou quase nada se remetia a esta categoria
oculta, invisível nesta época.
No período que sucedeu a Idade Antiga, embora não tenha evoluído muito a
condição da infância enquanto categoria social, os registros históricos aparecem
com mais frequência, dando pistas suficientes aos historiadores para desenvolverem
seus estudos acerca da criança enquanto ser social, como também da implicação do
brincar nos momentos diversos da vida destas.
Em estudos realizados sobre as crianças no período medieval, Ariès (2011),
faz referência ao brincar, bem como a outras práticas introduzidas e realizadas pelas
crianças desde um ano e meio de idade. Nesta fase da vida as crianças geralmente
já tinham contato com a música, aprendendo a tocar alguns instrumentos musicais
como o violino, o tambor, assim como a alguns brinquedos comuns nesta época, a
exemplo do cavalo de pau e do peão.
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Neste mesmo tempo histórico, os diversos tipos de jogos considerados de
azar por serem apostados, como o de cartas, não eram censurados pela maior parte
da sociedade, todavia, os religiosos, bem como alguns não religiosos, travavam uma
forte oposição a esses costumes e reprovavam a prática de todos os tipos de jogos.
Como afirma Ariès (2011, p. 63): “[...] A igreja medieval também condenava o jogo
sob todas as suas formas, sem exceção nem reservas, e particularmente nas
comunidades de clérigos bolsistas que deram origem aos colégios e às
universidades do Ancien Régime.”
A repressão ao brincar, realizada pelos religiosos ligados à igreja medieval,
acontecia de forma direta nas escolas, onde os mesmos eram responsáveis pelo
seu gerenciamento, como também pela organização do seu currículo. Nas escolas já
divididas por faixa etária, que abrigavam alunos que tinham idade superior aos sete
anos, geridas por religiosos, algumas situações de brincadeiras eram vistas como
uma prática estimuladora da sensualidade e da agressão. De acordo com Ariès,
existia um olhar de censura ao ato de brincar na escola que trabalhava com a faixa
etária de 10 e 15 anos de idade quando:

[...] reprovava-se a imoralidade dos jogos de azar, a indecência dos
jogos de salão, da comédia ou da dança, e a brutalidade dos jogos
esportivos, que de fato, muitas vezes degeneravam em rixas. Os
estatutos dos colégios foram redigidos para limitar tanto os pretextos
de divertimentos quanto aos riscos de delito. (ARIÈS, 2011, p. 63).

Sendo assim, os religiosos medievais responsáveis pela educação escolar
da maioria das crianças acreditavam que o brincar podia instigar a ruína moral das
crianças, por permitir que em momentos de brincadeira experimentassem o
ambiente à sua volta, dando oportunidade de realizarem suas próprias leituras dos
hábitos da sociedade, logo, a maneira mais fácil de impedir uma possível
proliferação de adultos com pensamentos e práticas divergentes aos adotadas pela
igreja era a sua proibição no ambiente escolar.
A concepção do brincar colocada pelos religiosos medievais transportou
fragmentos para a Idade Moderna que, amalgamada com a concepção instituída
pelo sistema capitalista como atividade não produtiva, reverbera à concepção
contemporânea admitida pelo sistema social, político e econômico vigente, tal como
assevera Vasconcellos (2008, p. 109):
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Compartilhando tais sentidos sócio-historicamente construídos, não é
de espantar os rumos que o jogo, o brinquedo, e a brincadeira vêm
trilhando
na
contemporaneidade.
Temos
assistido
à
institucionalização crescente do brincar em todos os seus níveis e
quando o ócio vira negócio, aquele passa a ter utilidade, ou seja,
deixa de ser ócio.

Desse modo, o sentido do jogo, do brinquedo e da brincadeira na cultura
contemporânea, que coloca o brincar como atividade improdutiva, reservada para os
momentos de folga do trabalho produtivo, para os tempos livres, investe também
na indústria dos brinquedos e institucionaliza espaços reservados para este fim, a
exemplo das brinquedotecas e parques de diversões, investindo também na
produção diversa de brinquedos, com o intento de suprimir gradativamente o brincar
enquanto atividade inerente do desenvolvimento do ser humano e que se constitui
das representações do que já foi vivido socialmente.

2.2 A ESCOLA E O BRINCAR

Para melhor entender o porquê do surgimento da escola enquanto instituição
de educação, seus objetivos, bem como as práticas do brincar neste espaço, é
importante fazer uma releitura histórica desse processo, que foi se constituindo
desde a Idade Média e continua o seu desenvolvimento neste tempo contemporâneo
em que o avanço da ciência, da tecnologia, da informação e da comunicação
acontecem de forma cada vez mais acelerada, e consequentemente requerem
mudanças constantes de hábitos, também na mesma intensidade.
Segundo Gauthier (2010, p. 61): “[...] A escola nasce em virtude dos
caracteres que a definem: concentração, organização e projeto moral comum.”
Sendo assim, a escola foi instituída no período medieval, quando passou a ter
espaço e conteúdos definidos para o ensino e a aprendizagem, com professores
(mestres) centrados no objetivo comum da escola e alunos frequentadores regulares
desse espaço.
Embora o desenho da escola tenha começado a tomar forma ainda na
antiguidade, com os gregos e romanos, quando já ofereciam aos poucos que faziam
parte da elite o ensino das letras, da música e da arte, ainda assim não tinham
espaço, conteúdo e projeto moral definidos, nem tampouco os mestres estavam
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voltados a um objetivo comum. Portanto, suas características não atendiam as que
definem a escola atualmente.
No curso de um processo histórico, a escola se tornou um espaço reservado
ao aprendizado de conteúdos, eleitos por profissionais e estudiosos da educação,
pensando em atender às demandas sociais, políticas e econômicas de uma
sociedade.
Esse espaço, chamado escola, com formas mais definidas a partir da Idade
Média, teve sua cultura escolar amalgamada na filosofia antiga greco-romana ao
tempero da filosofia cristã e alemã, não perdendo de vista a cultura islâmica, que
tinha seu olhar voltado para a pesquisa empírica, e mesmo com a forte oposição da
igreja cristã a esta prática, ela também conseguiu fazer parte da cultura escolar
deste período da história. (GAUTHIER, 2010).
A educação escolar na Grécia Antiga estava centrada na formação integral
do ser humano (com uma visão dicotomisada de corpo e mente), em que o ensino
da arte, da retórica, das ciências e da filosofia fazia parte da formação daqueles que
compunham a elite. Essas e outras práticas foram herdadas pela escola medieval já
constituída enquanto instituição de educação, todavia esta instituição não se
preocupava com o processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança, nem
tampouco reconhecia a infância enquanto grupo social. Isso estava clarificado na
disposição das classes escolares quando agrupavam, numa mesma classe, alunos
adultos e crianças, ainda que esta prática não tenha perdurado por todo este
período medieval. (ARIÈS, 2011).
Na Idade Média, os alunos crianças frequentavam salas distintas às dos
alunos adultos, ainda que somente na Idade Moderna, a escola tenha alicerçado
esta separação entre aluno criança e aluno adulto. Para Gouvea (2008, p.101): “[...]
ambos os elementos: criança e escola redefiniram-se a partir de tal relação. A escola
moderna (re)inventa a criança e vice-versa.”
As ideias pedagógicas surgidas na Idade Moderna trouxeram uma nova
roupagem para a escola, que passou por várias modificações no decorrer de todo
este período histórico. A princípio, podemos citar a contribuição de Comênio quando
pensou a escola para todos que compunham a sociedade, independente de classe
social e de idade. De acordo com os escritos de Gadotti (2001, p. 79), Comênio foi
um dos grandes educadores e pedagogos dessa época, como também mentor do
pensamento e idealização do sistema educacional de ensino. Para Comênio:
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[...] a organização do sistema educacional deveria compreender 24
anos, correspondendo quatro tipos de escolas: a escola materna, dos
zero aos seis anos, a escola elementar ou vernácula, dos seis aos
doze anos, a escola latina ou o ginásio, dos 12 aos 18 anos, e a
academia ou universidade, dos 18 aos 24 anos. Em cada família
devia existir uma escola materna; em cada município ou aldeia, uma
escola primária; em cada cidade, um ginásio e em cada capital, uma
universidade. (GADOTTI, 2001, p. 79).

Vimos que este foi um período de profundas transformações do pensar a
escola de forma mais definida e organizada, embora ainda não tivesse alcançado de
fato a educação para as classes populares, e ainda o pensar a educação da criança
nos primeiros anos de vida, respeitando suas peculiaridades, que até então estavam
à margem da escola, uma vez que era de responsabilidade somente da família e a
educação tinha como fim específico o desenvolvimento dos sentidos e a articulação
da fala.
Neste mesmo período histórico surgiram escolas gerenciadas por religiosos
protestantes e católicos, estes, diferentemente da ordem católica dos padres
jesuítas, preocupavam-se com a educação daqueles que pertenciam às classes
sociais menos favorecidas economicamente. Todavia, a educação das crianças
continuava esquecida, fora das discussões da escola até a Revolução Francesa, em
1789, quando o pensamento pedagógico iluminista começou a desabrochar.
O período pós-revolução francesa pode ser usado para balizar as
manifestações das ideias pedagógicas revolucionárias, a exemplo do pensamento
de Rousseau, quando trouxe a infância como início da educação escolar. Logo, a
criança deixaria de ser um ‘adulto em miniatura’ e passaria a vivenciar o mundo de
forma ativa, a fim de conhecer o que está a sua volta, além de enfatizar a relação
entre educação e política. (GADOTTI, 2001).
Para o referido autor, neste momento da história o modelo antigo de escola
foi sendo substituído por um novo modelo, quando o professor deveria pensar o
aluno no centro do processo de ensinar e aprender, e o professor não deveria estar
limitado tão somente à instrução, reprodução de conteúdos restritos ao currículo
escolar, mas deixar que o natural do aluno fosse revelado sem a interferência total
do adulto. Neste momento, o brincar ainda aparece ambivalente ao processo de
ensino e aprendizagem escolar.
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Gadotti (2001) acrescenta ainda que a educação escolar no nosso país teve
como base a concepção trazida pelos jesuítas com total supremacia, promovendo
maciçamente a catequese dos índios, a educação dos filhos dos colonos, a
formação de novos sacerdotes e da elite intelectual, além do controle da fé e da
moral dos habitantes do Brasil, devido à influência e aos interesses dos nossos
colonizadores. O modelo pedagógico da Companhia de Jesus (guiado pela tradição
cristã) predominou absoluta no nosso país até por volta de 1759, quando da
expulsão dos padres jesuítas de Portugal, pelo Marquês de Pombal, que tinha
interesse em modificar a estrutura educacional existente, organizada pelos jesuitas,
pelas ideias francesas Iluministas. Salientando que as ideias pombalinas não foram
implantadas imediatamente após a expulsão dos jesuítas e quando foram
implantadas, o próprio Marquês de Pombal refutou acerca das ideias implantadas
por ele. E ainda, como afirma Gadotti, as ideias tradicionais arraigadas na cultura
educacional escolar brasileira deixaram ranços que têm se propagado de geração
em geração.
É importante mencionar a visão desta tendência pedagógica jesuítica no que
diz respeito diretamente à criança pequena, tendo em vista que, de acordo com
Farias (2011, p. 47): “[...] A intervenção pedagógica voltada para a ‘infância’ no
Brasil também foi inaugurada com a atuação da Companhia de Jesus, em 1549,
igualmente marcada por educar para a fé católica, educar para a submissão.”
Acompanhando este pensamento imediatamente exposto pela autora, a
abordagem pedagógica dos jesuítas voltada para a criança tinha como aporte a
imagem da pureza personificada pronta para ser esculpida. Assim, o modelo
tradicional de ensino centrava seus esforços na memorização dos conteúdos
reservados à escola, bem como na rigidez da disciplina, pois o aluno era
subordinado ao professor, sem contar que a criança adentrava a escola somente
quando completava (07) sete anos, e ainda era vista como um adulto em miniatura
(D’ÁVILA, 2005). Este modelo tradicional de ensino foi perdendo a sua força com a
emersão do movimento em prol da Escola Nova.
A difusão do movimento escolanovista teve John Dewey (educador norteamericano) como um de seus idealizadores, trazendo no bojo desta tendência
pedagógica a criança no centro do processo de ensino e aprendizagem. A inserção
deste movimento no Brasil aconteceu em meados do século XX, tendo Anísio
Teixeira como seu precursor. De acordo com Gauthier (2010, p.175):
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[...] a pedagogia nova situa a criança no centro das suas
preocupações e se opõe a uma pedagogia tradicionalmente centrada
no mestre e nos conteúdos a transmitir. Esse movimento é o ponto
de partida de correntes de pensamento que ainda existem hoje e que
influenciam o conjunto das práticas pedagógicas atuais.

Sendo assim, as ideias da pedagogia nova estão centradas na criança,
tirando-a do lugar de agente passivo e colocando-a como agente ativo. Neste novo
modelo de escola, a criança começa a ocupar um outro lugar, não mais aquele
‘robotizado’ ou aquele ser visto como apto a ser modelado, mas como um ser
humano em formação que tem necessidades e interesses próprios.
No legado da Escola Nova, aparecem estudiosos com abordagens distintas,
mas que trazem a criança (aluno) como enfoque principal, a exemplo de
Montessori, que centra seus estudos na educação escolar como um meio de ajuda
para o desenvolvimento da criança, tendo o adulto a serviço dessas crianças.
Froebel com os chamados Jardins de Infância, porque estavam relacionados com a
concepção da criança como uma planta pequena que precisa se desenvolver. Todos
pensando na criança e pela criança, no entanto não escutavam essas crianças, não
davam ouvidos para as contribuições delas. (GAUTHIER, 2010).
Dentre as práticas trazidas para estes espaços educativos (Jardins de
Infância) o brincar estava presente como parte integrante do processo de
desenvolvimento da criança de pouca idade, acompanhando a essência do
pensamento froebeliano do “desenvolvimento pleno do homem”, tendo o princípio na
criança com faixa etária de zero a seis anos de idade, considerada uma semente
que vai germinar, e a brincadeira era utilizada na pré-escola como forma de controle
dessas crianças que sairiam desse estágio inicial da “pré-escola” para a escola.
O brincar pode e deve ser pensado em todos os espaços em que a criança
frequenta, inclusive nas escolas especiais de Educação Infantil, como traz o estudo
desenvolvido por Silva (2003). A pesquisa teve, como objeto de análise, o lugar do
brinquedo e do jogo nas escolas especiais de Educação Infantil, com o intento de
investigar o brincar de crianças com deficiência mental. Nesse estudo a autora
escolheu como colaboradoras, as professoras de educação infantil que trabalham
com crianças com deficiência mental, associadas, ou não de outras deficiências em
escolas especiais da cidade de Campinas. Ficou constatado que a disponibilidade
de jogos e brinquedos nas escolas especiais não difere muito das outras instituições
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de educação infantil. No entanto, a maioria das escolas (especiais ou não) não
possui uma verba específica destinada à aquisição desse material, justificando a
pequena variedade, principalmente de carrinhos, bonecas e jogos de regra, uma vez
que,muitos desses brinquedos são frutos de doações.
Silva (2003) também observou a falta de questionamentos por parte das
professoras quanto às possibilidades do brincar no ambiente escolar das crianças
com deficiência mental, principalmente daquelas mais comprometidas. Por outro
lado, registrou a frequência apenas de jogos pedagógicos na educação especial.
Assim, o brincar passa a ser utilizado como uma ferramenta ou passa a ser um
recurso didático utilizado pela professora, com o objetivo de trabalhar os conteúdos
específicos para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas.
A autora constatou também que as professoras colaboradoras possuem
olhares diferentes acerca do brincar e que estas estão, de certa forma, em
desacordo quanto à importância dada a esta atividade, ainda assim, certos
significados que surgem dos discursos das professoras, sobre o brincar, merecem
maiores

estudos.

Dentre

os

significados

mencionados

pelas

professoras

colaboradoras, podemos destacar o apoio necessário do brincar para a criança com
deficiência mental possuidora de alto grau de comprometimento. Reconhecem o
papel da interação com diferentes objetos e do brincar como meio para favorecer as
interações sociais entre as crianças.
Silva (2003), indica maiores investimentos das escolas, com vistas ao
brincar enquanto meio de apropriação cultural, no qual as crianças e suas
brincadeiras devem ser respeitadas, de forma a atender seus interesses.
Acrescentando a isso, Silva (2003, p. 147) chama a atenção para a necessidade de
criar espaços que “[...] permita às crianças, vivenciar sua autonomia, satisfazer seus
desejos e necessidades ao mesmo tempo em que aprendem e desenvolvem suas
potencialidades.” Dessa forma, a autora chama atenção, não só para o brincar como
estratégia do processo de apropriação da cultura, mas também para o protagonismo
das crianças nos diferentes espaços que frequenta.
As ações das professoras da escola, lócus da investigação de Silva em
relação ao brincar com as crianças, partiam do princípio da dominação dos adultos
sobre as crianças, quando não deixavam espaço para as crianças colocarem seus
pontos de vista, para que juntos pudessem escolher o melhor para ambas as partes.
As indicações das professoras definiam as atividades sem que houvesse uma
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participação efetiva das crianças no processo educacional. Desse modo, podemos
recorrer a Brougére (1998) quando preconiza que o brincar deve emergir da
necessidade da criança para entender e agir no mundo construído pelos adultos. O
autor acrescenta ainda que a brincadeira determinada pelo adulto, ou que não surge
da iniciativa das crianças, perde a sua essência.
Isso posto, é oportuno refletir acerca da utilização do jogo, do brinquedo e da
brincadeira na escola da educação infantil, que já aparece como “dispositivo
pedagógico de controle e disciplinamento da infância”, e na escola dos anos iniciais
do Ensino Fundamental, tampouco é permitido às crianças o brincar no espaço da
sala de aula, o que deixa visível o distanciamento existente entre o brincar e a
escola.
Essa ambivalência instalada entre o brincar e a escola, não só nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, dá-se pela própria inscrição de dois aspectos que
configuram-se como fundamentais: primeiro, porque é uma atividade vista como não
produtiva, imposta pela sociedade capitalista; e segundo, porque a escola é tida
como um espaço organizado para a instrução de conhecimentos elementares
específicos, anunciada como espaço de “ensino e aprendizagem”, estabelecidos
como atividades “sérias”.
Prosseguindo em sua análise, Silva (2011, p. 11) acrescenta: na escola, é
até possível brincar, mas de acordo com as condições que o espaço físico permita,
dentro de um período de tempo restrito e com um planejamento dos professores.
Desta forma, o brincar na escola perde sua essência3, torna-se programável, dentro
do espaço escolar apenas no recreio, e nessa perspectiva, segundo a autora, as
crianças revelam que essa rotina escolar precisa de ajustes. Ao final de sua análise
a autora aponta que “[...] a escola é um campo de luta que traduz as tensões e os
conflitos da sociedade de classes e reforça a hegemonia.” Este embate é permeado,
entre outras questões, pela concepção de criança e de escola que foi se instituindo
no curso do tempo.
Assim, a prática do brincar na escola de Ensino Fundamental perpassa pela
reprodução de normas, valores e costumes que prevalecem em uma sociedade,
sedimentada de acordo com os interesses social, político e econômico dos
responsáveis pelo processo educacional. Por conseguinte, não existe espaço para o
3

Logo, deixa de ser “brincar” e passa a ser uma atividade pedagógica.
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brincar na escola do Ensino Fundamental no nosso pais, exceto nos momentos de
intervalo, uma vez que o esforço dessa instituição sempre esteve centrado em
atender aos fins ‘educativos’ da sociedade, adequando-se de acordo com o sistema
a qual pertence.
A escola, segundo Teixeira (2002, p. 90):

[...] não é um somatório de salas de aula onde os professores são
individualmente responsáveis pela prática pedagógica ali
desenvolvida. Ela é uma entidade sociocultural, formada por grupos
relacionais que vivenciam códigos e sistemas de ação, num processo
que faz dela, ao mesmo tempo, produto e instrumento cultural.

Sendo assim, para a constituição da escola devem ser considerados os
interesses estabelecidos pelo sistema educacional de um pais, sem desconsiderar
as demandas social e cultural que se movimentam de modo dinâmico, conectando
os significados construídos no passado, resignificados e reconstruídos no presente,
além das influências teóricas e pedagógicas que também integram este espaço.
Salientando que toda essa dinâmica de movimento considerada na e pela escola
está constituída sob o ponto de vista somente do adulto, sem considerar o ponto de
vista da criança, que também faz parte da escola.
Sob o ponto de vista da maioria dos adultos a função principal da escola
fundamental é ensinar. Logo, pensam que o brincar não deve estar inscrito neste
contexto, exceto no horário do recreio ou nas aulas de Educação Física, ou ainda,
nas classes de Educação Infantil. E assim, como também afirma Silva (2011), o
brincar passa a estar reservado aos espaços fora da escola ou às férias escolares.

2.3 ENCONTROS E DESENCONTROS DA CRIANÇA COM O BRINCAR NA
ESCOLA

Para demarcar melhor a perspectiva de análise que tentaremos realizar
sobre o significado do brincar na perspectiva da criança e, mais especificamente, o
nosso “olhar” sobre suas representações dos encontros e desencontros com o
brincar na escola, sentimos a necessidade de apresentar, neste capítulo, alguns
conceitos considerados centrais em nosso estudo.
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Conforme afirmamos anteriormente, o brincar é construído a partir de
experiências propiciadas por diferentes atividades realizadas pelos sujeitos.
Concordamos com Vigotski ao explicar que nesse processo

[...] a criança sempre se comporta além do comportamento habitual
de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo, é
como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de
uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do
desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma
grande fonte de desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2007, p.122).

Dessa forma, o autor nos aponta que o brincar propicia à criança o retomar
das experiências vivenciadas na realidade que a cerca e que estas atividades a
colocam como parte integrante das ações das pessoas que a rodeiam e permitem
que ela se perceba apta a ser atuante no seu contexto de desenvolvimento.
Além destes aspectos ressaltados por Vigotski, também consideramos
fundamental o que nos diz Brougère (2010, p. 82) ao enfatizar a importância das
diferentes experiências das crianças com o brincar, para uma melhor compreensão
acerca do brincar: O autor afirma que:

A brincadeira é a entrada na cultura, numa cultura particular, tal
como ela existe num dado momento, mas com todo o seu peso
histórico. A criança se apodera do universo que a rodeia para
harmonizá-lo com sua própria dinâmica. Isso se faz num quadro
específico, por meio de uma atividade conduzida pela iniciativa da
criança, quer dizer, uma atividade que ela domina, e reproduz em
função do interesse e do prazer que extrai dela. A apropriação do
mundo exterior passa por transformações, por modificações, por
adaptações, para se transformar numa brincadeira: é a liberdade de
iniciativa e de desdobramento daquele que brinca, sem a qual não
existe a verdadeira brincadeira.

Diante da importância ressaltada por Vigotski e Brougére sobre o brincar,
partimos do pressuposto de que um dos grandes desafios para a escola dos anos
iniciais do Ensino Fundamental é rediscutir o significado do brincar para as crianças,
respeitar e considerar o que pensam para nortear as atividades propiciadas pela
escola.
Outras autoras que discutem o papel da escuta da criança nas pesquisas
são Ramirez e Fröner (2008, p. 236), neste sentido elas assinalam:
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Acreditamos que escutar é diferente e mais complexo do que ouvir
simplesmente. Implica a tentativa de compreender, um esforço para
ir ao encontro do interlocutor, no reconhecimento da autenticidade e
da legitimidade de sua fala.

Contar com a contribuição das crianças como informantes de aspectos
relevantes para seu processo de desenvolvimento é um questionamento colocado
para a educação. A escola precisa romper com a perspectiva adultocêntrica, que por
muito tempo ignorou as crianças como ser social, tal como enfatizou Sarmento
(2008). Por conseguinte, embasar o trabalho pedagógico considerando o que
pensam as crianças, respeitando as suas indicações para o ambiente social ao qual
estão inseridas é um desafio para a escola deste século XXI, uma vez que a
educação escolar é cravada na política social e que o objetivo desta permeia os
caminhos traçados no propósito de atingir as finalidades educativas de uma
sociedade. (CHARLOT, 1986).
Contudo, é preciso levar em conta a complexidade dos aspectos que
envolvem a possibilidade do brincar nos espaços da escola, nos quais as crianças
interagem, tanto no espaço da sala, como fora dela. Consequentemente, tentaremos
nos aproximar destas questões a partir de estudos que abordam o brincar na escola
do Ensino Fundamental. Outrossim, buscaremos analisar o que dizem e o que
expressam as crianças sobre o brincar na escola no 1º ano do Ensino Fundamental.
Para tanto, vamos retomar, de modo sucinto, a concepção do brincar na
perspectiva sócio-histórica, por entender que “[...] a brincadeira é um processo de
relações interindividuais, portanto de cultura” (BROUGÈRE, 2010, p.104). E, de
modo específico, podemos dizer que é uma atividade que possibilita a interação com
o meio social e cultural, favorece a compreensão dos papeis vividos socialmente e a
sua representatividade histórico-cultural. Possibilita ainda, que a criança aprenda e
atribua sentido a eles.
Para compreender esta relação de sentido é necessário analisar como se
opera a conexão entre a criança e o brincar, compreender esta criança como ser
desejante e social, tratar essa conexão a partir de um movimento entre o sentido da
brincadeira e o próprio ato de brincar, porque a criança vivencia e se apropria de
uma dinâmica que lhe é exterior, que lhe faz sentido, o que exige determinadas
atividades para que ela reelabore este brincar, internamente, de acordo com suas
referências anteriores.
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De acordo com Brougère (2010), para cada tipo de brincadeira existem
formas diferentes de apropriação e cada uma está relacionada com elementos que
se apresentam no ambiente em que a criança está inserida, em parte estruturado
por seu meio, para se adaptar ás suas capacidades. Para o autor:

A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a
brincar. A brincadeira não é inata, pelo menos na forma que ela
adquire junto ao homem. A criança pequena é iniciada na brincadeira
por pessoas que cuidam dela, particularmente sua mãe. Não tem
sentido afirmar que uma criança de poucos dias, ou de algumas
semanas, brinca por iniciativa própria. E o adulto, como destaca
Wallon, por metáfora, batizou de brincadeira todos os
comportamentos de descoberta da criança. Porém, é certo que os
adultos brincam com a criança. A criança entra progressivamente na
brincadeira do adulto, de quem ela é inicialmente o brinquedo, o
espectador ativo e, depois, o real parceiro. Ela é introduzida no
espaço e no tempo particulares ao jogo. (BROUGÈRE, 2010, p.104).

Para Brougère, a partir da interação com o adulto, a criança passa a se
tornar sujeito ativo no brincar e, desta forma, ressignifica e aprende a reproduzir
situações específicas, diferente de outras situações vividas. Assim, constrói o novo,
através dos desafios com os quais se confronta, de encontros que teve com os
diferentes tipos de situações vivenciadas e em espaços diversos.
Portanto, o brincar é resultado do que a criança aprende socialmente,
independente da delimitação do espaço. Desse modo, se as crianças em idade
escolar levam para a instituição uma maneira de compreender o mundo, os outros e
a si mesmas, através do brincar, a instituição escolar precisa dar espaço para que
este tipo específico de relação seja também reconhecido e ressignificado pelos
demais.
Partimos do pressuposto de que as crianças, quando ingressam na escola
do Ensino Fundamental, levam consigo práticas, como o brincar, que estão no
currículo da escola da educação infantil (primeira etapa da educação básica) e que
podem estar distantes dos parâmetros seguidos no Ensino Fundamental. Vale
ressaltar que, a partir do ano de 2006, com a lei 11.274, de 06 fevereiro de 2006,
que altera a redação dos art. 29, 30, 32 e 87 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de
1996, as crianças de seis anos, que cursavam a classe de alfabetização na
Educação Infantil, passaram a fazer parte da classe do 1º ano do Ensino
Fundamental. (BRASIL, 2013b). Com isso, houve uma ampliação na estrutura de
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uma etapa, em detrimento do encurtamento de outra, ou seja, a transição das
crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental ampliou a segunda etapa,
que passou de uma estrutura de oito para nove anos e encurtou a primeira, quando
diminuiu um ano.
Para o Ministério da Educação e Cultura do nosso país, essa ampliação do
Ensino Fundamental visa garantir a oportunidade de escolarização obrigatória para
as crianças, haja vista que passam a ingressar um ano mais cedo na escola.
Salienta que não se trata de compilar conteúdos de duas etapas da educação
básica, mas da construção de uma proposta pedagógica coerente com as
especificidades das crianças e que atenda, também, às necessidades de
desenvolvimento da adolescência. (BRASIL, 2007). Apresenta ainda, neste mesmo
documento, publicado pela Secretaria de Educação Básica no ano de 2007, acerca
da inclusão da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental de nove anos,
um texto nomeado: ‘O brincar como modo de ser e estar no mundo’. O referido texto
aborda o significativo lugar que este fenômeno ocupa na constituição dos processos
de desenvolvimento e de aprendizagem da criança, tal como pode ser visto no
trecho em destaque:
É importante demarcar que o eixo principal em torno do qual o
brincar deve ser incorporado em nossas práticas é o seu significado
como experiência de cultura. Isso exige a garantia de tempos e
espaços para que as próprias crianças e os adolescentes criem e
desenvolvam suas brincadeiras, não apenas em locais e horários
destinados pela escola a essas atividades (como os pátios e parques
para recreação), mas também nos espaços das salas de aula, por
meio da invenção de diferentes formas de brincar com os
conhecimentos. (BORBA, 2007, p. 41).

Desse modo, caberia à instituição escolar que trabalha com o ensino
fundamental de nove anos não só implementar essa nova estrutura, como também
repensar a organização dos tempos e dos espaços do currículo no sentido de
conhecer como acontece o desenvolvimento dessas crianças e respeitar as suas
particularidades. Entretanto, a escola parece não ter internalizado esta mudança,
que exige um trabalho diferenciado para as crianças de acordo com suas
características e especificidades.
Conforme estudo desenvolvido por Gebien (2011, p. 35), ficou claro que “[...]
a aprendizagem é o motivo pelo qual as crianças do ensino fundamental frequentam

44

a escola. O brincar não tem nada a ver com o estudar, está em oposição. Primeiro
se estuda e “depois”, quando sobra “um tempinho”, “quando a professora deixa”,
então se brinca.”
Assim sendo, a exemplo dos estudos de Gebien, o brincar vem ocupando
um lugar à margem da escola, ainda que estudos como o de Brougere (2010),
Vigotski (2007), Elkonin (1998), Patiño (2010), Gebien (2011), Delfin (2012), dentre
outros, já tenham constatado a sua relevância no processo de desenvolvimento da
criança. Essa ideia dicotômica entre o brincar e o estudar e que está arraigada na
escola, faz parte de uma cultura que coloca o brincar como uma atividade não séria
e não produtiva.
O estigma do brincar como atividade não produtiva é consequência do que
impõe o sistema onde impera o valor do “capital” e, consequentemente, o trabalho
enquanto força produtiva, o que nos faz refletir acerca da inscrição do brincar na
escola enquanto instituição eficaz de “conservação social”. Assim, podemos somar a
esta questão o que aponta Marsiglia (2010, p.10), quando diz que:

A escola pode tornar-se espaço de reprodução da sociedade
capitalista ou pode contribuir na transformação da sociedade,
dependendo do nível de participação nas decisões que os envolvidos
têm (pais, alunos, professores), da maneira como os conteúdos são
selecionados (sua relevância e caráter humanizador), da forma como
são discutidos, apresentados e inseridos no planejamento e como
são ensinados.

Nesse sentido, podemos apontar a escola como um espaço conservador de
reprodução cultural. No entanto, não podemos negar que é também disseminador do
conhecimento produzido pela humanidade de modo organizado e sistêmico, porém,
pode ser ainda um potencializador para a mobilização e a transformação social.
Logo, faz-se necessário todo um processo, que exige tempo e experimentação dos
novos elementos existentes nas situações do presente, para que as escolas sejam
repensadas, a fim de que a conservação e/ou o resquício de hábitos e valores
vivenciados, apropriados e já enraizados sejam transformados em um novo modo de
ser, fazer e agir da escola. A mudança no agir da escola já é proposta no documento
que orienta o Ensino Fundamental de nove anos (BRASIL, 2007), quando chama
atenção para a concepção de criança enquanto sujeito de direito, possuidora de
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especificidades próprias da infância e que essas especificidades devem ser
trabalhadas dentro e fora da escola. (NASCIMENTO, 2007).
Dentre essas especificidades da infância, não podemos deixar de
contemplar o brincar por envolver múltiplas aprendizagens, como fazendo parte das
atividades escolares dentro e fora da sala, como explica Borba (2007) no documento
publicado para orientar a inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental
de nove anos:

Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem envolvidos no
brincar são também constitutivos do processo de apropriação de
conhecimentos! A possibilidade de imaginar, de ultrapassar o já
dado, de estabelecer novas relações, de inverter a ordem, de
articular passado, presente e futuro potencializa nossas
possibilidades de aprender sobre o mundo em que vivemos!
(BORBA, 2007, p 39).

Assim sendo, o brincar pode ser um potencializador no processo de
aprendizagem, além de contribuir para o desenvolvimento da criança. Portanto, deve
sair da margem para ocupar um lugar central no planejamento das atividades
escolares das crianças. Consideramos que esse é um dos aspectos dessa
problemática que permeia a escola. Outro aspecto que consideramos central no
nosso estudo está no descaso do adulto ao modo de pensar da criança. Ao nosso
ver, é importante compreender a cultura presente na escola do Ensino Fundamental,
onde ainda prevalece o pensar do adulto para promover, estabelecer e determinar
as atividades desenvolvidas pelas crianças e que ainda é uma concepção dominante
em nossa sociedade, para podermos tentar quebrar este paradigma tão presente na
nossa escola do Ensino Fundamental.
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3 ESTUDOS SOBRE O BRINCAR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL
"Só sabemos com exatidão quando sabemos
pouco; à medida que vamos adquirindo
conhecimentos, instala-se a dúvida."
JOHANN GOETHE

Considerando que diversos estudos já foram e continuam sendo
desenvolvidos sobre o brincar em diferentes perspectivas, refletiremos neste
capítulo sobre alguns deles, que investigam especificamente o brincar na escola nos
cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, numa perspectiva sócio-histórica, por
se aproximar mais do nosso objeto de pesquisa, como também para discutir
diferentes aspectos desse fenômeno que têm sido analisados em cada um deles. No
entanto, antes de relacionarmos os estudos desenvolvidos sobre o brincar no ensino
fundamental realizados no Brasil, fizemos um levantamento do número de pesquisas
que estão cadastradas no banco de teses da CAPES e que têm como objeto de
estudo o brincar, utilizando os seguintes descritores: brincar; brincadeira; brincar e
educação Infantil; brincar e ensino fundamental. Esse levantamento foi dividido em
três etapas. A primeira etapa visava levantar a quantidade de estudos com os
descritores acima relacionados, que foram cadastrados entre os anos de 2000 a
2011 no citado banco de dados. A segunda etapa visava quantificar as pesquisas
mais recentes utilizando os mesmos descritores para obter o resultado do período
de 2000 a 2011, porém nesta segunda etapa os descritores foram separados com
uma barra, da seguinte forma: brincar/Educação Infantil e brincar/Ensino
Fundamental. E a terceira visava relacionar somente os estudos desenvolvidos
especificamente com o brincar no Ensino Fundamental na mesma perspectiva do
nosso estudo. Nesta etapa, fizemos também um levantamento diretamente do banco
de dados de algumas universidades brasileiras, com o intento de observar as que
ainda não foram cadastradas no banco de teses da CAPES.
Na primeira etapa do levantamento, constatamos que o primeiro descritor
apresentou 1041 estudos acerca do brincar nas diversas áreas do conhecimento e
em perspectivas teóricas também diversas. O segundo descritor (brincadeira) esteve
presente em 1223 estudos; o terceiro, brincar e Educação Infantil, apresentou 266
pesquisas cadastradas no período entre 2000 a 2011; e no quarto, 146 pesquisas
sobre o brincar no Ensino Fundamental. Esses resultados apresentados se referem
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tão somente às pesquisas cadastradas no banco de teses da CAPES4, de acordo
com a atualização do seu sistema até 13 de março de 2013.
Na segunda etapa, utilizamos apenas dois, dos quatro descritores
relacionados na primeira etapa. Os dois descritores observados foram o brincar na
escola da educação infantil e na escola do ensino fundamental no período entre
2000 a 2011, conforme demonstra o Quadro 1.
Quadro 1 - O brincar na escola da Educação Infantil e na escola do Ensino Fundamental no
período entre 2000 a 2011.
DESCRITORES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TOTAL

Brincar e
Educação
Infantil

05

04

05

11

10

10

10

10

11

13

10

09

108

04

10

BRICAR E
ENSINO
01
00
02
00
01
00
01
00
00
01
00
FUNDAMENTAL
Fonte: Banco de teses da CAPES. www.capes.gov.br Acesso em: 13 mar. 2013.

Nas duas etapas realizadas, os dados coletados demonstram uma grande
diferença, em termos quantitativos, entre as pesquisas que abordaram sobre o
brincar na educação infantil e as que abordaram o brincar no Ensino Fundamental,
contudo todas tiveram como ponto em comum o brincar para o desenvolvimento
infantil, ainda que fundamentados em perspectivas diversas.
Dentre esses estudos, chamamos a atenção para a pesquisa de Cordazzo et
al. (2007), que teve como objetivo identificar as perspectivas no estudo do brincar a
partir de resumos de artigos em bases de dados eletrônicos, nacionais e
internacionais, dando uma visão geral do que vem sendo pesquisado sobre o
fenômeno entre os anos de 1980 a 2005. Dos resultados do estudo, os autores
chamam a atenção para as lacunas que ainda carecem ser preenchidas com novos
trabalhos e pesquisas sobre o fenômeno em referência, salientando também a
importância da ampliação da faixa etária alvo de investigação, uma vez que a
grande maioria das pesquisas restringem-se a estudar o brincar relacionado aos
bebês e às crianças em idade pré-escolares. E ainda, ressaltam sobre o número
inexpressívo de pesquisas que relacionam o brincar com a aprendizagem.

4

Fonte: Banco de Teses da CAPES. www.capes.gov.br em data de 13/03/2013.
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A pesquisa de Cordazzo et al. (2007) ressalta a relevância dos aspectos
abordados em nossa investigação, quando salienta as lacunas ainda existentes
sobre o brincar relacionado ás crianças com faixa etária concernente às das que
frequentam as escolas de ensino fundamental. E ainda, corrobora com o
levantamento bibliográfico que realizamos no Banco de Teses da CAPES, bem
como das Universidades a seguir apresentadas: Universidade de São Paulo (USP);
Universidade de Campinas (UNICAMP); Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade do Estado da
Bahia (UNEB); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade
Federal Fluminense (UFF); Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), conforme demonstra o Quadro 2.
Quadro 2 - Pesquisas sobre o brincar no Ensino Fundamental.
UNIVERSIDADE

DESCRITOR

UFBA

Brincar +
ensino
fundamental.
Brincar +
ensino
fundamental.
Brincar +
ensino
fundamental.
Brincar +
ensino
fundamental.
Brincar +
ensino
fundamental.
Brincar +
ensino
fundamental.
Brincar +
ensino
fundamental.
Brincar +
ensino
fundamental.

UNEB

UNICAMP

USP

UFRJ

UFF

UNB

UFRGS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

02

00

00

00

00

00

00

00
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Fonte: Banco de teses das universidades relacionadas.

5

O Quadro 2 mostra que estes dois descritores (brincar e Ensino
Fundamental) estão fora dos estudos das instituições relacionadas. Há apenas uma
pesquisa em 2005 na Universidade Federal Fluminense e duas na UNICAMP em
2011. Além disso, das nove pesquisas sobre o brincar no Ensino Fundamental
apontadas no banco de dados da CAPES, entre os anos de 2000 a 2011, cinco
partem de uma perspectiva sócio-histórica e as demais partem de perspectivas
5

www.teses.usp.br
; www.bdtd.ufba.br; www.prpg.unicamp.br; www.teses.ufrj.br;
www.bdtd.bce.unb.br; www.ufrs.br/banco-de-teses-e-dissertacoes ; http://www.bdtd.ndc.uff.br ;
http://bdtd.ibict.br/a-bdtd/uneb .
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teóricas diferentes. E destas cinco pesquisas desenvolvidas na perspectiva sóciohistórica, uma foi desenvolvida no ano de 2002, outra em 2009 e as outras três no
ano de 2011.
Discorrendo sobre estas cinco pesquisas, inicialmente verificamos que Lamb
(2002) partiu da perspectiva sócio-histórica para desenvolver um estudo sobre o
brincar na escola, com o objetivo de investigar as perspectivas pedagógicas, nas
diferentes formas culturais com que o brincar se manifesta, em uma escola da Rede
Estadual do Município de São Pedro do Sul, que ainda não tinha sido
municipalizada. Essa escola atendia as séries iniciais do Ensino Fundamental e a
Educação Infantil. O autor usou, como aporte teórico para trabalhar o brincar,
Leontiev (1988), Vigotski (1988) e Brougére (1994); para trabalhar a concepção de
cultura, utilizou Brandão (1985) e Fávero (1983); e Adorno (1995), para trabalhar
emancipação. Os sujeitos colaboradores desse estudo foram os professores da
educação infantil e das séries iniciais da escola investigada. Para produção dos
dados, Lamb optou pela entrevista individual e grupo de discussão. Dos resultados,
o autor apontou a postura dos professores frente ao brincar, pois pareciam não
reconhecer o seu papel no brincar.

Foi observado também que o brincar que

predominou foi o brincar livre, tanto nos recreios, como nos momentos
denominados: aulas de Educação Física. Nos momentos observados na sala, o
brincar aparecia como função de auxilio à aprendizagem de algum conteúdo. Além
disso, os professores também não conseguiam sistematizar qual seria a importância
do brincar para a criança.
O segundo estudo encontrado foi de Goffi (2009). Ela trabalhou com uma
população de oito alunos com transtorno funcional específico (déficit intelectual), que
frequentavam a sala de recurso de uma escola dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, no estado do Paraná, com os seguintes objetivos: identificar as
brincadeiras mais frequentes no recreio das crianças dessa escola; se havia
interação das crianças que frequentavam a sala de recursos com as crianças das
classes regulares; e como era a participação das crianças nas brincadeiras nesse
momento do recreio.
A autora se embasou teoricamente em Vigotski, Leontiev e Elkonin por
apontar em seus estudos a importância dos jogos para o desenvolvimento infantil e
a interação social. No resultado desta pesquisa foi indicado como brincadeiras mais
frequentes: o jogo do latão; o jogo de luta; esconde-esconde; os jogos de sorte ou
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azar; outros jogos de perseguição, a exemplo do barata-no-ar e de pega-pega;
outros jogos (Uno; verdade e consequência). Observou também, no momento do
recreio, as conversas informais e os passeios pelo pátio. Quanto à interação entre
as crianças no momento do recreio, a autora verificou que 38% das crianças
pesquisadas não interagiram durante as brincadeiras com os colegas do ensino
regular e 62% interagiram. Todavia, dentre os 62% que interagiram com os colegas
do ensino regular, registrou que duas das crianças colaboradoras (24%) não
participavam de forma efetiva das brincadeiras, ou seja, as crianças colaboradoras
da pesquisa estavam integradas aos colegas e à brincadeira, mas não pareciam
interagir de forma efetiva nessas situações. Quanto às demais crianças
colaboradoras (38%), essas interagiram tanto com os colegas do ensino regular,
quanto com as brincadeiras. Ao final do estudo Goffi (2009) considerou que as
crianças colaboradoras demonstraram preferência para brincar com seu próprio
grupo, apesar de estarem incluídas com as crianças do ensino regular.
Silva (2011) investigou o espaço do brincar em uma escola municipal e teve
como questão problema: como promover o uso dos espaços abertos para as
brincadeiras na escola fundamental? Essa pesquisa foi realizada no curso de
mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, na
Cidade de Campinas. A autora teve como lócus de pesquisa uma escola municipal
do Ensino Fundamental do município de Campinas, estado de São Paulo, entre os
anos de 2008 e 2009 com o objetivo de analisar o espaço do brincar em uma escola
municipal de ensino fundamental da cidade de Campinas. A autora contou com a
colaboração das crianças, professores, funcionários e pais dos alunos para desvelar
a relação destes com os espaços abertos da escola e com o brincar nestes espaços.
No final do estudo, Silva (2011) conclui que, ao se pensar nas construções
de prédios escolares para a educação fundamental, também se pense na inclusão
de elementos visuais, táteis e de equipamentos para a otimização das brincadeiras,
dos jogos e da convivência da criança. Indicou também que os professores e
gestores educacionais, além de se constituírem parceiros no interior da comunidade
escolar, deveriam possibilitar uma aprendizagem mútua sobre a relação da
arquitetura escolar com as atividades lúdicas e recreativas na escola fundamental.
Gebien (2011), em seus estudos, também chama atenção para o tempo e os
espaços para brincar na escola do Ensino Fundamental. O autor propõe uma
reflexão sobre a infância das crianças do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, no
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sentido de perceber se a brincadeira se encontra presente no dia a dia delas na
escola e de que maneira elas brincam, inclusive para saber, também, quais são as
brincadeiras realizadas na sala e em outros espaços da escola. Discute ainda quais
são esses espaços e se o professor participa ou está envolvido neste processo.
Para tanto, o autor optou pela pesquisa qualitativa, utilizando a entrevista
semi-estruturada e a observação como instrumentos de coleta de dados. Os sujeitos
colaboradores da investigação foram 12 crianças, que no primeiro momento da
pesquisa cursavam o primeiro ano do Ensino Fundamental e no segundo momento
da pesquisa, o segundo ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi realizada entre
os anos de 2009 e 2010, em uma escola pública da cidade de Indaial, estado de
Santa Catarina, com o intento de conhecer o ponto de vista das crianças do primeiro
e do segundo ano do ensino fundamental a respeito dos momentos de brincadeiras
na escola.
Dos resultados encontrados por Gebien (2011), a brincadeira, que na
Educação Infantil fazia parte da rotina das crianças, nesta etapa da Educação
Básica passa a ser restrita aos horários de recreio, bem como aos horários ociosos
entre uma atividade e outra. Isso acontece quando a criança termina a atividade com
mais rapidez do que as outras. Para o autor, este horário, que serve como
recompensa, só cabe aos que sabem fazer a atividade proposta pela escola com
rapidez e quando a professora libera. O autor observou também que a concepção de
escola para as crianças do 2º ano já está formada, como o espaço que eles
frequentam para aprender a ler e a escrever, e não para brincar. O brincar aparece
como uma atividade para os tempos livres, após o término das obrigações.
No quinto estudo, Corrêa (2011) se propôs identificar, por meio da análise de
atividades compreendidas como brincadeiras, as continuidades e as rupturas nas
práticas curriculares do último ano da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino
Fundamental de nove anos. Os sujeitos colaboradores do estudo foram crianças que
frequentavam o último ano da Educação Infantil e crianças do primeiro ano do
Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Itajaí, estado de Santa
Catarina. Para produção dos dados, a autora utilizou atividades realizadas pelas
crianças de cinco anos que estavam no último ano da Educação Infantil e de
crianças de seis anos do primeiro ano do Ensino Fundamental, tendo a concepção
do brincar como elemento norteador na análise das atividades. Ainda no processo
de análise, foram reveladas três categorias:
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a) o brincar livre como ato lúdico;
b) o brincar direcionado, como recurso pedagógico;
c) o brincar tradicional, como resgate da cultura infantil. A autora salientou
que a categorização foi fundamentada em estudos de Kishimoto (2003). Acrescenta
também que utilizou documentos que apresentam as políticas que orientam a
inserção da criança no Ensino Fundamental de nove anos. Dos resultados, Correa
considera que o brincar livre está muito mais presente e mais respeitado na
Educação Infantil, enquanto no Ensino Fundamental aparece de forma direcionada e
centrada nos conteúdos curriculares obrigatórios.
O estudo de Corrêa (2011) corrobora com o de Gebien (2011), quando
afirma que o brincar aparece na escola que trabalha com os cinco primeiros anos do
Ensino Fundamental quase que exclusivamente de forma direcionada, no propósito
de contemplar os conteúdos curriculares obrigatórios. Nesse sentido, podemos dizer
que os estudos indicam que a escola coloca o brincar como plano secundário, mais
especificamente, nos quinze minutos de recreio. Quanto ao “brincar direcionado”
citado por Corrêa (2011), parece configurar uma atividade pedagógica, tal como
enfatiza Brougère (2010).
As cinco pesquisas descritas acima, apresentam em seus resultados os
seguintes aspectos que podem contribuir com o nosso estudo: o lugar secundário
ocupado pelo fenômeno na escola do ensino fundamental; a sua configuração como
atividade pedagógica e ainda, a ausência de elementos visuais, táteis e de
equipamentos para a otimização das brincadeiras, dos jogos e da convivência das
crianças na estrutura física dos seus prédios, demonstram o distanciamento
existente entre as atividades escolares e o brincar.
No levantamento das pesquisas, realizado nos sites das Universidades,
descritas no Quadro II, sobre o brincar no Ensino Fundamental, procuramos analisar
somente as pesquisas que não constavam no cadastro do banco de teses da
CAPES. Dentre elas, cabe citar um estudo desenvolvido na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, por Patiño (2010), que teve como objetivo compreender como
as crianças significam o direito de brincar.
Para o desenvolvimento do estudo, Patiño (2010) partiu do pressuposto que
a criança, sendo componente da categoria geracional Infância, vivencia habilidades
próprias que acontecem na interação social, possui capacidade criadora, bem como
para significar sua própria condição de criança e ser social. Os sujeitos
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colaboradores da pesquisa foram seis crianças que estavam cursando o primeiro
ano do Ensino Fundamental. Para a produção dos dados, a pesquisadora utilizou a
observação das crianças na escola e estabeleceu diálogos com as mesmas
mediados por desenhos, desenhos animados e imagens representativas dos direitos
das crianças. Foram realizadas, também, entrevistas com os pais das crianças
colaboradoras da investigação, com o propósito de compreender melhor o contexto
das crianças.
Dos resultados, a autora considera que, embora as crianças não tenham
mostrado ter um conhecimento sistematizado acerca dos seus direitos, “direitos das
crianças”, demonstraram compreender que alguns elementos que fazem parte
desses direitos são importantes para elas e para o seu desenvolvimento.

Dos

elementos apresentados, todas as crianças falaram do direito à família e à
alimentação como primeiras opções, acrescentando também o direito de brincar
como importante para elas. Sendo assim, a autora considera que o brincar é
importante para as crianças, embora não tenha sido citado como o mais importante
quando apontado juntamente com outros direitos, como direito à família e à
alimentação. Todavia, a autora chama atenção para um detalhe da resposta das
crianças, pois todas fizeram alusão ao brincar juntamente com os dois direitos
citados como mais importantes, mesmo que não o tenham escolhido neste
momento. Dessa forma, a autora considera que o brincar é reconhecido como uma
atividade relevante, como também necessária na perspectiva das crianças.
Outro estudo, também desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, sobre o brincar no Ensino Fundamental, foi o de Estácio (2010), que
discute sobre a criança, o brincar e sua relação com o espaço e o tempo de
construção, reinvenção e aprendizagem, como também dos prejuízos na
estruturação física, psíquica, biológica, cultural, social e histórica da criança
causados pela ausência do brincar na sua vida, em todos os espaços que frequenta,
dando um enfoque especial à família e à escola.
A proposição que embasa o estudo de Estácio (2010) ressalta que a
ausência do brincar, na vida da criança, prejudica sua estruturação física, psíquica,
biológica, social, histórica e o seu desenvolvimento. A pesquisadora levantou as
seguintes questões para nortear o seu estudo: Quais os espaços-tempos reservados
na escola para o brincar? Qual a importância do brincar no desenvolvimento da
criança? A escola reconhece a importância do brincar em seu espaço social? Como
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as crianças percebem e utilizam os espaços-tempos do brincar na escola? Para
tanto, contou com a participação e a colaboração dos professores e de crianças do
1º e do 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola Pública municipal da cidade
de Natal.
As técnicas utilizadas para o desenvolvimento do estudo foram a observação
participante, a entrevista estruturada, o questionário e ainda os registros através de
fotografias e vídeos. Salientando que, dos instrumentos utilizados para a produção
dos dados, a entrevista foi realizada somente com as crianças e o questionário com
os professores. Dos resultados, é possível destacar o seguinte: a maioria das
crianças respondeu que a escola permite o brincar, mas que o tempo poderia ser
maior; contudo, os professores dizem reconhecer a importância do brincar na
escola, mas por diversos motivos não asseguram a sua prática. Dessa forma, a
autora considera que a escola necessita reanalisar o espaço e o tempo para o
brincar.
Na mesma trilha, foi desenvolvido um estudo na Universidade Estadual de
Campinas sobre o brincar e sua presença no espaço escolar. Nesse estudo, Silva
(2011) teve por objetivo analisar o espaço do brincar em uma escola do Ensino
Fundamental da Cidade de Campinas, a fim de elucidar a relação das crianças, de
professores, pais e funcionários com os espaços abertos da escola fundamental e
com o brincar nesses espaços. Para o desenvolvimento da pesquisa, ela optou pela
abordagem etnográfica, por permitir um maior contato com o cotidiano escolar, para
a coleta de opiniões de ideias, hábitos, significados e representações acerca do
espaço escolar e do brincar nesse espaço. A autora utilizou também a análise
documental do projeto político pedagógico da escola lócus da investigação, das
fotos do acervo da escola, das fotografias tiradas por ela (pesquisadora) no
processo da investigação e, ainda, dos desenhos das crianças. Os sujeitos
colaboradores da pesquisa foram: crianças que frequentavam o primeiro ano do
Ensino Fundamental, os pais das crianças colaboradoras e duas funcionárias da
escola, lócus da pesquisa. Nos resultados pudemos constatar que a autora
considera necessária a busca de alternativas para o espaço e para o tempo
destinados ao brincar na educação fundamental. Conclui destacando que, não
somente esta, mas grande parte das escolas é construída em espaços pequenos
para os seus propósitos. E quando isso acontece, reduz as possibilidades de uso do
lugar. A autora chama atenção também para a inclusão de elementos visuais, táteis
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e de equipamentos para a otimização das brincadeiras, dos jogos e da convivência
da criança. Silva considera ainda a necessidade de parceiros no interior da
comunidade escolar, pois os professores e gestores educacionais deveriam
possibilitar uma aprendizagem mútua sobre a relação da arquitetura escolar com as
atividades lúdicas e recreativas.
Acrescente-se a todas estas análises que os resultados apresentados pela
autora imediatamente acima corroboram com o que foi apresentado nos estudos de
Estácio (2010), Patiño (2011) e Gebien (2011) e ainda condiz com os estudos de
Smith (2006) no sentido de considerar o brincar como uma ação que pode
proporcionar a efetivação da maioria dos objetivos pensados para a educação nos
seis primeiros anos da criança e que abrange o desenvolvimento intelectual, social,
criativo e físico.
Não obstante, o que observamos nas escolas é uma prática que visa bem
mais o desenvolvimento cognitivo da criança, fundamentado numa visão
adultocêntríca e dicotomizada, que não parte da perspectiva da própria criança.
Assim, o brincar aparece com tempo restrito e em segundo plano. (SODRÉ, 2007).
Em vista disso, a escola do Ensino Fundamental deve repensar o tempo
para a inserção do brincar no processo educacional, assim como no espaço a ser
explorado pelas crianças para tal fim, considerando as perdas que a ausência desta
ação pode gerar para a criança e ainda dos benefícios que esta mesma ação
também traz para o processo educacional. Esta afirmativa está em concordância
com Vigotski (2007), que considerava o brincar fundamental para o desenvolvimento
emocional, social e cognitivo da criança.
Nos estudos analisados, o brincar pode ser visto na perspectiva de sua
diversidade ou de suas diferentes formas de expressão, bem como no papel que
exerce no processo de desenvolvimento humano. A exemplo deste último aspecto
apontado, veremos, em pesquisa realizada por Cordazzo (2008), a influência da
introdução de períodos de brincadeiras livres na escola sobre o desempenho motor,
cognitivo e social de crianças brasileiras e portuguesas. Para o desenvolvimento do
estudo,

a

autora

optou

pela

pesquisa

experimental,

utilizando

métodos

multivariados, uma vez que, se trata de uma pesquisa extensa em um curto espaço
de tempo.
A autora salienta que trabalhou com uma amostra de cada população, ou
seja, uma brasileira e uma portuguesa, em três abordagens, da seguinte forma: a
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primeira para saber como eram utilizados os brinquedos e quais os preferidos das
crianças, com as suas respectivas diferenças de sexo e idades. Na segunda
aborgadem, a pesquisadora aplicou um quase experimento, que permitiu verificar as
influências do brincar sobre o desempenho de habilidades infantis. Na terceira,
utilizou técnicas de observação e fez uma caracterização das brincadeiras que as
crianças utilizaram durante a realização do segundo estudo. A caracterização teve o
objetivo de identificar de que forma e com quem as crianças brincavam e interagiam.
Após o desenvolvimento e análise das três abordagens, a pesquisadora procurou
identificar características universais e contextuais do brincar das crianças e
compreender

as

influências

significativas

que

a

brincadeira

exerce

no

desenvolvimento infantil.
Os participantes da pesquisa foram 259 crianças brasileiras e 172
portuguesas com idade entre 6 e 12 anos e que estivessem na escola. A
investigação foi realizada em uma escola privada localizada no sul do Brasil, na
cidade de Florianópolis, e uma Pública ao norte de Portugal, na cidade de Braga.
Dentro da amostra brasileira, 43% eram meninas e 57% eram meninos; na
portuguesa, eram 48% meninos e 52% meninas.
Do resultado da pesquisa, a autora considera que a brincadeira livre é um
recurso que, quando utilizado nas escolas, pode promover melhorias no
desempenho das habilidades das crianças. Cordazzo ressalta que as duas amostras
investigadas foram oriundas de regiões e situações sociais, históricas e culturais
diferentes. No entanto, semelhanças expressivas foram encontradas no brincar das
crianças nos dois contextos, reforçando a premissa da universalidade do
comportamento de brincar e de suas características. Quanto à utilização e
preferência de brinquedos, observamos poucas diferenças entre as amostras das
crianças brasileiras e portuguesas. Esse resultado confirma a primeira hipótese
levantada pela autora: “[...] em ambos os contextos, foram encontradas diferenças
significativas nas preferências de meninos e de meninas pelos tipos de brinquedos.”
(CORDAZZO, 2008, p. 128).
A investigação realizada pela pesquisadora confirma o pressuposto de que
as crianças em idade escolar ainda apresentam forte motivação para o brincar. A
autora chama atenção para a necessidade de a escola aproveitar a motivação das
crianças para o brincar, uma vez que favorece o desenvolvimento das crianças,
além de proporcionar diferentes tipos de interações sociais.
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Os resultados apresentados por Cordazzo (2008), quando assinala a forte
motivação mostrada pelas crianças para o brincar,

evidencia aspectos também

apontados no estudo de Patiño (2010), a exemplo da necessidade do brincar para o
desenvolvimento da criança, bem como da necessidade da escola dar uma melhor
atenção para este fenômeno; no de Gebien (2011), quando verifica o tempo curto e
o lugar secundário ocupado pelo brincar na escola do Ensino Fundamental; na
pesquisa de Estácio (2010), que observou a estrutura física inadequada na grande
maioria dos prédios em que funcionam as escolas do Ensino Fundamental;

na

pesquisa desenvolvida por Silva (2011), que assinala a necessidade da busca de
alternativas para o espaço e para o tempo destinados ao brincar na educação
fundamental; e no estudo de Corrêa (2011), que verificou a forma de condução do
tempo, como também das
Fundamental que

atividades oferecidas para as crianças no Ensino

estão centradas quase que exclusivamente

nos conteúdos

curriculares obrigatórios.
Em síntese, pode-se afirmar que esses resultados demonstram o
distanciamento entre o pensar do adulto e o pensar da criança na condução e no
direcionamento das atividades desenvolvidas nas escolas do Ensino Fundamental.
Outros estudos, que enfocam as necessidades das crianças em suas
diferentes dimensões, que reconhecem as culturas infantis, bem como a
participação delas como verdadeiras protagonistas da escola e dos demais espaços
em que permeiam, a exemplo das análises de Sodré (2007), também são
fundamentais para o reconhecimento da infância enquanto categoria social de fato e
de direito, bem como para que se mantenha uma relação de respeito às
especificidades de cada categoria social.
Nesse sentido, devemos pensar em uma relação dialógica entre adultos e
crianças, onde o adulto é capaz não só de ouvir, mas de interpretar ou reconhecer
as questões que as próprias crianças ressaltam, conforme apresenta Sodré (2006)
quando assinala sobre o protagonismo infantil. A autora aponta para ações que
possibilitem espaço e atenção ao ponto de vista da criança. Estes aspectos também
foram ressaltados nos resultados da pesquisa de Borba (2005), que traz também
uma contribuição acerca de outro aspecto que destacaremos sobre o espaço, qual
seja: o tempo para brincar.
No estudo de Borba (2005) sobre as culturas da infância nos espaçostempos do brincar, tem como objetivo, compreender como as crianças, nas relações
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entre si e nos espaços-tempos do brincar, constituem suas culturas da infância,
concebidas como formas de ação social sobre o mundo pelas quais se identificam
como um grupo de pares.
Para o desenvolvimento da pesquisa, a autora elegeu as crianças como
informantes colaboradoras no processo de investigação por considerar que as
crianças “[...] devem estar, mais do que presentes, incluídas nas decisões que se
referem à organização dos espaços-tempos da instituição e das suas vidas.”
(BORBA, 2005, p. 273). Acredita, também, que o brincar aparece como espaço
fundamental na constituição da cultura e no exercício da participação social,
devendo ser mais valorizado e preconizado, com vistas às possibilidades que o
brincar traz, além da fruição, prazer e liberdade.
Após observações, a autora assinala as crianças como construtoras e
criadoras de ações sobre o mundo, quando criam uma nova ordem ao deslocar
princípios lógicos que regem a realidade cotidiana da ordem social dominante
adulta. Nas situações de brincadeiras, fazem as relações presente-passado-futuro,
criam e recriam cenários, sequências de ação e de situações provenientes do
campo das ideias, transitando, muito à vontade, entre o que acontece na sua história
de vida e no campo das ideias; compreendendo os princípios de identidade e
significação, transformando os objetos referenciados no concreto em outros,
brincando com um objeto como se fosse outro e de ser outra pessoa, sem deixar de
ser quem é de fato; pois, em situações de brincadeira, as crianças podem inverter as
regras sociais. (BORBA, 2005).
Ao contrário do que se esperava, as escolas não têm considerado o brincar
como parte do processo de construção do conhecimento, de apropriação crítica da
cultura, como também do desenvolvimento da criança, quando reduz as
possibilidades do brincar. Igualmente quando o adulto intervém diretamente na
atividade da criança, predominando uma visão de incapacidade das crianças.
A autonomia ou o protagonismo das crianças nos espaços educacionais
ainda não tem sido uma constante. A exemplo disso, o estudo de Melo (1993)
propiciou condições para uma abordagem acerca da construção de regras no jogo
infantil durante as aulas de Educação Física, com crianças que cursavam a primeira
e a segunda série do primeiro grau, (atual segundo

e terceiro anos do Ensino

Fundamental), com o objetivo de analisar a prática desses jogos de regra nas aulas
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de Educação Física dos já citados anos do Ensino Fundamental e sua implicação no
desenvolvimento moral, social e cognitivo da criança.
Essa pesquisa foi desenvolvida em duas escolas públicas, uma municipal e
outra estadual, localizadas na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Os
sujeitos da pesquisa foram crianças na faixa etária entre 7 e 11 anos que cursavam
a primeira e a segunda série da escola primária.O total de turmas observadas foi
quatro, sendo duas da primeira série e duas da segunda série. As técnicas utilizadas
para a produção de dados foram a observação e a entrevista. A autora observou 17
aulas de Educação Física, com o número aproximado de 135 crianças no total.
Realizou também 17 entrevistas mediante sorteio entre as quatro turmas
observadas. Uma das observações feitas pela autora foi que a escola, por desejar
que este momento em que a criança brinca no recreio6 seja organizado e educativo,
pode estar distorcendo o papel do brincar para a criança. A autora salienta que as
orientações dadas pelo professor às crianças, no momento da aula, reforçavam o
caráter técnico desportivo do jogo, que já traz as regras pré-estabelecidas,
concorrendo para o resultado obtido no estudo.
Os resultados mostraram que não foram feitas perguntas sobre qual seria o
conceito delas sobre o que é o brincar e muito menos do que queriam brincar. A
pesquisadora observou que não houve preocupação por parte da professora em
promover uma discussão dos pontos que ocasionaram dúvidas nas crianças no
momento da recreação, nem tampouco deixou espaço para opiniões ou
questionamentos por parte dos alunos e alunas nas situações vivenciadas. A grande
preocupação demonstrada pela professora, nas aulas de Educação Física, foi dar
continuidade aos jogos, a fim de evitar itens polêmicos ou interpretações
equivocadas por parte das crianças.
A pesquisadora considerou que o importante, “[...] naquela ocasião, era tão
somente o que a professora estava impondo. Ficando claro que a palavra da
professora, nas situações de jogos na escola, era a que prevalecia e determinava as
regras do jogo.” (MELO, 1993, p. 60). A autora ressalta que o que acontecia nas
aulas de Educação Física, nas séries investigadas, era proveniente do conceito de
criança e de brincar da professora, tendo em vista a forma como eram conduzidas
as atividades observadas. Como exemplo, a autora citou que o jogo de regras
6

Recreio – intervalo de 15’ minutos reservado entre as aulas para lanche, ida ao banheiro, etc.
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observado não extrapolou as ações típicas do jogo, para alcançar os objetivos
específicos previamente pensados para o desenvolvimento físico e psicomotor de
cada criança e, muito menos, com a participação ativa de cada uma nas aulas.
Melo (1993) considerou que a professora estava assumindo muito mais o
papel de técnico e árbitro do que o de professora, no sentido em que ditava as
regras, escolhia as equipes, posicionava os jogadores, definia as ações mais
importantes, elaborava estratégias, aplicava penalidades, controlava o jogo e ditava
o seu final. Por fim, a pesquisadora considera que, mais relevante que ensinar vários
tipos de jogos, a tarefa do professor de Educação Física escolar deve ser a de
compreender e respeitar a forma como a criança joga. As considerações da autora
nos remetem às análises de Lentiev (2010) quando ele afirma que a fórmula geral da
essência do jogo está em como competir, e não em vencer.
A questão de gênero também permeia o universo infantil no brincar, logo
esse é também um dos aspectos destacados nos estudos deste fenômeno. Neste
propósito, Wenetz (2005), em seu estudo, buscou identificar e discutir os
significados atribuídos por crianças que estavam cursando o terceiro e o quarto ano
do Ensino Fundamental, ao corpo e ao gênero nas práticas corporais, no recreio de
uma escola pública da cidade de Porto Alegre.
Neste estudo, a autora observou que no tempo reservado ao recreio existia
uma certa regularidade na escolha das brincadeiras escolhidas por meninos e por
meninas. As brincadeiras de futebol e luta eram mais frequentes entre meninos e as
brincadeiras de pega-pega, elástico, pula corda ou ainda o vôlei eram as mais
procuradas pelas meninas.
A autora observou também que as crianças classificavam as brincadeiras
por gênero, ou seja, as brincadeiras de meninos e as de meninas, classificando
também os meninos que gostavam de brincar com meninas de homossexuais, no
sentido pejorativo. Salientando que foi observado que existem meninos e meninas
que quebram esse padrão e são respeitados(as) entre si.
Nesse sentido, podemos dizer que a questão de gênero impregnada nas
brincadeiras escolhidas pelas crianças, no espaço e tempo do recreio da referida
escola, é fruto de respingos ainda existentes dos padrões estabelecidos por uma
sociedade machista. Wenetz (2005, p. 180) considera que a escolha das
brincadeiras realizadas pelas crianças ainda está nitidamente presa a um padrão
cultural do que é “ser menino e menina” da sociedade brasileira.
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No estudo sobre o brincar na escola, é preciso também discutir o olhar dos
gestores para esse fenômeno no cotidiano destas realidades educacionais. Uemura
(1999) traz, como foco de sua pesquisa, o brinquedo e a administração no contexto
escolar, com o intento de discutir a participação da administração no favorecimento
ou não do brinquedo e do brincar nas rotinas escolares, chegando aos seguintes
resultados: na escola, lócus da investigação, os brinquedos só estão presentes na
Educação Infantil, deixando de existir no segmento seguinte.
Para Uemura (2009, p. 179), “[...] a racionalidade formal do diretor pode ser
a causa da não inclusão do brinquedo na escola ou da sua expulsão, quando se
inicia o processo formal de alfabetização.” Em entrevista realizada com duas
diretoras colaboradoras da pesquisa, foi revelado que as diretoras não reconhecem
a importância do brinquedo no processo de desenvolvimento da criança, quando
uma delas diz que, para a direção, a escola é lugar “de aprender e não de brincar”
(UEMURA, 2009, p. 160); e a outra, ao declarar que “[...] a importância do brinquedo
é apenas uma ideia e que ela ainda não sabe como colocar em prática.” (UEMURA,
2009, p. 159).
O autor considera que o brincar deveria estar incluído no processo de
formação do professor, como também do diretor gestor. Para o professor, como
embasamento do seu fazer pedagógico e para o diretor, como vivência cotidiana na
instituição a qual está gerindo. O autor considera, ainda, haver uma falta de
compreensão acerca do brincar pelo educador.
O levantamento dos estudos sobre o brincar da criança nos mostra que este
é um tema estudado sob diferentes perspectivas e que traz dados valiosos e
reveladores a aspectos diversos do fenômeno, aspectos estes que permitem
adensar a discussão, no entanto não o esgota.
Elencamos, no bojo desse texto, alguns elementos de pesquisas que
abordam sobre as diversas formas de expressão do brincar; o espaço e o tempo; a
questão de gênero; a concepção da infância e do brincar; do brincar na educação
escolar, sob o ponto de vista do(a) professor(a); e a participação da administração
no acolhimento ou proibição do acesso do brinquedo às rotinas escolares. Todavia,
uma questão emerge: como as crianças se pronunciam acerca do significado do
brincar nos espaços escolares do Ensino Fundamental?
Foi nesta perspectiva que nos propusemos a realizar este estudo, pois
acreditamos na necessidade de escutar as crianças na condição de protagonistas
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dos espaços educacionais, bem como nas potencialidades da contribuição que as
mesmas podem trazer para preencher a lacuna ainda existente sobre o significado
do brincar. Queremos ouvir a voz de crianças, com idade entre 6 e 7 anos, que
estão cursando o primeiro ano do Ensino Fundamental na rede pública municipal de
ensino da cidade de Salvador. Tal como Gondra (2008), entendemos que há uma
emergência de estudos com estas características.
O autor discute emergência em dois sentidos: no sentido da urgência, para
contar com a contribuição efetiva das crianças; e da emersão, no propósito de
romper com a visão adultocêntrica e dar visibilidade às crianças. O primeiro,
expressando a necessidade de sair dessa forma de conceber a infância como parte
cronológica da vida e o segundo, como o surgimento, a manifestação da infância
como parte da existência humana, com características próprias e que deve ser
possuidor de valor e respeito, igualmente designado aos outros grupos sociais.
Isso posto, é oportuno fazer uma sinopse do que foi apresentado neste
capítulo, que faz um levantamento das pesquisas realizadas entre os anos de 2000
e 2011 que abordam o brincar na escola do Ensino Fundamental. Embasado no que
foi apresentado, pode-se depreender que estão sendo realizadas pesquisas sobre o
brincar em diferentes perspectivas, tanto na escola como em outros espaços, no
entanto necessitamos de muito mais, para desvelar este fenômeno; as pesquisas
sobre o brincar na escola se concentram, na grande maioria, na escola da Educação
Infantil. Por via de consequência, carecemos de trabalhos que abordem o brincar na
escola do Ensino Fundamental.
Acrescente-se a esta síntese, que é oportuno ressaltar que o brincar precisa
ser analisado na perspectiva dos brincantes e, para tanto, o presente estudo se
propõe a recorrer às crianças como informantes, para discutir a presença desta
atividade, que tem como característica favorecer o processo de apropriação da
cultura humana, no espaço educacional, que também foi projetado com esta mesma
proposta – a escola.
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4 O ESTUDO
"É preciso sentir a necessidade da experiência, da
observação, ou seja, a necessidade de sair de nós
próprios para aceder à escola das coisas, se as
queremos conhecer e compreender."
ÈMILE DURKHEIM

Conforme ressaltamos nos capítulos iniciais, podemos constatar, neste
século XXI, pesquisas sobre o brincar, com ênfase nas crianças que estão na
Educação Infantil. Neste sentido, encontramos esta evidência em pesquisas como a
de Cordazzo et al (2007), que apresenta um levantamento bibliográfico dos estudos
desenvolvidos entre 1980 e 2005, sobre o brincar, tanto em estudos nacionais, como
em internacionais. Foram identificadas, no total, 181 publicações de artigos
relacionados ao fenômeno brincar nas bases de dados pesquisadas7, sendo 44,7%
delas em periódicos nacionais e 55,3% em periódicos internacionais. Foi verificado
também que as pesquisas, que tiveram como lócus a escola, enfocaram muito mais
as crianças da Educação Infantil do que as de outros segmentos de ensino. Neste
levantamento bibliográfico desenvolvido pelos autores, são apontadas ainda as
lacunas que podem ser preenchidas com novas pesquisas.
Estudos como o nosso, que têm como objeto de investigação o brincar, na
escola, da criança que cursa o primeiro ano do Ensino Fundamental, pode
contribuir com o preenchimento de lacunas ainda existentes sobre o fenômeno em
referência.

Essa

perspectiva

para

investigação

também

acompanha

os

questionamentos dos pesquisadores como Gebien (2011), Delfin (2012) e Estácio
(2010) sobre a pertinência das análises realizadas no âmbito escolar que reduzem o
brincar a um segundo plano, acontecendo também em tempo reduzido, em relação
às outras atividades escolares, a exemplo do momento do recreio.
A ideia central do nosso estudo se sustenta na proposição de que as
possibilidades de interação vivenciadas pelas crianças, nos seis primeiros anos de
vida, permite que elas se envolvam com o brincar e se apropriem do significado do
brincar no seu processo de desenvolvimento. Dito melhor, elas podem estar aptas a

7

O levantamento bibliográfico realizado por Cordazzo et al (2007) teve como base de dados 1)
PsycInfo, a base de dados on-line da American Psychological Association (APA); 2) Index Psi do
Conselho Federal de Psicologia/PUC-Campinas; 3) Scielo Brasil, uma base de dados científicos
eletrônica.
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identificar diferentes brincadeiras mediadas por brinquedos ou não, contudo
pressupomos que podem atribuir sentidos diferentes ao brincar. Por conseguinte, as
crianças podem identificar o significado do brincar no seu processo de
desenvolvimento, porém poderão ter concepções diferentes sobre o papel do brincar
na cultura humana.
Em nossa proposta, esta investigação visa privilegiar o ponto de vista da
criança acerca do brincar na escola, as práticas do brincar no Ensino Fundamental e
suas potencialidades em relação ao desenvolvimento da criança como parte
integrante da cultura escolar. Assim, esta pesquisa tem por objetivo analisar o
brincar na escola da criança que cursa o primeiro ano do Ensino Fundamental.
Desse modo, o que está em jogo, a nosso ver, é como a instituição escolar dialoga
com a criança e o brincar e como este fenômeno está presente na escola.
Esse estudo surgiu como um problema oriundo das inquietações recorrentes
de professores, em serviço na docência do Ensino Fundamental de escolas da rede
pública municipal da capital da Bahia, bem como do desejo de conhecer o brincar na
escola através do ponto de vista da criança. Assim sendo, escolhemos, para o
desenvolvimento

desta

investigação,

a

pesquisa

qualitativa,

devido

às

características do estudo, que tem por propósito explorar, conhecer, analisar,
interpretar e compreender como o brincar está presente na escola da criança do 1º
ano do Ensino Fundamental. Segundo Creswell (2010, p. 206):

[...] a investigação qualitativa emprega diferentes concepções
filosóficas; estratégias de investigação e métodos de coleta, análise e
interpretação dos dados. Embora os processos sejam similares, os
procedimentos qualitativos baseiam-se em dados e se valem de
diferentes estratégias de investigação.

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa nos autoriza a examinar em
profundidade o objeto de estudo, pensar em estratégias e procedimentos de
investigação que favoreçam a aproximação do pesquisador ao objeto investigado,
como também a inserção do pesquisador no lócus da pesquisa, para produção dos
dados no ambiente em que os colaboradores da investigação estão inseridos.
De acordo com Lüdke e André (1986), a pesquisa qualitativa nos oferece
condições para uma maior proximidade da situação de pesquisa, ressaltando cinco
características básicas configuradoras dessa metodologia. A primeira característica
aponta o contato direto e prolongado com o ambiente e a situação que estará sendo
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investigada, através de um trabalho intensivo e constante em campo; a segunda
assinala a produção de dados que, em sua grande maioria, é descritiva e baseada
em situações, acontecimentos, descrições de sujeitos, incluindo transcrições de
entrevistas, fotografias, desenhos, bem como fragmentos extraídos de documentos;
a terceira está na ênfase com o processo de investigação, por ser considerado mais
importante do que o produto pesquisado, porque o interesse do pesquisador, ao
estudar determinado problema, é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos
procedimentos e nas interações do cotidiano; a quarta destaca o “significado”, ou
seja, o cuidado que o pesquisador precisa ter ao revelar os pontos de vista dos
participantes para não haver distorção; e a quinta está na análise do material
produzido pelos dados obtidos.
O desejo de investigar o significado do brincar na escola, sob o ponto de
vista da criança que cursa o 1º ano do Ensino Fundamental, de estar inserida no
contexto da investigação (a escola, campo empírico do estudo), e ainda, por se
tratar de um nível de ensino (o Ensino Fundamental), ano de escolarização e faixa
etária específica das crianças, levou-nos a optar pelo estudo de uma determinada
realidade educacional (uma escola pública municipal da cidade de Salvador), como
também adotar uma concepção filosófica (histórico social) para desenvolver este
trabalho.
De acordo com Creswell (2010, p. 31), este referencial teórico parte de uma
concepção filosófica que se propõe a “[...] confiar o máximo possível nas visões que
os participantes têm da situação a qual está sendo estudada”, pois procuraremos
analisar o brincar na escola, a partir do ponto de vista dos sujeitos colaboradores
deste estudo.
Além da concepção filosófica, a natureza das questões da pesquisa guia o
pesquisador na opção da estratégia de investigação, que exige um olhar minucioso
e uma escuta pertinente acerca do objeto investigado.
A questão básica da pesquisa envolve de forma direta o que a criança
expressa sobre o brincar. Dessa questão emergem questões decorrentes do diálogo
da instituição escolar com a criança e o brincar e, ainda, como o brincar é favorecido
(ou não) pela escola. Acrescentamos que, em todo o processo da investigação,
procuramos respeitar os participantes colaboradores, conforme recomenda a ética
para esse tipo de pesquisa.
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4.1 A PRODUÇÃO DOS DADOS E SEUS INSTRUMENTOS

Na fase de produção dos dados utilizamos, como técnicas, a observação
direta e a interlocução (entrevista), mediada pela fotografia, com vistas a permitir
uma maior aproximação da pesquisadora com os participantes colaboradores, e
ainda, com o intento de produzir dados a partir do diálogo com as crianças, de forma
direta e com enfoque no fenômeno investigado. Esta técnica pode ser utilizada neste
tipo de pesquisa, tendo em vista que o nosso objetivo é conhecer o significado do
brincar na escola, na perspectiva de uma população de crianças de uma mesma
faixa etária, que faz parte de uma comunidade escolar. Os diálogos aconteceram
com uma criança por vez, em momentos distintos.
Para um estudo com estas características, definimos que seria necessário
realizar observações diretas no lócus da investigação e utilizar o diálogo com o
intuito de identificar tendências e padrões na percepção do significado do brincar na
escola. Logo, foi fundamental planejar as observações diretas com vistas a organizar
o material que seria utilizado no processo de interlocução (entrevista), com cada
criança, para que pudéssemos realizar o trabalho com a efetiva contribuição das
mesmas. De outro modo, a entrevista individual poderia não ser o instrumento
metodológico indicado para a aplicação com crianças nesta faixa etária entre 6 e 7
anos, devido ao próprio lugar desigual e de distanciamento ocupado na sociedade
entre adulto-criança, tal como enfatizam autores como: Sarmento (2007) e
Vasconcellos (2007), entre outros. Esta distância pode fazer a criança procurar uma
resposta que considere ser a esperada pelo adulto, em detrimento da resposta que
expresse o seu próprio ponto de vista.
Conforme Bauer e Gaskell (2006, p. 82), a entrevista individual ou de
profundidade:

É uma conversação que dura normalmente entre uma hora e uma
hora e meia. Antes da entrevista, o pesquisador terá preparado um
tópico guia, cobrindo os temas centrais e os problemas da pesquisa.
A entrevista começa com alguns comentários introdutórios sobre a
pesquisa, uma palavra de agradecimento ao entrevistado por ter
concordado em falar e um pedido para gravar a sessão.

Nesse sentido, o pesquisador deve estar seguro da forma que irá conduzir
esse processo de produção de dados, informar aos participantes todas as atividades
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planejadas para a investigação, de forma clara e objetiva, como também saber e ter
segurança do que vai perguntar, como vai perguntar e ainda para quem vai
perguntar.
Os autores assinalam também que a possibilidade da entrevista individual ou
de profundidade ser ou não bem sucedida, além de depender do preparo e
condução do processo pelo pesquisador, depende do preparo do ambiente até o
final da produção dos dados. No caso da nossa pesquisa, em que os participantes
tinham 6 e 7 anos, além de receberem as informações sobre o estudo, foi importante
ainda que cada criança entendesse que poderia sair do processo a qualquer
momento, sem que isso acarretasse nenhum problema ou dificuldade para ela.
Com o participante devidamente esclarecido, fez-se necessário receber cada
criança colaboradora do estudo num ambiente organizado para a entrevista, com as
fotografias que serviram para mediar a interlocução: gravador de áudio e vídeo,
cadeira disposta à frente da mesa e em um horário previamente combinado com a
professora e a criança.
É importante acrescentar também que o uso da abordagem qualitativa, neste
tipo de trabalho, permitiu fornecer elementos que favoreceram a compreensão da
conexão estabelecida entre participante e objeto da investigação. Para Bauer e
Gaskell (2000, p. 65), “[...] a utilização desta estratégia permite a compreensão
detalhada

das

crenças,

atitudes,

valores

e

motivações,

em

relação

ao

comportamento das pessoas em contextos sociais específicos.” Logo, podemos
dizer que o propósito deste método de pesquisa foi explorar a essência das ideias
que se expressam sobre o fenômeno estudado.
No processo de produção de dados, registramos através de gravação de
áudio e vídeo todo o diálogo com as crianças sobre o brincar e seu significado. Por
conseguinte, foi preciso informar aos colaboradores o objetivo do estudo, os
recursos e o processo de desenvolvimento de produção de dados, com o máximo
cuidado, para deixar as crianças descontraídas e não interferir nos resultados.
Para tanto, recorremos inicialmente a uma testagem com crianças que não
faziam parte do estudo, de modo a analisar os procedimentos planejados e avaliar
as ações da investigação. Esta intervenção serviu para as definições sobre os
diferentes aspectos do processo, oportunizando adequar os procedimentos e a
técnica empregada.
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Considerando a faixa etária das crianças que participaram deste estudo,
bem como as próprias características do tema, optou-se por utilizar a interlocução
mediada pela fotografia, por possibilitar um diálogo aberto e objetivo entre a
pesquisadora e os participantes colaboradores, de forma mais descontraída.
Assim sendo, procuramos promover, para este momento, um ambiente que
pudesse contribuir para o bem-estar de cada uma, bem como da própria
pesquisadora, pois as crianças precisavam estar tranquilas para dialogar sobre o
fenômeno que é do conhecimento de todas, ou da grande maioria das crianças que
se encontram na citada faixa etária. Contudo, salientamos, mais uma vez, os
cuidados com a estruturação de um ambiente confortável, descontraído e sem a
preocupação com horário para terminar, a exemplo do que indica Campos (2008).
Para produção dos dados, após a apresentação do estudo para as
professoras e as crianças, iniciamos com a observação direta da escola a fim de
conhecer a dinâmica de funcionamento das atividades, horário das aulas, intervalos,
bem como a chegada e saída dos alunos na instituição. Para Lüdcke e André
(1996), a observação direta favorece o contato direto e o olhar bem próximo da
ocorrência do fenômeno e, por consequência, permite que o pesquisador perceba
com mais facilidade a perspectiva dos participantes colaboradores.
Com este procedimento, pudemos transitar melhor no espaço em foco, como
também interagimos com as crianças, respeitando a rotina escolar para não causar
nenhum transtorno para as crianças ou para a escola. Nesta atividade inicial
também escolhemos o local onde iríamos sentar com as crianças para o processo
de interlocução. As observações foram registradas no caderno de campo, sempre
com cuidado para não perder o foco do objetivo do nosso estudo. Neste momento
da observação, acompanhamos toda a rotina das crianças na escola, desde o
momento da chegada à saída da escola, nos meses de março e abril, de segunda a
quarta-feira, de 08h00min as 17h00min, por se tratar de escola com jornada integral.
Além disso, durante o processo de observação, utilizamos uma máquina
fotográfica digital Polaroid, modelo PDC 3030, para registrar episódios de
brincadeiras no espaço escolar, em especial no parque e na quadra, por serem os
espaços autorizados para o desenvolvimento de brincadeiras nesta unidade escolar.
As fotografias foram tiradas ao longo dos dois meses supracitados, em momentos
em que as crianças participantes brincavam nas áreas acima relacionadas.
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A quadra é coberta e toda cercada com rede de aço para não impedir a
luminosidade e a ventilação natural, e ainda para proteger a integridade física das
crianças, tendo em vista que a referida quadra fica localizada no terceiro piso da
escola. O parque é todo revestido de grama sintética e é delimitado pelo muro que
dá acesso à escola, no primeiro piso (térreo).
Inicialmente, como já foi explicitado, as crianças foram informadas dos
objetivos do estudo e da possibilidade de participar ou não, bem como da
possibilidade de deixar de participar a qualquer momento. Isto feito, após contar com
a aquiescência da criança, detalhamos as diferentes etapas planejadas para o
estudo. Interessava ao estudo fotografar as crianças participantes em momentos de
brincadeiras. Entretanto, só foi permitido, pela professora, o registro de fotografias
fora da sala. Na sala, os registros das observações foram realizados tão somente no
diário de campo.
Para a descrição dos episódios de brincadeiras fotografadas, utilizamos uma
folha de registro com as seguintes partes: cabeçalho, com data e nome da criança;
em seguida as fotografias de três episódios distintos. As fotos foram numeradas e
dispostas uma abaixo da outra, seguida das perguntas planejadas para iniciar a
entrevista. Desse modo, a criança descrevia cada episódio registrado na fotografia,
ao tempo em que a pesquisadora registrava os aspectos informados pela criança,
assim como alguns detalhes que foram ressaltados por ela frente ao episódio
registrado. As dificuldades ou as dúvidas que surgiram também foram transcritas,
pois iriam contribuir para a análise dos elementos apontados pelas crianças nas
brincadeiras fotografadas.
Para o processo de interlocução, foi escolhido um local livre de interrupções,
de modo que a criança pudesse se sentir à vontade para explicar cada foto, sem
pressa ou pressões externas. As fotos foram apresentadas em um netbook, a
exemplo dos trabalhos de Cassimiro (2012) e das indicações de Rocha (2008) e de
Delgado e Müller (2008), no propósito de favorecer a visibilidade das mesmas, tanto
pela criança, quanto pela pesquisadora. Cada foto foi apresentada na sequência em
que foi tirada e a análise de cada uma seguiu um roteiro semiestruturado de
questões.
As interlocuções foram gravadas em vídeo, haja vista que as crianças eram
fluentes nas explicações e algumas complementavam as falas reproduzindo partes
das brincadeiras. Contudo, utilizamos uma folha de registro para anotar aspectos
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que pudessem contribuir para a análise posterior do processo de interlocução. Esses
registros foram esporádicos, pois foi necessário que a pesquisadora se mantivesse
atenta às respostas da criança.
Ao apresentar cada foto, a pesquisadora iniciava a análise com a seguinte
pergunta: - Como você descreveria esta brincadeira que você fotografou? Ao
levantar esta questão, direcionávamos o olhar dessa criança ao episódio de
brincadeira que ela escolheu e, assim que ela terminava a descrição,
perguntávamos o seguinte: Por que as crianças gostam dessas brincadeiras? Esta
segunda pergunta se propôs a dar início à análise do brincar pela criança. Ao
elencar argumentos que justificassem a escolha de cada brincadeira, pretendíamos
que recorressem a um processo de dedução de elementos que poderiam indicar o
sentido ou o significado da brincadeira. Estas duas questões foram utilizadas na
análise de todas as fotos. Esta repetição favoreceu a visibilidade da criança sobre o
brincar e permitiu que outras questões subsequentes fossem apresentadas nas
discussões com as fotos. As perguntas planejadas, no propósito de aprofundar a
análise do brincar, foram:
a) Você acha essa brincadeira importante? - Você gosta dela? Por quê?
b) Por que você brinca?
c) Você costuma ver os adultos brincando?
d) E porque os adultos não brincam?
e) Na sala, quando você está fazendo uma atividade, você brinca? Por quê?
f) Você conversa com seus colegas da escola sobre as brincadeiras? O que
conversam?
g) Você gostaria de momentos de brincadeiras na classe com a professora?
Por quê?
h) Na escola, existe horário definido para brincar? Qual?
i) Quais as brincadeiras que você mais gosta?
j) Em que momentos você gostaria de brincar na escola?
k) De que maneira você pensa que o brincar deveria estar na escola?
l) Para você, por que as crianças brincam?
Cabe ressaltar que as primeiras questões foram elaboradas para
dimensionar a relação da criança com o brincar, para isso perguntamos se a
brincadeira é importante, se ela gosta de brincar e porque ela brinca. Em seguida,
passamos a fazer um contraponto, entre crianças e adultos, para tanto,
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questionamos se os adultos brincam e porque brincam. Essa relação do adulto com
a brincadeira pode mostrar a distância geracional que é fruto de um processo
histórico e que tem gerado dificuldades no relacionamento adulto/criança. Essa
análise está presente nos estudos de Sarmento (2007), que indica a criança como
ator social, com as suas especificidades, no entanto, é considerada pela maioria dos
adultos no decorrer dos tempos passados e no tempo presente, como um ser
humano incompleto.
As questões seguintes visavam colocar em debate o brincar na escola. Esta
análise, de acordo com Estácio (2010), Gebien (2011) e Delfin (2012), poderia
indicar que o brincar tem sido prioridade somente para a educação infantil, onde a
faixa etária das crianças que a frequentam não ultrapassa os 5 anos de idade. Nas
escolas do Ensino Fundamental, o brincar aparece como atividade secundária em
espaços e tempo específicos, e ainda em período curto de tempo, por ser
considerado pela escola do Ensino Fundamental desvinculada do estudar e da
aprendizagem.
Por fim, fazíamos uma pergunta direta sobre o significado do brincar para as
crianças, quando as confrontamos com a seguinte questão: Por que as crianças
brincam? Esta questão final tinha por propósito corroborar com as falas das crianças
no decorrer da análise dos elementos citados durante as explicações das fotos ou
permitir que as crianças explicitassem com mais clareza como vêem o brincar no
seu processo de desenvolvimento.
Esse conjunto de questões não obedecia a uma sequência lógica para ser
aplicada com as crianças. Elas foram usadas em momento oportuno, com o objetivo
de aprofundar a análise da criança sobre o brincar. Essas questões foram
desdobradas em outras perguntas subsequentes, a depender da argumentação de
cada criança. Caso alguma delas não desse oportunidade para apresentar essas
questões subsequentes, essas questões seriam apresentadas no final do processo
de interlocução. Logo, o procedimento é similar ao planejado para uma entrevista
semiestruturada que, de acordo com Ludcke e André (1986, p. 34): “[...] se
desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente,
permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações.” Assim, o
pesquisador não fica obrigado a seguir com rigidez a ordem das perguntas que
foram previamente organizadas, possibilitando ainda adequações das mesmas no
decorrer do processo de interlocução.
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4.2 LOCAL DA PESQUISA

Esse estudo foi realizado em uma escola da rede pública municipal da
capital do estado da Bahia, que trabalha com crianças de 2 a 12 anos de idade,
atendendo as duas primeiras etapas da Educação Básica: a Educação Infantil e a
Educação Fundamental. O prédio onde funciona a escola em referência pertence a
uma Fundação e foi fundada no dia 29 de janeiro de 2002. Esta, a princípio era
mantida exclusivamente pela Fundação Lar Harmonia, onde atendia tão somente as
crianças em idade pré-escolar, nas idades de zero a três anos, funcionando em
sistema de creche. Somente no ano 2008, após a efetivação da parceria com a
Prefeitura Municipal de Salvador, a instituição passou a atender a um número maior
de crianças, como também ampliou a faixa etária das crianças atendidas, quando
passou a trabalhar com a Educação Infantil (4 e 5 anos) e os anos iniciais do Ensino
Fundamental (6 a 12 anos), permanecendo o sistema de tempo integral já utilizado
desde a sua fundação.
A maioria dos alunos que cursam o Ensino Fundamental, em escolas
públicas do município de Salvador, precisa de atenção com relação ao ato em foco
pelo estudo (brincar), pois queixas recorrentes surgiram nas discussões com
professores de escolas públicas8, durante reuniões formais, que normalmente
acontecem nas escolas, entre docentes e gestores, fora e dentro da escola. De
acordo com os professores, os alunos estão mais interessados em “brincar” do que
em “estudar”. É uma afirmativa recorrente, que reflete a distância geracional entre
adultos e crianças e que merece ser investigada, tendo em vista que o olhar
interpretativo do adulto tem sido cada vez mais questionado pelos pesquisadores
que estudam as crianças, seja pela psicologia, pedagogia ou história. Neste sentido,
autores como Sarmento e Gouvêa (2008) organizaram uma publicação na qual
apresentam a infância como objeto do conhecimento de diferentes ciências e as
crianças como colaboradoras no processo de produção destes conhecimentos. Os
estudos demonstram que as diferentes ciências estão voltando o seu olhar para as
crianças, de modo a desvelar a infância com a contribuição das próprias crianças.
A escolha da escola, campo empírico deste estudo,

deu-se após

mapeamento de todas as unidades escolares pertencentes à rede pública municipal
8

Participava destas reuniões quando atuava como coordenadora pedagógica.
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de Salvador que trabalham com os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental em
regime de tempo integral. Neste processo, constatou-se que aproximadamente 20
escolas, das 425 existentes nesta rede de ensino, trabalham em regime de tempo
integral com os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental9.
Planejamos realizar o estudo em uma escola pública que atendesse, em
tempo integral, as duas etapas iniciais da Educação Básica. Interessava desenvolver
o trabalho em uma escola pública, pois são elas que recebem a maioria das crianças
de nossa realidade educacional, tendo em vista as distâncias socioeconómicas
favorecidas pela distribuição de renda, por conseguinte interessava direccionar
nosso foco para a realidade destas crianças. Além disso, pretendíamos analisar o
brincar das crianças que frequentavam o primeiro ano do Ensino Fundamental, que
antes das mudanças propiciadas pela Lei 11.274, de 06 fevereiro de 2006, estavam
na Educação Infantil. Desse modo, poderíamos também contribuir para a discussão
sobre a organização e o funcionamento deste ano pelas escolas do Ensino
Fundamental. Por fim, queríamos também contribuir com as análises sobre a
organização das atividades estruturadas pelas escolas que funcionam nos dois
turnos. Nelas, as crianças passam o dia todo e entendíamos que os espaços para o
brincar poderiam ser maiores e mais estruturados.
Dentre as 20 unidades existentes que satisfazem aos requisitos básicos para
o desenvolvimento do nosso trabalho, a escola, local da investigação, foi escolhida
por ser uma Unidade escolar que trabalha em sistema de tempo integral com os
cinco primeiros anos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), além de trabalhar com
crianças de 2 a 5 anos, possuir uma excelente estrutura física, com espaço para
recreação, a exemplo da quadra poliesportiva, parque infantil, brinquedoteca,
biblioteca, sala de vídeo, laboratório de informática, sala de recursos multifuncional,
ampla cozinha, refeitório, secretaria, diretoria, além das oito salas de aula.
Consideramos também, como fundamental para esta escolha, o aceite da
comunidade

(professores/as,

gestores/as,

funcionários/as

e

alunos/as),

na

participação da pesquisa, por acreditar que estes podem contribuir para o bom
andamento da investigação. Consideramos, ainda, o número de alunos matriculados

9

Informação retirada do site da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Salvador,
www.secult.salvador.ba.gov.br.
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por turma, como também a média da produtividade acadêmica informada pelo
Censo Escolar, através do IDEB,10 nos últimos três anos.
O cenário apresentado pela escola indica a possível existência de
dificuldades no envolvimento dos seus alunos processo educacional, uma vez que
apresenta 3,8 como média de desenvolvimento da aprendizagem pelo Censo
Escolar. As dificuldades estabelecidas entre as partes envolvidas, no processo da
educação escolar, podem ser evitadas pelos adultos, quando estes se disponibilizam
a conhecer as crianças, contando com a participação delas, numa relação dialógica,
oportunizando a participação ativa das crianças na construção de todo e qualquer
projeto, planejamento ou plano, oportunizando o protagonismo delas no processo
educacional. Como diz Sodré (2007), as instituições educacionais podem e devem
corresponder às expectativas e às necessidades das crianças que a frequentam.
Portanto, atender as expectativas e as necessidades das crianças, são
preocupações que devem estar presentes em qualquer ação que envolva mais de
uma parte, ou seja, as partes envolvidas podem e devem participar do processo de
construção, operacionalização e avaliação das atividades.
Outro aspecto que justificou a escolha desta escola foi a adesão ao horário
integral de todo o Ensino Fundamental, ancorada nas diretrizes do Plano Nacional
de Educação (PNE) do decênio 2011-2021, art. 2º, meta 6, estratégia 6.111. Esta
meta do PNE tem como finalidade oferecer educação em tempo integral em 50%
das escolas públicas de educação básica do nosso país. Esta meta do PNE de
ampliação do tempo das crianças no espaço escolar está apoiada no seu art. 2º e
ainda no que está disposto no art.214 da Constituição Federal do nosso país. Essa
adesão da citada escola à jornada em tempo integral possibilita às crianças, filhas
10

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Criado em 2007, pelo Ministério da
Educação, reúne em um só indicador, dois conceitos fundamentais para a qualidade da educação
— fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O índice agrega ao enfoque pedagógico
dos resultados das avaliações, feitas pelo MEC em larga escala, a possibilidade de resultados que
ajudem a traçar metas de qualidade educacional. Ele é calculado a partir dos dados sobre
aprovação escolar obtidos no censo escolar e de médias de desempenho nas avaliações do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Prova Brasil. Disponível em:
<www. portal.mec.gov.br/índex>. Acesso em: dia mês abreviado. ano (exemplo: 12 jun. 2010).

11

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de educação básica.
Estratégias: 6.1) Estender progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da
jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de
atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o tempo de
permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola ou sob sua responsabilidade, passe a
ser igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o ano letivo, buscando atender a pelo
menos metade dos alunos matriculados nas escolas contempladas pelo programa.
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de trabalhadores, que muitas vezes dependem apenas da escola como espaço
complementar de atenção durante a jornada de trabalho dos pais, em permanecer
durante os dois turnos (matutino e vespertino) num ambiente educacional, sem falar
na melhoria da aprendizagem escolar.
No Municipio de Salvador, mesmo que a adesão ao Programa Mais
Educação tenha acontecido no ano de 2008, a organização do currículo da
educação integral de jornada, ampliada pela Secretaria de Educação e Cultura do
Estado da Bahia (SECULT), só ocorreu no II Seminário Municipal de Educação
Integral de 2011. (FERREIRA, 2012).
Vale acrescentar que, no ano de 2008, apenas 15 unidades escolares12 em
todo o municipio aderiu ao referido Programa. A implantação do programa Mais
Educação depende da adesão das escolas, assim esse número tem variado
anualmente. No ano de 2009, o número de adesão e implantação subiu para 49, no
ano de 2010 foram 131 escolas e no ano de 2011, apenas 30 escolas. Essa
oscilação se deve ao fato das escolas não continuarem com o Programa no ano
seguinte, caso não haja interesse ou tenham se defrontado com algumas
dificuldades.
Na escola, local da pesquisa, o tempo integral foi inaugurado desde a sua
fundação, no entanto, somente no ano de 2013, após adesão ao Programa Mais
Educação, ela segue também o que está disposto no Decreto de nº 7083, de 2010,
no seu art. 1º:

O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a
melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de
permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em
escola pública, mediante oferta de educação básica em tempo
integral. (BRASIL, 2013a).

Somente no ano de 2013, com a preparação da infraestrutura de algumas
poucas escolas que já possuíam espaço físico em tamanho satisfatório para atender
as necessidades das crianças, algumas estenderam a jornada das suas atividades
em tempo integral. Salientando que a escola, campo empírico da investigação, já
funcionava em tempo integral desde a sua fundação, no ano de 2002.

12

Os dados apresentados tiveram como fonte a SECULT: www. educacao.salvador.ba.gov.br.
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A escola está situada no bairro de Piatã, na orla marítima de Salvador, entre
os bairros de Patamares e Plakafor. Este é um bairro composto de muitos
condomínios de casas, villages e clubes. Entretanto, fica também nas proximidades
de um bairro popular13, densamente povoado e local considerado de alta
periculosidade.
No bairro de Piatã funcionam duas escolas públicas municipais (Escola
Municipal Anjos de Rua e Escola Municipal Teresa Cristina), ambas situadas na Rua
Deputado Paulo Jackson, no entanto somente a Escola Municipal Teresa Cristina
funciona com o modelo de jornada ampliada de tempo integral, por possuir uma
infraestrutura que atende as demandas deste outro formato de escola.
Com a jornada integral, a questão abordada pela pesquisa se torna ainda
mais pertinente. Para as crianças, passar os dois turnos na escola implica na análise
da cultura infantil, especialmente do brincar na ótica das próprias crianças.

4.3 PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS

Os participantes colaboradores deste estudo foram as crianças que cursam
o 1º ano do Ensino Fundamental da referida escola. Estas crianças foram integradas
ao Ensino Fundamental a partir da Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 (BRASIL,
2013b), que estabelece o prazo de implantação do Ensino Fundamental de nove
anos até o ano de 2010, da Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2013d),
com a ampliação do Ensino Fundamental de nove anos, e da Lei 11.114 ,de 16 de
maio de 2005 (BRASIL, 2013c), que altera a LDB 9394/96 e torna obrigatória a
matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental, pois até então
estavam na Educação Infantil.
Vale salientar que, nos documentos que trazem as Orientações Gerais do
Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 2007), esta inclusão da criança de seis
anos no Ensino Fundamental teve como objetivo garantir um maior número de anos
de ensino obrigatório e assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de
convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma
aprendizagem mais ampla. Logo, fazem algumas recomendações para que esta
fase de transição da Educação Infantil, 1ª etapa, para a Educação Básica para o
13

Bairro da Paz.
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Ensino Fundamental, 2ª etapa, não seja tão brusca para essas crianças. Algumas
orientações estão embasadas nas diretrizes da Educação Infantil, CNE/CEB Parecer nº 22/98. Dentre elas, vale destacar a de promover, nas práticas de
educação, a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos,
linguísticos e sociais da criança, permitindo que essa criança brinque, expresse-se,
relacione-se [...] mova-se no ambiente escolar.
Para tanto, procuramos construir um processo de interlocução, no propósito
de escutar o que pensam acerca do brincar na escola, mais especificamente o seu
significado no espaço escolar que ocupa os dois turnos.
De acordo com Vasconcellos (2007), é preciso dar visibilidade às crianças,
criando condições de interlocução com as mesmas. Para a autora:
As crianças contemporâneas estão em contato – de forma direta ou
não – com várias realidades e delas apreendem valores e estratégias
de compreensão de mundo e de formação de suas próprias
identidades pessoal e social. Vivem e interagem intensamente com
outras crianças, partilhando experiências, quase sempre em
situações mediadas por adultos, mas fazem-no de forma singular,
ressignificando a cultura que lhes é apresentada [...].
(VASCONCELLOS, 2007, p. 8)

Para a autora, as crianças estiveram excluídas de decisões que lhes diziam
respeito, ao longo dos tempos, por se encontrarem num lugar de dependência do
adulto. Eram eles (adultos) que pensavam pelas crianças, nos cuidados que elas
demandavam, partindo de pressuposições elaboradas por uma lógica de pensar a
criança como um ser passivo, determinado a reproduzir o que lhe for imposto por ele
(adulto). Contudo, ela aponta que é preciso romper com o silêncio imposto às
crianças e contar com suas contribuições, tendo em vista que ressignificam cada
fenômeno de forma singular e contribuem com novas perspectivas de análise.
Corsaro (2011) acrescenta ainda que o lugar ocupado pelas crianças na
sociedade corresponde à concepção de infância construída pelos grupos que
demarcam as estruturas sociais. Esse lugar, que as coloca à margem, nas bordas
da sociedade, tem-lhes mantido silenciadas por muito tempo. Contudo, o autor
aponta o interesse dos pesquisadores que entendem as crianças como um grupo
social que tem direito a participar, de forma efetiva, de seu processo de
desenvolvimento. Autores como Sodré (2006), também têm procurado conhecê-las,
a partir de suas palavras ou representações, por entender que, independentemente
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da idade cronológica do indivíduo ou grupo social, o seu ponto de vista deve ser
respeitado, escutado e considerado pelos demais grupos que fazem parte da
sociedade em que estão inseridos.
Os

modelos

deterministas e

reprodutivistas de

pensar a

infância

predominaram por muito tempo na nossa sociedade que, segundo Corsaro (2011,
p.19), tratava a socialização da criança como “‘iniciante’ com potencial para
contribuir com a manutenção da sociedade e uma ‘ameaça indomada’, que deve ser
controlada por meio de treinamento cuidadoso”. Desse modo, as crianças eram
vistas como seres não atuantes, que deviam ser treinadas para reproduzir o que a
sociedade esperava delas para o futuro. Essa concepção de infância tem sido
desafiada na contemporaneidade por uma perspectiva inversa ao determinismo.
A partir de uma discussão sobre o processo de socialização da criança,
Corsaro (2011, p. 20) traz que, “[...] sob essa perspectiva, a criança constrói
ativamente seu mundo social e seu lugar nele.” Nesse sentido, a criança pode se
apropriar das informações do que está a sua volta para poder fazer suas próprias
interpretações acerca do ambiente em que está inserida e dialogar sobre elas
(interpretações). Portanto, quando propomos a participação de crianças na pesquisa
científica, devemos levar em consideração, de fato, o que as crianças pensam do
seu mundo social. Conforme Campos (2008), é indispensável que o pesquisador
tenha cuidado na escolha dos recursos para a expressão das crianças estarem de
acordo à sua faixa etária e o seu ambiente cultural.
Nesta pesquisa, pretendemos escutar as crianças com idade entre 6 e 7
anos acerca do brincar na escola e vamos utilizar a fotografia como meio de
mediação do diálogo entre a criança e o pesquisador. Nesse processo, destacamos
o que aponta Campos (2008) sobre os fatores, como a idade, o tempo e a escuta,
que devem ser examinados com cuidado pelo pesquisador. A autora salienta que o
fator idade do participante deve ser observado, tendo em vista as possíveis
dificuldades encontradas pelo participante com idade menor que sete anos, de se
expressar oralmente, neste caso podem ser utilizados outros meios de se expressar,
a exemplo do desenho, dos jogos, bem como das fotografias14 para facilitar a
comunicação entre as partes (pesquisador e participante).
Segundo Rocha (2008, p. 49):
14

Fotografias – grifo meu.

79

No caso das crianças, a lógica da comunicação com elas, para
conhecer seu ponto de vista, não pode centrar-se na oralidade, muito
menos de forma exclusiva na escrita. Por isso, há necessidade de
cruzar fala ou diálogo em grupo com desenhos, com fotografias –
feitas pelas próprias crianças, por exemplo, a respeito do que elas
privilegiam na creche, do espaço que elas gostam de ficar, do que
elas gostam de fazer – em vez de formular apenas uma pergunta
genérica e direta.

No contexto da nossa pesquisa, dialogaremos com as crianças oralmente,
no entanto não utilizaremos somente a oralidade para promover a interlocução,
utilizaremos também a imagem estática (fotografias) das brincadeiras que realizam
no cotidiano escolar para mediar o diálogo entre o pesquisador e a criança
participante da pesquisa.
Para a seleção dos participantes, fizemos um sorteio de 20% dos alunos do
1º ano do Ensino Fundamental. Explicamos a cada uma o que pretendíamos fazer e
procuramos obter o consentimento delas para participar do estudo. Só então
entramos em contato com os pais e/ou responsáveis de cada criança para obter o
consentimento dos mesmos. Buscamos também a contribuição da professora no
sentido de indicar horários que não prejudicassem a rotina escolar das crianças
colaboradoras. É importante ressaltar que nenhum procedimento aconteceu sem a
prévia autorização dos pais e desejo das crianças. Por conseguinte, planejamos um
encontro com os pais e/ou responsáveis pelas crianças para esclarecimento do
estudo, leitura e assinatura do termo de consentimento para participação na
pesquisa. Salientamos que, mesmo tendo o consentimento assinado pelos pais e/ou
responsáveis, as crianças só participaram por vontade própria, podendo ainda
retirar-se a qualquer momento da pesquisa. Das 26 crianças que frequentavam a
classe do 1º ano, 12 participaram como colaboradoras do estudo, 6 (seis) meninos e
6 (seis) meninas.
A escolha das crianças que cursam o 1º ano de escolarização se justifica por
ser o início de uma nova etapa do processo educacional, ou seja, a passagem da
Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Queremos contar com o olhar e as
análises daqueles que acabam de entrar nesta etapa, seus olhares para o novo,
para a nova escola que passaram a frequentar.
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS

Para análise e discussão dos resultados do estudo, inicialmente decrevemos
a rotina da escola, as observações registradas no caderno de campo das atividades
constatadas na sala e nas áreas abertas, bem como nas fotos das brincadeiras.
Deste modo, procuramos contribuir para o debate sobre o tempo e espaço para o
brincar na escola, nos aspectos abordados pela pesquisa.
Os dados coletados, durante os diálogos com as crianças, foram de
natureza qualitativa, por conseguinte utilizamos procedimentos de ordenação e
análise a fim de favorecer a identificação das contribuições das crianças com a
maior clareza possível. Para tanto, recorremos à análise do conteúdo, por ser uma
técnica que tem, como ponto de partida, a mensagem, qualquer que seja ela, oral ou
escrita, gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada.
(FRANCO, 2007).
Nesse sentido, podemos dizer que a interação entre as pessoas e com o
ambiente em que estão inseridos contribui para a formação da linguagem oral,
nessa interação são introduzidos os signos representados pela exposição das
ideias. Logo, para ajudar nesse processo de análise dos dados, as categorias
emergiram das contribuiçoes das crianças durante o proceso de interlocução. As
categorias são apontadas por Franco (2007, p. 60-61) da seguinte forma:
1. Categorias criadas a priori. Neste caso, as categorias e seus
respectivos indicadores são pré-determinados em função da busca a
uma resposta específica do investigador.
2. As categorias não são definidas a priori. Emergem da “fala”, do
discurso, do conteúdo das respostas e implicam constante ida e volta
do material de análise à teoria.

Para analisar o produto da interlocução com as crianças, organizamos as
falas de acordo com as categorias que foram sendo criadas. Em seguida, elas foram
transcritas, analisadas e discutidas com outros estudos. As gravações transcritas
foram organizadas em grupos que tinham o mesmo teor, tal como indicam os
procedimentos de análise do conteúdo, que se define como “[...] um procedimento
de pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da
comunicação e tem como ponto de partida a mensagem.” (FRANCO, 2007, p. 23).
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Assim, das análises foram destacados os questionamentos, as concepções, os
sentidos e os significados das questões abordadas pelo estudo.
Essa etapa de análise dos dados e a discussão dos resultados foi
desenvolvida após todo o processo de pesquisa de campo e, como ressalta
Deslandes (1994), procuramos descrever com objetividade e clareza como os dados
foram organizados e analisados. Acrescentamos também o que enfatizam as
autoras Lüdke e André (1986, p. 45), quando informam que: “[...] analisar os dados
qualitativos significa trabalhar todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os
relatos de observação, a transcrição de entrevistas, as análises de documentos e as
demais informações disponíveis.” Assim sendo, o processo de análise possibilita ao
pesquisador uma

melhor

compreensão

do

fenômeno

investigado,

quando

atentamente verifica as questões de análise, revisa a literatura, como também
verifica atentamente os dados encontrados durante e após a coleta de dados.
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5 O BRINCAR NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
“Os tempos não são de dar remédios e receitas
fáceis, mas de aguçar o pensar, de ir à procura da
densidade teórica para entender ocultos
significados.”
(ARROYO, 2011, p.18)

Este capítulo apresenta as descrições e as análises propiciadas por um
estudo realizado intensivamente durante dois meses, nos dois períodos (manhã e
tarde), junto a uma classe de primeiro ano do Ensino Fundamental de uma escola
pública que trabalha com a carga horária ampliada (tempo integral), situada no
bairro de Piatã, na cidade de Salvador – Bahia. Apresenta também as contribuições
de um grupo de doze crianças, num universo de 27 crianças. Para tanto, ordenamos
os resultados produzidos a partir da análise das seguintes atividades:
a) observações no campo empírico da pesquisa registradas no caderno de
campo;
b) fotografias das brincadeiras nos espaços abertos;
c) entrevistas semiestruturadas.
Para o proceso de análise, procuramos nos ater às palavras e aos fatos
registrados. De acordo com Creswell (2010, p. 230): “[...] Os dados que emergem de
um estudo qualitativo são descritivos. Ou seja, os dados são relatados em palavras
(principalmente as palavras do participante) ou imagens em vez de

números.”

Assim, no contexto da análise dos dados, partimos de algumas categorias descritivoanalíticas erigidas das entrevistas realizadas com as crianças, que juntamente com
as observações da rotina delas na escola lócus da investigação, ofereceram as
trilhas que permitiram o aprofundamento das questões que nortearam o presente
estudo.

5.1 AS ATIVIDADES PROPOSTAS PELA PROFESSORA E O BRINCAR EM SALA

As observações foram realizadas durante as diferentes atividades que
compõem a rotina da escola, que segue o padrão indicado pela SMED15 de
Salvador, para as escolas que trabalham com o sistema de tempo integral.
15

SMED – Secretaria Municipal de Educação. www.educacao.salvador.ba.gov.br

As
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observações do dia-a-dia das crianças, que estão cursando o primeiro ano do
Ensino Fundamental na escola, deram-se por um período de dois meses, durante
toda a jornada escolar, desde a chegada das crianças à escola, quando estas se
dirigiam ao refeitório para o desjejum, até o horário da saída, às 17 horas, após a
ceia, de acordo com o que está especificado no Quadro 1.
Como o estudo se propôs a analisar o brincar presente na escola,
lembramos Brougère (2010) quando afirma que o brincar deve ser de iniciativa da
criança, individual ou coletivo, e não deve necessariamente envolver a presença de
brinquedos. Partindo dessas premissas, as observações registradas durante os
diferentes momentos da escola permitiram detectar a ocorrência de brincadeiras em
todo período em que as crianças estão na escola. Entrementes, não foi autorizado
ao estudo tirar fotos das atividades das crianças na sala. Desse modo, os episódios
de brincadeiras identificados no curso das atividades realizadas na classe observada
foram descritos no caderno de campo. O cronograma de atividades planejadas para
a semana é estabelecido pela escola, tal como está descrito no Quadro 316 que
segue:
Quadro 3 - Cronograma de atividades semanais
HORÁRIO

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

08:00

Desjejum

Desjejum

Desjejum

Desjejum

Desjejum

08:15
09:05
09:55
10:05

L. Portuguesa
L. Portuguesa
Descanso de voz

L. Portuguesa
L. Portuguesa
Descanso de voz

L.Portuguesa
L. Portuguesa
Descanso de voz

L. Portuguesa
L. Portuguesa
Descanso de voz

Percussão
L.Portuguesa
Descanso de voz

Música
Parque
Almoço
Matemática
Matemática

Música
Matemática
Almoço
Matemática
História

Matemática
Matemática
Almoço
Ciências
Ciências

L. Portuguesa
Ciências
Almoço
A.C
A.C

Descanso de voz

Matemática
Matemática
Almoço
Ciências
Recreação na sala ou
brinquedoteca
Descanso de voz

Descanso de voz

Descanso de voz

Descanso de voz

Geografia
Quadra
Ceia
Saída

L.Portuguesa
Canto
Ceia
Saída

Quadra
Inglês
Ceia
Saída

L.Portuguesa
Inglês
Ceia
Saída

A.C
A.C
Ceia
Saída

às

10:05
10:55
11:45
13:00
13:50
14:40
14:50
14:50
15:40
16:30
17:00

às

Fonte: Escola Municipal Teresa Cristina.

Conforme o que está registrado no horário disposto no Quadro 3, após o
desjejum, as crianças se dirigem às suas salas para o início da aula de Língua
Portuguesa, que acontece durante toda a semana ao longo dos dois primeiros

16

Documento fornecido pela Escola Municipal envolvida no presente estudo.
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horários de aula no turno matutino, exceto na sexta–feira. O Quadro também deixa
evidente que há um período destinado ao parque pela manhã, das 10 h e 55min. às
11h e 45 min. e à quadra, pela tarde, das 15h e 40min. às 16h e 30min. Os demais
períodos são destinados às disciplinas e às três refeições. Para exemplificar a rotina
diária das crianças, vamos descrever, com alguns detalhes uma das segundas-feiras
observadas, as atividades realizadas em sala após o desjejum.
Na chegada das crianças à sala, a professora inicia a aula tirando o fantoche
(denominado de Alfa) de dentro do armário para a realização da primeira atividade.
A atividade com o fantoche também faz parte da rotina diária desta turma, pois a
professora o utiliza para apresentar as letras do alfabeto antes de começar a lição,
de acordo com a determinação da equipe dos Programas Alfa e Beto de
Alfabetização e de Aceleração da Aprendizagem. (ANEXO I).
Neste primeiro momento, com o fantoche na mão, a professora seguiu com
o roteiro estabelecido para o dia, da seguinte forma:
Professora (simulando a voz do fantoche Alfa): - Bom dia, amiguinhos! Hoje
vou apresentar para vocês uma nova letrinha. O nome dela é “L”. Vocês
repetem comigo o nome da letrinha?
Crianças: - Sim!!!
Professora (simulando a voz do fantoche Alfa): - Então, vamos Lá!
Professora e Crianças: - L, L, L, L, L, L, L...
Professora (simulando a voz do fantoche Alfa): - E agora, vamos juntar a
letra “L” com cada uma das vogais. Prestem atenção! LA; LE; LI; LO; LU.
Vocês repitam comigo.
Professora (simulando a voz do fantoche Alfa) e Crianças: LA, LE, LI, LO,
LU.
Professora: Agora, vocês vão falar sozinhos!
Crianças: LA, LE, LI, LO, LU.
Neste momento, a professora guardou o fantoche no armário, dirigiu-se ao
quadro branco e prosseguiu com a atividade, pedindo para as crianças
repetirem novamente o LA, LE, LI, LO, LU. Após a repetição, pediu para a
auxiliar de classe distribuir o livro de Língua Portuguesa para trabalhar a
lição que foi escrita no quadro, lida pela professora e acompanhada pelas
crianças. A lição foi a seguinte:
LICO LOUCO

85

LAMBE TUDO.
LAMBE A LINGÜIÇA
LAMBE O LIVRO.
LICO LAMBE ATÉ O LIMÃO.
O desenvolvimento da leitura da lição acima se deu no mesmo molde da
atividade anterior, regulada na repetição e memorização do conteúdo que está
embasada no método fônico de alfabetização.
O método fônico de alfabetização é um método que centra os seus
ensinamentos na decodificação dos sons das letras na leitura, e a codificação na
escrita. Na operacionalização desse método, o professor deve conduzir a atenção
da criança para a os sons das letras e concomitante para a formação das palavras
pelos sons. (CARVALHO, 2005).
O conceito acima apresentado pode ser visualizado claramente na prática da
professora, quando da operacionalização do método que foi observado na classe do
1º ano. A professora repetia oralmente a letra “L” diversas vezes, após escrevê-la no
quadro branco, com o objetivo de favorecer a memorização das crianças. Em
seguida, fez a junção da consoante “L” com as vogais com o intento de gravarem a
seguinte sequência: som de uma letra, som representado por duas letras (consoante
seguida de vogal), para só então apresentar palavras curtas em texto simples. Isso
posto, podemos depreender que o objetivo da professora estava centrado na
decodificação dos sons da língua, conforme recomenda o citado método, que
desconsidera o conhecimento prévio da criança, e ainda a coloca no lugar de
simples ouvinte e repetidora do que a professora lhe passa.
A proposição apresentada diverge do que apresenta Vigotski (2007, p. 94),
quando enfoca a participação da criança no processo de ensino e aprendizagem,
tendo em vista que o aprendizado da criança se inicia muito antes dela adentrar a
escola. Do mesmo modo, qualquer que seja a situação de aprendizagem
apresentada na escola para a criança, “tem sempre uma história prévia.” O autor
demonstra tal análise através do ensino da matemática, citando uma situação em
que a professora vai ensinar as quatro operações matemáticas. Quando isso
acontece, certamente a criança já deve ter vivenciado algumas circunstâncias em
que a quantidade esteve presente, por conseguinte, esta experiência não deve ser
ignorada.
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Descreveremos em seguida as brincadeiras que surgiam, por iniciativa de
algumas crianças, no transcorrer da aula. Algumas brincadeiras eram percebidas
pela professora, que se dirigia à criança solicitando ou determinando que parasse a
brincadeira para acompanhar a tarefa que ela estava apresentando.
Neste instante da lição, podemos citar como exemplos alguns movimentos
que as crianças faziam, tais como:
a) criança rodando os dedos embaixo da mesa (poderíamos pressupor que
ela estava imaginando alguma coisa que roda);
b) criança empurrando a borracha quadrada pela mesa (menino), traçando
caminhos imaginários, como se a borracha fosse um carro;
c) um menino empurrava um lápis embaixo da mesa, fazendo barulho e,
pelo som que ele fazia, podíamos pressupor que era semelhante ao de
um carro;
d) outro menino empurrava a mochila com rodas ao lado da cadeira;
e) uma menina enrolava e puxava os cabelos com o dedo ou com as mãos.
Diante destas descrições, podemos verificar que a atenção das crianças
durante a explicação da professora estava voltada para os elementos que eles
tinham disponíveis, como: lápis, borracha, mochila, ou para partes do próprio corpo
(cabelo). Estas atividades, por serem de iniciativa de cada criança, poderiam se
configurar como brincadeiras solitárias na sala, durante a aula de Língua
Portuguesa. São brincadeiras que não demandam brinquedos específicos, pois para
cada criança o objeto que manuseava podia representar um carro, um instrumento
ou o que a imaginação de cada um definisse.
Essa reflexão condiz com o que apresenta Vigotski (2007) sobre a
ressignificação de um objeto em outro, demonstrado através de uma situação de
brincadeira. Ou seja, em um dos episódios descritos a partir da observação direta, a
criança, quando pega a borracha e a empurra na mesa como se fosse um carro, ela
via a borracha, mas agia como se fosse um carro. Nesse instante, ela está agindo
diferente do que vê. E ainda com o que enuncia Teles (1997), sobre o momento em
que a criança brinca sozinha. Neste momento, o olhar17 dela fica totalmente
centrado no ato em si, explorando ao máximo o objeto que dispõe. Nesse episódio
descrito, as crianças estavam dirigindo a atenção para o objeto que estava sendo
17

O olhar - tem o significado de concentração, atenção.
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manuseado, ao invés de voltar a atenção para o que a professora lhes ensinava
naquele momento.
Ficou evidente também que a professora demonstrou ter percebido que as
crianças estavam dando mais atenção a estas atividades (as brincadeiras que
inventavam com os objetos disponíveis) e não estavam atentos à explicação.
Consequentemente, algumas foram repreendidas pela professora por estarem
conversando ou brincando com o material escolar que estava em suas carteiras, a
exemplo de lápis e borrachas ou com o próprio corpo.
Diante do que foi registrado e discutido acima, é oportuno refletir acerca da
ação da professora ao aplicar o método adotado pela escola pesquisada, como
também do papel da criança no processo educacional. Como vimos, a escola
escolheu um método estruturado de alfabetização. Este método foi elaborado pelo
Instituto Alfa e Beto (IAB), e faz parte de um programa adotado pela rede pública de
ensino do município de Salvador. O IAB implantou o programa neste município no
ano de 2013 e vai permanecer neste ano de 2014, na tentativa de diminuir o índice
de analfabetismo na capital da Bahia. Entretanto, não foram todas as escolas da
Rede Municipal de Salvador que aderiram ao citado programa, por não concordarem
com a implantação do mesmo.
As escolas pertencentes à Rede Pública de Ensino de Salvador tiveram a
opção de escolher entre o PNAIC18, programa do governo federal e o de
Alfabetização e de Aceleração da Aprendizagem do Instituto Alfa e Beto, comprado
pela SMED de Salvador. A escolha se deu diretamente nas escolas através de voto
dos professores e equipe gestora. Cabe ressaltar que a SMED de Salvador só
garantiu a entrega de livros e material de apoio didático às escolas que adotaram o
método do IAB, não dando nenhuma garantia e apoio àquelas que optaram pelo
PNAIC.
Como já foi explicitado acima, a escola em estudo optou em desenvolver o
seu trabalho pedagógico através do Programa de Alfabetização e Aceleração da
Aprendizagem do IAB. Este é um programa de ensino estruturado e fundamentado
no método fônico de alfabetização, método bastante utilizado no Brasil pelas escolas
18

PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, O Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal,
dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito
anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. www.pacto.mec.gov.br, acessado em
06/02/2014.
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primárias até o início da década19 de 80. O programa de alfabetização do IAB
oferece ao professor os guias20 de aplicação para todas as lições que compõem os
livros didáticos editados por ano de escolarização, os livros didáticos de Língua
Portuguesa, Matemática e Ciências, cronograma para cumprimento dos conteúdos
apresentados, agenda do professor

e, ainda, disponibilizam as avaliações

elaboradas e já impressas no início do ano em pacotes fechados, para aplicação no
final de cada unidade didática, com o fim especial de mensurar a aprendizagem dos
alunos.
O conteúdo constante no manual do professor apresenta a concepção de
aluno, a definição do que é alfabetizar, os fundamentos do Programa e sua Proposta
Pedagógica; os materiais para o trabalho do docente com as indicações de uso e a
competência principal de cada material; Plano de Curso com organização do ano
letivo, modelos de plano de aula com a especificação de cada item (ANEXO II).
É importante ressaltar que presenciamos, nos momentos de observação na
sala, uma prática conduzida pelo guia do programa, que indica até o que o professor
tem que falar em cada momento da lição. Consequentemente descontextualizada,
fomentada num método que desconsidera a singularidade e a realidade de cada
criança que compõe o grupo com o qual ela está trabalhando.
Na sequência da atividade, a professora copiou no quadro algumas palavras
que também estavam no livro, na forma como se segue:

ALA

AULA

ELE

LUA

A primeira palavra acima, “ALA”, foi trabalhada da seguinte forma:
Professora: Repita comigo primeiro ano “LÊ com A” “LA”, vamos ler!
Crianças: “Alea”
Professora: primeiro ano, atenção! A, LÊ COM A, LA; ALA, VAMOS LER!
CRIANÇAS: “ALEA”
Professora: primeiro ano, repita comigo! A LA21
19

20
21

Percurso histórico dos métodos de alfabetização.
www.acervodigital.unes.br, acesso em
06/02/2014.
As páginas referentes à lição apresentada neste trabalho estão no anexo II.
O “LA” era dito pela professora como referência à leitura da segunda sílaba da palavra.
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Crianças: A LA
Professora: Sim, muito bem!
O primeiro aspecto que podemos destacar da leitura da palavra ALA é que
as crianças reproduziam o som da letra L ao ler a palavra e diziam ALEA. Como o
método fonético dá ênfase aos sons das letras, era compreensível que as crianças
ficassem presas ao som de cada letra e os repetisse na leitura da palavra. Contudo,
a professora não dava explicações complementares às crianças sobre o som das
letras22 e pedia para as crianças repetirem a leitura da palavra tal como ela fazia:
ALA. As demais palavras foram repetidas da mesma forma, ou seja: seguindo o
modelo da professora.
É importante salientar que, apesar de perceber que algumas crianças não
estavam

participando

ativamente

da

apresentação,

a

professora

dava

prosseguimento à aula, seguindo as instruções do guia do professor até o fim,
apesar de um número crescente de crianças ter voltado a atenção para os materiais
escolares disponíveis (lápis, borracha, mochila, etc.) ou para outros colegas, criando
brincadeiras durante quase todo o horário da exposição.
Pudemos registrar, durante a observação, que a atenção de todas as
crianças ficou voltada para a professora apenas nos 15 primeiros minutos do
período, após esse tempo, o número de crianças que brincava começava a
aumentar e, ao final da atividade, apenas aproximadamente 30% das crianças
olhavam em direção à professora e respondiam às suas interpelações. Apesar do
estudo não ter por propósito questionar ou analisar os recursos e procedimentos
pedagógicos, não podemos deixar de registrar que o contexto educacional tem
desconsiderado as crianças como protagonistas do processo educacional, bem
como tem insistido no modelo tradicional de transmissão do conhecimento que não
favorece a autonomia de cada um dos envolvidos. Em primeiro lugar, não favorece a
autonomia da professora, quando a coloca submissa a um planejamento sem a sua
participação; em segundo lugar, não favorece a participação das crianças na
escolha ou nas decisões das atividades a serem desenvolvidas; e em terceiro lugar,
recorre a fantoches que surgem como parte fundamental ao processo educacional,
de forma distante e descontextualizada da realidade socioeconômica e cultural do
espaço que a escola ocupa.
22

Ou seja, explicar que o som da letra L, quando junta com o som da letra A, forma o som LA.
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Dias (2008) discute autonomia como princípio ético da educação e nas suas
discussões enfatiza que cabe à professora atuar na mediação do processo
educacional, permitindo o desenvolvimento das crianças com vistas a uma
autonomia que possibilite a cada uma fazer escolhas, tomar decisões e analisar as
consequências de cada uma delas. O que constatamos é que a professora atua
como multiplicadora, porém de um projeto pedagógico elaborado com regras rígidas,
que ignoram o ritmo de cada criança, a realidade vivenciada por elas e a
competência da professora como profissional. Essa constatação está em harmonia
com D’Ávila (2008, p.45), quando diz que, “o professor, quando adota um manual
didático como uma rota a ser seguida, ele perde o leme da sua ação”.
Com relação ao ritmo e à participação de cada criança destacamos a forma
como a professora se dirige à turma: primeiro ano. Esta denominação deixa explícita
a concepção de uma classe hegemônica, que segue um mesmo ritmo e/ou com a
presunção de interesses semelhantes. Porém, as observações mostram que cada
criança dedica sua atenção a um objeto ou a alguma outra coisa durante a atividade
desenvolvida pela professora. Estas últimas palavras explicitam com clareza o que
estava ocorrendo em sala, ou seja, a professora realizava a escrita e a leitura das
palavras com a letra L, enquanto cabia às crianças apenas a repetição das mesmas
para memorização dos sons do alfabeto. Logo, estamos diante de um modelo
instrumental de atividade desenvolvida na escola. (RUAS, 2007). Essa prática da
escola observada vai na contramão às orientações postas no documento oficial que
trata da inclusão da criança de 6 e 7 anos no Ensino Fundamental de nove anos,
quando indica ao professor(a) “[...] pensar nas crianças como sujeitos ativos que
participam e intervêm no que acontece ao seu redor porque suas ações são também
forma de reelaboração e de recriação do mundo.” (BRASIL, 2007, p. 62).
Desse modo, o(a) professor(a) da escola dos anos iniciais do Ensino
Fundamental deve respeitar a criança como sujeito atuante no processo de ensinar
e aprender, permitindo que ela, além de compartilhar informações, possa recriar e
transformar as informações recebidas, não esquecendo também que os conteúdos
trabalhados devem ser contextualizados de modo compatível com a realidade
vivenciada por ela.
Prosseguindo a análise dos registros, observamos que, ao concluir a aula de
Língua Portuguesa, a professora saiu da sala para o descanso de voz de 10min e
deixou as crianças na sala, na companhia da auxiliar de classe, para receber o
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professor de música. Neste intervalo, entre a saída da professora regente e a
entrada do professor de música, as crianças se levantaram, algumas conversaram,
outras correram dentro da sala de aula. Por conseguinte, sem a presença da
professora, as crianças passaram a realizar atividades de movimento que refletiam o
interesse ou a necessidade de cada uma, por apenas 10 minutos. Vale lembrar que
são crianças de 6 e 7 anos de idade que tiveram de permanecer sentadas por 50
minutos, sem condições de conversar, de falar sobre assuntos de seus interesses
com os colegas ou mesmo de participar diretamente da atividade realizada na aula
de Língua Portuguesa, pois durante este período tiveram que permanecer sentadas,
caladas e só responder quando fossem inquiridas.
Neste aspecto, destacamos as análises de Queiroz e Sodré (2013), quando
assinalam que a pouca possibilidade de exploração do espaço ou de movimento
restringe as interações com o contexto educacional, ponderam também que o
espaço escolar é determinado a partir de funções estabelecidas para cada ambiente.
As autoras elaboraram estas críticas a partir da análise que uma criança faz sobre
as aulas de dança na Educação Infantil e concluem seus estudos enfatizando a
importância da escola favorecer atividades que envolvam: movimentos, iniciativa,
autonomia, criatividade, descobertas, superação de limites, convívio e interação em
grupo. Enfim, um espaço bem diferente do observado, tendo em vista que a escola
deve prover ambientes propícios ao processo de descobertas que a educação
requer. Contudo, apesar das autoras reafirmarem a atenção e a repetição como
atividades necessárias ao processo educacional, argumentam que o planejamento
das atividades tem de ser realizado com as crianças e não para as crianças.
Salientamos também que os documentos oficiais que orientam a inclusão da
criança de seis anos no Ensino Fundamental de Nove Anos, chamam atenção para
a organização do trabalho pedagógico nesta etapa da Educação Básica, que deve
levar em consideração as ações que são desenvolvidas na Educação Infantil por
meio da participação ativa das crianças em atividades interativas e de interesse das
próprias crianças e que podem ser um bom caminho para orientar os processos de
ensino-aprendizagem ao longo do Ensino Fundamental – “[...] a escola precisa ser
séria, mas não precisa ser sisuda, como23 dizia Paulo Freire” (GOULART, 2007, p.
95).
23

GOULART, Cecília. A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e letramento como
eixos orientadores. (in) BEAUCHAMP, Jeanete. PAGEL, Sandra Denise. NASCIMENTO, Aricélia
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Portanto, a Escola do Ensino Fundamental deve observar com cuidado essa
transição da criança de 6 e 7 anos da Educação Infantil para o Ensino Fundamental,
sem perder de vista as características, potencialidades e necessidades específicas
da criança nessa faixa etária. Destarte, a participação ativa da criança em todo o
processo educativo é fundamental no processo de ensinar e aprender. Ressaltamos
que é condição fundamental, para a escola, considerar as orientações postas nos
documentos oficiais24 que tratam desta matéria e trazem alguns pontos relevantes
para que esse processo aconteça de forma harmoniosa, respeitando as crianças
como sujeitos da aprendizagem.
Quanto ao registro de brincadeiras neste intervalo entre a saída da
professora titular da classe e a entrada do professor de música, pudemos constatar
que algumas crianças tomaram a iniciativa:
a) umas resolveram brincar com os colegas de pega-pega;
b) outras optaram por conversar;
c) e outras continuaram as brincadeiras solitárias com o material escolar, a
exemplo da mochila de roda que pode ser empurrada por um espaço
maior da sala, a partir da ausência da professora.
Em conformidade com Cordazzo e Vieira (2007), a brincadeira estimula
aspectos simbólicos de sociabilidade, linguagem e cognição, mesmo que seja na
brincadeira solitária, quando a criança, ao brincar de faz-de-conta, conversa com
seus próprios brinquedos ou imagina estar dialogando com alguém.
Assim sendo, as crianças acima citadas, ao continuarem suas brincadeiras
com o material escolar disponível naquele momento, numa situação de faz-de-conta,
estão fazendo novas descobertas através da criatividade e da ressignificação dos
objetos.
As brincadeiras, portanto, surgiram a partir da iniciativa das crianças como
resposta aos interesses de cada uma delas no momento. Neste período, algumas
preferiram brincadeiras coletivas e outras, individuais. Logo, a ação das crianças
sobre os objetos, no espaço da sala, corrobora com o que aponta Vigotski (2007,

24

R., (org.) Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos
de idade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. p.p85-96.
BEAUCHAMP, Jeanete. PAGEL, Sandra Denise. NASCIMENTO, Aricélia R., (org.) Ensino
fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade.
Brasília – Brasil : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.136p.
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p.120), sobre a ação e o significado do brincar da criança, quando diz que “[...] no
brincar, uma ação substitui outra ação, assim como um objeto substitui outro objeto.”
Desse modo, as crianças, ao pegarem os objetos que estavam disponíveis
naquele momento, a exemplo da mochila e da borracha, que simbolicamente
estavam representando um carro, ressignificaram os objetos,

bem como

ressignificaram também o espaço que lhes era possível utilizar, no instante em que
a professora estava na sala e após a saída da mesma. Diante disto, podemos dizer
que as crianças, apesar da professora ter insistentemente procurado manter todas
atentas à soletração de palavras com a letra L, atuaram ativamente no ambiente em
que estavam inseridas, recorrendo a diferentes objetos, principalmente para
permanecerem sentadas durante 50 minutos.
Para Coelho (2007, p.177), a brincadeira possibilita à criança conhecer-se a
si mesma como um ser ativo e criativo, tornando-a competente no explorar e
responder ao meio, trabalhando com situações e elementos do seu entorno.
Na aula de Música, o professor, ao entrar na classe, encontrou as crianças
brincando e conversando. Imediatamente pediu que elas sentassem e fizessem
silêncio para poder iniciar a sua aula. Inicialmente, botou uma música clássica e,
com um tom de voz brando, pediu às crianças que relaxassem por 5 minutos,
escutando a música. As crianças silenciaram e o professor pediu que elas
retirassem as flautas da mochila, orientando-as quanto à posição dos dedos na
flauta para soar as notas LA e RE. Em seguida, o professor deu o comando para
que elas repetissem duas vezes a nota LA e duas vezes a nota RE, para introduzir
uma música infantil que elas vinham ensaiando para cantarem na festa que estavam
preparando para as mães, nomeada: O Meu Pequeno Barco Azul. As crianças
atenderam aos comandos do professor tanto para tocar as flautas, como para cantar
a música por três vezes seguidas. Passado esse tempo, de cerca de 30 min, Caio25
levantou com um folheto da imagem de Jesus na mão, em direção ao fundo da sala
e o professor imediatamente chamou sua atenção, mandando-o retornar para a sua
cadeira. Logo em seguida foi a vez de Bruna e Eliane, que estavam sentadas na
última fila de cadeira, levantaram e começaram a dançar, o professor nesse instante
falou que o comportamento das crianças não estava bom, pedindo para as duas

25

Colocamos nomes fictícios para cada criança.
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meninas sentarem. No entanto, o movimento da sala continuou até o momento que
a professora regente retornou.
Também na aula de música foi possível observar e registrar que as crianças
ficavam atentas ao professor apenas nos primeiros minutos, porém, como as
atividades determinadas pelo professor não contavam com a participação delas,
como seres ativos e criativos, que podem contribuir com o proceso, elas se
envolveram em brincadeiras, danças ou se movimentavam pela sala para se
comunicar com outros colegas.
Após a aula de música, seguindo a sequência do que está disposto no
cronograma de atividades semanal, as crianças foram liberadas para ter acesso ao
parque. Este período é o último horário da manhã, que antecede ao horário do
almoço, um dos poucos intervalos que as crianças possuem na rotina da escola, em
que é permitido brincar. A professora faz as recomendações às crianças, lembrandoas de tomarem cuidado na descida das escadas, como também sobre a forma que
devem se comportar no parque.
A observação do brincar na sala adquiriu fundamental importância para o
nosso estudo pois, ao descrevermos o dia-a-dia nesse espaço, percebemos a sua
presença constante, embora subjacente aos diferentes fazeres do contexto
educacional. A ocultação do ato de brincar pela criança, na sala, se justifica, devido
à concepção do adulto em relação ao fenômeno, quando o coloca implicitamente
como não sério, não produtivo, destinado a desviar a atenção da criança, ou como
atividades que “tumultuam”26 o processo em curso, tendo em vista que desviam a
atenção da criança que brinca e desperta a curiosidade de outras. São concepções
que, para as professoras, são vistas como fenômenos que dificultam o atendimento
ao objetivo central do Ensino Fundamental, que é a transmissão de conhecimentos
científicos selecionados ao longo dos tempos históricos, através do movimento de
ensinar e de aprender, com metodologias definidas para esse fim. (LOPES, 1996).
Segundo Brougère (2010), apesar das escolas do Ensino Fundamental
citarem o “brincar” em sua proposta pedagógica, este pode aparecer apenas como
uma ferramenta que o professor pode utilizar como mecanismo de controle, para
trabalhar os conteúdos do currículo na sala de aula. Portanto, não condiz com a

26

Nas palavras das professoras nas reuniões.
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concepção do brincar que apresentamos nesse estudo. Conforme Brougère (2010,
p.103):

Uma atividade de aprendizagem, controlada pelo educador, toma o
aspecto de brincadeira para seduzir a criança. Porém, a criança não
toma a iniciativa da brincadeira, nem tem o domínio de seu conteúdo
e de seu desenvolvimento. O domínio pertence ao adulto, que pode
certificar-se do valor do conteúdo didático transmitido dessa forma.
Trata-se de utilizar o interesse da criança pela brincadeira a fim de
desviá-la, de utilizá-la para uma boa causa. Compreendemos que aí
só existe brincadeira por analogia, por uma remota semelhança.

Desse modo, o que a escola nomeia de brincadeira pedagógica na sala de
aula é, de fato, atividade dirigida ou jogo sob a autoridade do adulto, ambas com o
fim específico de transmitir conteúdos componentes do currículo da escola,
consequentemente a escola e o brincar estão em sentidos opostos. Contudo, é
preciso ressaltar que, nas observações registradas nesta manhã, a professora não
recorreu a este tipo de atividade pedagógica e se limitou a reproduzir a orientação
disposta no guia do Programa Alfa e Beto de Alfabetização e de Aceleração da
Aprendizagem.

5.2 O BRINCAR NOS ESPAÇOS FORA DA SALA

O parque da escola observada fica localizado junto ao muro da frente, em
uma área toda acimentada e revestida com um tapete de grama sintética. Nele estão
dispostos: uma casinha de plástico fixa sem telhado e três escorregadores também
de plástico (Figura 1). Esse espaço é utilizado pelas crianças do primeiro ano do
Ensino Fundamental, somente uma vez por semana, no turno matutino, na segundafeira, das 10h05min às 11h45min.
Ao lado do parque tem uma varanda e a porta que dá acesso à escola,
localizada no canto do muro, embaixo da escada (Figura 2) que dá acesso a um dos
salões do Centro Espírita Lar Harmonia. Este espaço embaixo da escada (Figura 3)
foi cercado com tela, para servir como uma pequena área para armazenamento dos
brinquedos avariados, que anteriormente ficavam nesta área do parque, a exemplo
de um velotrol e dois cavalinhos balanços. Os baldes de lixo coloridos, que podem
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ser vistos na Figura 2, foram colocados a fim de conscientizar as crianças acerca da
importância da coleta seletiva de lixo para a preservação da vida no Planeta 27.
Figura 1 - Vista do parque frontal em relação ao portão de entrada da escola.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao chegar ao parque, as crianças se dividem em grupos, no sentido de
procurar brincar do que desejam naquele momento. Dentre as brincadeiras
observadas no horário do parque, estavam: o pega-pega; polícia e ladrão; mãe e
filha(o); dança; e a brincadeira no escorrega. As brincadeiras mais frequentes são as
de faz de conta (polícia e ladrão, mãe e filha e dança). O tempo de brincadeira no
parque acontece de fato num período de 30 minutos, devido ao horário que deve ser
reservado para lavar as mãos, enxugar o suor e preparar as crianças para o almoço,
que é servido para esta turma no horário de 11h45min.
Figura 2 - Vista lateral esquerda do Parque.

Fonte: Elaborado pelo autor.

27

Segundo registros do caderno de campo, a partir da informação da vice-diretora.

97

Figura 3 - Brincadeira de mãe e filha.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 3 mostra algumas crianças no parque, embaixo dos escorregas,
brincando de pais e filho(a). Neste momento, a mãe e o pai estavam sentados,
botando as duas filhas para dormir. Essas ações da criança podem fazer parte de
um repertório de circunstâncias já observadas/vivenciadas por ela ou até mesmo em
programas televisivos, a exemplo de desenhos animados, filmes e novelas, em que
adultos (sua própria mãe, pai ou outras mães e pais) colocam os filhos para dormir.
A análise dessa atividade nos remete ao que apresenta Vigotski (2007, p.112),
quando diz que: “[...] Se a criança está representando o papel de mãe, então ela
obedece às regras do comportamento maternal. O papel que a criança representa e
a relação dela com um objeto (se o objeto tem seu significado modificado) originarse-ão sempre das regras.” Sendo assim, nas brincadeiras de faz-de-conta, a criança
representa cada personagem de acordo com a concepção que já tem formada sobre
cada um deles. Neste caso, as crianças estavam representando o papel de mãe, pai
e filha(o), de acordo com a concepção já formada sobre o que é ser mãe, pai e
filho(a) e suas respectivas ações.
A brincadeira de mãe e filho(a) esteve presente nas oito segundas-feiras de
observação no parque e, para esses episódios, as crianças sempre procuravam ficar
em lugares com cobertura e de fácil delimitação do espaço, como nos cantos das
paredes. Nestes cantos, as crianças brincantes cercavam o espaço da brincadeira
com as sandálias e os tênis deixados por elas e pelos colegas quando da chegada
ao parque. Esta delimitação do espaço também se repetia quando brincavam
embaixo dos escorregas, em espaço também delimitado, de acordo com o que
apresenta a figura 3 e/ou embaixo das escadas localizadas ao lado do parque,
conforme mostra a Figura 4. Salientamos mais uma vez que, no momento em que as
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crianças representavam papeis de mãe, pai e filho (a), elas estavam interpretando e
relacionando o entendimento que possuem sobre a dinâmica do mundo adulto.
Quanto à escolha dos espaços para o desenvolvimento da brincadeira, elas também
procuraram espaços em que a estrutura se assemelhava a de uma casa. Portanto,
no brincar a criança vivencia e constrói elementos da cultura. Neste propósito,
procuravam espaços com delimitações e coberturas e a presença destes elementos
parecem indicar que a concepção de casa implica em espaço privado e protegido.
Figura 4 - Escada localizada na varanda ao lado do parque.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 5 apresenta a cena de um episódio em que as crianças brincam no
parque, de polícia e ladrão. Esse tipo de brincadeira também foi frequente nos
momentos de observação, sendo uma das preferidas entre os meninos.

Nessa

brincadeira, as crianças utilizaram várias vezes as expressões a seguir: passa porra;
solta a arma; coloque as mãos na cabeça; deitado, deitado; dentre outras
expressões que deviam representar, na perspectiva deles, a ação da polícia sobre
os ladrões. Percebemos que as crianças, no momento de brincadeira, tentaram
expressar a visão que elas têm da ação da polícia. As palavras usadas e as ações
deixaram evidente que a brincadeira envolvia papéis bem diferentes. O policial
usava palavras e expressões que tinham por propósito subjugar o ladrão (solta a
arma, coloque as mãos na cabeça, deitado) para efetuar sua prisão. Os registros
mostram também que o vocabulário utilizado era composto de expressões
grosseiras, tal como: passa porra, de modo a mostrar a força ou prepotência,
percebida como inerente ao papel do policial.

No jogo de papéis, o ladrão fugia o

tempo todo para não ser alcançado pelo policial. Neste ínterim, a “fala” que
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prevaleceu foi a do policial, sempre dando voz de comando ao ladrão. Ao ladrão
cabia sempre procurar se esconder e lutar para não ser pego pelo policial.
Figura 5 - Brincadeira de polícia e ladrão.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O documento que trata da inclusão da criança de seis anos no Ensino
Fundamental de Nove Anos, ressalta que:

O brincar é um dos pilares da constituição de culturas da infância,
compreendidas como significações e formas de ação social
específicas, que estruturam as relações das crianças entre si, bem
como os modos pelos quais interpretam, representam e agem sobre
o mundo. (BORBA, 2007, p. 39).

Nesse sentido, quando as crianças brincam de polícia e ladrão, representam
a concepção que formaram a partir das próprias vivências e, ao mesmo tempo,
ressignificam o que pensam sobre o que é ser polícia e o que é ser ladrão, podendo
transformá-las e dar-lhes novos sentidos e significados. Conforme Vigotski (2007,
p.111), “[...] o que, na vida real, passa despercebido pela criança, pode tornar-se
uma regra de comportamento no brincar.” Isto fica evidente no momento que as
crianças discutem e planejam as brincadeiras. Desse modo, observar as
brincadeiras das crianças poderia propiciar aos professores uma visão sobre as
realidades vivenciadas e ressignificadas por cada uma delas e este conhecimento
pode enriquecer o processo educacional de formação das crianças, que não deve se
restringir aos conteúdos estabelecidos em manuais ou livros didáticos. Esta
brincadeira permite colocar em discussão, entre outras coisas, as leis, o sistema
judiciário ou as regras de convivência.
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A Figura 6 mostra as crianças no parque, combinando a brincadeira de
pega-pega. Esse é um espaço da escola onde as crianças conseguem ficar sem
interferência direta dos adultos, embora sejam observadas pela auxiliar de classe.
Entretanto, ela só interfere quando alguma brincadeira se transforma em briga. No
dia em que as crianças estão no parque, observamos que: interagem entre si,
movimentam-se bastante, conversam e combinam as regras das brincadeiras. É
importante enunciar que as crianças, nos momentos de brincadeiras no parque,
demonstraram que são capazes de realizar suas escolhas, quando decidem do que
querem brincar, além de como e com quem vão brincar; evidenciando também que
são capazes de explorar, através do brincar, tudo o que lhes está disponibilizado no
espaço, a exemplo dos objetos disponíveis e dos diferentes recursos do espaço.
Figura 6 - Momento em que as crianças combinam as regras da brincadeira de pega-pega.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A exemplo disso, podemos citar: usam espaços cobertos para representar
casas, tais como: embaixo da escada e embaixo do escorrega. Isto pode ser visto
nas Figuras 3 e 4, onde as crianças brincavam de família. Logo, fica implícito que a
família precisa de um espaço delimitado e protegido.
Esta observação condiz com o que apresenta Borba (2005), em seus
estudos acerca do brincar, quando identifica o dinamismo e a transformação como
característica do brincar, bem como alguns aspectos que desvelam a constância e a
frequência das brincadeiras. A autora aponta também que as escolhas das
brincadeiras partem de um complexo processo de negociação entre as crianças, que
podem ser influenciados pela estrutura física do ambiente, objetos disponíveis no
momento, valores internalizados por elas, além do número de crianças que deseja
se envolver na brincadeira, os seus costumes e estilo próprio de cada uma.
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A quadra da escola observada é um espaço da instituição muito desejado
pelas crianças e este interesse pode ser entendido em diferentes aspectos, quais
sejam: por ser um espaço onde é permitido o brincar, embora seja muito quente
devido à sua localização em relação ao sol poente; por não precisar mais ficar
sentado e calado, podendo fazer atividades de sua própria iniciativa; além disso,
pode ser por estarem cansados do tempo que passaram sentados. Essa última
ponderação se aproxima com o que apresentam Queiroz e Sodré (2013) sobre a
relação do processo de

aprendizagem com a imobilidade do corpo e,

consequentemente, a separação corpo e mente. Nessa perspectiva, a aprendizagem
e a inércia dos corpos estão intimamente ligadas.
A quadra é bem ampla e fica situada no terceiro piso da instituição, é toda
cercada com tela de proteção em aço, com uma abertura de acesso ao terceiro piso,
limitado por num portão de ferro.
De acordo com o Quadro 2, que apresenta o cronograma das atividades
semanais do primeiro ano do Ensino Fundamental, a segunda-feira é o dia em que
as crianças têm, nos dois turnos (matutino e vespertino), um horário com tempo e
espaço para brincar. O horário das 15h40min às 16h30min da segunda-feira é
reservado para a quadra, neste horário em que ficam na quadra elas podem brincar
livremente. Dentre as brincadeiras observadas na quadra, as mais frequentes foram
as que envolvem movimento corporal, como as de pega-pega, policía e ladrão,
cachorrinho e dança, ou a brincadeira de bola, quando conseguiam a bola
emprestada para levar para a quadra. Observamos também que, nestes momentos
na quadra, as crianças brincaram com mais frequência em grupo (ver figuras 7 e 8).
As Figuras 7 e 8 mostram um grupo de crianças brincando de bola. No dia
em que conseguem uma bola emprestada, esta é a brincadeira mais procurada pela
maioria dos meninos que fica concentrado em um dos lados da quadra. Antes de
iniciar qualquer brincadeira, as crianças se reúnem para combinar as regras,
conforme demonstra também a Figura 9.
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Figura 7 – Quadra.

Figura 8 – Brincadeira de bola na quadra.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 9 – Momento de negociação das regras da brincadeira de bola.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 10 temos três episódios de brincadeiras diferentes, as crianças
que estão no canto esquerdo da quadra brincam de bola; em cima do banco de
cimento, duas meninas brincam de dança e as duas crianças que estão mais no
centro da quadra, brincam de pega-pega. Assim, é possível depreender que as
crianças, neste momento, expressam claramente, através das brincadeiras
escolhidas, que longe da direção dos adultos, elas sabem se organizar, fazem as
suas escolhas de acordo com suas preferências e estilos, constroem suas próprias
regras e resolvem os conflitos que aparecem no desenvolvimento das brincadeiras.
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Figura 10 - Brincadeira na quadra.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tal consideração corrobora com o que aponta Borba (2005, p. 59) quando
afirma: “[...] o brincar. como prática social e cultural que se constrói no(s) e pelo(s)
encontros, entre as crianças, em articulação com o contexto sociocultural em que se
inserem.” E ainda, com o que aponta Frago (1995) sobre as práticas da escola e sua
constituição que parte do conjunto de fatos e ideias, mentes e corpos, objetos e
condutas, modos de pensar, dizer e fazer.
Assim, a dinâmica das brincadeiras na quadra neste tempo de 50 minutos
que acontece duas vezes por semana, oportuniza às crianças interagirem de forma
espontânea, trocando ideias, criando e negociando entre si as regras de cada
brincadeira, e ainda, de expressarem seus interesses no momento em que se
encontram distante do controle e da vigilância da professora sobre seus corpos e
ações.
Diante do que já foi apresentado em capítulo antecedente, quando
discutimos a relação da escola com o brincar, reiteramos que as crianças
necessitam de espaço para brincar, como também de canais de diálogo em
diferentes instâncias da escola e asseveramos que elas devem ser consideradas
como sujeitos atuantes na sociedade, em suas especificidades e reconhecidas como
cidadãs. Portanto, a escola ainda precisa compreender que ao brincar a criança
interage com outras crianças e com o meio, desenvolvem a autoconfiança e a
autonomia, fazem descobertas, constroem, e experimentam situações diversas.
Acrescentamos também o que diz Borba (2005) quando aponta que o
brincar entre duas ou mais crianças não é uma atividade simples que acontece
naturalmente bastando juntá-las, por mais simples que pareça aos olhos dos
adultos. Diferente do que imaginamos, envolve um complexo processo de
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construção, negociação e significados, que só é possível quando existe uma base
comum de conhecimento sobre a qual as crianças passam a agir colaborativamente.
Sendo assim, no brincar a criança aprende a lidar com suas emoções, possibilitando
a construção de um olhar crítico sobre o que acontece ao seu redor.

5.3 O BRINCAR NA ESCOLA SOB O PONTO DE VISTA DA CRIANÇA

A primeira etapa da produção dos dados teve como objetivo principal
analisar o brincar na escola da criança que cursa o primeiro ano do Ensino
Fundamental registrado no caderno de campo e na lente da câmara fotográfica.
Essa produção trouxe dados importantes para a pesquisa, tais como: os tipos de
brincadeiras, com o que brincam e, permitiu também descrever os momentos
diferentes em que brincam na escola. Para esta segunda etapa realizamos
interlocuções com 12 crianças individualmente, com o uso das fotos como recurso
mediador deste processo. Assim, para esta segunda etapa, vamos analisar o brincar
sob o ponto de vista da criança. Vale ressaltar que, no início da interlocução
(entrevista semiestruturada), solicitamos que as crianças colaboradoras se
identificassem, dizendo seu nome completo. Contudo, como já foi relatado
anteriormente, escolhemos utilizar nomes fictícios para nomeá-las no presente
estudo, visando proteger o anonimato dessas crianças, conforme as informações
contidas no Quadro 4.
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Quadro 4 - Descrição das crianças colaboradoras da pesquisa.
Nº

NOME
FICTÍCIO

SEXO

IDADE

ESCOLARIZAÇÃO

01

Ána

FEMININO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

02

Bruna

FEMININO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

03

Caio

MASCULINO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

04

Diogo

MASCULINO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

05

Eliane

FEMININO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

06

Felipe

MASCULINO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

07

Getulio

MASCULINO

7 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

08

Hilda

FEMININO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

09

Ingrid

FEMININO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

10

Jade

FEMININO

7 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

11

Marcos

MASCULINO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

12

Otavio

MASCULINO

6 ANOS

1º ANO DO ENSINO DO FUNDAMENTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

As mesmas perguntas foram realizadas para as doze crianças durante o
processo de interlocução, após apreciação das fotografias. Cada criança observou
três fotos e, a partir da apresentação das fotos, iniciamos a análise com a seguinte
pergunta: - Como você descreveria estas brincadeiras fotografadas? Ao levantar
esta questão, direcionamos o olhar da criança ao episódio de brincadeira
fotografada e assim que ela terminava a descrição, questionávamos o seguinte: Por
que você gosta dessas brincadeiras? Esta segunda pergunta teve o intento de dar
início à análise do brincar pela criança. Ao elencar argumentos que justificassem a
escolha de cada brincadeira, a criança poderia estar exercitando o processo de
dedução de elementos que compõe o sentido ou o significado do brincar.
Estas duas questões foram utilizadas na análise de todas as fotos. Esta
repetição facilitou a visibilidade do brincar na análise da criança e permitiu que
outras questões subsequentes fossem apresentadas nas discussões com as fotos.
As perguntas planejadas no propósito de aprofundar a análise do brincar na escola
frente às três fotos, foram descritas da seguinte forma:
Segundo Ana:
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Episódio 1: Brincadeira de cachorrinho. Tem que ir para o
veterinário pra ver como está o cachorro. Tem que dar injeção nele
se ele tiver toda hora vomitando e depois levar para casa e dar
bastante remédio. (Ana, Figura 11)
Episódio 2: Pega-pega. Tem que correr e se um pegar um, o outro
vai correr atrás (Ana, Figura 12).
Episódio 3: Brincadeira da ovelha. A ovelha leva o menino, prende o
menino e bota numa caixa grande. Ah! Eu gosto das brincadeiras,
porque é bom brincar (Ana, Figura 13).
Figura 11 – Brincadeira de cachorrinho.

Figura 12 – Brincadeira de pega-pega.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 13 – Brincadeira da ovelha.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O episódio 1, descrito por Ana, mostra a rotina de um cãozinho de estimação
que vai à clínica veterinária (Figura 11), tendo como elemento organizador as
sequências de ações do dono do animal, quando leva o cachorrinho ao veterinário; e
do veterinário, quando aplica a injeção, prescreve medicamentos para o animal e
libera o seu retorno para casa. Ana demonstra ter conhecimento das atitudes de um
indivíduo que cria um animal de estimação e dos procedimentos realizados pelo
veterinário no tratamento de um animalzinho enfermo. Entretanto, não se pode
inferir, apenas através do relato de suas brincadeiras, as experiências, os
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sentimentos e o grau de preocupação que esta criança tem com o tema da
brincadeira. Tal episódio condiz com o que apresenta Vigotski (2007), quando diz
que numa situação de brincadeira a criança se comporta além do comportamento
habitual da sua idade. Ressaltando também o que apresenta Bichara (1999, p. 58),
acerca da relação entre o brincar e a cultura, quando aponta que:

[...] ao brincar, a criança reproduz, mesmo que indiretamente, as
relações vivenciadas no seu universo social. Portanto, não basta
investigar se há ou não brincadeira de faz de conta em diferentes
culturas ou grupos sociais, ou em que faixas etárias mas,
principalmente, o conteúdo e a complexidade dessas brincadeiras,
ou seja, investigar os aspectos mais comumente observados nas
brincadeiras, que demonstrem de alguma forma como a criança se
relaciona com os valores da sociedade e da cultura a qual pertence e
com a sua própria fantasia.

Nesse sentido, e de acordo com os dados produzidos nesta pesquisa,
consideramos que Ana possui um saber, sobre a profissão de médico veterinário,
que pode ser oriundo das vivências na sua própria casa, se criam algum animal de
estimação, ou através de informações obtidas em programas de televisão. Essa
consideração está de acordo com Santos (2005), quando aponta em seu estudo
que, nas brincadeiras de faz de conta observadas, um dos temas presentes nos
episódios observados foi o de profissão. A autora acrescenta ainda que, nas
profissões, podem estar incorporados valores da cultura da mídia.
No episódio dois, Ana descreve a brincadeira de pega-pega (Figura 12),
deixando explícitas as regras na dinâmica organizacional da brincadeira, quando
menciona o movimento de correr e pegar. Este episódio corrobora com o que
apresenta Vigotski (2007) acerca das regras nas situações de brincadeira, quando
afirma que não existe brincadeira sem regras, mesmo aquelas que não possuem
regras formais estabelecidas. E ainda em conformidade com o que aponta Pontes,
Magalhães e Bichara (2005), quando dizem que as regras estão inseridas nas
brincadeiras, seja de forma implícita ou explícita.
Na descrição do episódio três, Ana explana sobre a brincadeira de ovelha,
dizendo que, “[...] a ovelha prende o menino e bota numa caixa grande.” Neste
episódio, fica evidente a fantasia na brincadeira, isso condiz com o que apresenta
Borba (2005) em seu estudo e ainda, corrobora com Bichara (1999) quando aponta
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em seus estudos a relação ficção-realidade presentes em diversos aspectos das
brincadeiras.
A criança nomeada Bruna observou as três fotos em que ela estava
brincando e o diálogo para discussão das mesmas foi a seguinte:
Bruna:
Episódio 1: A gente está brincando de bicho.
Pesquisadora: Não é de escorregar?
Bruna: É de bicho, eu fico correndo atrás dele, porque ele fica com
medo quando eu grito atrás dele (Bruna, Figura 14).
Episódio 2: Estou brincando de filha. Essa daqui é a minha fia
pequena e essa é minha fia grande, o pai é esse aqui, André28
(Bruna, Figura,15).
Episódio 3: Aqui é bonde das maravilhas. Eu gosto de dançar, ai eu
brinco. (Bruna, Figura 16).
Figura 14 – Brincadeira de bicho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 15 – Brincadeira de mãe e filha.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 16 – Brincadeira de bonde das maravilhas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

28

Nome fictício dado pela pesquisadora, pois a criança disse o nome do colega.
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O primeiro episódio (Figura 14) descrito por Bruna foi o de bicho, onde ela
revela que é o bicho e que corre e grita atrás do outro brincante e que o perseguido
fica com medo do bicho.
No episódio dois (Figura 15), a criança diz estar brincando de filha,
apontando a participação de cada colega na brincadeira. Para essa brincadeira de
mãe e filha, as crianças sempre procuravam um local com cobertura e que
pudessem delimitar o espaço para se abrigar. Nesse episódio, as crianças vivem
uma situação imaginária, na qual assumem papéis e comportamento dos membros
de uma família, conforme o que está constituído socialmente, de acordo com o que
apresenta Vigotski (2007) sobre a brincadeira de faz-de-conta, como também o que
dizem Cordazzo e Vieira (2007) quando destacam que, pela brincadeira, seja ela
simbólica ou de regra, a criança pode estimular vários aspectos que cooperam para
o desenvolvimento individual do ser quanto para o social.
Bruna descreve o episódio três (figura 16) de forma bem objetiva,
ressaltando apenas que gosta de dançar e que o nome da brincadeira é Bonde das
Maravilhas.
Com a descrição das fotos destas duas crianças,

propusemos-nos a

descrever como se deu o processo de interlocução para a primeira pergunta: como
você descreveria estas brincadeiras fotografadas? Desse modo, procuramos
oferecer uma visão inicial do proceso de interlocução com a criança. Contudo, para
análise destas questões, optamos por apresentá-las em um quadro, onde colocamos
todas as brincadeiras descritas pelas crianças colaboradoras. As demais análises
podem ser vistas no anexo 2.
Assim, no Quadro 5 dispusemos, em três colunas, os tipos de brincadeiras,
seguido da descrição das brincadeiras nas palavras das crianças e a frequência de
cada uma, na coluna três.
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Quadro 5 - Brincadeiras descritas pelas crianças.
TIPOS
DE
BRINCADEIRA

Simbólicas

DESCRIÇÃO

Brincadeira de cachorrinho;

2

Ovelha;

1

Bicho;

1

Mãe e filha;

1

Cavalinho;

3

Dança;

6

Homem-Aranha;

1

Macaco;

2

Brinquedo;

1

Violão.

1

Subtotal
De regras

19
Pega-pega.

3

Escorregar

3

Subtotal
Turbulentas

Nº de brincantes

6
Polícia e ladrão

4

Luta

2

treino de Box;

1

Bater.

1

Capoeira

1

Subtotal

10

TOTAL

35

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para melhor visualização das brincadeiras, recorremos às classificações das
brincadeiras de acordo com Moraes e Otta (2003), bem como das categorias
definidas por Bichara (2003). Assim, destacaremos para nossa análise, quatro tipos
de brincadeiras. As simbólicas são as brincadeiras em que a criança cria cenas
imaginárias e as representam, como brincar de e/ou trata os objetos como se
fossem outros, podendo atribuir, propriedades diferentes das que possuem ou
atribuir a si e aos outros, papéis diferentes dos habituais. As turbulentas envolvem
comportamentos diversos, como os de luta, perseguição e fuga, sendo o riso um dos
principais aspectos que distinguem a brincadeira de uma luta real, por exemplo,
brincar de brigar. Brincadeiras e jogos de regras, nos quais há uma ritualização de
papéis e representação de cenas pré-determinadas. São, na maioria, jogos
competitivos, como futebol, bola de gude e pega-pega.
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No quadro cinco, apresentamos as brincadeiras descritas pelas crianças
dispostas por categorias.

Na categoria das brincadeiras simbólicas, as crianças

descreveram dez tipos de brincadeiras, dentre as quais, a mais enumerada pelos
brincantes foi a de dança com seis resultados, as demais variaram entre três e um.
Nas de regras, foram citadas apenas dois tipos de brincadeiras, com três relatos de
pega-pega e três de esconde-esconde, somando um total de seis indicações para
esta categoria. Na categoria das turbulentas, foram descritos cinco tipos de
brincadeiras, com variação entre quatro para polícia e ladrão, dois para brincadeiras,
de luta e um para as demais.
De acordo com o resultado apresentado neste quadro três, foi possível
observar a concentração maior de brincantes nas brincadeiras que envolvem
atividades físicas, a exemplo da brincadeira de dança, polícia e ladrão, pega-pega e
esconde-esconde. Através dessas indicações, é possível pressupor que as crianças
podem ter escolhido brincadeiras envolvendo atividades físicas, porque, apesar do
tempo ampliado às 08h00min às 17h00min horas para permanência na escola, as
crianças desfrutam de pouco tempo/espaço reservado para brincar. Como vimos no
início deste capítulo, a maior parte do tempo em que estão em sala, devem
permanecer sentadas e atentas aos comandos da professora. Essas ponderações
corroboram com o estudo de Gebien (2011), quando aponta o recreio como o único
espaço reservado para o lanche e para alguns minutos de brincadeira; com o estudo
de Cordazzo (2003), quando observa o pequeno tempo de intervalo que as crianças
têm livre na escola e que, é neste intervalo de tempo que elas podem lanchar e
brincar. A autora ressalta que, neste tempo resumido, as crianças tentam lanchar e
brincar ao mesmo tempo para não se privarem nem de lanchar, nem de brincar,
ressaltando ainda que as brincadeiras mais procuradas neste intervalo são as que
envolvem atividade física.
Os motivos pelos quais as crianças justificam as brincadeiras podem ser
resumidas da forma a seguir: quatro das doze crianças colaboradoras disseram que
brincavam daquelas brincadeiras porque gostavam; três justificaram, dizendo porque
é bom; e cinco disseram ser muito bom. São respostas que deixam evidentes os
aspectos subjetivos que ligam as crianças às brincadeiras, no entanto deixam claro,
em suas falas, que o aspecto preponderante da brincadeira é o prazer. Essa
reflexão condiz com o que apresenta Vigotski (2007) quando coloca que, na
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brincadeira, a criança faz o que mais gosta de fazer e que esta está ligada ao
prazer.
Quanto às respostas que se detêm na análise da presença (ou não) dos
adultos nas brincadeiras, as respostas das crianças variaram um pouco. Inicialmente
perguntamos se veem adultos brincando. Das doze crianças, somente duas,
indicaram que adultos brincam. Por outro lado, as demais, além de informarem que
adultos não brincam, justificavam suas repostas de forma variada, quais sejam:

Não, os adultos não podem brincar. É porque a diretora não deixa.
(Bruna).
Não, porque trabalham e são grandes (Caio)
Os mais velhos, que já estudaram e já fez a faculdade e não podem
brincar... porque os mais velhos têm que ter autoridade de ficar
olhando as crianças. (Getulio).
Não, porque são grandes. (Marcos).
Não, só vejo eles trabalhando e conversando. (Otavio)

Como se pode verificar, as crianças não percebem a relação adulto/brincar,
pois, na perspectiva delas, os adultos trabalham e/ou são grandes. Estas foram as
justificativas mais frequentes. A relação do adulto com o trabalho foi apontada por
duas das crianças como a atividade que é inerente à vida adulta.
Outro aspecto indicado foi o tamanho (o adulto é grande) e isso pode ser
visto como uma dificuldade para o brincar. Essa relação adulto/criança,
pequeno/grande, condiz com o que apresenta Fernandes (2008) em sua pesquisa
sobre como as crianças, em suas interações, produzem significados em relação a
seu grupo etário e a outro grupo, em uma instituição escolar.
A segunda pergunta, relacionada à presença dos adultos nas brincadeiras,
foi a seguinte: Por que os adultos não brincam? As repostas das crianças a esta
segunda pergunta reforça o papel do adulto como provedor, e que este precisa
trabalhar para manter a si e à família. Porém, algumas crianças usaram outros
argumentos, vejamos as respostas:

Não brincam, senão a diretora briga. (Bruna)
Porque não gostam, são grandes. (Caio)
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Porque são adultos, são muito grandes. (Diogo)
Porque brincar é coisa de criança e adulto tem que trabalhar. (Felipe)
Porque os mais velhos acham chato, porque eles já brincaram e
acham chato. Eles podem subir na escorregadeira e quebrar e cair e
se machucar. (Getulio)
Porque adulto conversa, trabalha, tem que comprar as coisas e não
brinca. (Hilda)
Adulto não brinca, mas eles podem criar bicho. Meu tio cria um
monte de bicho. Cria porco, galinha, pato, cavalo, um monte de
coisa. (Jade)
Porque são grandes. (Marcos).
Porque eles não são mais crianças. (Otavio)

Das respostas apresentadas, quatro das crianças disseram que adultos não
brincam “porque são grandes”; duas porque trabalham; duas porque não são mais
crianças; uma, porque não gostam; uma, porque a diretora briga. Uma criança, além
de informar que adulto não brinca, acrescentou que os “adultos podem criar bichos”.
Para esta criança, existem atividades que podem ser de interesse das crianças
(contato com bichos), porém também podem envolver adultos.
Todos os argumentos indicados pelas crianças refletem a distância
adulto/criança que foi se configurando no curso do tempo, na forma de distribuição
do trabalho, nas transformações das práticas sociais, bem como dos interesses
políticos e econômicos. Estas mudanças também influenciaram na concepção sobre
o brincar, como também nas relações que estabelecem com este fenómeno.
Apesar de, na Antiguidade, não haver uma separação rígida em relação aos
tipos de brincadeiras reservadas para crianças com menos idade, as com mais
idade e ainda as utilizadas pelo adulto, a exemplo dos jogos de baralho, gamão,
dados, dentre outros considerados na contemporaneidade como jogos de azar,
vimos que algumas brincadeiras preferidas pelas crianças emergiam do desejo de
imitar o adulto, muito embora estas não fossem absolutas entre eles. (ARIÈS, 2011).
Na questão que aborda a brincadeira em sala, construímos um processo de
interlocução com cada criança a partir das seguintes perguntas: Na sala, quando
você está fazendo uma atividade, você brinca? Por quê? Os dados obtidos
apresentaram as respostas com a seguinte distribuição: onze crianças afirmaram
que não brincam na sala quando estão fazendo a atividade; apenas uma disse que
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brinca, mesmo sem a professora deixar. Este resultado nos dá fortes indícios de que
os discursos dos adultos reverberam nas respostas, das crianças, quando estas
dizem que “não brincam”. Quando as professoras discutem, nas reuniões, sobre
seus problemas nas salas, usam palavras como “tumultuam” ou “fazem bagunça”
durante a aula, elas também não reconhecem que as crianças estão brincando.
Outra possibilidade explicativa, que não excluí esta primeira, é a de que preferem
dizer para um adulto que não brincam.
Quanto aos motivos apresentados pelas crianças, oito, disseram não brincar
porque a professora não deixa e as quatro restantes deram outras justificativas.
Todavia, as respostas das crianças deixam evidências da distância existente entre o
brincar e as demais atividades escolares realizadas em sala. Vejamos algumas das
respostas das crianças:

Não, porque está na hora de fazer o dever e não de brincar. (Ana)
Não, porque a pró disse que não pode brincar na hora da aula.
(Bruna).
Não, não pode porque a Pró não deixa. (Caio).
Não. A professora não deixa porque tem hora para tudo. (Diogo)
Não, porque a pró não deixa. E às vezes eu também não gosto de
brincar muito não, porque às vezes está fazendo sol, e eu não gosto
de ficar no sol. A Pró não deixa porque se a gente está brincando,
não está fazendo o dever, um bocado de coisa. (Eliane)
Não, para a Pró não brigar comigo. (Felipe)
Não pode, é coisa séria fazer atividade. Ah! Mas se quiser, pode ir no
banheiro.(Getulio)

Pelas respostas, fica evidente o papel da professora no controle da atenção
das crianças. As respostas demonstram um caráter meramente coercitivo, haja vista
que as justificativas eram semelhantes (ou não deixa ou não é o momento) e sem
argumentações mais aprofundadas dos motivos que determinam a ingerência dos
adultos sobre as crianças. Contudo, algumas crianças ressaltam, como justificativa,
que fazer a atividade é coisa séria. Brougère (1998) já assinalava, nos seus estudos,
a oposição entre o “brincar” e o “trabalhar”, determinado pela função de ambos na
sociedade, acrescentando que essa perspectiva acerca do brincar foi contraposta na
revolução romântica, quando esta mostra a dimensão positiva do brincar.
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a

interlocução,

foram

enunciadas

outras

perguntas

subsequentes, de modo a permitir que cada criança esclarecesse as respectivas
respostas. É oportuno ressaltar o diálogo realizado entre a pesquisadora e uma das
crianças colaboradoras, nomeada de Getulio, sobre esta questão:
Pesquisadora: E, brincar não é coisa séria?
Não, brincar é coisa divertida, é coisa de criança. (Getulio)
Pesquisadora: E, atividade não é coisa divertida, não é coisa de
criança?
Não, Atividade é divertida, você aprende a ler e escrever (Getulio).
Pesquisadora: E, por que você está dizendo que não pode brincar,
quando está fazendo a atividade?
Porque atividade é coisa importante, não pode, é coisa muito, muito
importante, não pode atrapalhar para não tomar nota zero, e quem
toma nota zero, faz errado, faz brincando. E quem toma nota 10 tem
muita experiência e com muita vontade de fazer. (Getulio)
Está certa a resposta?(Getulio)
Pesquisadora: Aqui na nossa conversa não tem resposta certa ou
errada.

Pelo diálogo transcrito, pode-se observar que a pesquisadora elaborava as
perguntas a partir das mesmas palavras utilizadas pela própria criança e é por esta
característica que denominamos este processo de interlocução. As perguntas
desencadeadoras do estudo eram desdobradas em outras questões, pela
pesquisadora, com a contribuição efetiva das palavras enunciadas pelas crianças.
Os argumentos apresentados pelas crianças definiam as perguntas subsequentes.
Assim, procuramos evitar que argumentos espúrios pudessem contaminar as
respostas de cada uma.
Com estes cuidados, quando Getulio responde à pergunta, dizendo que não
brinca em sala porque fazer atividade é coisa séria, a pesquisadora indaga se o
brincar é uma coisa séria. Ou seja, ela repete o que a criança afirmou no propósito
de permitir que ela reflita sobre o que disse. Na resposta que segue, a criança
imediatamente confirma e acrescenta: “Não, brincar é coisa divertida, é coisa de
criança”. Ela acrescenta a característica que ela percebe no brincar (coisa divertida)
em contraposição à atividade escolar (coisa séria). Acrescenta outro argumento,
dizendo: a atividade é coisa importante, não pode, é coisa muito, muito importante,
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não pode atrapalhar para não tomar nota zero, e quem toma nota zero, faz errado,
faz brincando. E quem toma nota 10, tem muita experiência e com muita vontade de
fazer. Assim, ela vai acrescentando argumentos para justificar a seriedade da
atividade escolar, ou seja: por ser importante, especialmente porque pode favorecer
o êxito no processo educacional (nota 10). Consequentemente, quem aprende, tira
10, adquire muita experiência e se sente motivado (com muita vontade de fazer)
para o estudo. Nestas justificativas, percebemos que os argumentos das crianças se
aproximam das concepções sobre o brincar e o trabalhar, no sentido do brincar ser
uma ação própria da criança e o trabalhar uma ação própria do adulto.

Essa

consideração corrobora com o que apontam Bichara; Contrim e Brandão (2012, p.6)
quando apontam que, em situações de brincadeiras, de faz-de-conta, a criança
expressa particularidades que a relacionam essencialmente com cultura e modos de
vida particulares. Neste caso, quando a criança associa o trabalho ao adulto e o
brincar à criança, demonstra como percebe a dinâmica da cultura da qual faz parte.
Além disso, a dedução que se pode inferir desta lógica pode ser a seguinte:
brincar é coisa de criança e brincar não é coisa séria. Logo, a criança começa a se
perceber como alguém que precisa fazer coisas sérias para adentrar e ser capaz de
se estabelecer no mundo idealizado do adulto. Essa reflexão condiz com o que
aponta Fernandes (2008) sobre a relação adulto/criança e a figura de autoridade que
o adulto exerce sobre a criança.
Logo, podemos constatar que a fala da criança reflete a concepção de
alguns adultos sobre o brincar, e ainda como este fenômeno está presente na escola
a partir dos anos iniciais do ensino fundamental.
Outras respostas refletem as estratégias utilizadas pelas professoras para
manter a atenção das crianças nas atividades, quais sejam:

Não, porque a Pró briga se brincar ou falar na hora da aula. (Hilda)
Brinco, mas a pró não deixa. Porque tem que fazer o dever. (Ingrid)
Não, porque não pode brincar na sala, só pode brincar na hora do
recreio. (Jade).
Não, porque a Pró não deixa brincar, mas às vezes eu brinco de
andoleta29 sem a Pró ver. (Marcos).

29

Andoleta – Nome da brincadeira descrita por Marcos.
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Não, a pró não deixa. Porque só pode brincar se fizer o dever.
(Otavio).

Em primeiro lugar, ressaltamos o estabelecimento de tempo e lugar para
brincar na escola e, neste sentido destacamos duas das justificativas: hora da aula e
hora do recreio. Com estas definições de tempo e lugar, as delimitações começam a
ser estabelecidas. Mais do que isso, o tempo e os lugares ficam divididos entre
divertidos e sérios. Fica claro que o tempo e os lugares oferecidos pela escola estão
distantes dos interesses das crianças. As respostas apresentadas confirmam
questões que foram abordadas sobre o diálogo mantido entre a escola e este
fenômeno (o brincar) e corrobora também com os estudos de Cordazzo (2003),
quando considera que o brincar está presente nas escolas, principalmente nos
horários de intervalo entre uma aula e outra.
A próxima pergunta está relacionada aos horários e espaços definidos para
brincar na escola. As crianças disseram existir horário e espaço definidos para
brincar. Dos espaços citados, as 12 (doze) crianças citaram a quadra como espaço
definido para brincar e 7 (sete), além de citarem a quadra, citaram também o parque
como espaço que podem brincar.
Os espaços citados pelas crianças constam no cronograma de atividades
semanais da escola, em que a ida ao parque aparece apenas no dia de segundafeira, no horário das 10h50min às 11h40min, a ida à quadra na segunda-feira, das
15h40min às 16h30min e na quarta-feira das 14h40min às 15h50min e a
brinquedoteca na terça-feira, de 13h50min às 14h40min. É oportuno acrescentar
que, embora exista uma brinquedoteca bem equipada, com bastante brinquedos,
esta foi citada como espaço que não pode brincar. De acordo com o relato de
Otávio, a brinquedoteca é um espaço onde não pode brincar, por ser um local
reservado apenas para assistir filme e ver livros e que os brinquedos existentes são
somente para enfeitar. Logo, pelo informe da criança, a brinquedoteca está
reservada apenas para estas atividades. O argumento de Otávio foi constatado no
período de observação.
Vale salientar que as crianças frequentam a escola de segunda a sextafeira, das 08h00min às 17h00min e dispõem de apenas poucos horários, em três
dias da semana, para brincar. Constatamos, portanto, o pouco tempo que as
crianças têm para brincar na escola, apesar deste fenômeno constar no art. 16,
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inciso IV30 da Lei nº 8069/90, como direito da criança, bem como no documento que
orienta a inclusão da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental como
prioridade no currículo. (BRASIL, 2007). Com relação ao tempo e espaço para
brincar, vejamos o que as crianças disseram:

Existe um lugar que é para brincar na hora. Na quadra (Ana)
Sim. Pode brincar na hora de acordar, quando tem quadra, ai a gente
toma a merenda e depois vai para a quadra. (Bruna)
Não sei. Na quadra. (Felipe)
Depois de fazer o dever, de dormir. Se não fizer o dever não vai
brincar, não pode ir para a quadra. (Getulio)
Sim. Na quadra e no parque. (Caio)
Depois do dever as vezes pode ir para a quadra e um dia para o
parque. (Diogo)
Sim. Na quadra e no parque. (Hilda)
Na escola tem que estudar. Eu brinco na hora do parque e
quadra.(Ingrid)

na

No parque e na quadra. (Jade)
Sim, no parque e na quadra. (Marcos)
No parque, na quadra, na brinquedoteca. Ah! Na brinquedoteca não
pode, é só para assistir filme e ver livros, os brinquedos são somente
para enfeitar. (Otavio)
Quando a gente acaba o dever todo, pinta. Acaba de pintar, ai, vai
almoçar, depois descansa, dorme, depois a gente acorda, faz o
dever, e depois vai para casa. Ah! A gente as vezes vai para a
quadra. (Eliane)
Pesquisadora: E, a brinquedoteca?
Onde é esse negócio? (Eliane)
Pesquisadora: A sala onde vocês assistem filmes, tem brinquedos,
livros de história...
Ah, nessa hora, a gente vai para o balé, eu sei onde é! Lá a gente
assiste e depois chegam às criancinhas menorzinhas, e a gente vai
para a sala. (Eliane)

30

Art 16 - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: IV - brincar, praticar esportes e
divertir-se; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm . Acesso em: 27 mar. 2014.
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Das 12 crianças, 11 citam a quadra como o lugar para brincar definido pela
escola e 6 também se reportam ao parque. Ao que isso indica, a quadra é o lugar
mais frequntado pelas crianças. O parque foi menos citado e este aspecto pode ser
confirmado com a análise do Quadro 3, O Parque só aparece na programação uma
vez por semana e a Quadra duas.
Após perscrutação sobre os locais definidos para brincar, abordamos sobre
em que momentos as crianças gostariam de brincar na escola. Para esta questão,
as respostas mais frequentes enunciam a dicotomia existente na escola entre o
dever (estudar) e o brincar, ainda que, umas se apresentem de forma mais simples
como a mencionada por Diogo, “depois do dever”, ou mais detalhada, como a
descrita por Getulio, “Primeiro, antes de fazer o dever ia brincar no parque, depois
voltava, fazia mais um dever e ia brincar no parque de novo, fazia um dever e
brincava na quadra, lanchava, voltava e ficava quieto desenhando até o portador
chegar, e assim, não ficava fazendo só dever, dever, dever, dever.” As palavras
Getulio podem revelar a vontade de que os momentos de brincadeiras aconteçam
com mais frequência na escola, tal como acontecia na Educação Infantil. Elas
também demonstram entender a perspectiva da escola que frequentam, quando
separam claramente o momento de fazer o dever do momento de brincar, bem como
reproduzem a concepção de escola numa visão conservadora de um lugar
institucionalizado com o fim de transmitir conhecimentos. Essas considerações
corroboram com o que apresenta o documento para orientação do Ensino
Fundamental de Nove Anos, Brasil (2007, p. 10) quando questiona o modelo de
escola ainda existente, “[...] direcionado para a transmissão de conteúdos
específicos, organizado em tempos rígidos e centrado no trabalho docente
individual, muitas vezes solitário por falta de espaços que propiciem uma
interlocução dialógica entre os professores.” Vejamos o disseram as crianças:
Botaria o brincar em cada parte. Quer dizer, eu estou brincando de
pega-pega ai, eu tenho que fazer as coisas depois. (Ana)
Quando a Pró deixar, depois de acabar o dever. (Bruna)
Quando chegar na escola, depois do café, brincar, fazer o dever,
brincar, fazer outro dever e brincar até ir para casa.(Caio)
Depois do dever. (Diogo)
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Toda hora! Faz o dever, ai brinca, ai faz o dever e brinca de novo.
(Eliane)
Todo o tempo. Fazer o dever e brincar, fazer o dever e brincar.
(Felipe)
Primeiro, antes fazer o dever, ia brincar no parque, depois voltava,
fazia mais um dever e ia brincar no parque de novo, fazia um dever e
brincava na quadra, lanchava, voltava e ficava quieto, desenhando
até o portador chegar, e assim, não ficava fazendo só dever, dever,
dever, dever. (Getulio)
Todo dia. (Hilda)
Todo dia, quando chegar, depois do dever, almoça, dorme, brinca,
faz dever, brinca até ir para casa. (Ingrid)
Depois do dever. (Jade)
Gostaria em todos os momentos, sem a Pró brigar. (Marcos)
Todo o tempo que ficar na escola. (Otavio)

O desejo das crianças de que o brincar esteja mais presente na rotina da
escola está visível na fala delas, assim como está evidente que a escola não
enxerga o brincar como componente essencial no seu currículo, embora já esteja
posto no documento do Ministério da Educação e Cultura. (BRASIL, 2007, p.10):
O brincar como um modo de ser e estar no mundo; o brincar como
uma das prioridades de estudo nos espaços de debates
pedagógicos, nos programas de formação continuada, nos tempos
de planejamento; o brincar como uma expressão legítima e única da
infância; o lúdico como um dos princípios para a prática pedagógica;
a brincadeira nos tempos e espaços da escola e das salas de aula; a
brincadeira como possibilidade para conhecer mais as crianças e as
infâncias que constituem os anos/séries iniciais do ensino
fundamental de nove anos.

Logo, é importante que a escola analise e discuta os documentos que tratam
desta matéria, que orienta o Ensino Fundamental de Nove Anos e atendam ao
convite realizado pela Secretaria da Educação Básica às escolas no sentido de
repensar a organização dos tempos e dos espaços escolares, nas formas de
ensinar, aprender, avaliar, organizar e desenvolver o currículo, e trabalhar com o
conhecimento, respeitando as singularidades do desenvolvimento humano, uma vez
que, o governo brasileiro demonstra estar cada vez mais comprometido em prol da
construção de uma escola que seja inclusiva, cidadã, solidária e de qualidade social,
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ainda que administrativamente, cada sistema de ensino possua competência e
autoridade para construir, juntamente com a comunidade escolar na qual está
inserido, seu plano de ampliação do Ensino Fundamental, com o intento de
assegurar o padrão de qualidade do processo de ensinar e aprender. (BRASIL,
2007).
No decorrer da entrevista, perguntamos de que maneira as crianças pensam
que o brincar deveria estar na escola. Das doze crianças entrevistadas, cinco deram
respostas mais elaboradas, citando o momento em que o brincar deveria está na
escola e as outras sete deram respostas mais simples. Vejamos o que dizem as
crianças:

Botaria quatro dias na quadra e dois no parque, na sala não, porque
lá os meninos bagunçam muito e eu não gosto de bagunçar. Devia
brincar até a mãe chegar e depois vai para casa. (Ana)
Não sei. Ah! Pode ser na hora de acordar. Eu posso brincar de
arrumar a sala. (Bruna)
Não sei, depois do dever (Caio)
Em todo o momento. (Diogo)
Todo dia. (Eliane)
Não sei. Na escola tem que estudar, e só brincar quando acabar o
dever. (Felipe)
Antes de ir para qualquer lugar, a gente lanchava, ia para o parque,
ia para quadra, fazia o dever, ia para o parque, lanchava de novo,
voltava, fazia o dever, brincava, desenhava até o portador chegar.
(Getulio)
Na hora da aula, toda hora. (Hilda)
Não sei. A professora é que sabe. (Ingrid)
Quando fizer o dever, aí pode brincar bem muito. Assim a Pró
ensinava o dever e depois deixava a gente brincar, brincar, brincar.
Depois faz outro dever e depois brinca mais. (Jade)
Quando chegar na escola, pode fazer o dever, depois brincar,
merenda, faz outro dever depois brinca muito até ir para casa.
(Marcos)
Depois de comer, a gente pode brincar, depois fazer o dever, depois
brincar, e depois almoçar, brincar, fazer dever, e brincar. (Otavio)
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De acordo com o que foi exposto pelas crianças, fica evidente que elas
conhecem a dinâmica da escola e podem opinar acerca do movimento de tempo e
espaço das atividades desenvolvidas, essa reflexão corrobora com Silva (2011),
quando aponta a estrutura espacial, temporal e curricular da escola como muito
burocratizada, e ainda que os espaços na escola se mostram, por diversas vezes,
como um entrave à comunicação entre os indivíduos. E condiz com os resultados
apresentados no estudo de Gebien (2011), quando considera que, o brincar não é
prioridade da escola, como também, que os espaços para brincar são bastante
limitados e monitorados pelos adultos.
Ao inquirir se elas gostariam de momentos de brincadeiras na sala com a
professora, 58% das crianças disseram que gostariam de ter momentos de
brincadeira na sala com a professora, sob a alegação de a professora ser boa e
animada; ou porque a professora ia ser sua colega; ou simplesmente porque gosta;
porque ia ser melhor fazer a atividade, brincando; ou por não querer fazer o dever;
ou até mesmo porque gostaria de momentos de brincadeiras na sala, mas

a

professora não ia deixar.

Hum! Gostaria, porque ela é muito animada e ela é boa. (Ana)
Gostaria que ela fizesse o dever brincando, ia ser melhor. (Diogo)
Sim. Eu não quero fazer o dever, há,há, há...
Às vezes, eu não tenho nem vontade de vir. Hoje, eu não queria nem
vir pra cá. Hoje de manhã eu vomitei. (Eliane)
Gostaria, mas meus coleguinhas não. A Pró diz, porque é muito
difícil.(Felipe).
Sim, mas a Pró não deixa. (Hilda)
Seria bom, porque ela seria minha colega. (Otavio)
Gostaria, porque a pró ia brincar comigo. Porque eu gosto. (Ingrid)

As crianças que responderam negativamente, disseram que não gostariam
de momentos de brincadeiras na sala com a professora, por ter que fazer o dever
ou, como disse Marcos, “Porque ela ia brigar”.
Não, não gostaria porque eu tenho que fazer dever e brincar só na
hora certa, e também fazer dever na hora certa. Escola não é lugar
de brincar, tem que fazer dever. (Bruna)
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Não pode, porque é hora de fazer o dever. (Caio)
Só depois do dever, porque não pode brincar na hora da aula. (Jade)
Não, porque ela ia brigar. (Marcos)

“Ter que fazer o dever” é uma fala que está frequente no discurso das
crianças em todos os momentos da interlocução. Isso demonstra que as crianças
percebem o que está estabelecido pela escola em relação às atividades e rotinas,
embora demonstrem claramente, em suas falas, o desejo de uma outra dinâmica
neste espaço, quando justificam que poderiam brincar mais após o “dever” e até,
que gostariam de brincar com a professora na sala, conforme as falas de Ana,
Eliane, Diogo, Ingrid e Otavio. Essas considerações condizem com o que apresenta
Quinteiro (2009, p. 92): “[...] As crianças querem ir para escola, brincar, aprender e
fazer amigos, porém constatam a falta de sentido da escola e de suas
aprendizagens.” Logo, podemos dizer que a dinâmica da escola foi fundada numa
perspectiva adultocêntrica, ou seja, pensada e estabelecida pelos adultos, sem que
houvesse a contribuição da criança na construção da dinâmica desse espaço ao
qual ela frequenta e faz parte.
É preciso destacar o que disse Eliane, pois sua resposta indica que a escola
está produzindo um sofrimento muito grande para esta criança. A relação dela com a
escola já está bastante comprometida, ela não tem mais “vontade” e já percebe que
o mal estar que sente está relacionado com isso, quando afirma: - Hoje, eu não
queria nem vir pra cá. Hoje de manhã, eu vomitei. Reconhecemos que é preciso
mais detalhes para discutir este processo, porém podemos ponderar que a escola
precisa estar mais voltada para as crianças do que para um planejamento rígido,
que desconsidera a contribuição e o envolvimento delas.
Dar espaço para as crianças se manifestarem sobre o que gostam e como
gostam de realizar as diversas atividades que fazem parte da rotina da escola, bem
como poder opinar sobre essas atividades que elas realizam diariamente na escola,
é elemento fundante para que a criança se identifique como parte integrante da
escola. Essas ponderações estão presentes no documento que orienta a inserção
da criança de seis anos no Ensino Fundamental de Nove Anos, quando coloca o
respeito à cultura da infância como condição sine qua non para definir as práticas
pedagógicas nos tempos e espaços da escola e da sala. (BRASIL, 2007).
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Indagar se as crianças conversam com seus colegas da escola sobre as
brincadeiras e o que conversam foi matéria da penúltima questão abordada. No
universo das 12 (doze) crianças colaboradoras desta investigação, 11(onze)
disseram que sim, que conversam sobre as brincadeiras.

E somente 1 (uma)

respondeu que não conversa sobre as brincadeiras, devido às colegas não gostarem
dela, por ter os cabelos curtos, sendo esta a causa de algumas vezes, brincar
sozinha. Vejamos o que Jade diz:

Não converso. Porque elas não gostam de mim. (Jade)
Pesquisadora: E, por que elas não gostam de você?
Eu acho que é porque eu tenho cabelo pequeno. Elas nem gostam
de brincar comigo. Eu brinco mais sozinha. (Jade)

Entretanto, a pesquisadora, no espaço-tempo de dois meses, não observou
nenhum episódio de brincadeira solitária fora de sala. Talvez a criança esteja se
reportando a alguma discussão ou a algum fato que a afastou das colegas, porém,
aos olhos dessa criança o episódio foi visto de forma mais sofrida ou impactante.
As crianças nas falas a seguir mencionaram alguns conteúdos dos diálogos
que costumavam ter sobre as brincadeiras. Alguns dos diálogos deixam evidente
que o que eles chamam de “conversa” é o planejamento do brincar do que ele está
propondo. Vejamos:

Sim. A gente conversa e pergunta se quer brincar de filha. Eu chamo
a Ana, ai depois chama a Turmalina, a gente conversa e brinca.
(Bruna).
Sim. Amigos, vamos brincar de pega-pega? (Diogo)
Hum rum! Eu pergunto a elas. A gente vai brincar de que?
E elas respondem: vamos brincar de dançar. (Eliane)
Sim, eu chamo para brincar, ai elas dizem se vão e qual é a
brincadeira. (Hilda).

Outras crianças responderam sobre o que conversam efetivamente, quais
sejam:

Converso. Converso sobre minha casa, que eu tenho tanto brinquedo
e que eu gosto tanto de brincar. (Ana)
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Converso. Eu peço os brinquedos para brincar, porque minha mãe
não deixa trazer brinquedo para a escola. (Felipe)
Conversamos sobre as brincadeiras do macaco e de todas as
brincadeiras. (Getulio)
Converso sobre brinquedo, luta, bicicleta, um monte de coisa.
(Otavio)

Uma respondeu apenas que sim, sem dar maiores detalhes e duas crianças
se reportam a brincadeiras específicas para responder esta pergunta.
Balançou a cabeça positivamente, e falou: - A gente estava
cantando, o barquinho para as mães. (Ingrid)
Sim, de brincar de andoleta, sem a Pró ver. (Marcos)
Pesquisadora: E, como é brincar de andoleta?
Ah! Assim, andoleta voa, ai ela vai por baixo da mesa, sobe, ai eu
brinco. (Marcos)

Provavelmente elas entenderam que deveriam explicar a brincadeira que
estavam fazendo para a pesquisadora. Não deve ter ficado claro, para elas a
pergunta.
Após inquirir as crianças se conversam sobre as brincadeiras com seus
colegas de classe, perguntamos quais as brincadeiras que mais gostam. Cada
criança citou 3 (três) brincadeiras, dizendo serem as preferidas, com exceção de
Eliane, que disse somente 1 (uma). Dentre as brincadeiras citadas, a de pega-pega
foi mencionada por 7 (sete) crianças e a de polícia e ladrão por 4 (quatro), as outras
brincadeiras, mencionadas como as preferidas das crianças, foram a de mãe e filha,
mencionada por Bruna e Hilda, a de esconde-esconde, citada por Ana e Marcos, a
de luta, citada por Caio e Otavio, e a de cavalinho, mencionada por Daniel e Felipe.
As demais brincadeiras, citadas como preferidas, foram as de veterinária, de correr,
de jogar bola, de dançar, de cobra-cega, de brinquedo, de boneca e de homem
aranha.
Para melhor visualização, dispusemos as brincadeiras mencionadas pelas
crianças, como as suas preferidas, em três colunas, no quadro 6. A primeira coluna
elenca o nome das brincadeiras mencionadas e a segunda e terceira colunas
registram se a brincadeira foi escolhida por menino ou menina.
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Quadro 6 - Brincadeiras preferidas pelas crianças.
Nome das brincadeiras
Meninos
Meninas
Pega-pega

04

03

Esconde-esconde

02

Veterinária

01

Mãe e filha

02

Correr

01

Polícia e ladrão

03

Dançar

01
02

Luta

02

Cavalinho

01

Bola

02

Brinquedo

01

Homem-Aranha

01

Escorregar

01

01

Cachorrinho

01

Cobra-cega

01

Boneca

01

Subir em árvore

01

Andoleta

01

Total

17

16

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com os dados obtidos através da entrevista realizada com as
crianças, percebemos que alguns tipos de brincadeiras são procurados mais por
meninos do que por meninas ou vice-versa. Esse resultado é coerente com o que
apresenta Bichara (1999) sobre a influência de gênero nas escolhas das
brincadeiras, em que os meninos preferem as brincadeiras relacionadas a atividades
consideradas masculinas e as meninas, as consideradas femininas. Como exemplo,
podemos ver que brincar de mãe e filha, de dança e de boneca só foi citado pelas
meninas, enquanto a luta, a bola e subir em árvores pelos meninos.
No final da entrevista, perguntamos por que elas brincam? Neste momento,
além de verbalizar suas respostas, elas enunciaram, por meio de gestos e
expressões faciais as seguintes respostas: porque gosta, é muito bom, é divertido e
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é importante. Cada uma dessas palavras foi acompanhada de gestos e expressões
que refletem expressões e contentamento. Portanto, elas queriam dar ênfase ao
sentimento que nutrem pelo brincar e, consequentemente ao papel que o brincar
ocupa (ou deve ocupar) na vida de cada uma delas.

Porque é muito bom, e eu gosto muito de brincar. (Ana)
Porque é muito bom e divertido.(Caio)
Porque é divertido, legal. Porque gostam de brincar e porque é
importante brincar. (Diogo)
Porque elas gostam de brincar, elas gostam de se divertir. (Eliane).

Porque elas gostam de brincar, gostam de correr, gostam de brincar
de boneco, de iô iô.(Felipe)
Porque brincar é importante para as crianças, elas são muito
divertidas e gostam muito de brincar. (Getulio)
Porque a pró deixa. Só na hora certa. (Bruna)
Porque elas gostam de brincar. (Hilda)
Porque eles gostam de brincar, de correr, de pega-pega, de polícia,
de ladrão. Porque elas dizem: vou te prender seu ladrão! Fica
parado, Porque é muito bom. (Ingrid)
Não sei, porque é bom. (Jade)
Porque elas acham importante, é muito bom. (Marcos)
Não sei! Porque é muito bom brincar. (Otavio)

Como se pode ver, as palavras mais usadas foram: divertido, bom e
importante. Logo, para as crianças, o brincar as diverte, faz bem as elas e é vista
como uma atividade importante. Vigotski (2007) já afirmava que o brincar era uma
atividade fundamental para o proceso de desenvolvimento humano, tendo em vista
que ela preenche as necesidades das crianças e permite que elas façam
descobertas. As análises de Vigotski se assemelham às das crianças, quando
ressaltam que o brincar é fundamental (ou importante nas palavras das crianças) e
preenche suas necessidades (é bom).
Contudo, o autor assinala que o brincar nem sempre é divertido, pois pode
proporcionar momentos de desprazer. Ele cita, como exemplo, uma das brincadeiras
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indicadas pelas crianças para esta análise: o pega-pega. Esta brincadeira exige um
esforço grande, que pode levar a um alto grau de agitação ou preocupação. Porém,
para as crianças, esta agitação ou movimentação pode ser o contraponto de um
horário rígido, que as coloca sentadas por um longo tempo. Assim, sem usar os
argumentos das análises de Vigotski ou de outros teóricos, as crianças dão indícios
claros que analisam ou reconhecem o brincar com os mesmos propósitos.

129

6 CONCLUSÕES SOBRE O ESTUDO
"Brincar com crianças não é perder tempo, é
ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, mais
triste ainda é vê-los sentados enfileirados em
salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor
para a formação do homem."
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Como o brincar está presente na escola da criança do 1º ano do Ensino
Fundamental? Esta foi a questão de partida deste estudo e que faz parte de uma
problemática que vem permeando a escola pública do município de Salvador, que
trabalha com os anos iniciais do Ensino Fundamental e que perpassa pelo ‘brincar’
em relação às demais atividades realizadas no espaço escolar.
Para responder à questão, foi necessário discutir o brincar na escola e
analisar o fenômeno sob o ponto de vista das crianças, com idade entre seis e sete
anos, que estavam cursando o primeiro ano da segunda etapa da Educação Básica.
Utilizamos como eixo norteador a perspectiva Histórico-Social, os documentos
oficiais que orientam a inserção da criança dessa idade no ensino fundamental de
nove anos, além de pesquisas já realizadas sobre o brincar no processo
educacional. Para analisar a questão abordada, optamos por realizar o estudo em
uma escola da rede pública do município de Salvador, por ter sido o lócus que
apontou para as questões norteadoras do estudo, ou seja, por ter sido de onde
surgiram as inquietações e queixas recorrentes de professores em serviço de
escolas públicas da mesma rede de ensino, quando afirmavam (nos momentos de
reuniões entre professores) que a grande maioria dos alunos “não prestam atenção
às aulas e só querem saber de brincar e brigar.”31
Para a pesquisa, realizamos observações diretas com registros cursivos das
atividades desenvolvidas nos diferentes espaços que as crianças ocupam (parque,
quadra e sala) e também recorremos a fotografias tiradas das crianças no parque e
na quadra, uma vez que não foi permitido fotografar os momentos em sala. No
período de produção dos dados, a pesquisadora acompanhou toda a rotina das
crianças na escola, desde o momento da chegada à saída.

31

Afirmativa de uma professora em uma reunião.
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Do processo de interlocução com as crianças, pudemos depreender que
elas dispõem de pouco tempo e espaço para brincar na escola, pois os momentos
destinados para as brincadeiras ficam restritos apenas aos intervalos de 50 minutos,
nos dias de segunda-feira, no turno da manhã, no parque e 50 minutos nos dias de
segunda-feira e quarta-feira, no turno da tarde, na quadra. No restante do tempo, a
escola exige que as crianças fiquem sentadas em sala, realizando atividades, que
não contaram com a contribuição delas para suas definições, por mais de cinco
horas durante o dia.
De acordo com o cronograma da escola observada, as crianças chegam às
08h00min e retornam para casa às 17h00min, de segunda a sexta-feira. Nestes
cinco dias que elas frequentam a escola, somente em um dia (segunda-feira), no
espaço/tempo de 50min, no turno da manhã, e dois dias (segunda-feira e quartafeira), também de 50 min cada, no turno da tarde, elas têm um horário reservado
para brincar. O restante do tempo está reservado às atividades das áreas do
conhecimento, instituídas pelo programa estabelecido pela SMED, quais sejam:
Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia e História, Música e Inglês.
Salientamos que, nos horários das diversas aulas, a brincadeira não é permitida. Aí
se instala a ambivalência entre aula /brincadeira, observamos isso claramente nas
intervenções e nos discursos da professora em diversos momentos das aulas,
quando procurava dirigir a atenção das crianças para as atividades pedagógicas e
elas brincavam.
Vale ressaltar que o fazer pedagógico da professora era totalmente dirigido
pelo manual de orientação do professor, descrito detalhadamente no material
oferecido pelo Programa Alfa e Beto de Alfabetização, adotado pela SMED32 de
Salvador. Este é um programa de ensino previamente estruturado, baseado nos
princípios da ciência cognitiva da leitura e ancorado no método fônico de
alfabetização. Ficou evidente, durante as observações em classe que a repetição é
uma das estratégias basilares do citado programa.
Dentre o material oferecido pelo Programa adotado pela SMED ao professor
do 1º ano de escolarização, podemos citar a Agenda do Professor, o Manual de
Orientação do Programa,

32

o Manual do Professor – Leia Comigo, o Manual do

Secretaria Municipal de Educação (SMED).

131

Professor – Aprender a Ler, os Manuais de Orientação de Ciências e Matemática e
o Manual de Consciência Fonêmica.
O conjunto de manuais oferecidos pelo Programa Alfa e Beto deixa evidente
que os autores responsáveis pela sua produção pouco consideraram o contexto que
o aluno está inserido, a sua realidade, tampouco a sua participação no processo de
ensinar e aprender, quando

enviam um

pacote completamente pronto, com

atividades, testes e provas, para ser apenas aplicado pelo professor aos alunos de
todas as escolas da Rede Municipal de Salvador que tenha adotado o Programa.
No que diz repeito ao fazer pedagógico do professor, este também, fica
limitado à repetição do que já está determinado nos manuais deixando o professor
sem autonomia até mesmo para planejar, quando estes também definem e
determinam a organização e a forma que devem ser conduzidas as lições.
Durante as atividades desenvolvidas em classe pela professora, pudemos
registrar que a atenção de todas as crianças ficou voltada para a professora apenas
nos 15 primeiros minutos do período. Após esse tempo, as crianças começam a
brincar e o número de crianças que brinca vai aumentando e, ao final da atividade,
aproximadamente 30% das crianças olhavam em direção à professora e respondiam
às suas interpelações. As demais estavam voltadas para o brincar de faz de conta
com o material que tinham em mãos, tais como borrachas, mochilas, ou para outros
colegas, criando brincadeiras durante quase todo o horário da aula. No entanto,
apesar de perceber que algumas crianças não estavam participando ativamente da
apresentação, a professora dava prosseguimento à aula, seguindo as instruções do
guia do professor até o fim.
O comportamento das crianças, neste momento da aula, deixa claro que
existe uma distância entre elas e a atividade apresentada e determinada pela
professora, bem como evidencia a total dependência da professora aos guias do
Programa. Desta forma, a professora desconsidera a contextura dos acontecimentos
e continua a dar os comandos para as crianças sem dar espaço para que elas
expressem os seus desejos ou suas contribuições.
Isto posto, o estudo também ressalta a não participação das crianças no
planejamento educacional, com vistas a contar com o envolvimento das mesmas
como sujeitos atuantes, que precisam ser respeitadas em suas especificidades e
reconhecidas como cidadãs, que pretendem aprender novos conhecimentos e
ampliar seu repertório cultural. Assim, mudar o modo como a escola se relaciona
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com as crianças de seis anos, “os novos alunos do ensino fundamental”, e as
atividades oferecidas neste espaço podem requalificar a participação efetiva das
crianças nas atividades pedagógicas, bem como a concepção do brincar para a
escola.
Na análise das nossas observações no parque, pudemos confirmar que as
brincadeiras escolhidas pelas crianças se relacionam com o contexto social em que
estão inseridas e em que vivem. Nos dois meses de observação direta, as
brincadeiras que sempre estiveram presentes e com maior predominância nos dias
em que as crianças estiveram no parque foram as de polícia e ladrão, mãe e filha e
dança, diferentemente das brincadeiras mais frequentes na quadra, que envolviam
movimento corporal, como as de pega-pega, cachorrinho e dança, ou a brincadeira
de bola, quando conseguiam a bola emprestada para levar para a quadra. Isso
demonstra a influência do tamanho, da disposição e dos brinquedos disponíveis nos
dois espaços (parque e quadra), na escolha das crianças pelas brincadeiras. No
parque as crianças tinham os brinquedos, espaço coberto na sombra e um espaço
físico razoável, embora bem menor do que o espaço da quadra. E na quadra as
crianças disponibilizavam somente de um grande espaço físico. Logo, podemos
inferir que a escolha do tipo de brincadeira e o desenvolvimento das mesmas sofrem
influência no que diz respeito ao tamanho e às condições oferecidas pelo espaço
físico, bem como dos objetos disponíveis para o seu desenvolvimento.
Deste modo, o tempo e o espaço físico influenciam tanto na escolha, como
no desenvolvimento da brincadeira, pois é possível perceber os elementos que
faviorecem o brincar e a forma como este será desenvolvido, a depender de cada
contexto.
As crianças também demonstraram seus interesses quando se dividiam em
pequenos grupos para a escolha das brincadeiras. Embora esses grupos nem
sempre fossem constituídos pelas mesmas crianças, as brincadeiras eram do
mesmo tipo. Vale salientar que nas brincadeiras de faz de conta, a exemplo da de
polícia e ladrão, mãe e filha(o), os personagens eram os mesmos, mas os diálogos e
o desenvolvimento das brincadeiras estavam marcados pela singularidade de cada
sujeito (criança).
As observações deixaram evidente o quanto as crianças aprendem
com/sobre a convivência com outros, a lidar com situações diversas ou a planejar
em grupo, quando discutem e decidem do que vão brincar, com quem e como vão
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brincar. São aspectos que podem mostrar o quanto as professoras podem aprender
sobre as crianças e as realidades que vivem, bem como elas também poderiam
relacionar as atividades pedagógicas com situações de interesse das crianças. A
dinâmica das brincadeiras, nos 50 minutos, duas vezes por semana, oportuniza a
interação entre as crianças de forma interativa, trocando ideias, criando e
negociando entre si as regras de cada brincadeira, e ainda, aprendem a expressar
seus interesses no momento em que se encontram distantes do controle e da
vigilância da professora, uma vez que a professora não acompanha as crianças nos
horários da quadra.
Cabe destacar que, observar as brincadeiras das crianças poderia propiciar
aos professores uma visão sobre as realidades vivenciadas e ressignificadas por
cada uma delas e este conhecimento poderia enriquecer o processo educacional de
formação das crianças, que não deve se restringir aos conteúdos estabelecidos em
manuais ou livros didáticos. Logo, é importante enunciar que, as crianças nos
momentos de brincadeiras, demonstraram que são capazes de realizar suas
escolhas, quando decidem do que querem brincar, além de como e com quem vão
brincar; evidenciando também que são capazes de explorar, através do brincar, tudo
o que lhes está disponibilizado no espaço, a exemplo dos objetos disponíveis e dos
diferentes recursos do espaço.
No curso do presente estudo, pudemos atestar que o tempo/lugar que o
brincar ocupa na escola deixa claro o seu grau de importância em relação às demais
atividades relacionadas às diversas áreas do conhecimento que constam no
currículo da escola do Ensino Fundamental. Apesar de já constar um grande número
de trabalhos que comprovam a importância do brincar no processo de
desenvolvimento da aprendizagem, além dos documentos que orientam a inclusão
da criança de seis anos no Ensino Fundamental de Nove Anos (BRASIL, 2007),
ainda assim, o brincar continua a ocupar na escola um lugar de “passa tempo” e/ou
de preenchimento de “horários vagos”, conforme comprovam os resultados
apresentados neste estudo, seja através dos relatos de observação da rotina, como
também com o que está posto nos próprios documentos em que registram a rotina
da escola, local onde foi desenvolvido o estudo.
De tudo o que vimos e ouvimos no período da produção dos dados,
podemos afirmar que o distanciamento entre o brincar e as demais atividades que
fazem parte do cotidiano da escola do Ensino Fundamental, é um aspecto que deve
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ser repensado com urgência. As orientações constantes nos documentos que
norteiam a inclusão da criança de seis anos no Ensino Fundamental de Nove Anos
(BRASIL, 2007), no mínimo devem ser observadas pela escola. Logo, pensar a
rotina e o funcionamento da escola do ensino fundamental, é pensar também a
criança que faz parte deste espaço e não podemos pensar algo para a criança sem
escutá-la. Podemos concluir dizendo que na escola, a brincadeira não é uma ação
impedida, porém o tempo permitido para que este fenômeno aconteça é bastante
resumido e limitado na sua rotina. Isso ficou claro durante o período de observação,
bem como nos resultados das interlocuções com as crianças, quando demonstraram
a vondade de que o brincar estivesse presente em outros momentos, além dos já
existentes no cronograma de atividades semanais que compõe a rotina da escola,
local do estudo.
O estudo mostrou que o brincar esteve presente na sala, e fora dela, ainda
que na sala tenha se manifestado de forma discreta e/ou dissimulada e sem a
permissão da professora. O Ensino Fundamental precisa repensar o brincar neste
espaço, dentro e fora da sala, no sentido de reconhecer o brincar e seu papel no
processo educacional, bem como de propiciar condições para a participação efetiva
da criança no processo de ensinar e aprender, dando espaço para ela expressar
suas necessidades e que estas sejam respeitadas.
Salientamos que os elementos que apreendemos neste estudo permitem
afirmar que o brincar é precioso para a vida das crianças, logo poderia ser melhor
aproveitado na escola. Contudo, o brincar, apesar de fazer parte da cultura humana,
por se iniciar na infância, foi se afastando da vida adulta a partir da forma de
distribuição do trabalho, das transformações das práticas sociais e da nova ordem
econômica que foi se instituindo.
As crianças já percebem isso, pois todos os argumentos indicados por elas
refletem as distâncias geracionais que foram se consolidando com as mudanças na
forma de organização social, especialmente quando a criança associa o trabalho ao
adulto e o brincar à criança, ou seja: se brincar é coisa de criança e brincar não é
coisa séria, elas começam a perceber que precisam fazer e aprender coisas “sérias”
para se sentirem partícipes deste mundo idealizado pelos adultos.
É evidente que estas mudanças também influenciaram na concepção sobre
o brincar, assim como na forma como a escola trata este fenômeno. Apesar disso,
as crianças persistem na sua busca por espaços de brincadeira e pela cumplicidade
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com o adulto, quando afirmam que gostariam de ter momentos de brincadeira na
sala, com a professora. Nas suas justificativas, ressaltam que vêem na professora
uma pessoa “boa e animada”, ou seja, vêem nela uma potencial parceira. Além
disso, acrescentam que, participando das brincadeiras, a relação professora/criança
poderia assumir uma nova conotação e deixam isto explícito quando dizem que, nas
brincadeiras, a professora poderia passar a ser uma “colega”. Outra análise que
pode ser depreendida das argumentações das crianças é que as atividades
escolares as desagradam e a possibilidade de fazer as atividades brincando poderia
tornar a escola e a relação com a professora mais agradáveis.
Assim, o estudo permite afirmar que dar espaço para as crianças se
manifestarem sobre a realidade vivenciada na escola e poderem opinar sobre as
atividades que realizam, são condições fundantes para que as crianças se
identifiquem como parte integrante da escola.
Contar com a contribuição ou favorecer a atuação das crianças como
protagonistas do processo educacional possibilita descobertas e o atendimento de
necessidades que não são vistas ou reconhecidas pelos adultos. Isto ficou mais
evidente a partir da análise do sentido que as crianças atribuem ao brincar. Ao
afirmarem que o brincar é divertido, bom e importante, elas explicitam, tal como os
teóricos, o papel dessa atividade para o desenvolvimento humano. A palavra
“importante” pode ter relação com um processo milenar de apropriação da cultura
humana, favorecido a partir do brincar que a escola insiste em desconhecer. Quando
afirmam que é “bom” estabelecem uma relação com as suas necessidades, pois
permite que elas façam descobertas, haja vista que o brincar é uma ação repleta de
significados, que envolve um conjunto complexo de códigos e símbolos, presentes
na vida de cada criança ou de seu grupo de pertença.
As crianças divergem dos teóricos apenas quando dão ênfase ao brincar
como algo “divertido”. Enfatizam isso, ainda mais, quando reviram os olhos e fazem
expressões que tornam este argumento indiscutível. Porém, quando vemos o pouco
tempo que têm disponível para brincar e as retrições que sofrem para
permanecerem sentadas e voltadas apenas para atividades determinadas por
outros, que desconsideram a participação e a contribuição de cada uma delas,
temos de reconhecer a ênfase dada a esse adjetivo. Assim, mesmo que as
brincadeiras impliquem eventualmente em desgastes ou brigas, elas ainda se
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configuram como momentos mais prazerosos do que as restrições que sofrem para
permanecerem caladas e atentas.
Por fim, ao observar as crianças brincando no pátio e sentadas em salas,
precisamos ressaltar que o processo de socialização ou a formação de vínculos
precisa receber mais atenção por parte da escola. Quando elas planejam, discutem,
estabelecem regras para suas brincadeiras, elas deixam evidente o quanto a escola
se distancia do processo de apropriação da cultura humana ao passar a ter como
foco apenas os conteúdos. Essas análises mostram, de maneira inequívoca, o
quanto as escolas estão distantes das questões apontadas nos documentos oficiais
e das crianças, ou dito melhor, do processo de humanização que ela poderia tornar
possível. Esses embates justificam os inúmeros problemas e dificuldades
enfrentados no seu dia-a-dia.
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ANEXO III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação
Título do Projeto: O brincar na escola da criança do ensino fundamental
Pesquisadora Responsável: Adriana Eugênio de Souza Ponte
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Doutoranda do Programa de
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, da UNEB – Universidade do
Estado da Bahia. Telefones para contato: (71) 3247 3442 (71) 9184 1103
Endereço: Rua Baependi, n. 119, apto. 102, Ondina, Salvador, Bahia
Nome do voluntário:_________________________________Idade: _____ anos.
RG. _______________Responsável legal (quando for o caso): ________________
____________________________ RG. do responsável legal: ________________
O Seu filho (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa
O brincar na escola da criança do Ensino Fundamental, de responsabilidade da
pesquisadora: Adriana Eugênio de Souza Ponte.
Temos como objetivo neste estudo discutir o que dizem os alunos e as alunas
do Ensino Fundamental sobre o brincar na escola. Procuraremos estudar como as
crianças descrevem o brincar na escola na

busca de saber

como e porque o

brincar está presente no dia a dia deles e delas, tendo em vista que, a despeito dos
limites e sanções impostos pela escola, persistem com estas atividades.
Esclarecemos que as contribuições das crianças poderão contribuir para
entender melhor o que significa brincar para as crianças e o que a escola pode fazer
para melhorar na atenção às crianças.
Vamos discutir o tema da pesquisa em grupos de 8 a 10 crianças e vamos
gravar o debate para analisar o que elas dizem sobre o brincar na escola.
Esclarecemos que: não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação
financeira pela participação das crianças; garantimos sigilo que assegure a
privacidade das crianças quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa e
que há garantia de liberdade da criança de se recusar a participar ou o responsável
de retirar seu consentimento. em qualquer fase da pesquisa, sem penalização
alguma e sem prejuízo ao seu cuidado.
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Eu,__________________________________________, RG nº ________________,
responsável legal por ____________________________, RG nº _______________,
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no
projeto de pesquisa acima descrito.
Salvador, _____ de ____________ de 2012.
____________________________________
Nome e assinatura do responsável legal

_________________________
Testemunha

__________________________
Testemunha

