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Canção Óbvia  

 

Escolhi a sombra desta árvore  

para repousar do muito que farei, 

enquanto esperarei por ti. 

Quem espera na pura espera 

vive um tempo de espera vã. 

Por isto, enquanto te espero 

trabalharei os campos e 

conversarei com os homens.  

Suarei meu corpo, que o sol queimará, 

 minhas mãos ficarão calejadas, 

 meus pés aprenderão o mistério dos caminhos,  

 meus ouvidos ouvirão mais, 

 meus olhos verão o que antes não viam,  

 enquanto esperarei por ti. 

 Não te esperarei na pura espera 

 porque o meu tempo de espera é um  

 tempo de quefazer. 

 Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, 

 em voz baixa e precavidos: 

 É perigoso agir 

 É perigoso falar 

 É perigoso andar  

 É perigoso, esperar, na forma em que esperas, 

 porque esses recusam a alegria de tua chegada. 

 Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, 

 com palavras fáceis, que já chegaste, 

 porque esses, ao anunciar-te ingenuamente,  

 antes te denunciam. 

 Estarei preparando a tua chegada 

 como o jardineiro prepara o jardim 

 para a rosa que se abrirá na primavera. 

 

Paulo Freire (Brasil 1921-1997), Canção Óbvia, 

escrita em Genève, em março de 2000.  

 



 

 

BRINCA-SE TAMBÉM, NESTA ESCOLA? 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa intitulada Brinca-se também nesta escola?, é fruto do trabalho 

realizado no âmbito do Mestrado Profissional em Educação – PPGE, da Universidade 

Estadual de Santa Cruz- UESC. Trata-se de pesquisa educacional, de natureza qualitativa, que 

tem como questão central responder o seguinte: como a prática pedagógica, na escola 

municipal de Educação Infantil de Ilhéus, concretiza o brincar enquanto direito humano, 

visando o pleno desenvolvimento infantil? Para tanto, temos como objetivo geral dialogar 

sobre a prática pedagógica de uma instituição de Educação Infantil de Ilhéus, em relação ao 

direito de brincar, enquanto eixo estruturante e direito humano. Para dar conta desse objetivo 

geral, traçamos os seguintes objetivos específicos, que são: (1) Dialogar sobre as concepções 

das professoras da Educação Infantil de uma instituição de Educação Infantil de Ilhéus, sobre 

o brincar na sua prática pedagógica; (2) Dialogar sobre a legislação e documentos referentes à 

Educação Infantil e à prática pedagógica das professoras, com foco nas brincadeiras e 

interações; (3) Sensibilizar a comunidade escolar sobre os direitos das crianças, mobilizando-

as para promover o brincar enquanto direito humano e eixo estruturante da Educação Infantil. 

Esta pesquisa contou com a participação de 12 professoras e abrangeu o período de setembro 

a dezembro do ano de 2018. A metodologia adotada foi a Pesquisa-Ação Existencial de René 

Barbier (2007), aliando pressupostos teórico-metodológicos de Paulo Freire, descritos na sua 

obra Pedagogia do Oprimido. A junção desses dois teóricos para o estabelecimento do iter da 

pesquisa deu-se pelo fato da aproximação de ambos ao existencialismo de Jean Paul Sartre. O 

processo de pesquisa de campo foi desenvolvido por meio das Rodas de Diálogos. Por se 

tratar de Pesquisa-Ação Existencial, os instrumentos metodológicos foram: os diálogos, 

Diário de Itinerância, gravador de voz e transcrição das gravações. Problematizamos as 

situações-limites em relação ao brincar na prática pedagógica da instituição pesquisada. O 

processo de interpretação e a análise de dados ocorreu em três etapas: a identificação das 

categorias freireanas - situações-limites, atos-limites e inédito viável-, que poderiam emergir 

dos diálogos com as professoras. Foi feita a verificação das Unidades de Significados (US), 

expressões-chave, que apareceram nas falas das participantes e interpretação das US. As 

discussões teóricas foram fundamentadas nos trabalhos de Corsaro (2011), Sarmento (1997), 

Kramer (1992), Kishimoto (2002), Brougére (1995), Kuhlmann Jr. (1998), Abramowicz 

(2018), Quinteiro (2002), Cancian (2016), Barbosa (2016), Holthe (2010), Freire (2005) e 

documentos legais, com o recorte temporal a partir da Constituição Federal de 1988. 

Concluímos que os problemas, referentes à rede física da instituição pesquisada, foram os 

maiores óbices apontados pelas professoras para a realização do brincar na prática 

pedagógica. Como produto final, além da formação proporcionada pelas “Rodas de 

Diálogos”, elaboramos um Relicário de Brincadeiras. 

 

Palavras-chave: Crianças e Infâncias. Direito de brincar. Prática pedagógica 

 

 

 



 

 

IS THERE ANY PLAY IN THIS SCHOOL TOO? 

 

ABSTRACT 

 

 

The present search denominated Play in this school, too? It’s a subject of the work 

made about the Professional Master’s degree in Education-PPGE, of Universidade Estadual 

de Santa Cruz-UESC. It’s educational search of qualitative nature. We’re trying to answer the 

following question f search: How the pedagogic practice in the municipal school of Chidhood 

Education, of Ilhéus, it concretizes the play while human right? So we have with general 

objective: to dialogue the pedagogic pratice from a Childhood Education Instituition of 

Ilhéus, in relationto the right of playing while structural center, human right and especific 

objectives: (1) To dialogue the ideas of the teachers of Childhood Education from a 

Childhood Education Instituition of Ilhéus, about playing in the pedagogic pratice, and the 

pedagogic pratice of the teachers, focalizing amusements and interections; (2) To dialogue 

about legislation and documents about Childhood Education and the pedagogic practice of the 

teachers, with focus in the playing interactions; (3) to sensitize the school comunity about the 

chidren’s rights, mobilizing in to promote the play whilwe structural center of the Childhood 

Education. The search had the participation of 12 teachers and it was developed period from 

September and December of the year of 2018. The metodology assumed it was the Search-

Action Existencial by René Barbier (2007), according to pressuposed theoretical- 

methodologicals, by Paulo Freire, developed in his book the “Pedagogy of opressed”. The 

union of there two theoreticals to the establishment to the iter of the search, it happened by the 

facto the aproximation of both, from Jaean Paul Sartre existencilism. The process of search 

field was developed by “Whel of Dialogues”. For the reason of P-AE the methodological 

instruments were: dialogues, Itinerant Daily, recording voice, transcripition of recordings, we 

problematize situations limit about the play in the pedagogic practice of the searched 

institution. The process of interpretation and data analisys was developed in three phases: 

with the identification of Freirean categories situations-limits and unprecedented viable that 

could emerg from the dialogues with the teachers. Verification of the us of meaning, 

keywords, that appear in the talks of the participants interpretation of the us. The theoretical 

discussions were based in the Works of Corsaro (2011), Sarmento (1997), Kramer 

(1992),Kishimoto (2002), Brougére(1995), Kuhlmann Jr.(1998), Abramowicz (2018), 

Cancian(2016), Holthe(2010), Freire(2005), and legal documents, with the temporal cut from 

the Federal Constitutuion of 1988. We conclude that the problems concerning to the physical 

network of the research institution, were the biggest obstacles pointed out by the teachers, to 

the achievement for playing in the pedagogical practice. Finally, beyond provided training by 

the “Wheel of Dialogues” we made playbook. 

 

Keywords: Children and childhood. Right to play. Pedagogic practice.  
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INTRODUÇÃO 

 

Discorrer sobre o reconhecimento do brincar, enquanto direito humano, tangenciou a 

minha própria infância e a minha formação profissional, primeiro como professora e depois 

como advogada. Significou empreender uma viagem, ao longo do tempo, e trazer à memória a 

infância povoada de brincadeiras, a militância na adolescência e a continuidade da luta em 

prol da dignidade da pessoa humana, agora na vida adulta. 

Sou natural de Campo Formoso, Bahia, cidade considerada um celeiro, para onde 

trasladavam jovens de outras regiões, muito antes do meu nascimento, ávidos pelo 

conhecimento, para estudar no Colégio Augusto Galvão, instituição onde cursei o magistério. 

Eu nutria uma certeza: não pretendia ser uma professora medíocre, tinha a excelência como 

um patamar a ser alcançado, queria construir o sentido de ser professora. 

 Esse sentido começou a ser construído com a conclusão do Magistério, quando então 

ingressei, mediante concurso vestibular, no primeiro curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado da Bahia, UNEB-FESB, Campus VII, em Senhor do 

Bonfim, no ano de 1992. Período de grande crescimento da interiorização do ensino público 

superior no estado da Bahia, por meio dessa instituição.  

  Estudar na UNEB me proporcionou uma sólida formação política, sobretudo pela 

contribuição intelectual do Prof. Dr Paulo Batista Machado (in memorian), diretor da unidade 

e recém-chegado do Mestrado em Educação, pela Universidade Católica de Salvador. Era um 

período de ampliação e consolidação das liberdades públicas, dos direitos e garantias 

individuais e coletivos.  

Na FESB fomos confrontados por diversas concepções de mundo e de educação. Com 

o materialismo histórico dialético, a educação popular de adultos de Freire ganhou espaço nas 

discussões e reflexões. Era um período de otimismo - pós Constituição de 1988-, de 

fortalecimento de ações afirmativas para as lutas das minorias: mulheres, negros, sem-terra, 

sem-teto, índios, quilombolas, entre tantos outros grupos. 

 Com o ingresso no serviço público estadual como professora, no ano de 1993, foi 

possível ensaiar a práxis libertadora de Freire. Passei a lutar contra a desumanização, 

participando do Sindicato de Professores, na Delegacia das Esmeraldas em Campo Formoso-

BA. Liderei greves, fui da juventude “caras pintadas” no “Fora Collor”, da luta por melhores 

condições de trabalho e pelo tratamento digno aos professores. 
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 Percebi que era necessário conhecer as armas dos dominadores. Fui estudar Direito, na 

Universidade Estadual de Santa Cruz, no ano de 1996, em Ilhéus-BA, para empreender um 

enfrentamento qualificado das questões educacionais e da minha própria existência. 

Utilizando as palavras de Paulo Freire (2005) na sua obra Pedagogia do Oprimido, parti em 

busca da minha vocação ontológica, o Ser Mais. 

 A atuação como educadora adquiriu a dimensão da possibilidade de conhecer a 

realidade da opressão e da exclusão “na minha própria pele”. O desafio estava posto: como 

promover o diálogo entre o direito e a educação? Prossegui estudando, fazendo cursos em 

nível pós-graduação lato sensu, em direito e em educação. 

 Com implantação do Mestrado Profissional em Formação de Professores na 

Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, surgiu a oportunidade de cursar, como Aluna 

Especial, na Linha de Pesquisa Políticas Públicas, a disciplina “Gestão dos espaços públicos e 

relação com a comunidade”, após rigoroso processo seletivo. 

 As leituras e discussões empreendidas, na disciplina supracitada, evidenciaram a 

necessidade de defesa dos direitos da infância e, no presente trabalho, do direito ao brincar. 

Esse novo olhar para a brincadeira emergiu nessa disciplina. A professora da disciplina era a 

Coordenadora do Projeto de Extensão “Brincando e Aprendendo na Educação Infantil”, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC. 

 Na referida disciplina, fui convidada a abordar sobre o sistema de proteção à infância 

e adolescência, para explicar como o direito de brincar se tornou um direito fundamental, 

elemento constitutivo da dignidade infantil, integrante dos direitos humanos, reconhecido na 

Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 e em 

documentos internacionais. 

A presente pesquisa de Mestrado foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós- 

Graduação stricto senso, em nível de Mestrado Profissional em Formação de Professores da 

Educação Básica-PPGE/UESC, na Linha de Pesquisa Políticas Educacionais. Esse Programa 

visa formar o professor pesquisador com ações voltadas para a melhoria da qualidade da 

Educação Básica, na área de abrangência da UESC. 

A Linha de Pesquisa Políticas Educacionais promove a interface com a Educação 

Básica, realizando ações pedagógicas nas escolas, com o escopo de promover discussões 

sobre a gestão democrática e elaboração do Projeto Político Pedagógico. Essa linha vem 

promovendo grupo de estudos em Políticas para a Educação, do qual participo, tendo em vista 

o aprofundamento dos conhecimentos na área. 
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Com o ingresso no Mestrado no ano de 2017, colaborei com o Projeto de Extensão 

ligado à Pró Reitoria de Extensão da UESC (PROEX) “Brincando e Aprendendo na Educação 

Infantil”. Ele desenvolve ações voltadas para o aperfeiçoamento de professores, com foco nas 

brincadeiras, além de formação continuada de Professores da Educação Infantil. 

 O “Brincando e Aprendendo na Educação Infantil” promove cursos, oficinas, eventos 

e projetos voltados para a compreensão das brincadeiras no desenvolvimento infantil. Esse 

projeto desenvolve Cursos Livres, em parceria com a Escola Dendê da Serra, Município de 

Uruçuca-BA, e com o Instituto MAHLE (uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos ), numa abordagem antroposófica, com base na pedagogia Waldorf. 

 A coordenadora, Profa. Drª Cândida Maria Santos Daltro Alves, minha orientadora 

nesta pesquisa de Mestrado, ativista dos direitos das crianças e infância, desenvolve um 

intenso trabalho de capacitação e fortalecimento das brincadeiras no desenvolvimento infantil, 

através dos Cursos Livres e formação continuada nas escolas. A sua área de concentração 

inclui, além do trabalho docente, políticas públicas para crianças e infâncias, formação de 

professores para a Educação Infantil, arquitetura escolar e múltiplas linguagens da infância. 

 A sua dissertação de Mestrado intitulada “A (In) Disciplina na Escola: Cenas da 

Complexidade de um Cotidiano Escolar”, do ano de 2002, pela Universidade Estadual de 

Campinas/SP, apresentou um estudo, que foi o mais acessado na Biblioteca Digital da 

Universidade Estadual de Campinas-SP, com 30.753 acessos e 8.225 downloads na época, e 

continua em primeiro lugar no ranking de acessos. 

A coorientação desta pesquisa coube à Professora Drª Rachel de Oliveira, professora 

titular do Departamento de Ciências da Educação - DCIE/UESC, mestra pela PUC/SP em 

1992, com doutorado pela Universidade Federal de São Carlos- UFSCAR em 2001. Com 

importante atuação na área de políticas públicas, diversidade cultural, relações étnico- raciais, 

é membro do grupo Práticas Sociais e Processos Educativos da UFSCAR. Pesquisadora 

responsável pelo projeto de Pesquisa e Extensão: “Educação e Juventude: a realidade de 

Ilhéus” pela UESC e Fundação Carlos Chagas.  

Nesta pesquisa, nos debruçamos sobre um tema que promoveu um diálogo entre a 

Educação Infantil (um direito social) e o direito de brincar (direito humano) e também eixo 

estruturante dessa etapa da educação. O tema revestiu-se de importância por causa das 

pressões exercidas pelo mercado, para a escolarização precoce neta etapa da Educação Básica.  

Numa análise de conjuntura, temos assistido ao desmantelamento da educação pública, 

com cortes de verbas em todas as etapas e modalidades, com diminuição de investimentos 
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estatais, de forma mais grave na Educação Infantil, em flagrante violação à Meta 1 do PNE, 

de universalizar a Educação Infantil na pré-escola. Sobre os ínfimos investimentos estatais, 

nesta etapa da educação, Abramowicz trouxe dados importantes:  

 

E quanto vale a educação infantil em relação à estimativa do percentual do 

investimento público direto em educação, é de 0,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB)? Conforme os relatórios 0,6%¹³, do PIB em 2014. Da 

desobrigação total do Estado no início da República até 2014, o Estado 

brasileiro investiu 0,6% do PIB em educação infantil. Essa porcentagem é 

absolutamente insuficiente e irrisória para atender a população infantil 

(ABRAMOWICZ, 2018, p. 29). 

 

Esse percentual de investimento, irrisório na EI, equivale à negação desse direito, 

porque provocou o encolhimento da oferta de vagas em creches e pré-escolas. Tal situação 

aprofunda a desigualdade de acesso à rede pública, por parte das crianças pobres, negras, 

indígenas, aquelas que carecem mais dos investimentos estatais.  

Os direitos da infância têm sido alvo de ataques, pela antecipação da escolarização, 

com a Lei 11.274/2006, que aumentou a duração do Ensino Fundamental para nove anos. 

Segundo Abramowicz (2018), esse “descaso” com a EI, seja porque sua história está ligada às 

classes subalternas ou porque as crianças possuem pouca força política.  

Sinalizamos essas questões porque a EI não ocorre no vazio; dá-se num contexto de 

relações, nas quais muitas vezes predominam a invisibilidade da infância, a desvalorização das 

professoras da EI, a subtração do tempo de brincar na família e na instituição, o que equivale à 

subtração da infância e de tantas outras questões. Mas o presente estudo se presta a defender e 

afirmar os direitos das crianças, por isso o título: “Brinca-se também, nesta escola?” 

Foi possível desenvolver esta pesquisa a partir dos diálogos e da escuta das 

professoras, que, nesta perspectiva, ao se comprometerem com o estudo, se tornaram 

“pesquisadoras coletivas”. Diante dos aspectos apresentados e dos estudos realizados por 

pesquisadores sobre as interações entre o brincar, cuidar e o educar na Educação Infantil e aos 

direitos fundamentais das crianças, buscamos responder a seguinte questão de pesquisa: como 

a prática pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil de Ilhéus, concretiza o brincar 

e os direitos humanos, visando o pleno desenvolvimento infantil? 

Ao estudarmos o direito de brincar, na prática pedagógica na instituição Municipal de 

Educação Infantil, almejamos o seguinte objetivo geral dialogar sobre a prática pedagógica de 

uma instituição de Educação Infantil de Ilhéus, em relação ao direito de brincar, enquanto 

eixo estruturante e direito humano. Visamos atingir os seguintes objetivos específicos: 
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● Identificar as concepções das professoras, de uma instituição da Educação Infantil de 

Ilhéus, sobre o brincar na sua prática pedagógica;  

● Dialogar sobre a legislação e documentos, referentes à Educação Infantil, e a prática 

pedagógica das professoras, com foco nas brincadeiras e interações; 

● Sensibilizar a comunidade escolar sobre os direitos das crianças, mobilizando-a para 

promover o brincar enquanto direito humano e eixo estruturante da Educação Infantil. 

Com a finalidade de alcançarmos esses objetivos e elucidarmos o nosso objeto de 

pesquisa, este trabalho foi organizado em cinco capítulos, distribuídos da seguinte maneira:  

No Primeiro Capítulo, trouxemos o referencial teórico, sobre três temas: crianças e 

infâncias, direito de brincar e prática pedagógica. As discussões teóricas foram 

fundamentadas nos trabalhos de Corsaro (2011); Sarmento (1997); Kramer (1992); Kishimoto 

(2002); Brougére (1995); Kuhlmann Jr.(1998); Abramowicz (2018); Quinteiro (2002); Cancian 

(2016); Barbosa (2016); Holthe (2010); Freire (2005); e documentos legais, com recorte 

temporal a partir da Constituição Federal de 1988, como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; Lei nº 8069/90; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  (1996), Lei nº 

9.394/96; Resolução nº 5 de 2009 estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil e demais normas integrantes do sistema de proteção à infância e aos direitos humanos. 

 No Segundo Capítulo, abordamos a Fundamentação Teórica a partir de autores que 

nos ajudaram a pensar sobre o tema, pois o papel da teoria é iluminar a nossa compreensão 

sobre o objeto de pesquisa. Dessa forma, para analisarmos a prática pedagógica das 

professoras em relação ao brincar, enquanto eixo estruturante e direito humano, lançamos 

mão de três categorias: crianças e infâncias, direito de brincar e prática pedagógica.  

 Com base na Teoria do Ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, sistematizamos a 

Fundamentação Teórica, em quatro ordenamentos, a saber: 

1. Ordenamento Histórico, no qual abordamos a evolução histórica do conceito de 

crianças e infâncias. Discorremos sobre a mudança desse conceito ao longo da história, pois 

não entendemos as crianças numa perspectiva universal e a-histórica. Abordamos aspectos 

importantes da Sociologia da Infância, perspectiva adotada neste trabalho para a compreensão 

dessas categorias;  

2. Ordenamento conceitual, no qual tratamos da concepção de crianças e infâncias 

com base na Sociologia da Infância, da relação entre a brincadeira e as culturas infantis e a 

distinção entre jogo, brinquedo e brincadeira;  
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3. Ordenamento legal, no qual apresentamos o direito de brincar no ordenamento 

jurídico brasileiro, enquanto direito fundamental,  direito humano e eixo estruturante da 

Educação Infantil, integrante do sistema de proteção à infância e seus nexos com os princípios 

e objetivos da República Federativa do Brasil. Na esteira desse entendimento, “o brincar” 

integra um sistema de proteção aos direitos da criança, visando o seu desenvolvimento 

integral. Consoante com isso preconiza o artigo 227 da Constituição vigente, a saber:  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2016 p.73). 
 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, materializou o comando 

constitucional ao estabelecer a “absoluta prioridade” na observância dos direitos das crianças 

e adolescentes; trouxe o rol de direitos fundamentais e eles passaram a ser considerados 

sujeitos de direitos. 

 4. Ordenamento Pedagógico, nesse tópico enfrentamos a questão de uma pedagogia da 

pequena infância voltada para as especificidades da primeira etapa da Educação Básica, como 

também a necessidade de formação específica das profissionais para o trabalho na pré-escola.    

No Terceiro Capítulo, contextualizamos e apresentamos o lócus da pesquisa, realizada 

no município de Ilhéus-BA; traçamos o perfil dos sujeitos da pesquisa, a instituição 

pesquisada e suas relações com o seu contexto histórico. 

 Esclarecemos que, nesta pesquisa, utilizamos o gênero feminino, uma vez que esta é 

uma pesquisa desenvolvida em sua totalidade por mulheres, as participantes foram as 

professoras. O próprio Freire desculpou-se na Pedagogia da Esperança, obra escrita 20 anos 

após a “Pedagogia do Oprimido”, por não mencionar as mulheres, essa postura demonstrou a 

importância da humildade essencial na prática educativa.  

Assim, no avanço das reflexões sobre a opressão, decorrentes das relações de gênero, 

utilizamos o feminino. Nas citações de Freire aparece a palavra “homem” e em respeito às 

suas justificativas, apresentadas posteriormente, mantivemos, nas citações, o termo original. 

A coleta de dados foi detalhada no terceiro capítulo, por meio das rodas de diálogos, 

com a participação inicial de doze professoras. Através dos diálogos, desenvolvemos a escuta 

sensível sobre as concepções das docentes sobre o brincar na Educação Infantil, 

problematizamos a realidade, numa postura dialética de ação-reflexão-ação.   
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 No Quarto Capítulo, apresentamos os Fundamentos Metodológicos. Adotamos neste 

estudo, como perspectiva metodológica, a Pesquisa-Ação Existencial de René Barbier (2007), 

aliada aos pressupostos teórico-metodológicos de Paulo Freire, desenvolvidos na sua obra a 

“Pedagogia do Oprimido.” A junção desses dois teóricos, para o estabelecimento do iter da 

pesquisa, deu-se pelo fato de haver uma aproximação de ambos ao existencialismo de Jean- 

Paul Sartre.  

 O ponto de partida da P-AE é um problema que atinge o grupo pesquisado e do qual a 

pesquisadora é implicada. Com a formação do grupo de participantes, buscamos soluções 

coletivas para o enfrentamento do problema, que atingiu o grupo. Não somente fazemos 

reflexões, mas também ações, porque, nesta perspectiva, pesquisa e ação devem andar juntas. 

A P-AE se realiza em espiral, no movimento de ação-reflexão-ação. 

 Com o aporte de Freire (2005), que compreende o “diálogo como uma exigência 

existencial”, realizamos as “Rodas de Diálogos”, nessas rodas (grupo organizado em círculo) 

e nesses encontros com as participantes, dialogamos e problematizamos a realidade, na qual 

possibilitamos o surgimento ou não das categorias freireanas, a saber: situações-limites, atos-

limites e inédito-viável.   

 Levamos em consideração que essas categorias foram utilizadas, junto com os 

fundamentos da PA-E, para responder à questão de pesquisa: dialogar sobre o brincar na 

prática pedagógica da EI. Situações-limites seriam os possíveis obstáculos ao brincar. Os 

atos-limite seriam as respostas transformadoras e o inédito viável à concretização do sonho 

almejado, pelo enfrentamento do problema.  

 No Quinto Capítulo, descrevemos o Processo de Apresentação e Análise de Dados, 

que ocorreu em três etapas: na primeira, explicamos o desenvolvimento das “Rodas de 

Diálogos”. Na segunda, buscamos encontrar nas falas das participantes, as Unidades de 

Significado (expressões-chave). A identificação das US delimitou o processo de superação, de 

acordo com Freire e fundamentos da P-AE, no qual o ser humano sai da distorção histórica, o 

Ser Menos para o Ser Mais, sua vocação ontológica e histórica. Na terceira etapa 

interpretamos as US, que na pesquisa tradicional costuma ser chamada de interpretação dos 

dados. 

Por fim, nas Considerações Finais, apresentamos os resultados da interpretação dos 

dados coletados, com a verificação se houve superação dos entraves ao brincar na prática 

pedagógica e se é possível chegar ao inédito viável. 
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 Na P-AE, a formação realizada com as “Rodas de Diálogos” é um produto final. 

Porém, atendendo ao regramento do Mestrado Profissional, elaboramos também um Relicário 

de Brincadeiras, resultante da participação das professoras, no resgate da memória das suas 

brincadeiras de infância e também realizadas com as crianças na prática pedagógica da 

instituição pesquisada. 

 Esperamos com o presente estudo contribuir para a melhoria da qualidade social da 

Educação Infantil, com a defesa dos direitos da infância, para que essa etapa da vida do ser 

humano seja respeitada em sua singularidade e especificidade pela família, pela sociedade e 

pelo Estado. 

 Com o advento da Carta Constitucional de 1988, vivemos no Brasil, um período de 

amplo reconhecimento dos Direitos Humanos ou direitos fundamentais, os quais exigem 

prestações do Estado para a sua efetivação.   

 Todavia, a despeito da legislação protetiva dos direitos da infância e da pequena 

infância, a família, a sociedade e o Estado de diversas maneiras desrespeitam o direito de 

brincar, pelos seguintes motivos: desconhecimento da importância do brincar para o 

desenvolvimento humano, cerceamento do movimento e da ludicidade na Educação infantil, 

oferta de espaços públicos inadequados e improvisados para a realização das brincadeiras. 

 O título do presente trabalho, “Brinca-se também nesta escola?”, é fruto dos diálogos 

desenvolvidos nesta pesquisa pelas participantes, quando uma professora apontou que um dos 

obstáculos para o fortalecimento do brincar na prática pedagógica era a expectativa dos pais, 

que rotineiramente perguntavam: - “Esta escola só brinca?” Ou: - “Não tem dever de casa?”. 

Destarte, ressignificamos o questionamento dos pais por entendermos o brincar como uma 

potência para o desenvolvimento da criança e da infância.  

 Certamente, no que se refere à escolarização, ler, escrever e contar são anseios 

legítimos dos pais de crianças em idade pré-escolar. Contudo, por diversos fatores, falta-lhes a 

devida compreensão das peculiaridades das crianças, suas infâncias e as especificidades da 

Educação Infantil, que tem como necessidade prioritária para um desenvolvimento saudável 

as brincadeiras e as interações estabelecidas em seu cotidiano para produção das culturas 

infantis. Para isso precisamos repensar a escola pública em todos as etapas, mormente a 

Educação Infantil. 

 O Mestrado Profissional tem uma especificidade de desenvolver no curso da pesquisa, 

uma contribuição para a melhoria da qualidade da Educação Básica, essa ação é designada de 

Produto Final. Nesta pesquisa o Produto foi construído coletivamente, nas Rodas de Diálogos 
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e traz um pequeno inventário de brincadeiras de ontem e de hoje, denominado carinhosamente 

de Relicário de Brincadeiras.  

O Relicário foi desenvolvido em parceria com o Projeto de Extensão Brincando e 

Aprendendo da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC e o título do Produto, deve-se à 

importância das brincadeiras para o desenvolvimento integral das crianças dentro e fora das 

instituições educacionais. Essas são consideradas verdadeiros tesouros culturais e devem ser 

preservadas, sob pena de sucumbirem à sociedade de consumo, voltada para o lazer 

tecnológico e virtual.  

Portanto, pensamos nas crianças reais, produtoras de culturas infantis e para ilustrar as 

brincadeiras, utilizamos as telas do Artista Plástico carioca Ivan Cruz, que ao retratar o brincar 

livre, na Série “Brincadeiras de Criança”, conseguiu preservar esse patrimônio imaterial de 

nossa cultura. Contamos também com a colaboração da Artista Plástica Heloisa Biral, que 

gentilmente nos presenteou com uma aquarela, a qual inserimos na capa do Relicário. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ORDENAMENTO HISTÓRICO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE 

CRIANÇAS E INFÂNCIAS  

 

 Ao tematizarmos sobre a concretização do direito de brincar na prática pedagógica de 

uma instituição de Educação Infantil de Ilhéus, visando o pleno desenvolvimento da criança, 

concebemos o presente trabalho, articulando quatro ordenamentos: o primeiro é o 

ordenamento histórico, o segundo é o conceitual, o terceiro diz respeito ao ordenamento legal 

e o quarto trata do ordenamento pedagógico.   No ordenamento histórico abordamos a 

evolução do conceito de crianças e infâncias; no ordenamento conceitual tratamos da 

perspectiva na qual esta pesquisa concebe crianças e infâncias; no ordenamento legal 

discutimos a fundamentação jurídica do direito de brincar; no ordenamento pedagógico 

tratamos da pedagogia da pequena infância.  

 A expressão ordenamento foi tomada da ciência jurídica porque o presente estudo 

promove o diálogo entre o Direito e a Educação. A construção da Teoria do Ordenamento 

Jurídico deve-se, em grande parte, ao jurista e filósofo italiano Norberto Bobbio. Segundo esse 

pensador, as normas jurídicas não existem isoladamente, mas sempre em um contexto de relações 

com outras regras.  A sua obra mencionada na linha anterior, assim define ordenamento:   

 

Normas jurídicas nunca existem sozinhas, mas sempre num contexto de 

normas que têm relações específicas, entre si, ‘um ordenamento’ uma 

totalidade. (Direito também significa ‘ordenamento jurídico’ Ex. ‘Direito 

Romano’, ‘Direito Canônico’). Tradicionalmente o objeto principal de estudo, 

o elemento primordial da realidade jurídica, foi a norma considerada em si 

mesma, sendo o ordenamento jurídico considerado uma árvore, mas não uma 

floresta. (...) Já que a norma jurídica nunca está sozinha, mas ligada a outras 

normas com as quais faz um sistema normativo (BOBBIO, 1996, p.1). 

    

 Esclarecida a noção de ordenamento, importa salientar que os quatro ordenamentos 

citados estão relacionados a três categorias conceituais, que embasaram o nosso estudo: o 

conceito de crianças e infâncias, a prática pedagógica e o direito ao brincar. Dessas categorias 

surgiram temas que foram discutidos e problematizados nas “Rodas de Diálogos” e são 

explicitados no capítulo da metodologia.  

 Para chegarmos à compreensão da forma como o brincar alcançou o status de eixo 

estruturante da Educação Infantil e direito humano, transitamos pela evolução ontológica e histórica 
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do conceito de crianças e infâncias. Porque, ao longo da história, essas concepções determinaram o 

tipo de tratamento ofertado por parte da família, da sociedade e do Estado às crianças. 

 Assim, de acordo com Guerra (2009), estudar crianças e infâncias reveste-se de tamanha 

importância, pois o modo como são estabelecidas as relações entre crianças e adultos em uma 

determinada comunidade, demonstra a cultura e a história. Portanto, é inegável o valor do 

conhecimento sobre as variadas formas de ser criança, em contextos socioculturais diversos.  

Em decorrência da polissemia dos termos criança e infância trazemos primeiramente a 

definição etimológica de infância, Kulmann Júnior explicita: 

 
Etimologicamente, a palavra infância refere-se a limites mais estreitos: 

oriunda do latim, significa incapacidade de falar. Essa incapacidade, 

atribuída em geral ao período que se chama de primeira infância, às vezes 

era vista como estendendo até os 7 anos, representariam a passagem para a 

idade da razão. (...) A idade cronológica como fato biológico, permite 

inúmeras delimitações para períodos da vida, sem ser elemento determinante 

para a sua definição (KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p. 16). 

 

De fato, tomando como base as ideias defendidas por esse pesquisador, o critério 

biológico é apenas uma das possibilidades de definição das palavras criança e infância, 

porque há outras maneiras de conceber esse fenômeno. Partimos da definição etimológica do 

termo infância para lançarmos mão de outros critérios de compreensão, construídos ao longo 

da história. Para a professora Anete Abramowicz, infância etimologicamente significa: 

 

Essa etimologia que designa uma negatividade, uma falta, fez eco durante 

muito tempo, na própria história da filosofia e da pedagogia, que 

interpretavam referenciavam a infância a tudo o que se passa como antítese 

da humanidade, animalidade, selvageria, a morte (preferível à infância, 

Santo Agostinho), a doença (Aristóteles), a loucura (Platão) 

(ABRAMOWICZ, 2018, p.21). 

 

A abordagem acima destaca uma visão de infância que perdurou durante muitos 

séculos e significava tudo o que faltava: a razão, a fala. Assim a criança não era percebida, a 

sua existência não tinha relevância social. Tal concepção de crianças e infâncias perdurou na 

Antiguidade Clássica.  

No período medieval, a criança era concebida como um pequeno adulto e, por 

conseguinte, não necessitava de cuidados especiais. Não havia nessa época a compreensão da 

criança como um ser em desenvolvimento. Na Idade Média “era muito alto o índice de 

mortalidade Infantil, tal fato era considerado natural e quando ela sobrevivia entrava 

diretamente no mundo dos adultos” (Kramer, 1992, p. 17).  
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Como marco do pensamento Moderno sobre infância, o filósofo genebrino Jean- Jacques 

Rousseau (1712-1778), em sua obra clássica, “Emílio ou Da Educação” (1762), um romance 

pedagógico, apresentou um modelo de educação, através do personagem Emílio. Reconheceu a 

distinção entre a criança e o adulto, elaborou uma pedagogia para Educação Infantil fundada na 

liberdade e na busca da felicidade. Eis a percepção de Rousseau sobre a criança: 

 

A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de ser homens. Se 

quiserdes perturbar essa ordem produziremos frutos precoces, que não terão 

maturação nem sabor e não tardarão em corromper-se; teremos jovens 

doutores e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar e de 

sentir que lhe são próprias [...] (ROUSSEAU, 1979, p.60). 

 

O pensamento de Rousseau proporcionou, para a sua época, um novo olhar sobre a 

educação de crianças da nobreza. Importa salientar que a sua concepção estava circunscrita a 

uma determinada classe social. Contudo, para aquele contexto histórico, significou uma 

mudança de paradigma, ao conceber “a criança boa por natureza”. 

A Modernidade trouxe questões importantes para o estudo da infância. A emergência 

do capitalismo alterou as relações familiares e o surgimento das escolas provocou mudanças 

no tratamento ofertado às crianças, que passaram a ser estudadas no contexto familiar como 

filhos e com a institucionalização da educação escolar, como alunos. 

Corroborando com esse entendimento, obra do francês Phillipe Aríes “História social 

da criança e da família” de 1960, apesar de haver sofrido muitas críticas, é considerada por 

Abramowicz (2018) o ponto de partida para o que podemos denominar de estudos da infância. 

Para esse historiador, não havia o “sentimento de infância” antes do século XVIII. Ariés 

atribui à Modernidade a “descoberta da infância”. 

 Esse posicionamento até hoje provoca questionamentos. Khulmman Jr apud Colin 

Heywood (2004) criticou a tese de que a preocupação com a infância seja decorrente da obra 

de Philipe Ariés. Assim, inobstante a importância da obra de Ariés, para iluminar o 

entendimento da ideia de infância, estudos posteriores evidenciaram que sua visão representa 

um recorte das vivências da burguesia europeia. 

Ao utilizar fontes como a iconografia, as lápides, os diários dos educadores da nobreza 

francesa, desconsiderou as imagens da infância produzidas em outros momentos históricos e 

também silenciou a infância das classes subalternas. Ao comentar a obra de Colin Heywood, 

“Uma história da Infância”, Kuhlmann Jr destacou que seria simplismo considerar a ausência 
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ou presença da ideia de infância em determinados períodos da História. Considerou relevante 

buscar as concepções de infância, presentes em diferentes tempos e lugares. 

Esse autor identificou várias “descobertas da infância”, pois ao longo da História, a 

infância foi construída, com as marcas das concepções de homem e de mundo predominantes 

em cada época. Dessa forma, a noção de crianças e infâncias tinha os matizes dos diversos 

pertencimentos nos quais foram produzidas (Khulmann Jr, apud, Colin Heywood, 2004). 

Contrapondo-se ao pensamento de que a Modernidade “inventou a infância”, 

Kuhlmann Jr. assevera: 

 

 O sentimento de infância não seria inexistente em tempos antigos ou na 

Idade Média, como estudos posteriores mostraram [...] A consulta de 

dezenas de imagens, quando existem dezenas de milhares, levaria facilmente 

a conclusões errôneas sobre o lugar da infância na pintura medieval. A 

multiplicação das pesquisas proporciona o acesso a inúmeras imagens de 

crianças, de famílias atenciosas, de móveis e roupas para crianças pequenas 

(KUHLMANN JR., 1998, p. 22). 

 

De acordo com Kuhlmann Júnior (1998), a história da criança é uma produção social, 

fruto das relações sociais em determinado tempo e lugar, assim a criança deve ser entendida 

no contexto dessas relações: 

 

É preciso considerar a infância como condição de ser criança. O conjunto das 

experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e 

sociais é muito mais do que uma representação dos adultos sobre essa fase da 

vida. É preciso conhecer as representações de infância e considerar as crianças 

concretas, localizá-las nas relações sociais, etc. reconhecê-las como produtoras 

da história [...] (KUHLMANN JR., 1998, p. 31). 
 

 Amparada no pensamento acima, a história da infância apresenta um caráter não linear 

e o seu entendimento deve considerar também as contribuições da história da assistência da 

família e da educação. Esse autor destaca importantes contribuições de trabalhos produzidos 

na década de 1960, pela historiografia inglesa, francesa, norte-americana e italiana 

(KUHLMANN Jr., 1998). 

A partir da compreensão acima exposta e, também, com apoio em Kramer (1992), 

buscamos entender que não é possível estudar crianças e infâncias numa perspectiva 

universal, descoladas do tempo e do espaço e das relações sociais nas quais foram 

construídas. Assim, destacamos que as expressões crianças e infâncias utilizadas no plural, 

adotadas no presente trabalho, deram-se pelo fato de compreendermos a infância como 

fenômeno histórico-cultural.  
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Aqui não concebemos uma criança em abstrato, por essa razão não podemos falar de 

um conceito universal de criança e infância, tendo em vista que, de acordo com Kramer: 

 
Ao se adotar uma concepção abstrata de infância, está se analisando a 

criança como ‘natureza infantil’, distanciando-se de suas condições objetivas 

de vida, como se estas fossem desvinculadas das relações de produção 

existentes na realidade (KRAMER, 1992, p.16). 

 

Com base nisso, entendemos não ser possível tratar de forma generalizada o termo 

infância. De maneira geral, os estudos demonstram que as crianças estavam presentes nos 

registros históricos, mas o tratamento diferenciado à criança e à infância, pela família e pelo 

Estado, mediante a educação institucionalizada é fruto da Modernidade. Contudo, a 

expansão do capitalismo e ampliação da educação formal propiciaram novas formas de lidar 

com a infância. 

No século XIX, a Sociologia, do francês Émile Durkheim (1858-1917), a escola tinha 

o papel socializador da criança. Segundo Quinteiro (2002, p.147) ele foi quem “uniu os fios 

da infância aos fios da escola”. Para a sociologia clássica, a educação escolar tinha a 

finalidade de disciplinar e “moralizar” as crianças e a socialização ocorria de forma vertical, 

decorrente da ação das gerações mais velhas sobre as mais novas. 

No século XX, o biólogo suíço Jean Piaget (1896- 1980) trouxe contribuições para a 

compreensão do desenvolvimento infantil, com a Epistemologia Genética.  Ele identificou as 

regularidades e semelhanças no desenvolvimento cognitivo das crianças. Esse estudioso 

compreendeu a infância na perspectiva da temporalidade, na qual todas as crianças passam 

por etapas evolutivas e sucessivas de amadurecimento, do nascimento até a puberdade.   

 As descobertas de Piaget influenciaram as práticas pedagógicas na Educação Infantil e 

as correntes educacionais na atualidade. Com essa descoberta das peculiaridades da 

aprendizagem das crianças, esse pensador defendeu uma proposta educacional que respeitasse 

as fases do desenvolvimento infantil. 

 A concepção de Piaget consolidou o entendimento sobre o papel do jogo e da 

brincadeira simbólica no desenvolvimento cognitivo da criança. Piaget (1990) afirmou que a 

brincadeira é o ‘berço’ obrigatório das atividades intelectuais da criança, portanto indispensável 

para a prática educativa. Ele propôs brincadeiras específicas para cada estágio da criança.  

A ênfase nos estudos de Piaget recaiu no desenvolvimento infantil do ponto de vista 

biológico, numa perspectiva individualista, universal e a-histórica. Segundo Sarmento, a 

concepção da Psicologia do Desenvolvimento concebe a fantasia e o imaginário infantil como 
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um déficit da maturação infantil. A perspectiva sócio-antropológica concebe a fantasia como 

cultura da infância: 

As crianças nas suas interações com os pares, e com os adultos estabelecem 

processos comunicativos configuradores dos seus mundos de vida. [...] Essa 

não literalidade, que pode explicar a excepcional capacidade de resistência 

que as crianças possuem face a situações muito dolorosas ou ignominiosas 

da existência, como tem sido, aliás sublinhado por um importante conjunto 

de estudos sobre crianças vítimas de catástrofes naturais ou maus-tratos. [...] 

Fazer de conta é processual permite continuar o jogo da vida em condições 

aceitáveis para a criança (SARMENTO, 2002, p.14). 

 

Das novas abordagens a respeito da concepção de crianças e infâncias, imaginário, 

infantil, o “faz de conta”, as culturas da infância são elementos demarcadores de novos 

paradigmas para o entendimento do universo infantil. Daí a evidência de que a capacidade 

resistência às adversidades da criança decorre da sua imaginação, que não é uma imaturidade 

no seu desenvolvimento e sim, um modo de ser criança.  

 

2.2 ORDENAMENTO CONCEITUAL: SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

 

Esse campo específico da Sociologia veio suprir a lacuna existente nas Ciências 

Sociais com estudos voltados especificamente para a infância, como figura conceitual. No 

presente trabalho, tomamos como referência para o entendimento de crianças e infâncias dos 

seguintes teóricos: Jens Qvortrup, Willian Corsaro, Manoel Jacinto Sarmento, Jucirema 

Quinteiro e Florestan Fernandes.  

Estudar crianças e infâncias, na perspectiva da Sociologia da Infância, implica em 

compreender essas categorias na perspectiva das Ciências Sociais, do ponto de vista social e 

não do ponto de vista biológico, das Ciências Naturais.  

Consideramos relevante mencionar aspectos biográficos desses pensadores porque 

evidenciam as semelhanças no contexto de surgimento, embora provenientes de países 

diferentes. Trazemos de forma sucinta, conceitos da Sociologia da Infância, começando por 

Jens Qvortrup, considerado um dos fundadores desse ramo da Sociologia. 

 

2.2.1 A infância como fenômeno social – Jens Qvortrup 

 

No final do século XX, entre os anos 1980 e 1990, diversos estudiosos europeus, e 

também em países de língua inglesa, buscaram compreender a perspectiva das crianças sobre 
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o mundo, a partir delas mesmas, levando em consideração os aspectos histórico-culturais e 

não somente o desenvolvimento do ponto de vista biológico (REGO, 2010, p.8). Jens 

Qvortrup nasceu em 1943, na Dinamarca, onde ingressou na carreira acadêmica como 

professor universitário na University Centre Southern Jutland (SUC), em 1973, e lá concluiu 

o doutorado em Sociologia. Engajou-se em pesquisas internacionais, vinculadas aos órgãos 

governamentais e instituições de pesquisa, e desenvolveu estudos comparativos em 14 países 

sobre padrões familiares e divórcio.  

A partir de 1987, passou a dedicar-se ao projeto internacional de estudo da infância 

como fenômeno social (Childhood as a Social Phenomenon).   No ano de 1990, organizou e 

também presidiu um grupo temático denominado Sociologia da Infância, no XII Congresso 

Internacional de Sociologia (ISA). Os estudos comparativos sobre o papel das crianças nas 

sociedades industrializadas, desenvolvidos por Qvortrup foram decisivos para a constituição 

do campo da Sociologia da Infância.  

No seu livro “Questões Sociais da Infância: teoria social, prática e políticas”, de 1994, 

o referido autor apresenta a sua teoria consubstanciada em nove teses. Seus principais 

conceitos são a infância como construção social ou forma estrutural, as perspectivas 

geracionais e as crianças como sujeitos de mudanças históricas e sociais. 

No ano de 2009 foi publicado o handbook, intitulado “The Palgrave Handbook of 

Childhood Studies”, que nos países do hemisfério norte indica o reconhecimento de uma 

área de estudos. Nesse caso específico esse manual marcou a consolidação da área de 

Estudos da Infância.  

Segundo Qvortrup (2011), a infância como fenômeno social sustenta-se em nove teses 

ou eixos programáticos, que revelam o constructo teórico elaborado por esse estudioso, os 

quais listamos abaixo:   

 

Tese 1: A infância é uma forma particular e distinta em qualquer estrutura de 

sociedade [...]. 

Tese 2: A infância não é uma fase de transição, mas uma categoria social 

permanente, do ponto de vista sociológico [...]. Tese 3: A ideia de criança, 

em si mesma, é problemática, enquanto a infância é uma categoria variável 

histórica e intercultural [...]. 

 Tese 4: A infância é parte integrante da sociedade e de sua divisão do 

trabalho [...]. 

Tese 5: As crianças são co-construtoras da infância e da sociedade. [...]. 

Tese 6: A infância está exposta às mesmas forças macro-sociais que adultez 

[...].  
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Tese 7: A dependência estipulada das crianças tem consequências para a 

invisibilidade das crianças nas descrições históricas e sociais [...]. 

Tese 8: A ideologia familiarista não a parentalidade, constitui um obstáculo 

contra os interesses e o bem-estar das crianças [...]. 

Tese 9: A infância é uma clássica categoria minoritária, dado que é sujeita a 

tendências marginalizadoras e paternalistas (QVORTRUP, 2011, p. 203-

2010). 

 

Essas teses possuem um encadeamento lógico e a segunda é um consectário da 

primeira. Da concepção de infância, como categoria social, para Qvortrup (2011) decorrem 

três asserções: a infância apresenta variações históricas e interculturais, não necessariamente 

um período de vida, crianças e adultos são afetados pelas mudanças sociais e as crianças 

contribuem ativamente na sociedade da qual participam.  

De acordo com Nascimento, a infância enquanto categoria estrutural significa: 

 

Conceber a infância como construção social ou categoria estrutural, promove 

a ideia de que ela é uma ‘estrutura permanente em qualquer sociedade, 

mesmo que os seus participantes sejam regularmente repostos’, diz ele no 

texto da Introdução à Série de Relatórios Nacionais (NASCIMENTO, 2010, 

p. 75).  

 

Estudar a infância, do ponto de vista estrutural, impõe entendê-la na perspectiva das 

Ciências Humanas, como uma categoria permanente na sociedade e não com o olhar das 

Ciências Biológicas, como fase de transição para a idade adulta, infância como cronos, limite 

etário ou período de vida. 

 

2.2.2 A criança como ator social de pleno direito - Manuel Sarmento 

 

Manuel Jacinto Sarmento, nascido em Braga, Portugal em 1955, sua tese de 

Doutorado foi na área de Educação da Criança, em 1997. É professor da Universidade do 

Minho em Portugal, criou e foi diretor do Programa de Doutoramento em Estudo da Criança e 

do Mestrado em Sociologia da Infância e dirige o Departamento de Ciências Sociais da 

Educação da Universidade do Minho. 

Tornou-se membro de diversas entidades nacionais e internacionais, como a 

Associação Internacional de Sociologia (ISA) e do Comitê de Pesquisa em Sociologia da 

Infância, todas voltados para as pesquisas das infâncias.  

Conforme Delgado (2010), a difusão da Sociologia da Infância em Portugal e no 

Brasil deve-se ao trabalho realizado por Sarmento e aos participantes do seu grupo de 
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pesquisa, ao Instituto de Estudos da Criança e ao intenso diálogo e parceria estabelecida com 

pesquisadores brasileiros. 

O incansável trabalho de Sarmento resultou no Projeto de Investigação da Infância em 

Portugal, (PiiP), produziu novos olhares e conhecimentos sobre a infância naquele país. A 

realização do Congresso Internacional os Mundos Culturais e Sociais da Infância, promovido 

pela Universidade do Minho, no ano 2000, reuniu diversos estudiosos do campo em 

emergência, como Jens Qvortrup, Régine Sirota, Cleopatre Montandon, David Buckinghan, 

Manuela Ferreira, Natália Fernandes e outros (DELGADO, 2010).  

O pensamento de Sarmento, mesmo não sendo de expressão anglo-saxônica como 

Qvortrup e Corsaro, apresenta congruência com o estatuto da Sociologia da Infância. Esses 

conceitos fundamentam o presente trabalho da seguinte forma: culturas infantis, crianças 

como atores sociais de pleno direito, interações, direitos das crianças e protagonismo, dentre 

outros, integram o seu arcabouço teórico.  

Sarmento destaca a necessidade de fazer uma distinção semântica entre crianças e 

infâncias. Pois, essas categorias, muitas vezes são apreendidas com o mesmo significado pelo 

senso comum. Para Pinto e Sarmento:  

 

Quem quer que se ocupe com a análise das concepções que subjazem quer 

ao discurso comum, quer à produção científica centrada no mundo infantil, 

rapidamente se dará conta de uma grande disparidade de posições. Uns 

valorizam o que a criança já é e que a faz ser, de facto, uma criança; outros 

pelo contrário, enfatizam o que lhe falta e o que poderá (ou deverá) vir a ser. 

Uns insistem na importância da iniciação ao mundo adulto, outros defendem 

a necessidade de proteção face a esse mundo. Uns encaram a criança como 

agente de competências e capacidades; outros realçam aquilo que ela carece 

(PINTO e SARMENTO, 1997, p.3). 

  

De acordo com as palavras de Pinto e Sarmento, adentrar na compreensão exige um 

esforço intelectual para lidar com uma multiplicidade de concepções. Para os representantes da 

Sociologia da Infância, esses termos não são sinônimos porque infância é uma categoria social 

fundamental para a definição do campo de estudos e de investigação (SARMENTO, 1997). 

Para Sarmento (1997), as culturas infantis são a capacidade de produção simbólica das 

crianças, a saber: 

A consideração das crianças como atores sociais de pleno direito e não como 

menores ou componentes acessórios ou meio da sociedade dos adultos, 

implica o reconhecimento da capacidade de produção simbólica por parte 

das crianças e a constituição de suas representações e crenças em sistemas 

organizados, isto é em culturas. Isto, não obsta, porém a que os estudos da 
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infância, mesmo quando se reconhece às crianças o estatuto de actores 

sociais tenham negligenciado a auscultação da voz das crianças e 

subestimado a sua capacidade de atribuir sentido às suas acções e seus 

contextos (PINTO e SARMENTO, 1997, p. 20).  

 

Esse novo olhar para crianças e infâncias significa considerá-las pelo ponto de vista da 

positividade, de tudo o que elas são no presente (e não um devir), ser completo e competente, 

sujeito de direitos, produtora de cultura, um ser biopsicossocial.  

Nessa perspectiva, vale ressaltar a importante contribuição do texto “As trocinhas do 

Bom Retiro”, do sociólogo Florestan Fernandes, publicado no Brasil na década de 1940, em 

que apresentava a criança na perspectiva sociológica. Seu trabalho evidenciou os processos de 

socialização das crianças a partir da cultura infantil no debate com a cultura adulta 

(ABRAMOWICZ, 2018). 

 

2.2.3 A brincadeira como expressão das culturas infantis – Willian Corsaro 

 

Também fundamentam o presente trabalho, para lançar luz aos conceitos de crianças e 

infâncias, as ideias desenvolvidas por Willian Arnold Corsaro. Nascido em Indianapólis, 

Indiana, nos Estados Unidos, formou-se em Sociologia em 1970. Posteriormente despertou 

seu interesse pelo estudo com crianças e suas interações com os pares na Universidade da 

Carolina do Norte, nos EUA. 

Sua visão sobre as crianças trouxe contribuições metodológicas (pesquisa etnográfica 

com crianças), conceituais (reprodução interpretativa, cultura de pares) e educacionais 

(rotinas e práticas com crianças e brincadeiras).   Corsaro atuou na consolidação do campo da 

Sociologia da Infância e também propôs caminhos alternativos para práticas pedagógicas e 

políticas públicas para a Educação Infantil. No tocante à pesquisa etnográfica com crianças, 

Corsaro (2011) conseguiu captar o olhar delas sobre o “mundo”, pretendendo dar-lhes voz e 

valorizar a sua fala, seus interesses e direitos como cidadãos. Sobre a positividade dessa 

atitude do pesquisador frente às crianças, Corsaro destaca:   

 

Assim, em vez de estudar os adultos como representantes das crianças (por 

exemplo, baseando-se em percepções e relatórios sobre as crianças 

fornecidos por pais, professores ou médicos), as crianças são vistas como 

atores sociais em seu próprio direito, e os métodos são adaptados e refinados 

para melhor ajuste as suas vidas (CORSARO, 2011, p.57). 

 

Reconhecer crianças como atores sociais implica em “desenvolver e praticar métodos 

novos e orientados à criança, a fim de que elas apresentem suas imagens e representações da 
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vida” (CORSARO, 2011, p. 57). Dessa maneira, as crianças passam da condição de objetos de 

estudo para sujeitos. O pesquisador cria uma atmosfera de escuta e intensa observação para 

apreender o ponto de vista das crianças. 

Dessa forma, a nova Sociologia da Infância, divergindo da Sociologia tradicional, 

compreende as crianças e infâncias como uma categoria conceitual autônoma. Essa área de 

estudos reconhece a complexidade e as singularidades dos modos de ser das crianças 

pequenas e suas variabilidades no espaço e no tempo. No prefácio de sua obra “Sociologia da 

Infância”, Corsaro apresenta os seguintes argumentos: 

 
Novos e importantes trabalhos teóricos e empíricos foram realizados por 

vários acadêmicos que defendem a autonomia conceitual das crianças e da 

infância (Alanen, 2000; Corsaro, 2003; James, Jenks e Prout, 1998; 

Mayall,2002; Thorne,1987). Seu trabalho concentra-se em crianças como 

unidades básicas e categorias de estudo. As crianças e a infância se tornam o 

centro da análise; elas não estão mais ligadas a outras categorias, como 

famílias ou escolas, das quais seriam supostamente dependentes (Qvortrup, 

1994a) (CORSARO, 2011, p. 9). 
 

 No tocante ao processo de socialização da criança, Corsaro inovou com a sua teoria 

da reprodução interpretativa. Segundo o seu pensamento, as crianças nas interações sociais 

não são consumidoras do mundo adulto, elas se apropriam, reinventam e reproduzem. 

Conforme argumenta:  

 
[...] O termo interpretativo abrange os aspectos inovadores e criativos da 

participação infantil na sociedade. (...) As crianças criam e participam de 

suas próprias e exclusivas culturas de pares quando selecionam e se 

apropriam criativamente de informações do mundo adulto para lidar com 

suas próprias e exclusivas preocupações. O termo reprodução incluía a ideia 

de que as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas 

contribuem ativamente para a produção e mudança culturais [...] 

(CORSARO,2011, p. 31-32). 

 

O conceito de reprodução interpretativa é de fundamental importância para a 

Sociologia da Infância, pois muda a visão da perspectiva individualista, na qual o 

desenvolvimento infantil decorre da internalização do mundo adulto. E volta o olhar para a 

atividade coletiva das crianças com os adultos e entre si (CORSARO, 2011). 

Dois elementos são fundamentais no conceito de reprodução interpretativa: a 

linguagem e as rotinas culturais. A linguagem, a comunicação, expressão e a participação de 

crianças em rotinas culturais são muito importantes. De acordo com Corsaro: 
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O caráter habitual, considerado como óbvio e comum, das rotinas fornece às 

crianças e a todos os atores sociais a segurança e a compreensão de 

pertencerem a um grupo social. Por outro lado a previsibilidade muito 

fortalece as rotinas, fornecendo um quadro no qual uma ampla variedade de 

conhecimentos socioculturais, pode ser produzida, exibida e interpretada 

(CORSARO, 2011, p. 32).   

 

                 O conceito de reprodução interpretativa enfatiza a participação coletiva das 

crianças em suas culturas, destacando a dupla participação das crianças em suas próprias 

culturas e na cultura dos adultos.  Como atores sociais, as crianças produzem as culturas 

infantis, que têm ocupado espaço nas discussões sobre crianças e infâncias promovidas pelos 

teóricos da Sociologia da Infância, não só na Europa, mas também no Brasil. 

  Nesse sentido as brincadeiras infantis assumem especial importância para a 

compreensão desse universo particular, porque ao brincar as crianças produzem cultura na sua 

relação com os pares. O significado de “pares” não está atrelado apenas às crianças da mesma 

faixa etária, pode ser um grupo multietário, como crianças que brincam na rua. Vejamos: 

 

As crianças não apenas contribuem ativamente para a cultura adulta e de sua 

própria infância de uma forma direta, no entanto. As crianças se apropriam 

criativamente das informações do mundo adulto para produzir sua 

própria cultura de pares. [...] O processo de reprodução interpretativa 

permite que as crianças tornem-se parte da cultura adulta- contribuam para a 

sua reprodução e extensão- por meio de suas negociações com adultos e da 

produção criativa de uma série de culturas de pares das crianças ( 

CORSARO, 2011, p. 53) (grifo nosso). 

 

As culturas de pares infantis não constituem mera imitação do “mundo adulto”, por 

meio da reprodução interpretativa elas colhem informações dos adultos e recriam “o seu 

mundo” de forma singular.   Essa capacidade de captar as informações do “mundo adulto” 

inicia-se nas rotinas culturais em família e se amplia quando as crianças passam a frequentar 

creches e pré-escolas.  

Nesse ponto as brincadeiras assumem sua importância, pois através delas as crianças 

tomam as suas próprias decisões e libertam-se das intervenções adultocêntricas. A Sociologia 

da Infância traz elementos que permitem dimensionar a importância da brincadeira para o 

desenvolvimento infantil. A brincadeira para as crianças é uma atividade muito séria, 

delimitadora da própria infância.  

 Segundo Corsaro, as Ciências Sociais como a Sociologia e a Psicologia 

marginalizaram as crianças, concebendo-as tão somente na perspectiva da socialização, com 

base nas teorias comportamentalistas e do desenvolvimento infantil. Para esse autor, a criança 
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não pode ser concebida como uma promessa para o futuro (devir), um ser incompleto ou 

meramente biológico em transição para a idade adulta, deve ser visto numa perspectiva 

histórico-social-cultural. 

 

2.2.4 A emergência da Sociologia da Infância no Brasil 

 

 No Brasil, não se pode falar de um campo consolidado da Sociologia da Infância, por 

esse motivo Abramowicz (2018) prefere designá-lo de Estudos da Infância. Florestan 

Fernandes teve um papel de destaque no Brasil ao percepcionar as crianças “enquanto atores 

sociais dignos de estudo” (A pesquisa desenvolvida por Florestan foi considerada como o 

ponto de partida para os Estudos da Infância no Brasil). Depois dele, seguiram-se pesquisas 

que oscilavam entre o assistencialismo e a repressão da delinquência infantil.  

Esses estudos trouxeram o traço peculiar da abordagem da infância, até então, na 

perspectiva da pobreza, da delinquência. Isso evidenciou que a criança era considerada 

“objeto” de intervenção estatal. Segundo Quinteiro, o trabalho de Florestan Fernandes, 

apresentou um olhar diferenciado, realçando o papel das brincadeiras como elemento das 

culturas infantis: 

 

Mas, ao que tudo indica, parece que a grande contribuição da Sociologia, no 

sentido de reconhecer a criança como um sujeito humano de pouca idade e 

um agente de socialização importante, vem de um trabalho realizado na 

década de 40 por Florestan Fernandes, no tempo em que a rua, além da 

família e da escola constituíam-se em lugares privilegiados da infância. 

Escrito originalmente em 1944 para o concurso Temas Brasileiros, 

instituído pelo Depto. De Cultura do Grêmio da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, este trabalho foi publicado 

em 1947 sob a denominação As ‘Trocinhas’ do Bom Retiro. Trata-se do 

registro inédito de elementos constitutivos das culturas infantis, captadas a 

partir de observações sobre grupos de crianças residentes nos bairros 

operários da cidade de São Paulo que, depois do período da escola, 

juntavam-se nas ruas para brincar [...] (QUINTEIRO, 2002, p. 8). 

 

 

 O traço distintivo da pesquisa do sociólogo Florestan foi a originalidade, a mudança 

do foco da criança imersa em problemas sociais, ora necessitando de assistência do Estado, 

por causa da penúria, ora da reprovação estatal por causa das condutas ilícitas. Feitas essas 

ponderações, vale ressaltar que o referido estudo inaugurou o debate sobre as temáticas 

pertinentes á Sociologia da Infância no Brasil.  
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Na atualidade, o campo de Estudos da Infância houve a disseminação de diversos 

grupos de pesquisas nas universidades brasileiras, proporcionando um diálogo 

multidisciplinar sobre essa temática. A legislação brasileira avançou ao inserir essas 

concepções nos seus documentos oficiais, concebendo a criança não mais como reprodutora 

da cultura dos adultos, mas como ator social e sujeito de direitos. 

No Brasil, destacamos também os estudos desenvolvidos pela pesquisadora, já citada, 

Jucirema Quinteiro, da Universidade Federal de Santa Catarina, que sinalizou aspectos do 

surgimento de estudos sociológicos da Infância, no início da República, associados ao 

fenômeno do empobrecimento infantil.  Já na década de vinte, alcançou status jurídico e passou 

a ser tratado como categoria social, surgiu a expressão “menor” associado à infância pobre. 

Segundo Quinteiro (2002), o primeiro estudo do ponto de vista da Sociologia da 

Infância brasileira, ocorreu em 1939 elaborado por Sabóia de Lima, intitulado “A infância 

desamparada”. Na década de setenta, em São Paulo foi produzido outro estudo sobre a infância, 

encomendado pelo Juizado de Menores, denominado “A criança, o adolescente, a cidade”. Em 

1973, no Rio de Janeiro, foi realizada uma pesquisa “A delinquência juvenil na Guanabara”. 

 

2.2.5 De que brincar estamos falando? 

 

 Partindo do pressuposto de que o brincar é constituinte do ser humano, um demarcador 

da identidade e especificidade da infância, a vivência das brincadeiras nos espaços e tempos 

da Educação Infantil, traz uma série de benefícios, como a construção de significados, a 

libertação das intervenções adultocêntricas, interações, a imaginação, o movimento e a 

produção de cultura. 

 A brincadeira não é algo tão simples. Ela despertou o interesse das Ciências Sociais, 

por ser capaz de revelar a cultura e a história de um grupo social. Dessa forma, com o intuito 

de explicitarmos ontologicamente o significado do brincar e sua importância para o 

desenvolvimento integral da criança, trouxemos as contribuições de Kishimoto (2002), 

Huizinga (2000), Corsaro (2010), Brougére (1995) e Sarmento (2004).   

Com o avanço e consolidação dos estudos da Sociologia da Infância, as pesquisas e 

projetos desenvolvidos nessa área comprovaram a relação existente entre o brincar e as 

culturas infantis. Especialmente porque o “brincar é coisa séria!”. Segundo Sarmento (2004), 

a ludicidade é um dos eixos estruturadores das culturas infantis, junto à interatividade, a 

fantasia do real e a reiteração. 
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Na esteira da compreensão de Sarmento, o documento oficial mais importante, que 

disciplina a EI, fundou o brincar a eixo estruturante dessa etapa da Educação Básica, 

formando o tripé com o educar e cuidar indissociáveis, conforme Resolução nº 5 de 2009, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009, p.1). Com o 

brincar as crianças expressam a sua capacidade simbólica, seu sistema de valores, crenças e 

representações sociais, conforme aponta Sarmento (2004), e assim produzem cultura. De 

acordo com Delgado e Müller:  

 

A identidade das crianças é também identidade cultural, ou capacidade de 

constituírem culturas não totalmente redutíveis, às culturas dos adultos, 

Todavia as crianças não produzem cultura no vazio social, assim como não 

tem completa autonomia no processo de socialização. Isto significa 

considerar que elas têm uma autonomia que é relativa, as respostas e 

reações, os jogos sociodramáticos e as brincadeiras e as interpretações da 

realidade são também produto das interações com os adultos e com outras 

crianças (DELGADO; MÜLLER, 2005, p.164). 

 

Dessa forma, as brincadeiras, por serem um produto cultural, são elementos 

integrantes das culturas infantis, porque promovem as interações, a imaginação e sobretudo a 

socialização entre os pares e também com os adultos. Para o pesquisador francês Gilles 

Brougére (1995), corroborando com esse entendimento, ao contrário do que se concebe no 

senso comum, as brincadeiras não são naturais, decorrem da cultura. Eis o posicionamento de 

Brougére sobre o brincar:  

 

 [...] É preciso efetivamente romper com o mito da brincadeira natural. A 

criança está inserida desde o seu nascimento num contexto social e seus 

comportamentos estão impregnados por essa imersão inevitável. Não existe 

na criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de relações 

interindividuais, portanto da cultura. [...] A brincadeira pressupõe 

aprendizagem social [...] (BROUGÉRE, 1995, pp.97-98). 

 

A professora Tizuko Morchida Kishimoto começou a pesquisar o brincar desde os 

anos oitenta, no Brasil. Os seus estudos possibilitaram a compreensão do papel da brincadeira 

no desenvolvimento da criança e na Educação Infantil. Na obra “O Jogo na Educação 

Infantil”, devido à polissemia do termo “brincar”, Kishimoto (2002) fez distinções entre jogo, 

brinquedo e brincadeira. Para a autora: 

 
Existem termos que por serem empregados com significados diferentes, 

acabam se tornando imprecisos como o jogo, o brinquedo e a brincadeira. [...] 

O que oferece dificuldade para a conceituação é o emprego de vários termos 
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como sinônimos. [...] Para evitar essa indiferenciação neste trabalho, 

brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira, 

brincadeira como descrição de uma conduta estruturada, com regras e jogo 

infantil para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança. [...] Dar-se-

á preferência ao emprego do termo jogo, quando se referir a uma descrição de 

uma ação lúdica envolvendo situações estruturadas pelo próprio tipo de 

material como xadrez trilha e dominó [...] (KISHIMOTO, 2002 p. 2-7).  
 

 A diferenciação entre jogo, brinquedo e brincadeira fez-se necessária porque esses 

termos guardam similitude, mas não são idênticos e tem sido alvo de estudos multidisciplinares, 

notadamente da História, Psicologia, Filosofia, Antropologia e Sociologia, produzindo 

conhecimentos sobre esses fenômenos, como dimensões importantes no processo educacional. 

 A expressão “brincar”, muito utilizada no Brasil, não é unívoca. Outros países usam 

outros vocábulos para designar o brincar, como ludicidade em Portugal. Nos países de origem 

anglo-saxônica o vocábulo é to play, significando jogar ou brincar indistintamente. 

 Na legislação brasileira, em muitas situações, o brincar vem associado a play ligado a 

jogo e também associado aos direitos de liberdade, lazer, educação e cultura.  A lei, muitas 

vezes ao se referir ao direito à liberdade, está falando de brincar, pois ele constitui uma 

manifestação desse direito. 

 De acordo com Johan Huizinga (2000), em sua obra “Homo Ludens”, o ser humano 

“passou” de Homo sapiens, para Homo faber e coisificou-se, com a Revolução Industrial. 

Para esse autor, ao ser definido como sapiens ou faber, foi retirada sua dimensão lúdica, 

elemento constituinte do ser humano. Assim esclarece prefácio de sua obra: 

 
Em época mais otimista que a atual nossa espécie recebeu a designação de 

Homo Sapiens. Com o passar do tempo, acabamos por compreender que não 

somos tão racionais quanto a ingenuidade e o culto da razão no século 

XVIII, nos fizeram supor e passou a ser moda designar nossa espécie como 

Homo faber. Embora faber não seja uma definição do ser humano tão 

inadequada como sapiens, ela é, contudo, ainda menos apropriada do que 

esta, visto que pode servir para designar grande número de animais. Mas 

existe uma terceira função que se verifica tanto na vida humana, como na 

animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico de objetos: o jogo. 

Creio que depois do Homo faber, e talvez ao mesmo nível do Homo sapiens, 

a expressão Homo ludens, merece lugar em nossa nomenclatura 

(HUIZINGA, 2000, p. 3).  . 

 

  Com Huizinga, o Homo ludens foi suplantado pelo raciocínio (pensar) e pelo fabrico 

de objetos (trabalho). Para esse pensador, o jogo é um fenômeno cultural e inato, portanto, 

não pode ser negado. De forma semelhante, na sociologia da Infância, diversos autores 
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discutem como a nossa sociedade reprime e impede as crianças de vivenciarem essa função 

essencial na infância, a função lúdica. 

 De acordo com esse pensamento, o brincar ocupava um espaço maior na vida dos 

seres humanos, porém, com o passar do tempo, essa atividade passou a ser sacrificada em 

função de outras prioridades determinadas pela organização social.  Na contemporaneidade, 

com o utilitarismo ditado pela sociedade de mercado, a ludicidade e o brincar assumiram um 

lugar secundário, necessitando de comandos legais para ser vivenciado notadamente no 

ambiente escolar e em espaços públicos. 

 

 

2.3 ORDENAMENTO LEGAL:  CRIANÇAS ENQUANTO SUJEITOS DE DIREITOS 

 

 O campo de estudos da infância produziu percepções, imagens e concepções diversas 

sobre as crianças. Desta forma, passamos a analisá-la sob a perspectiva da criança enquanto 

sujeito de direitos, partindo da legislação implementada a partir de 1988, que incluiu 

conceitos de diversas áreas do conhecimento, sobretudo da Sociologia da Infância. 

 A lei não possui palavras inúteis, então numa perspectiva da hermenêutica jurídica 

(ciência da interpretação das normas), a positivação de direitos decorreu do embate das forças 

sociais, que “brigaram” pela inserção de determinado “direito” no texto legal. Dessa forma, 

no bojo das transformações sociais experimentadas no final do século XX, a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Crianças, da Organização das Nações Unidas (ONU), de 

1989, dispôs sobre a proteção da infância em nível internacional. 

 A Convenção utilizou o critério do limite etário para a demarcação do início da 

infância com o nascimento e o termo final dela, com a aquisição dos direitos cívicos, em seu 

artigo 1º, da seguinte forma: “Para efeito desta Convenção considera-se criança todo ser 

humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que em conformidade com a lei 

aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes” (BRASIL, 1989, p.2). 

 Além de definir a infância como uma fase, a Convenção representou um esforço da 

comunidade internacional no sentido de minorar a opressão que milhares de crianças, que 

sofriam violações de seus direitos fundamentais. De acordo com Sarmento e Pinto, tal 

situação deve-se aos:  

 

[...] outros factos que a realidade social não se transforma por efeito simples 

da publicação de normas jurídicas; as desigualdades e discriminação contra 
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(e entre) crianças assentam na estrutura social pelo que a proclamação de 

direitos, pese, embora o seu interesse e alcance, constitui, no quadro da 

manutenção dos factores sociais de desigualdade, uma operação com 

acentuada carga retórica, de efeitos em grande medida ilusórios [...] 

(SARMENTO; PINTO, 2008, p. 5). 

 

 Segundo Sarmento, o modo como as crianças foram percebidas, interferiu diretamente 

no respeito aos direitos fundamentais. A concepção de criança, como cidadã, que tem voz, 

que participa, é inteligente, foi amparada por inúmeros documentos legais brasileiros que 

regram a conduta do Estado, da família e da comunidade, no sentido de respeitar e fazer 

respeitar os direitos da infância.  

 Os direitos das crianças são direitos humanos, o que significa dizer, são todas 

vantagens e permissões inerentes à pessoa humana até 18 anos de idade, conforme o artigo 1º 

da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, da ONU, reconhecida por 196 

países, dentre os quais o Brasil é signatário.  

 A inserção da mulher no mercado de trabalho abriu caminho para a luta ao movimento 

feminista, por creches e pré-escolas, inclusive com a participação das próprias crianças. Há 

estudos no Brasil que discutem a importância da presença, das crianças nos movimentos 

sociais. De acordo com Macedo e Aquino: 

 

As crises cíclicas do capitalismo afetam a infância, e as crianças, muitas 

vezes, vivenciam a exploração, a opressão e a alienação nos colos de seus 

pais e mães. Mas, também vivenciam a luta pela transformação social. Há 

também experiências de grupos infantis, com participação ativa na luta por 

uma sociedade menos desigual, como O Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua- MNMMR e os Sem Terrinhas10 que realizam encontros e 

organizam protestos em defesa de seus diretos. No caso dos Sem terrinhas 

defendem também o direito à terra além das questões específicas da infância 

como o direito à educação no campo (MACEDO; AQUINO, 2016, p.874) 

 

 As crianças tiveram papel relevante na luta contra a desigualdade social no 

Movimento de Meninos e Meninas de Rua – MNMMR, os  Sem Terrinhas, Fraldas Pintadas, 

na luta por creches. A inserção das crianças nos movimentos sociais demonstrou que as 

crianças são atores sociais, participantes ativos na sociedade, como é possível verificar, a 

seguir, no cartaz de chamada para o 1º Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha: 
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Figura 1 – Cartaz do 1º Encontro Nacional das Crianças Sem Terrinha 

 
Fonte: http://www.mst.org.br/sem-terrinha 

 

 

O Estado Democrático de Direito, instaurado pela Constituição Federal de 1988, 

mudou paradigmas em relação aos direitos da infância, no setor público. Ao reconhecer o 

direito à educação como dever do Estado, inaugurou um período de ampliação de direitos 

humanos, que culminou com o reconhecimento da Educação Infantil, como primeira etapa da 

Educação Básica, conforme artigo 29 da Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

 Todavia, não bastava apenas o reconhecimento, era necessário o financiamento estatal 

para garantir a manutenção e expansão de uma educação infantil pública e gratuita com 

qualidade social. O governo federal ao criar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
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Ensino Fundamental (FUNDEF), em 1996, priorizou o Ensino Fundamental, garantindo o 

envio de recursos, e deixou a Educação Infantil de fora. 

Tal situação provocou desequilíbrio no sistema educacional e, em 2007, para sanar a 

omissão estatal, foi criado o FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, visando garantir recursos para 

essa etapa da educação. Inobstante, a criação do FUNDEB, a promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, no ano 2000, limitou os gastos públicos, o que ocasionou redução e 

investimentos dos municípios na Educação Infantil. 

 De acordo com Abramowicz (2018), existe uma visão equivocada sobre a destinação 

do percentual de financiamento para a EI, a saber: 

 

Desse modo há que se destacar que permanece a visão de que crianças 

menores, merecem políticas menores, pois um aumento 0,2 ponto percentual 

do PIB em mais de 10 anos mostra a posição que a educação infantil ocupa 

na política pública brasileira: um lugar inferior, já que o investimento nesse 

setor não é suficiente para atender nem 30% das crianças brasileiras 

(ABRAMOWICZ, p. 9, 2018). 

 

A EI tem experimentado, de forma mais contundente, os cortes, as reduções do 

financiamento e a redução visível da oferta de vagas em creches e pré-escolas, fato que só 

acentua a desigualdade social e obriga muitas vezes os cidadãos baterem nas portas do Poder 

Judiciário em busca de vagas.   

 

2.3.1 O brincar como direito humano integrante do sistema de proteção à infância 

 

 No tocante ao direito de brincar, destacamos que a lei não existe sozinha. Integra o 

sistema jurídico nacional. Este, por sua vez, está atrelado a um sistema internacional. Tal 

percepção é necessária para explicar como o direito do brincar passou a ser reconhecido como 

direito humano. De acordo com Ramos:   

 
Os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados 

indispensáveis, para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e 

dignidade, os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis à 

vida digna. Não há um rol predeterminado, desse conjunto mínimo de 

direitos essenciais a uma vida digna. As necessidades variam, e de acordo 

com o contexto histórico de uma época, novas demandas sociais são 

traduzidas juridicamente e inseridas na lista dos direitos humanos (RAMOS, 

2018, p. 28).  
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 Nessa direção, o fato do brincar tornar-se um direito humano, integrante de um sistema 

de normas jurídicas, decorre de sua existência no plano do sistema jurídico-formal. Advém do 

Legislativo e para concretizar-se, depende da ação do Poder Executivo Municipal, através da 

implementação das políticas públicas. Em outras palavras, o brincar, na instituição de Educação 

Infantil, é a materialização de uma política pública nacional de proteção à infância. 

 Para fundamentar a explicação anterior, tomamos como base o Pós-Positivismo 

jurídico, que prevê na aplicação do direito o respeito à hierarquia das normas.  Utilizamos 

como exemplo a “Pirâmide de Kelsen”. Segundo esse filósofo, a Constituição está no plano 

superior do sistema jurídico. As normas infraconstitucionais e infralegais estão localizadas na 

base da pirâmide. Essas normas encontram na “Lei Maior” seu fundamento de validade, sob 

pena de inconstitucionalidade. 

 Deste modo, as espécies legislativas, que na pirâmide se localizam abaixo da 

Constituição, são: Emendas Constitucionais, Tratados Internacionais de Direitos Humanos, 

Leis Complementares, Leis Ordinárias, Leis Delegadas, Medidas Provisórias e Resoluções. 

Dentre as espécies normativas mencionadas anteriormente, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n.º8.069/90, (Brasil,1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/96, (Brasil, 1996), são classificadas como leis ordinárias. 

 Essas leis citadas acima criam direitos e obrigações, portanto, devem guardar perfeita 

harmonia com o texto constitucional. Na figura abaixo apresentamos as espécies normativas 

com a representação da “Pirâmide de Kelsen”, uma vez que visualizamos o sistema jurídico 

brasileiro, no plano normativo, voltado para a proteção dos direitos da infância: 

 

Figura 2 – Hierarquia de normas “Pirâmide de Kelsen”: 

 
Fonte:https://id1suigeneris.wordpress.com/2015/05/20/kelsen-o-conceito-de-norma-fundamental/ Acesso 

em:10 jan. de 2019. 
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De acordo com a Figura acima, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, Resolução nº 5 de 2009, são normas infralegais. Elas se constituem como a última 

etapa para trazer a lei para o plano da realidade concreta, por meio de uma política pública. A 

inserção do direito de brincar pode ser apresentada de forma esquemática, através do mapa 

conceitual, exposto a seguir:  

 

Figura 3 – Mapa conceitual: O direito ao Brincar no Sistema Jurídico Brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pela Autora  
 

Oportuno destacar, ainda, que as normas jurídicas mencionadas anteriormente, que 

explicitam os princípios protetivos da infância, como os direitos à educação e ao de brincar, 

coadunam-se com os fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil, constantes 

no artigo 1º da CF/88: 

 

Art. 1ºA República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
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democrático de direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 

cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político [...] (BRASIL, 1988, 

p. 5). 
 

 Dentre esses fundamentos acima expostos, nos incisos II e III, que dispõem sobre a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana, veiculam implicitamente um comando para que a 

família, a sociedade e o Estado respeitarem crianças como atores sociais de pleno direito, 

detentores de um valor intrínseco, por serem pessoas em desenvolvimento.   

 

2.3.2 A emergência do direito de brincar 

 

  Analisamos a concepção de crianças e infâncias, nos documentos legais, elaborados a 

partir de 1988, que possuem relevância para a compreensão do brincar como direito humano e 

eixo estruturante da Educação Infantil. Apresentamos a seguir, os principais instrumentos 

legais, que integram o ordenamento jurídico brasileiro, com menção a alguns artigos 

referentes ao direito de brincar: 

 

• Declaração Universal dos Direitos da Criança. (ONU, 1959, princípio VII); 

• Constituição da República Federativa do Brasil (1988), Arts. 208, IV e 227; 

• Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (ONU, 1989) Art. 31;     

• Lei Nº8. 069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). Arts.1º ao 4º 

e 16, IV; 

• Lei Nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

Arts. 29 ao 31; 

• Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001; 2014); Lei Nº 10.172/2001 e Lei Nº 

13.005/2014; 

• Resolução Nº 5 de 17 de Dezembro de 2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1999; 2009) e os Pareceres que a fundamentam (1998; 

2009); 

• Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2005);  

• Política Nacional de Educação Infantil: direito das crianças, de zero a seis anos, à 

educação (BRASIL, 2005); 

•  A Lei Nº 11.104, de 21 de março de 2005 – Brinquedoteca em hospitais; 
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• Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006); 

• Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil 

(BRASIL, 2006); 

• Brinquedos e brincadeiras nas Creches (BRASIL, 2012); 

• Lei Nº 13.257/2016, Marco Legal da 1ª Infância (BRASIL, 2016); 

• Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017); 

• Lei nº 13.431/2017 (Lei do Depoimento sem Dano ou do Depoimento Especial). 

 

 Para entender a forma como tantas normas disciplinaram o brincar, esclarecemos, com 

fundamento no Pós-Positivismo, que qualquer tema jurídico deve ser estudado a partir da 

Constituição. Firmada essa premissa, a emergência da proteção à infância e da Educação 

Infantil, como primeira etapa da Educação Básica, foram compreendidas à luz dos Artigos 

205 e 227 e da Constituição Federal de 1988, respectivamente:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 68). 
 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, 

alimentação, educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, p.73) (grifo nosso). 
 

 O artigo 227 da CF/88, acima mencionado, foi considerado uma síntese da Convenção 

sobre os Direitos da Criança, aprovado pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1989. No referido artigo, destacamos a expressão “absoluta prioridade.” 

Essa inserção foi fruto da luta civil dos movimentos sociais ligados à infância e juventude, 

merecendo destaque o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), 

dentre outros. 

Inobstante, a proclamação do texto constitucional no artigo 205 da Constituição de 

1988, a ampliação do acesso de crianças pequenas e oferta de vagas em creches e pré-escolas 

dependeram da mobilização da sociedade civil organizada.  De acordo com Cerisara (1999) a 

compreensão do caráter educativo das instituições de EI, é historicamente construída: 
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Essa compreensão da especificidade do caráter educativo das instituições de 

educação infantil não é natural, mas historicamente construída, uma vez que 

ocorreu a partir de vários movimentos em torno da criança, do adolescente e 

da mulher, por parte de diferentes segmentos da sociedade civil organizada e 

dos educadores da área, devido às grandes transformações sofridas pela 

sociedade em geral e pela família em especial, nos centros urbanos, com a 

entrada das mulheres no mercado de trabalho. (CERISARA, 2002, p.328). 

 

A partir da promulgação “Constituição Cidadã”, por causa da sua ampla proteção aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, a criança passou a ser sujeito de direitos e alvo da 

proteção da família, da sociedade e do Estado. Assim a Lei n.8.069/90, materializou o artigo 

227 da Carta Magna, criando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), revogando o 

Código de Menores que vigorou na ditadura militar. 

 O diploma legal de proteção à infância e adolescência fundamentou-se na doutrina da 

proteção integral e a Lei n. 6.667/79, antigo Código de Menores, consagrou a doutrina da 

“situação irregular”. Essa lei utilizou a expressão “menor” para designar crianças e 

adolescentes que eram objeto de intervenção judicial. 

 O ECA, ao concretizar a doutrina da proteção integral, fez o elo entre a Constituição 

Federal e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, da ONU, de 1989, e as 

demais normas do ordenamento jurídico brasileiro e também às normas direcionadas à 

Educação Infantil. 

 Houve uma reformulação das políticas públicas para a infância no âmbito da 

federação. O microssistema de proteção à infância e à adolescência trouxe um repertório de 

direitos fundamentais, estabelecendo o direito de brincar, como expressão do direito à 

liberdade, no artigo 16, inciso IV:  

 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e 

estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; II - opinião e expressão; III - crença e culto religioso; IV - 

brincar, praticar esportes e divertir-se; V - participar da vida familiar e 

comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da 

lei; VII - buscar refúgio, auxílio e orientação (BRASIL,1990, art.16, grifo 

nosso). 

 

 O ECA proporcionou uma alteração em todo sistema jurídico brasileiro e foi seguido 

por diversos outras normas. Dentre os documentos que expressaram e consolidaram essa 

mudança de paradigma em relação às crianças, tratamos do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI) de 1998.   
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 Ele não tinha força de lei, trouxe orientações para a prática pedagógica em creches e 

pré-escolas. E incorporou as concepções mais recentes da Pedagogia, Psicologia, da 

Sociologia e da Antropologia sobre as especificidades do desenvolvimento infantil. O RCNEI 

trouxe expressamente uma concepção de criança, a saber: 

 
A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte 

de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. É 

profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas 

também a marca. A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de 

referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que 

estabelece com outras instituições sociais (Brasil, 1998 p.21).  

 

 Da leitura desse trecho do RCNEI, vislumbramos a concepção de criança como ser 

histórico e possuidor de direitos, apresentando certa congruência com o pensamento de Kramer:  

 

[...] a criança não pode ser mais considerada como um não-adulto, o quase 

adulto, o aluno incompleto, alguém que ainda não é! Ao contrário, ela deve 

ser percebida como sujeito social, pessoa, gente, cidadã que como tal, é 

determinada pelos aspectos históricos, econômicos, políticos e socioculturais 

no meio em que está inserida (KRAMER, 1992, p. 120). 

 

 O Referencial veiculou os seguintes princípios para a educação de crianças de zero a 

seis anos:  

O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas 

diferenças sociais, individuais, econômicas, étnicas, religiosas, etc.; os direitos 

das crianças a brincar como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil; acesso das crianças aos bens socioculturais 

disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 

expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética,  e à 

estética; a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção 

nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

atendimento aos cuidados especiais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade (BRASIL, 1998, p. 13). 

 

 Nesses princípios abordados pela RCNEI, percebemos a concepção do Ministério da 

Educação sobre as crianças de zero a seis anos. Destacamos principalmente o direito que elas 

têm a “experiências prazerosas dentro dessas instituições”, entre as quais se destaca o brincar. 

 Não obstante, as concepções importantes para o reconhecimento do educar, cuidar e 

brincar, o referencial foi construído sem a participação da sociedade civil, através das 

instâncias de participação e dos movimentos sociais. O referido documento atualmente foi 
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excluído da página do Ministério da Educação. CERISARA teceu severas críticas à forma 

como o RCNEI foi construído:  

 
Em outubro de 1998 a versão final do RCNEI foi divulgada sem que os 

apelos dos pareceristas por mais tempo para debates e discussões fossem 

atendidos. Outro aspecto que merece destaque é que o RCNEI atropelou 

também as orientações do próprio MEC, uma vez que foi publicado antes 

mesmo que as Diretrizes Curriculares Nacionais, estas sim mandatórias, 

fossem aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CERISARA, 2002, 

p.336). 

 

 Outro aspecto que descredenciou o RCNEI foi a sua elaboração antes das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. O RCNEI data de 1998, sendo, portanto, 

concebido onze anos antes das DCNEI. 

 O documento mais relevante para a Educação Infantil no Brasil são as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para A Educação Infantil (DCNEI), Resolução n.5, de 17 de dezembro 

de 2009. Divergente do RCNEI, as DCNEI são de observância obrigatória. Elas traçaram 

princípios, fundamentos, procedimentos e a proposta curricular para essa etapa da educação. 

De acordo com o Parecer nº 20 de 2009 do Conselho Nacional de Educação/Câmara da 

Educação Básica, a criança é: 

 
[...] centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e direitos que se 

desenvolve nas interações e práticas cotidianas a ela disponibilizada e por ela 

estabelecida, com adultos e crianças de diferentes idades e nos grupos e 

contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, 

brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa, conversa, 

experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas identidades, 

pessoal e coletiva, produzindo cultura (BRASIL, 2009 p. 1 ). 

 

 Percebemos, através dessa leitura, a concepção de criança, presente nas DCNEI, como 

uma criança concreta, ativa, protagonista, sujeito histórico e de direitos. De acordo com essas 

Diretrizes, cabe à Educação Infantil proporcionar às crianças a autonomia, a cidadania, 

ludicidade, atendendo aos princípios éticos, estéticos e políticos constantes no documento. 

 Ao analisarmos a legislação e documentos que normatizam a Educação Infantil, 

visualizamos a inter-relação entre o desenvolvimento infantil e o brincar, para as DCNEI, 

artigo 9º, caput, “as práticas pedagógicas da Educação Infantil, devem ter como eixos as 

interações e as brincadeiras” (BRASIL, 2009, p.4), claramente, a importância dessa atividade.  
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 Os Parâmetros de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, do MEC, de 

2006, são de extrema relevância para a elaboração do projeto de construção e reforma de 

espaços de Educação Infantil. Ele destaca a importância do papel do “espaço educador”.  

 Os cadernos de orientações pedagógicas, intitulados “Brinquedos e Brincadeiras nas 

Creches”, foi produzido pelo MEC, em 2012, com a participação da professora Dra. Tizuko 

Morchida Kishimoto e da Dra. Adriana Freyberger, arquiteta, com doutorado em educação. 

O documento tem o objetivo de implementar as DCNEI e reafirmar que as 

brincadeiras são constitutivas da infância. Para o MEC, a aceitação da brincadeira na 

Educação Infantil depende das seguintes condições: 

 
A aceitação do brincar como um direito da criança; Compreensão da 

importância do brincar para a criança [...]; criação de ambientes educativos 

especialmente planejados[...]; desenvolvimento da dimensão brincalhona da 

professora (BRASIL, 2012 p. 10). 
 

 Pela discussão apresentada até aqui, a importância do brincar na Educação Infantil foi 

evidenciada do ponto de vista da Sociologia da Infância e da legislação. Podemos fazer uma 

aproximação do brincar à prática pedagógica na EI, com o Círculo de Cultura proposto por 

Paulo Freire e as culturas infantis. O círculo pressupõe encontro entre pessoas, entre os pares. 

As culturas infantis são visíveis nas brincadeiras das crianças entre si, com os pares e também 

com os adultos.  

 No círculo de cultura, as pessoas refletem, pensam, expressam suas ideias, num 

movimento dialógico. De acordo com Freire (1959) apud Silva e Muraro, 2014, a existência 

ocorre numa perspectiva relacional, pois existir é muito mais do que viver, portanto a existência  

ocorre no encontro com outros seres humanos e as brincadeiras proporcionam esse encontro. 

 

2.4 ORDENAMENTO PEDAGÓGICO: POR UMA PEDAGOGIA DA INFÂNCIA 

 

 Essas reflexões nos remetem a pensar nas práticas pedagógicas que respeitem os 

modos de ser criança e suas infâncias, levando em consideração os pertencimentos sociais, de 

classe, étnicos e religiosos das crianças. Lançamos mão das contribuições dos seguintes 

autores para discutirmos a prática pedagógica na educação Infantil: Freire (2005); Vázquez 

(1968); De Ângelo (2007); Barbosa (2016); Cancian (2016); Tiriba (2018); Cerisara (2002).  

 A prática pedagógica na EI é relativamente recente, já que o reconhecimento desta 

etapa da educação como dever do Estado é fruto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional, datada de 1996. Dessa forma, a Pedagogia da pequena infância no Brasil é uma área 

ainda em construção.  

 De acordo com as DCNEI, as práticas pedagógicas da EI devem ser fundamentadas em 

dois eixos: as interações e as brincadeiras. “O brinquedo e a brincadeira são constitutivos da 

infância” (BRASIL, 2012, p 5.). Com o intuito de fortalecer as brincadeiras na EI, o MEC 

elaborou diversos documentos formadores, dentre eles “Brinquedos e Brincadeiras nas Creches”, 

com a contribuição da professora Tizuko Morchida Kishimoto, que traz a seguinte orientação: 

 

A brincadeira é, para a criança, um dos principais meios de expressão que 

possibilita a aprendizagem sobre as pessoas e o mundo. Valorizar o brincar 

significa oferecer espaços e brinquedos que favoreçam a brincadeira como a 

atividade que ocupa o maior espaço de tempo na infância (BRASIL, 2012, 

p.7).  

 

 As DCNEI estabelecem que a criança é o centro do planejamento curricular. E as 

propostas pedagógicas da EI devem adotar práticas com fundamento na concepção de 

crianças, definida nas Diretrizes. A criança é um sujeito histórico e detentora de direitos, que, 

nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009). 

O texto das Diretrizes apresenta um rol exemplificativo dos elementos que integram as 

interações, relações e práticas da EI, voltadas para as brincadeiras e interações. Essas ações 

das crianças e dos pares, em interação entre si e com os adultos, devem resultar numa 

brincadeira de alta qualidade, assim definida: 

 

[...] As crianças brincam de forma espontânea em qualquer lugar e com 

qualquer coisa, há uma diferença entre uma postura espontaneísta e outra 

reveladora de qualidade. A alta qualidade é resultado da intencionalidade do 

adulto que, ao implementar o eixo das interações e brincadeira, procura 

oferecer autonomia às crianças para a exploração dos brinquedos e a 

recriação da cultura lúdica [...] (BRASIL, 2012, p.8) 

 

O impacto positivo das brincadeiras na EI depende do planejamento, da organização 

do espaço e da seleção prévia de objetos e materiais. O inverso é a pouca ou baixa qualidade 

nas brincadeiras que podem ser decorrentes do desconhecimento sobre o real valor do brincar.  

 

A pouca qualidade, ainda presente na educação infantil pode estar 

relacionada à concepção equivocada de que o brincar depende apenas da 

criança, não demanda suporte do adulto, observação, registro nem 

planejamento. Tal visão precisa ser desconstruída uma vez que a criança não 
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nasce sabendo brincar. [...] Depois que aprende, a criança reproduz ou recria 

novas brincadeiras e assim vai garantindo a ampliação das experiências 

(BRASIL, 2012, p. 8).  
  

Com isso, entendemos que o reconhecimento da importância das brincadeiras e 

interações perpassa pelas questões da formação profissional, uma vez que a compreensão das 

especificidades da EI também decorre do conhecimento da Pedagogia da Infância. Há estudos 

que discutem a questão da impossibilidade dos cursos de Pedagogia capacitarem 

adequadamente educadoras para atuarem na EI e no Ensino Fundamental, pois os processos 

formativos das educadoras das creches e pré-escolas estão ainda em construção.  

Faremos umas considerações sobre o significado de ser professora da Educação Infantil, 

por se tratar de um tipo novo de docência, delineado pela Lei nº 9.394/96.   Sobre o modo de ser 

e formar docentes dessa etapa da Educação Básica, Barbosa fez a seguinte ponderação:  

 

Ser professora da Educação Infantil é exercer uma profissão nova, ainda em 

construção, que se forja no encontro entre (a) as teorias de formação 

docente, (b) as especificidades da prática cotidiana em creches e pré-escolas 

e (c) os saberes e os conhecimentos específicos da Educação Infantil. No 

Brasil, os cursos para a formação de professores de Educação Infantil, são 

muito recentes [...] (BARBOSA, 2016, p. 131). 

 

 Segundo a autora, a identidade das profissionais da Educação Infantil está em 

construção, principalmente por ter as seguintes especificidades: a indissociabilidade do cuidar 

e do educar, eixos norteadores das práticas pedagógicas e das interações e da brincadeira, da 

vulnerabilidade física, emocional e social das crianças. Essas qualidades exigem das 

professoras uma sólida formação profissional. 

 Outra singularidade da EI foi a presença predominantemente feminina na docência 

dessa etapa da Educação Básica. Sobre essa característica, Cerisara  (2002) destacou a 

concepção romântica da maternidade, como uma característica natural das mulheres.  Dado 

isso, a sub-remuneração e o trabalho voluntário, como decorrência de uma missão da mulher, 

“da mãe”. Com o advento da Lei nº 9.394/96, passou a valer a regra da formação específica 

para atuar nessa etapa da educação. Assim os contornos das profissionais que atuam na EI 

foram mudando, se delineando. 

 Para sustentarmos a nossa argumentação sobre prática pedagógica, dialogamos 

inicialmente com Freire (2005), com a sua obra Pedagogia do Oprimido, que também 

referenciou esta pesquisa. Mas cumpre destacar que o referido pensador não discutiu 

especificamente a Educação Infantil. Porém, discutiu a prática educativa como prática social. 
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 Todavia, de acordo com De Ângelo (2007 p.32) o fato de Freire não discutir 

Educação Infantil não evidenciou omissão ou desinteresse pelo tema. Vejamos: 

 
Contudo, isto não parece significar que a infância esteja ausente das 

preocupações de Freire. É preciso que se tome em conta que nas décadas de 

1950-60, a educação da infância fora da família não era uma preocupação 

dominante na América Latina. Nas suas obras Educação como prática da 

liberdade (1ª edição de 1966) e Pedagogia do Oprimido (1ª edição de 1970), 

que assinalam o início de sua produção escrita publicada, Freire procura 

discutir algumas das grandes emergências da América Latina, sobretudo 

àquelas que diziam respeito à alfabetização da sua população adulta, a quem 

maioritariamente, tendo sido negado o acesso mais básico ao estudo, 

consequentemente, estava excluída de sua participação política [...] (DE 

ÂNGELO, 2007, p. 32). 

 

 O autor, acima mencionado, destacou em pesquisa acurada na obra de Freire, a qual 

ousamos chamar de hermenêutica da obra freireana. De Ângelo (2007, p. 32) encontrou 

“determinados aspectos de sua pedagogia, que directa ou indirectamente, parecem fazer 

referência à educação de crianças”.  Assim, para Freire, a prática pedagógica é prática social e 

o educador tinha o papel fundamental de realizar a práxis libertadora:  

 
[...] Quando tentamos um adentramento no diálogo como fenômeno humano, 

se nos revela algo que poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. Mas, ao 

encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio 

para que ele se faça, se nos impõe buscar, também, seus elementos 

constitutivos. Esta busca nos leva a surpreender, nela, duas dimensões: ação 

e reflexão, de tal forma solidárias, em uma inserção tão radical que, 

sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a 

outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer que a 

palavra verdadeira seja transformar o mundo [...] (FREIRE, 2005, p. 89).  

 

 Freire, desse modo, associou o conceito de práxis à educação, fundada no diálogo. 

Essa expressão “diálogo” assumiu na obra desse autor um sentido inovador, para indicar as 

suas dimensões constitutivas, ação e reflexão. Sendo assim, a práxis pode ser entendida como 

uma forma de transformar o mundo através da ação educativa transformadora. 

 Sobre o conceito de práxis, Vasquez (1968), um dos pensadores do marxismo latino-

americano, em sua obra intitulada Filosofia da Práxis, explicitou que:  

 
Com Marx, o problema das práxis, como atitude humana transformadora da 

natureza e da sociedade, passa para o primeiro plano. A filosofia se torna 

consciência, fundamento teórico e seu instrumento. A relação entre teoria e 

práxis é para Marx teórica e prática; prática, na medida em que a teoria, 

como guia da ação, molda a atividade do homem, particularmente a 
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atividade revolucionária; teórica, na medida que essa ação é consciente ( p. 

117). 
    

 Dessa forma, segundo Freire, cabe ao educador o papel de problematizar a realidade 

(crítica), para levar os educandos à leitura do mundo, num processo dialético de ação-

reflexão-ação. 

Os problemas com a infraestrutura constituem graves empecilhos ao brincar na prática 

pedagógica, na Educação Infantil, Um espaço inadequado para as especificidades da infância 

limita o movimento e aprisiona as crianças. Sobre o aspecto da limitação do movimento, 

Tiriba destaca: 

 

Considerando a necessidade de cumprir o que a lei define como direitos das 

crianças, estabelecidos na Constituição Brasileira/1988, LDB/1996 e nas 

DCNEI/2009, a intenção vem sendo produzir uma organização temporal, 

espacial, relacional – tanto das IEIs quanto nos espaços de formação de 

educadores – que seja orientada pela vontade de potência. Assim focando a 

reflexão no cotidiano de creches e pré-escolas: que rotinas, que práticas 

pedagógicas potencializam, que práticas que oprimem? Obrigar ou insistir 

para que crianças de 2 anos permaneçam sentadas em rodinhas por mais de 

15 minutos – como temos observado em várias instituições, sob os mais 

variados pretextos, inclusive para contar-lhes belas histórias-, isso fortalece 

ou as oprime, isso é bom? (TIRIBA, 2018, p.196). 

 

 De acordo com o pensamento dessa autora, docência na Educação Infantil é complexa, 

pois exige competência técnica e política para produzir uma organização temporal, espacial, 

relacional, capaz de repensar o cotidiano das pré-escolas, - foco deste trabalho-, e evitar 

práticas que neguem a liberdade em relação às crianças e também às professoras. 

 Segundo Cancian (2016) devemos entender a docência na Educação Infantil na 

perspectiva social e geracional, pensada e construída com a participação de toda conjuntura 

educacional, conciliando teorias com vivências. A autora destacou, ainda, a necessidade de 

resistir às teorias que negam o corpo das crianças e também das professoras, propostas 

coisificantes, que cerceiam direitos na Educação Infantil. 
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3 CONTEXTO HISTÓRICO DA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada na instituição Municipal de Educação Infantil, localizada no 

município de Ilhéus-Bahia, um dos mais antigos do Brasil. Ele está localizado no Território de 

Identidade Litoral Sul (microrregião Ilhéus-Itabuna), na Costa do Cacau, com uma área 

territorial de 14.736,20 km, distante 462 km da capital do Estado. Possui um dos mais 

extensos litorais da Bahia; foi fundada em 1536, como “Vila de São Jorge dos Ilhéus” e 

elevado à categoria de cidade em 1881.  

 

Figura 4 – Mapa da microrregião Ilhéus-Itabuna 

 
Fonte: Blog da Prefeitura Municipal de Ilhéus, 2019.  

 

 A economia do município, desde a sua fundação, é eminentemente agrícola. 

Primeiramente, com lavoura de cana-de-açúcar, século XVIII; posteriormente com a 

monocultura do cacau e todos os seus consectários: o latifúndio, o coronelismo, o colonato, a 

concentração da riqueza nas mãos de uma aristocracia local. Esse modelo econômico entrou 

em colapso no final da década de 80, do século XX. 

 A lavoura cacaueira contribuiu para a preservação da Mata Atlântica, através do 

cultivo do “cacau cabruca”, que dependia dessa cobertura vegetal para sobreviver. O 

município conta com vários ecossistemas naturais, patrimônio histórico e arquitetônico, com 

fazendas, engenhos, casarões e igrejas. A população é de 176.341 moradores em 2017 e 

decresce anualmente. 
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 A despeito de toda riqueza do patrimônio histórico, estético e paisagístico, o coronelismo 

imprimiu suas marcas e travou o desenvolvimento da cidade. E, ainda hoje, sofre com a 

desigualdade social, com problemas infraestruturais. Há predominância de grupos políticos que se 

perpetuam no poder, descompromissados com o desenvolvimento local e regional, bem como, a 

melhoria da educação, da saúde e dos serviços públicos prestados à população. 

 

3.1 PERFIL DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 O lócus da pesquisa foi a instituição Municipal de Educação Infantil de Ilhéus, que no 

ano de 2017, completou 50 anos de pleno funcionamento. Essa instituição dedica-se 

exclusivamente a essa etapa da Educação Básica. Na época de sua fundação, era chamada de 

“Escola de Vidro”, e atendia aos filhos das classes alta e média de Ilhéus. Na atualidade, 

atende as crianças das classes populares de diversos bairros de Ilhéus, como Conquista, 

Nelson Costa, Teotônio Vilela, Iguape, dentre outros. 

 A instituição está localizada na Praça Florêncio Gomes, bairro Cidade Nova, próximo 

ao Estádio Mário Pessoa, ao Colégio Municipal Euzínio Lavigne (IME), à Escola Heitor Dias 

e ao Ginásio de Esportes. Essa instituição ofereceu 12 turmas, atendendo um total de 174 

crianças, com seis turmas no matutino e seis turmas no vespertino, com matrícula para 

crianças de 3 a 5 anos de idade. 

 

Figura 5 – Instituição Municipal de Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ilhéus24h.com. br,2019 
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3.2 PERFIL DAS PROFESSORAS 

 

 A instituição possui um quadro docente composto por doze professoras, sendo nove 

efetivas e três contratadas. No início desta pesquisa, integravam o quadro funcional duas 

coordenadoras pedagógicas, mas uma delas aposentou-se no mês de setembro e não houve 

substituição. Há ainda orientadora pedagógica, psicopedagoga, diretora e uma vice-diretora. 

Apresentamos abaixo o quadro com o perfil das participantes da pesquisa: 

 

Quadro 1 - Perfil das participantes da pesquisa 

Quantidade 

De 

participantes 

Idade Graduação Pós-

graduação 

Tempo de 

magistério 

Tempo 

na 

Educação 

Infantil 

Tempo na 

Instituição 

1- 54 Filosofia Psicopedagogia 30 anos 15 anos 09 anos 

2- 37 Pedagogia           - 11anos 08 anos 01 ano 

3- 40 Pedagogia           -  - 07 anos 02 anos 

4- 41 Pedagogia Psicopedagogia 2 anos 02 anos 06 meses 

5- 44 Pedagogia Gestão 

Educacional 

15 anos 15 anos 15 anos 

6- 36 Pedagogia            - 12 anos 12 anos 10 anos 

7- 57 Pedagogia            - 17 anos 15 anos 15 anos 

8- 30 Pedagogia            - 4 anos 03 anos 06 meses 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 Nesta pesquisa, participaram doze professoras. Por serem todas do sexo feminino, 

consideramos desnecessário constar a coluna “sexo”, pelo motivo explicitado. Das doze 

professoras participantes, duas entraram no plano municipal de aposentadoria, por isso 

deixaram de participar dos “Diálogos do brincar” e duas professoras não nos informaram 

esses dados. Por esse motivo, no quadro acima constam oito professoras. 

 Integra também à instituição de Educação Infantil o pessoal de apoio, dividido em 

quantidade igual para cada turno respectivamente, a saber: duas prestadoras de serviço na 

limpeza, dois porteiros e duas merendeiras. Há três fiscais de pátio, distribuídos nos dois turnos.  
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4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para Franco (2005), a P-A constitui um mosaico de abordagens teórico-metodológicas.  

De acordo com Jean Dubost apud Barbier (2007) há uma variedade de tipos de pesquisa-ação, 

por esses motivos apresentaremos aqui, seus principais aspectos e, em seguida, a 

especificidade da pesquisa-ação existencial. 

Conforme Tripp (2005), a P-A é uma das diferentes formas de investigação-ação, 

definindo-a como um “termo genérico para qualquer processo que siga um ciclo no qual se 

aprimora a prática pela oscilação sistemática do agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela” (TRIPP, 2005, p.445). Miranda (2012) destaca que a P-A é um tipo da 

investigação científica dos fatos sociais, que exigem intervenção do pesquisador com o 

escopo de sanar problemas ou criar novos hábitos. 

A P-A possibilita a superação da mera reflexão teórica, característica da pesquisa 

clássica em Ciências Sociais. Com apoio em Silva e Miranda (2012), tal perspectiva opõe-se 

às noções positivistas de racionalidade, objetividade e verdade absoluta.  Assim, esse 

paradigma de entendimento da realidade pode ser compreendido do seguinte modo:  

 

Nesta vertente, a realidade social é investigada e interpretada por meio de 

referenciais teórico-metodológicos abertos e flexíveis, os quais devem 

explicitar os conflitos e contradições inerentes ao contexto sócio-histórico-

cultural. Trata-se de paradigma científico de natureza qualitativa, que não 

nega as importantes contribuições da perspectiva clássica, porém estabelece 

os novos princípios para a produção de conhecimento (SILVA e 

MIRANDA, 2012, p.14). 

 

Essa possibilidade de investigar a realidade social, valendo-se de métodos abertos e 

flexíveis, decorre, consoante com Silva e Miranda (2012), da aceitação e evolução da pesquisa 

qualitativa, pois a P-A é fruto dessas novas alternativas para a produção do conhecimento.  

Para (André e Gatti, 2008, p. 2), esse tipo de investigação decorreu da insatisfação 

com método de pesquisa das ciências físicas e naturais. Dessa forma, a abordagem qualitativa 

em Ciências Sociais proporciona:  

 

[...] Essa modalidade de pesquisa veio com proposição de ruptura do círculo 

protetor que separa o pesquisador de pesquisado, separação que era garantida 

pelo método rígido e pela clara separação de um objeto, condição que o 

pesquisador assume a posição de ‘cientista’, daquele que sabe e os pesquisado 

se tornam dados – pelos comportamentos, falas, respostas, discurso, 
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narrativas, etc, traduzidas em classificações rígidas ou números, numa posição 

de impessoalidade. Passa-se a advogar na nova perspectiva a não neutralidade, 

a integração contextual e compreensão de significados nas dinâmicas 

histórico-relacionais (ANDRÉ; GATTI,2008, p.4).  

 

Assim, conforme a explicação anterior, a P-A, aplicada à investigação educacional, 

não se propõe tão somente a teorizar, mas preconiza uma mudança de costumes, hábitos, 

mediante a tomada de consciência da realidade na qual determinado grupo está imerso. Nesta 

pesquisa nos propusemos a compreender e transformar, dentro das limitações temporais e 

circunstanciais da pesquisa, a prática pedagógica em relação ao brincar, das professoras da 

instituição municipal de educação infantil.  

A P-A difere da pesquisa convencional, pois além da investigação e reflexão teórica, 

realiza uma ação no campo (SILVA e MIRANDA, 2012). Para melhor explicitar a noção de 

P-A tomamos as palavras de Michel Thiollent (1986), segundo o qual a P-A integra dois 

objetivos ao mesmo tempo: o do conhecimento e o prático. O primeiro diz respeito à obtenção 

de informações e reflexão sobre o objeto de estudo e o segundo refere-se ao levantamento de 

soluções para a transformação da situação na qual o grupo pesquisado está envolvido. Para 

Miranda, a P-A pode ser concebida da seguinte maneira:  

 

[...] os princípios básicos da pesquisa-ação concebem uma nova perspectiva 

de pesquisa, cujas etapas de desenvolvimento pretendem orientar o 

pesquisador e não determinar suas ações. Não se trata de uma metodologia 

com etapas definidas a priori, mas sim de etapas organizadas pelas 

demandas que emergem do processo investigativo (SILVA e MIRANDA, 

2012, p. 18).  

 

4.1CONCEITO E FINALIDADE DA PESQUISA-AÇÃO EXISTENCIAL 

 

 No presente trabalho, a investigação da prática pedagógica em relação ao brincar foi 

desenvolvida com base na P-AE, fruto dos estudos de René Barbier, professor de Ciências da 

Educação da Universidade de Paris 8, que passou a desenvolver a pesquisa-ação pedagógica 

no início dos anos 70 e é também autor de obras fundamentais para a P-A.  

A obra de René Barbier, intitulada “Pesquisa-Ação”, foi inserida no terceiro volume 

da Série Pesquisa, na qual a professora Bernadete Gatti fez a apresentação, trazendo valiosas 

considerações a respeito da P-A desenvolvida por Barbier.  Ela explicou a nova perspectiva 

que o “autor chama de pesquisa-ação existencial, fazendo uso da escuta sensível, da ideia de 

pesquisador coletivo, da complexidade.” (BARBIER, 2007,p. 12). 
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A professora Bernadete Gatti destacou conceitos fundamentais que integram essa 

vertente da P-A. A PA-E ontologicamente é também P-A, porém com a especificidade de ser” 

existencial” decorrente da vinculação desse pensador ao Existencialismo de Sartre. Barbier 

explica o significado de “existencial”:  

 

[...] É verdade que o meu tipo de pesquisa-ação é peculiar, e eu o defino 

como ‘existencial’ [...]. Desse ponto de vista as pesquisa-ações que eu 

empreendo tratam, há anos, de temas enraizados na afetividade humana 

(nascimento, amor e paixão, velhice, morte, sofrimento, autoformação, vida 

social alternativa, interculturalidade (BARBIER, 2007, p.67).  

 

Num parágrafo dedicado a implicação histórico-existencial do pesquisador, 

eu associava a práxis, definida como um processo de transformação do 

mundo pelo homem engajado e do qual ele é um dos elementos associados, a 

um projeto sartriano – verdadeira vitamina significante dessa práxis 

(BARBIER, 2007, p 59). 

 

O representante da P-AE fez questão de deixar clara a vinculação de sua perspectiva 

teórica ao existencialismo de Sartre, e essa aproximação com o existencialismo proporcionou 

a abertura para abordar uma diversidade de temas. 

Para nós, o fato de tratar de temas enraizados na afetividade humana, justifica a 

escolha da P-AE para elucidar o brincar cotidiano da prática pedagógica da instituição 

municipal de EI. Pois essa etapa da Educação Básica apresenta especificidades que tocam a 

afetividade humana, por tratar de professoras que lidam com crianças pequenas e a P-AE é 

capaz de investigar problemas numa dimensão pessoal e também comunitária. 

 Outro aspecto diz respeito à destinação irrisória de recursos públicos para a EI, pois 

há ingerências políticas locais, que produzem violações dos direitos da infância e das 

educadoras. Assim, consideramos a P-AE como a forma de investigação mais eficaz para 

estudar problemas educacionais, em contextos nos quais as pesquisas tradicionais não 

conseguem penetrar. 

No presente trabalho, consideramos que o estudo da prática pedagógica em relação ao 

brincar no cotidiano escolar, com as “lentes” da P-AE, seria a opção metodológica mais 

apropriada para elucidar o nosso objeto de estudo. Assim, empreendemos a pesquisa com base 

na P-AE, aliada aos fundamentos teórico-metodológicos de Paulo Freire e categorias 

Freireanas para analisar os dados coletados.  

A P-AE não é uma simples transfiguração da sociologia clássica, mas exige uma mudança 

de atitude da pesquisadora em relação ao objeto da pesquisa e das participantes do estudo; é uma 
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forma diferenciada de fazer e conceber pesquisa. Inclui pesquisa e ação, buscando a união 

dialética entre teoria e prática. Barbier traz a seguinte definição de pesquisa-ação: 

 

Trata-se de pesquisas nas quais há uma ação deliberada de transformação da 

realidade: pesquisas que possuem um duplo objetivo: transformar a realidade 

e produzir conhecimentos relativos a essas transformações. (...) Uma 

concepção clássica de pesquisa-ação consiste em pensar que essa nova 

metodologia somente é um prolongamento da pesquisa tradicional em 

Ciências Sociais. [...] (BARBIER, 2007, p. 17).  
 

 Dessa maneira, a pesquisa-ação é pedagógica, pois visa a transformação da realidade 

na qual o grupo pesquisado está imerso, e é política, por oportunizar a formação para a 

cidadania. A pesquisa-ação existencial propõe uma leitura múltipla e multirreferencial das 

situações humanas (BARBIER, 2007). 

Segundo René Barbier, a atitude do pesquisador não é a de “isolar” o seu objeto de 

estudo em um tubo de ensaio, mas de participar ativamente na solução de um problema 

concreto, de um determinado grupo social. Vejamos:  

    
Os sujeitos não são mais ratos de laboratórios, mas pessoas que decidiram 

compreender ou lutar e não aceitam ser privados das análises ligadas às 

informações transmitidas aos pesquisadores e diretamente saídas de suas 

tragédias cotidianas (BARBIER, 2007, p. 65).  

 

 Na P-AE, o pesquisador não se distancia do seu objeto de pesquisa, como nas Ciências 

Exatas, mas aproxima-se, identifica-se, a ponto de “confundir-se”, no sentido próprio de 

fusão, de interligação ou pertencimento ao objeto, porém sem comprometer o rigor científico. 

Nessa vertente não se pesquisa “sobre os outros”, mas sempre “com os outros” (BARBIER, 

2007), pois o diálogo e ação-reflexão-ação integram todas as etapas da pesquisa. 

 

4.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção, abordamos o caminho percorrido para o desenvolvimento desta pesquisa, 

tomando como base o diagrama abaixo, que sintetiza o processo da P-AE. Para investigarmos 

a prática pedagógica em relação ao brincar, na instituição municipal de EI, com crianças entre 

quatro e cinco anos de idade, percorremos as etapas que compõem o diagrama a seguir:  
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Figura 6 – Diagrama: Pesquisa – Ação Existencial 

 

 

Para Barbier (2007), essas noções entrecruzadas evidenciam meio praxiológico para unir 

pesquisa e ação, uma vez que a P-AE pretende não apenas produzir conhecimento sobre o objeto 

de estudo, mas também transformar a realidade com o conhecimento. As noções entrecruzadas no 

diagrama não aparecem numa sequência linear para evidenciar o movimento dialético e contínuo 

de ação-reflexão-ação (abordagem em espiral), nas etapas da investigação realizada. 

 O referido autor utiliza a expressão noções entrecruzadas pelo seguinte motivo: 

 

[...] A ideia de noção parece-me mais apropriada para a pesquisa-ação que 

não é uma nova disciplina em Ciências Sociais, mas uma maneira filosófica 

de existir e de fazer pesquisa interdisciplinar para um pesquisador implicado 

(BARBIER, 2007, p. 31). 

 

Fomos para o campo empreender uma pesquisa que não pode ser considerada um 

modismo (BARBIER, 2007, p.32) mas exige uma transformação na atitude do próprio 

pesquisador, para realizar uma P-AE pessoal e comunitária, integrando os três aspectos do ser 

humano: corpo, alma e espírito. Pelo fato de a P-AE valorizar a subjetividade humana e 

possuir métodos flexíveis, o caminho se construiu na própria caminhada.  

O ponto de partida da P-AE constitui-se no reconhecimento de um problema que afeta 

um grupo, uma organização ou uma comunidade. No caso específico desta pesquisa, o 

problema reside na prática pedagógica em relação ao brincar. Esse direito humano integra o 
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tripé indissociável da EI, qual seja: educar, cuidar e brincar. Ele é também eixo estruturante 

desta etapa da educação. 

Todavia fatores microssociais, referentes à prática pedagógica no interior da 

instituição educacional, e macrossociais, concernentes às políticas públicas direcionadas à EI, 

interferem diretamente na limitação do direito ao brincar. Esses fatores revelam a 

complexidade do real. Para Barbier (2007, p.87) “o ser humano é uma totalidade dinâmica, 

biológica, psicológica, social, cultural e cósmica”, portanto não pode ser subdividido ou 

“isolado” como prescreve o positivismo.  

Dessa forma, o paradigma da complexidade concebe o ser humano na perspectiva da 

totalidade. Posto isso, o nosso olhar sobre a prática pedagógica na instituição pesquisada 

buscou levar em consideração esse paradigma, pois diversas variáveis interferem na 

configuração de um problema que atinge o grupo pesquisado. 

Pelo fato do objeto da P-AE ser estudado em um contexto histórico, social e cultural 

(paradigma da complexidade), o espírito que permeia a P-AE consiste numa abordagem em 

espiral (BARBIER, 2007). O que significa dizer que há uma reflexão permanente sobre a ação: 

 

[...] Todo avanço em pesquisa-ação implica o efeito recursivo em função de 

uma reflexão permanente sobre ação. Inversamente, porém, todo segmento 

de ação engendre ipso facto um crescimento do espírito de pesquisa.  [...] É o 

espírito da multirreferencialidade. [...] Assim, na ação, o pesquisador passa e 

repassa seu olhar sobre o ‘objeto’, isto é, sobre o que vai em direção ao fim 

de um processo realizando uma ação de mudança permanente [...] 

(BARBIER, 2007, p.116).   

 

 Dessa forma, tanto apoiada nas ideias de Barbier como nas ideias de Freire, a reflexão 

sobre as ações foi desenvolvida para iluminar o objeto de estudo e seguiram o movimento 

dialético da ação e reflexão, durante todo o percurso da pesquisa. Esse movimento 

desenvolveu-se no processo P-AE e possui uma acepção muito particular. Assim, na ótica da 

P-AE, processo tem o seguinte significado: 

 

Um processo é uma rede simbólica e dinâmica. Apresentando um 

componente ao mesmo tempo funcional e imaginário, construído pelo 

pesquisador a partir de elementos interativos da realidade, aberta à mudança 

e necessariamente inscrita no tempo e no espaço (BARBIER, 2007 p.111). 

 

 Para Barbier, o processo se dá em tempo e em espaço e deve ser avaliado 

continuamente. A P-AE não comporta prazo determinado, mas, para atender aos prazos 

acadêmicos, realizamos recorte temporal para a consecução da pesquisa. De acordo com esse 
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pensador, na interpretação do processo acima referido “são empregadas diversas lógicas 

paradoxais e pluridisciplinares” (BARBIER, 2007, p.113), que decorrem da 

multirreferencialidade. 

 Outra noção que integra o centro do diagrama “noções entrecruzadas” é a autorização, 

que na P-AE é integral, ganha um sentido muito particular, denominada de “autorização 

noética”, o que significa dizer:  

 

Por meio dos processos de ação, visando resolver questões existenciais, ao 

mesmo tempo pessoais e comunitárias, a pesquisa-ação deveria resultar num 

aumento do discernimento de cada participante. Não se trata, pois de 

produzir mais “saber”, mas de melhor “conhecer” a realidade do mundo tal 

qual nós a percebemos nas nossas interações (BARBIER, 2007, p. 115). 

 

Desse modo, na P-AE, os participantes não recebem conhecimentos de quem 

pretensamente “sabe”, mas são desafiados a serem autores do próprio desenvolvimento pessoal, 

buscando por meio dos diálogos e das interações soluções para um problema coletivo. 

Fixadas as primeiras noções do diagrama do percurso da P-AE, a saber: a 

complexidade, abordagem em espiral, processo, autorização e o problema concreto, que é o 

direito ao brincar na prática pedagógica da EI. Cabe ressaltar que o desrespeito a esse direito, 

causa sofrimento, desumaniza e interfere diretamente na qualidade de vida e no 

desenvolvimento das crianças pequenas. Reconhecido o problema. o próximo passo foi a 

construção do projeto. 

 Em cumprimento às exigências acadêmicas e institucionais, elaboramos e 

submetemos o nosso projeto de pesquisa ao Comitê de Ética da Universidade Estadual de 

Santa Cruz. Com a aprovação, formalizamos o pedido de realização do estudo junto à 

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC).  Com o aceite da Secretaria de Educação, 

contatamos a instituição de EI para a apresentação do projeto e contratualização.  

A contratualização fez “nascer” o pesquisador coletivo.  Nesta perspectiva, fundada no 

existencialismo de Sartre, o individual não é estritamente individual, mas também coletivo. 

Para Sartre (1970) o ser humano ao ser responsável por si, é também responsável por todos os 

seres humanos. Barbier, desse modo, define pesquisador coletivo:  

 

[...] O pesquisador coletivo é um grupo sujeito de pesquisa constituído por 

pesquisadores profissionais (provenientes de organismos de pesquisa ou de 

universidades) e por membros que gozam de todos os privilégios (mas 

particularmente implicados), da população vinculada à investigação 

participativa (BARBIER, 2007, p. 103). 
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Assim, o pesquisador-coletivo é o grupo-sujeito, que aceitou integrar a pesquisa, com 

a assinatura do instrumento denominado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- 

TCLE. Essa “dimensão coletiva envolve a participação ativa de um grupo envolvido” 

(BARBIER, 2007, p.71). Nesta pesquisa, as professoras que aceitaram livremente participar 

da pesquisa formaram o grupo pesquisador coletivo, juntamente com as pesquisadoras 

profissionais da UESC. A formação do GPC é fundamental para o desenvolvimento da 

investigação de acordo com Miranda:  

 

Se a pesquisa-ação é por natureza interativa, comunicativa e dialógica e seu 

potencial praxiológico depende da qualidade da interação, o pesquisador não 

pode desconsiderar que ao entrar em uma instituição escolar está entrando 

em um espaço historicamente situado e culturalmente determinado (SILVA e 

MIRANDA, 2012, p. 21).  

 

De acordo com o pensamento acima, a possibilidade de produção de conhecimentos, 

enquanto a pesquisa se desenvolve e a possibilidade do surgimento de ações para solucionar o 

problema coletivo, depende muito do perfil do GPC. Existem instituições educacionais mais 

abertas às mudanças, mais dispostas a pensar criticamente as suas condições concretas de 

trabalho. Logo, algum tipo de mudança ou solução para os problemas levantados variam de 

acordo com o grupo. 

Na instituição de EI, após a aquiescência da gestora, fomos direcionadas para a 

coordenação pedagógica.  Com mediação da coordenadora pedagógica, o único horário 

disponibilizado foi nas reuniões das Atividades Complementares (AC), quinzenalmente. 

Passamos pelas instâncias de poder para nos aproximarmos do possível grupo-sujeito. De 

nossa parte havia uma expectativa em relação à resposta do grupo, diante de uma metodologia 

inovadora e desconhecida. 

Inicialmente, houve uma resistência por parte das professoras, porque muitas rejeitam 

pesquisas acadêmicas, pelo temor da exposição pessoal, pelo temor do preenchimento de 

longos questionários. Destacamos que toda pesquisa envolve riscos, que com a P-AE não era 

diferente, mas empreendemos todos os esforços para minimizá-los. Demonstramos empatia, 

ressaltando que esse tipo de pesquisa estava firmada na escuta sensível, nos diálogos e na 

ação-reflexão-ação. Esse tipo de escuta significa: 

 

A escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. Ela não 

julga, não mede, não compara. Ela compreende sem, entretanto, aderir às 

opiniões ou se identificar com o outro, com o que é enunciado ou n. A escuta 

sensível afirma a coerência do pesquisador. Este comunica suas emoções, 
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seu imaginário, suas perguntas, seus sentimentos profundos [...] (BARBIER, 

2007, p. 94). 

 

 A partir da exposição acima, destacamos que o nosso papel não era fazer um 

julgamento das professoras, mas, como GPC, buscarmos soluções para o problema do brincar 

na instituição de EI. Para tanto, lançamos mão da escuta, numa atitude de respeito ao grupo-

sujeito. Com a leitura minuciosa do TCLE e diálogo sobre P-AE, conversamos sobre a ética 

na pesquisa, sobre as etapas e convidamos as professoras para uma caminhada de reflexão e 

de possíveis mudanças na prática pedagógica em relação ao brincar. 

 Explicamos sobre a gravação e/ou filmagem dos encontros para a análise dos dados 

coletados. Destacamos que a avaliação e a negociação seriam permanentes ao longo da P-AE, 

porque a aprendizagem integrava todo o processo de investigação. Ressaltamos com apoio no 

pensamento de Freire que: 

 

[...] Não se trata de ter nos homens o objeto de investigação, de que o 

investigador seria sujeito. O que se pretende investigar, realmente, não são 

os homens, como se fossem peças anatômicas, mas seu pensamento-

linguagem referido à realidade, os níveis de percepção desta realidade, a sua 

visão de mundo [...] (FREIRE, 2005, p. 101). 

 

No desenvolvimento da pesquisa, dialogamos sobre as categorias freireanas utilizadas 

para a compreensão do objeto de estudo, a saber: situações-limites, atos-limites e inédito 

viável. Esclarecemos que tais categorias contribuem para o aprofundamento da análise do 

brincar na instituição educacional, porque o brincar é um exercício da liberdade infantil, como 

amplamente discutido anteriormente, mas podem existir circunstâncias na prática pedagógica, 

que cerceiem a vivência plena desse direito humano. Esses condicionamentos à liberdade são 

designadas na teoria pedagógica de Freire de situações-limites:  

 

Ao se separarem do mundo, que objetivam, ao separarem sua atividade de si 

mesmos, ao terem o ponto de decisão de sua atividade em si, em suas 

relações com o mundo e com os outros, os homens ultrapassam as 

“situações-limites”, que não devem ser tomadas como se fossem barreiras 

insuperáveis, mais além das quais nada existisse [...] (FREIRE, 2005, p. 

104). 

 

Com base no pensamento anterior, as situações-limites são barreiras que impedem a 

liberdade humana, mas não devem ser concebidas como intransponíveis. Freire sublinha que 

as referidas situações não são em si mesmas geradoras de desesperança, mas a percepção que 

se tem delas podem produzir desesperança. 
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 Continuamos buscando esboçar o desenho metodológico da pesquisa. Primeiramente 

o levantamento das situações-limites em relação ao brincar na prática pedagógica, para em 

seguida tratarmos da possibilidade de surgimento dos atos-limites, com a problematização da 

realidade educacional. Para Freire (2005), os atos-limites são respostas transformadoras, uma 

postura decisória para o enfrentamento dos obstáculos, criando história, fazendo-nos seres 

histórico-sociais.  

Na investigação-ação de Freire (2005, p. 29), “o diálogo crítico e libertador supõe a 

ação” para a superação de uma situação desumanizante. A superação da desumanização do 

GPC, na instituição de EI, tem o potencial de criar a categoria do inédito viável. A educação 

como prática da liberdade para Freire consiste na realização da vocação ontológica do ser 

humano: o ser mais. O inverso dessa condição configura a opressão, alijando o ser humano da 

liberdade, pelas suas condições concretas de existência.  

O inédito viável é o sonho utópico de concretização da libertação da opressão por 

meio da ação-reflexão-ação. Ele é a concretização histórica do sonho almejado. Nesse sentido, 

buscamos desenvolver as etapas da pesquisa, buscando superar os conflitos e contradições 

inerentes ao processo de investigação. O inédito viável é uma categoria de análise desta 

pesquisa, mas não é uma condição sine qua non para a efetivação do estudo. 

Com base em fundamentos teórico-metodológicos desta pesquisa, o enfrentamento da 

opressão é uma escolha responsável do ser humano, que poderá optar pelo quietismo, 

imobilismo e recusar-se a sonhar com transformação da realidade. 

 

4.3 A PESQUISA-AÇÃO EXISTENCIAL E SUA VINCULAÇÃO AO 

EXISTENCIALISMO DE JEAN-PAUL SARTRE 

 

O existencialismo é uma doutrina filosófica que surgiu no século XIX, com as ideias 

do dinamarquês Soren Kierkgard (1813-1855). Somente no século XX, após a Segunda 

Guerra Mundial, o pensamento existencialista expandiu-se, sobretudo nos meios acadêmicos e 

eruditos, com o filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980), Heideegger (1889-1976), entre outros. 

No tratado filosófico “O Ser e o Nada”, Sartre lançou as bases do existencialismo moderno. 

Sartre foi um intelectual engajado e a sua contribuição não foi apenas no campo das 

ideias. Participou das lutas sociais do seu tempo, vivenciou os horrores da Segunda Guerra, 

chegou a viver em campo de concentração e é considerado um dos maiores pensadores do 
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século XX. Criticado por opositores ao existencialismo, respondeu-lhes, em uma de suas 

conferências, que se tornou a obra intitulada “O existencialismo é um Humanismo”, o seguinte: 

 

[...] Tais são várias acusações que procuro hoje responder e a razão que me 

levou a intitular essa pequena exposição de: “O Existencialismo é um 

Humanismo”. (...) De qualquer modo, o que podemos desde já afirmar é que 

concebemos o existencialismo como uma doutrina que torna a vida humana 

possível e que, por outro lado declara que toda verdade e toda ação implicam 

um meio de subjetividade humana [...] (SARTRE, 1970, p.5). 

     

A defesa de Sartre na referida conferência sintetizou os princípios básicos do 

Existencialismo e, com o final da Segunda Guerra em 1945, encontrou as condições para a 

sua difusão. Para o existencialismo sartreano a máxima que expressa essa teoria é “que a 

existência precede a essência ou se se preferir que é necessário partir da subjetividade” 

(SARTRE, 1970, p. 3). Para esse pensador, inexiste uma essência anterior à sua existência 

humana, que a defina e a determine. 

Por enquadrar-se na categoria dos existencialistas ateus, que descrêem em causas 

metafísicas da existência humana, por falar da “condenação à liberdade”, da responsabilidade 

pelas escolhas, da angústia, foi acusado pelos críticos de pessimista. Refutando as acusações 

da sua teoria de “enfatizar o lado negativo da vida humana”, Sartre respondeu: 

 

[...] Mas será que existe algo mais desesperançado do que o provérbio: “A 

caridade bem dirigida começa por si próprio? [...] São notórios os lugares-

comuns que podem ser utilizados neste assunto e que significam sempre a 

mesma coisa: não se deve lutar contra os poderes estabelecidos [...] 

(SARTRE, 1970, p.6) (grifo nosso). 

  

De acordo com afirmação anterior, as censuras dos oponentes ao existencialismo, na 

concepção de Sartre, decorriam não do pessimismo, mas do fato de deixar uma possibilidade 

de escolha para o ser humano. Na sua doutrina filosófica, o ser humano deve escolher como é 

que vai existir, criando os seus próprios valores. 

  O pensamento de Sartre opõe-se ao essencialismo platônico, cuja ideia central é de 

uma essência humana que precede a existência, assim cada pessoa teria um destino anterior 

predeterminado, uma finalidade a perseguir. Silva faz as seguintes considerações sobre o 

essencialismo: 

Para os essencialistas o caminho da verdade é previamente traçado, de modo 

que as forças espirituais e/ou ocultas influenciam determinantemente nossa 

existência. Na perspectiva essencialista, as escolhas são restritas, já que as 

decisões do ser estão fora do alcance humano. Assim, não há o que fazer 

para diminuir a desigualdade, a que uns nascem “naturalmente” para 
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comandar e outros para obedecer e servir os mais fortes. Só resta aos 

desfavorecidos se curvarem à essência daqueles que nasceram predestinados 

para o bem (SILVA, 2015, p. 79).   

 

 Segundo o pensamento acima transcrito, as relações sociais opressoras seriam um 

dado pronto e acabado, um destino inevitável, resultante da essência de cada ser humano. 

Contrariando a premissa essencialista, Sartre não concebia a realidade como imutável, porque 

na sua doutrina filosófica o ser humano é livre para fazer escolhas. 

A P-AE tem como fundamento filosófico o existencialismo de Sartre. Assim, preocupa-se 

com situações tidas como imutáveis, como a desigualdade social, por exemplo. Na P-AE, a 

mudança, a transformação e a solução de problemas coletivos são noções fundamentais para 

essa perspectiva metodológica:  

 

A pesquisa-ação visa a mudança de atitudes, de práticas, ide situações, de 

condições, de produtos, de discursos em função de um projeto-alvo (...) que 

exprime sempre um sistema de valores, uma filosofia de vida, individual e 

coletiva, suposta melhor do que a que preside a ordem estabelecida 

(BARBIER, 2007, p. 106). 

 

 Na P-AE, para mudança emergir depende da qualidade das interações, diálogos, 

debates da pesquisadora e participantes. Essa transformação depende da visão da realidade 

que as participantes conseguiram desenvolver; é um processo libertador (BARBIER, 2007). A 

liberdade é o tema central do existencialismo de Sartre; ser paradoxalmente condenado á 

liberdade significa dizer que não somos predeterminados por algo ou alguém. 

   Para Sartre, primeiro existimos para depois nos definirmos por meio das nossas escolhas 

e elas decorrem da nossa “condenação à liberdade”. As nossas escolhas nos conduzem à 

singularidade de quem somos: professoras, mães, estudantes e ativistas. De acordo com 

Sartre, o imobilismo é também uma escolha, quando nos quedamos aquém à opressão nas 

relações de trabalho, quando nos omitimos, silenciamos ou não questionamos. 

 Somos responsáveis pela ação e também pela inação, porque o ser humano constrói 

sua história. No existencialismo, a noção de responsabilidade liga-se ao conceito de 

subjetivismo, a saber: 

[...] Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não 

queremos dizer que o homem é responsável pela sua estrita individualidade, 

mas que ele é responsável por todos os homens. [...] Subjetivismo significa 

por um lado, escolha individual por si próprio e, por outro lado 

impossibilidade em que o homem se encontra de transpor os limites da 

subjetividade humana [...] (SARTRE, 1970, p.11-12). 
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Para Sartre, a incapacidade humana de ultrapassar os limites da subjetividade é o eixo 

central da sua teoria, porque ao escolher a si mesmo, o ser humano escolhe a todos os demais 

(SARTRE, 1970). Dessa forma, a nossa responsabilidade é muito maior porque engaja a 

humanidade inteira. Em outras palavras, nossas escolhas afetam a coletividade humana.  

O existencialismo tem esse traço distintivo de percepção do ser humano em sua 

relação com os demais; daí porque na P-AE o pesquisador não é apenas um sujeito individual, 

mas é um “grupo-sujeito”, é o “pesquisador coletivo” definido como:  

    

Fonte de informações de primeira mão e multiplicador, acelerador ou difusor 

da mudança, o pesquisador coletivo é o órgão por excelência da co-formação 

dos pesquisadores profissionais e dos pesquisadores técnicos. Criam-se, 

pouco a pouco, a confiança e a convibilidade entre os participantes 

(BARBIER, 2007, p. 105).  

 

 O “pesquisador coletivo”, designado nesta pesquisa de “Grupo Pesquisador Coletivo” 

GPC, compõe-se dos pesquisadores profissionais e dos pesquisadores técnicos, que pela 

investigação são necessariamente implicados. Barbier conseguiu agregar conceitos do 

existencialismo à P-A, criando um modus operandi ou uma maneira de implementar um fazer 

científico com uma feição nitidamente existencialista, por isso P-AE. 

  

4.4 VÍNCULOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS ENTRE BARBIER E FREIRE  

 

 É possível estabelecer uma articulação entre o pensamento de René Barbier e algumas 

categorias de Paulo Freire (1921-1997), apresentadas na “Pedagogia do Oprimido”, já que sua 

teoria pedagógica também está fundada no existencialismo. Dessa forma, em decorrência da 

filiação à mesma linha filosófica e pela característica da multirrefencialidade da P-AE, 

passaremos a analisar os vínculos teórico-metodológicos entre esses dois pensadores. 

Podemos encontrar diversos pontos de convergência entre Barbier e Freire. Paulo 

Freire trabalha com a investigação-ação porque as duas metodologias defendem a 

subjetividade e a intervenção. Neste quadro (Quadro 2, apresentado a seguir), os conceitos 

aparecem separadamente, para efeito de explicação, porém na prática acontecem durante o 

processo na dinâmica do desenvolvimento das etapas. 
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Quadro 2 - Vínculos teórico-metodológicos entre Barbier e Freire 

VÍNCULOS TEORICO-METOLÓGICOS ENTRE BARBIER E FREIRE 

CONCEITOS RENÉ BARBIER PAULO FREIRE 

1. DIÁLOGO X X 

2. SITUAÇÕES-LIMITE X X 

3. ATOS- LIMITES  X 

4.AÇÃO-REFLEXÃO-

AÇÃO 

X X 

5. TRANSFORMAÇÃO X X 

6. PRÁXIS X X 

7. LIBERTAÇÃO X X 

8. OPRIMIDO -- X 

9. MORIBUNDOS X -- 

10. MUDANÇA X X 

11. PROBLEMA X X 
Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Observando o quadro acima, podemos identificar que somente três categorias não 

pertencem a ambos os pensadores. Mas, ainda assim, são passíveis de correlação, por terem 

sentidos muito próximos. Para exemplificar essa afirmação, Paulo Freire utiliza a categoria 

“oprimido”, a qual não consta na obra de Barbier. Porém, toda a sua construção teórica dá-se 

na perspectiva de dignificar o grupo-sujeito, “de amenizar o sofrimento humano, resolver 

disfunções sociais,” propõe a “escuta das minorias em situação problemática” (BARBIER, 

2007, p 73.) o que evidencia a luta contra a opressão. Dessa forma, os conceitos do quadro 

acima exposto, serão discutidos no texto a seguir.  

  Todo o desenvolvimento da pesquisa foi mediado pelos diálogos. O diálogo é o ponto 

central em ambas as teorias, ele permeia todas   as etapas da P-AE. E no pensamento de 

Freire, esse conceito assume lugar central. Na P-AE, o diálogo possibilita a escuta dos 

participantes e “faz com que os inconciliáveis dialoguem numa lógica complementaridade 

antagônica”, conforme o princípio dialógico de Barbier (2007, p.90). 

 “A dialogidade é a essência de educação como prática da liberdade”, para (Freire, 

2007, p. 39), em uma sociedade na qual a dinâmica estrutural consiste na dominação das 

consciências, a teoria pedagógica de Freire sustenta-se na capacidade do ser humano de 

responsavelmente “dizer a palavra”. Mais uma vez as palavras assumem nas construções 

teóricas uma semântica muito particular. Então “dizer a palavra” significa:  

 

 Mas, para isto, para assumir responsavelmente sua missão de homem, há de 

aprender a dizer a sua palavra, pois, com ela, constitui a si mesmo e a 

comunhão humana em que se constitui, instaura o mundo em que se 

humaniza, humanizando-o.  Com a palavra o homem se faz homem. Ao 
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dizer a sua palavra, pois, o homem assume conscientemente a essencial 

condição humana [...] (FREIRE, 2005, p.12)  . 

 

No constructo teórico freireano, mediante o diálogo existencial, que decorre da 

conscientização o ser humano, aprende-se a dizer a palavra verdadeira, que é práxis. Ela 

consiste na responsabilidade de construção de um mundo comum em comunicação e 

colaboração com os outros homens (FREIRE, 2005). Dessa forma, na perspectiva desses 

dois autores, o diálogo possibilita a inserção crítica do ser humano no mundo, porque não 

existe P-AE sem uma ação concreta de transformação da realidade e tampouco diálogo sem 

ação e reflexão. 

O ser humano, sabendo-se livre, parte em busca da superação das situações- limites 

que são conceitos presentes na teoria desses dois autores. A P-AE, por ser também integral, 

não compartimentaliza o ser humano, mas concebe-o numa dimensão de complexidade. A 

partir das múltiplas situações humanas, Barbier assim define situações-limites:  

 

A pesquisa-ação existencial é talvez a que mais diretamente aborda as 

situações-limites da existência individual e coletiva. A morte, o nascimento, 

a paixão, a doença, a velhice, a solidão, a excentricidade, a criação...são 

campos de investigação que ela apreende com habilidade e compreensão 

(BARBIER, 2007, p. 74). 

 

 Barbier justifica a proposição anterior destacando que a P-AE é um modelo aberto da 

pesquisa-ação, que se presta a tratar das situações que limitam a liberdade humana, individual 

e coletivamente. Na perspectiva pedagogia liberadora, Freire ressalta que o ser humano vive 

“a contradição entre o querer ser e o temer ser”, porque a liberdade é uma conquista, que 

quando alcançada atinge a todos (FREIRE, 2005, p.19). 

 Para Freire, as situações-limites são dimensões desafiadoras e que os obstáculos á 

liberdade não devem causar desesperança, já que o ser humano deve se empenhar para superá-

los (FREIRE, 2007, p.51). Nos termos do pensamento de Freire, situações-limites são 

entraves, obstáculos à liberdade, que desumanizam e oprimem o ser humano no seu contexto 

histórico-social. As situações-limites foram definidas da seguinte maneira:   

 
Ao se separarem do mundo, que objetivam, ao separarem sua atividade de si 

mesmos, ao terem o ponto de decisão de sua atividade em si, suas relações 

com o mundo e com outros, os homens ultrapassam as “situações-limites”, 

que não devem ser tomadas como se fossem barreiras insuperáveis. No 

momento em que os homens as apreendem como freios, em que elas se 

configuram obstáculos à sua libertação, se transformam em “percebidos 
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destacados” em sua “visão de fundo”. Revelam-se, assim, como realmente 

são: dimensões concretas e históricas de uma da realidade (FREIRE, 2007, 

p. 104) (grifo nosso).  
 

 Conforme assinalado acima, esses obstáculos existem na realidade concreta, mas o ser 

humano não precisa submeter-se a essas barreiras, mas pode assumir a tarefa de lutar pela 

mudança que julgar necessária e transformar a realidade, por meio das respostas 

transformadoras. 

 As situações-limites, em relação ao brincar na prática pedagógica da EI, são os 

obstáculos que impossibilitam a vivência desse direito em plenitude. Tais impedimentos ao 

brincar, limitariam a liberdade das crianças, por privá-las do movimento que é elemento 

integrante do desenvolvimento na primeira infância. 

No presente trabalho, as situações-limites, os atos-limites e o inédito viável são 

categorias de análise dos dados coletados. Na P-AE, mediante a intervenção do pesquisador, 

valendo-se dos diálogos e da problematização da realidade, buscamos levantar os atos-limites. 

No quadro acima podemos verificar que o conceito de atos-limites pertence somente à teoria 

pedagógica de Paulo Freire. 

O conceito atos-limites é de suma importância para o quadro teórico de Paulo Freire, 

ele é definido como respostas transformadoras, as formas pelas quais o ser humano encontra 

para superar as situações de injustiça, opressão, exploração, por exemplo. Nesta pesquisa, as 

respostas transformadoras revelam a escolha das participantes pelo enfrentamento das 

situações que impossibilitam o brincar na prática pedagógica da EI. A ação-reflexão-ação 

permeia P-AE e tem um traço muito particular, que é a seguinte:  

 

Trata-se de pesquisas nas quais há uma ação deliberada de transformação da 

realidade; pesquisas que possuem um duplo objetivo: transformar a realidade 

e produzir conhecimentos relativos a essas transformações; pesquisas que 

possuem um duplo objetivo: transformar a realidade e produzir 

conhecimentos relativos a essas transformações (BARBIER, 2007, p.17). 

 

 A questão da liberdade foi tema central no existencialismo e na obra de Paulo Freire 

foi assunto recorrente. A teoria pedagógica desenvolvida por Freire (2005) foi denominada de 

educação libertadora. Para esse pensador, a liberdade é vocação ontológica do “ser mais” e as 

situações que por desventura oprimem os seres humanos e devem ser superadas.  

 A presente pesquisa analisou as situações concretas, que emergiram dos diálogos à luz 

das seguintes categorias freireanas: Situações-limites, Atos-limites e Inédito Viável. Essa 

escolha ocorreu por causa da crença na possibilidade dessas categorias iluminarem o 
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entendimento da questão de pesquisa, bem como pela congruência com a P-AE, também 

fundada no diálogo e na ação-reflexão-ação.  

 O ser humano, no pensamento de Freire (2005), por ter consciência de si, é um ser 

histórico, capaz de tomar decisões, fazer escolhas.  Essa consciência é condição exclusiva da 

pessoa que o diferencia dos outros animais. Contudo, o ser humano trava uma relação 

dialética entre os condicionamentos e a sua liberdade.  

 A situação de opressão, antítese da liberdade, produz, para Freire (2005), a 

desumanização do (ser) humano, porque a vocação histórica das pessoas é o ser mais, sobre 

essa questão ele expõe que: 

 

Constatar essa preocupação implica indiscutivelmente, reconhecer a 

desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como 

realidade histórica. É também, e talvez sobretudo, a partir desta dolorosa 

constatação que os homens se perguntam sobre a outra viabilidade – a de sua 

humanização. Ambas na raiz de sua inconclusão, os inscrevem num 

constante movimento de busca. Humanização e desumanização, dentro da 

história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos 

homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão (FREIRE, 

2005, p. 32). 

 

 Ao constatar a desumanização perpetrada pelos opressores, na sociedade capitalista, 

Freire ampliou a noção de desumanização do aspecto meramente material para a dimensão 

existencial, afirmando que desumanizar é “roubar” das pessoas a vocação do ser mais. Assegura 

que tal condição é uma distorção possível na história, mas revela toda a sua esperança ao 

destacar a tarefa da luta pela humanização, sob pena de cairmos no cinismo ou desespero. 

 Freire (2005) mencionou, numa linguagem “quase profética”, que a desumanização 

não é um destino dado, pronto e acabado, mas é fruto de uma ordem social injusta que revela 

a violência dos opressores, o ser menos. Destaca que a luta contra a condição do ser menos é 

outra vocação dos oprimidos: 

 

[...] E esta luta somente tem sentido, quando os oprimidos ao buscarem, 

recuperar a sua humanidade, que é uma forma de 75ria-la, não se sentem 

idealisticamente opressores, [...], mas restauradores da humanidade em 

ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – 

libertar-se a si e aos opressores. [...] (FREIRE, 2005, p. 33).  

 

 Ao perceber a realidade concreta, como pronta e acabada, o ser humano afiliou-se ao 

imobilismo, todavia, quando transcendeu as “situações-limites”, Freire (2005) afirma que 
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emergiram os “atos-limites”, definidos como respostas transformadoras e caminho percorrido 

para transpor uma circunstância opressora e desumanizante. 

Paulo Freire constrói o caminho metodológico para superação, partindo do diagnóstico 

das situações-limites. O processo de superação se inicia e se finaliza, momentaneamente, com 

a reflexão, tendo em vista o prazo do término da pesquisa.  

 Dessa forma, ao passar de uma situação-limite para um ato-limite, o ser humano 

vivenciou o processo de superação. De acordo com Silva (2015 p.138), “a terceira categoria é 

o inédito viável, a crença no sonho possível e na utopia”. Logo, o ato-limite é forjado por 

meio da práxis libertadora e conduz à vocação ontológica do ser humano: o Ser Mais. 

A ação, visando a mudança da realidade opressora, passa pela mediação dos 

pesquisadores profissionais para “conduzir” o grupo-sujeito à tomada de consciência, para 

Barbier, ou conscientização, para Freire. Sendo que, nesta perspectiva, a liberdade é condição 

ontológica do ser mais, e quaisquer circunstâncias, que impeçam ao ser humano de realizar 

essa condição, devem ser superadas (MOREIRA; ROSA, 2014). 

 A tomada de consciência muda a percepção da realidade. O ser humano, então, poderá 

fazer duas escolhas, que é lutar ou ficar no determinismo, atitude que esses pensadores 

rechaçam em sua práxis libertadora. Essas mudanças são mudanças sociais, em contextos 

específicos. Pode ser o contexto educacional, como nesta pesquisa, ou outros, mas visando 

sempre a superação de situações de sofrimento, exclusão, opressão. 

A congruência entre esses pensadores é muito intensa, porque tanto a P-AE, como a 

teoria pedagógica de Freire, buscam a transformação da realidade e também a transformação do 

grupo-sujeito. A P-AE, nas palavras de René Barbier, é a própria ciência da práxis, porque 

promove a união dialética entre teoria e prática visando a transformação da realidade. Vejamos: 

 

Num dedicado à implicação histórico-existencial do pesquisador, eu 

associava a práxis, definida como um processo de transformação do mundo 

pelo homem engajado e do qual ele é um dos elementos associados, a um 

projeto sartriano - verdadeira vitamina – significante dessa práxis. (...) A 

pesquisa-ação torna-se ciência da práxis exercida pelos técnico no âmago do 

local de Investimento (BARBIER, 2007, p. 59). 

 

 O conceito de práxis ocupa a centralidade na obra desses pensadores porque somente o 

pesquisador engajado, o ser humano comprometido com a transformação da realidade irá lutar 

por sua emancipação política e social. A liberdade em Barbier e a libertação em Freire são 

conceitos fundantes na teoria desses pensadores, porque todo movimento da P-AE e da 

pedagogia libertadora visam a superação das situações que limitam a liberdade do ser humano.  
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Na obra “Pesquisa-Ação”, René Barbier possui experiência de aplicação da PA-E em 

diversos relatos com moribundos em um hospital. Não há na obra de Freire uma expressão 

correlata, foi um exemplo específico utilizado por Barbier, mas os dois pensadores destacam a 

importância da luta para suplantar o sofrimento.  

O objetivo da P-AE é duplo: transformar a realidade e produzir conhecimentos sobre 

essas transformações. Para Barbier, a mudança não é um termo fácil de delimitar. “Mudar é 

aquilo que o reprimido sai de seu ciclo de repetições” pesquisa-ação é “ação deliberada 

visando a mudança no mundo real” (BARBIER, 2007, p.16), porque a mudança integra o 

pensamento dos dois teóricos. 

O ponto de partida da P-AE é o reconhecimento de um problema, que limita a 

liberdade humana, e a teoria pedagógica de Freire parte também de uma situação opressora, 

que é conduzir o ser humano ao inverso de sua vocação, reduz o ser humano ao ser menos. 

Apresentamos o diagrama com as Categorias Freireanas: 

 

Figura 7 - Categorias Freireanas 
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5 PROCESSO DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1 UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 

Com base na tese de Doutorado, da professora Drª Rachel de Oliveira, coorientadora 

desta pesquisa, intitulada “Preconceitos, Discriminações e formação de professores - do 

proposto ao alcançado”, do ano de 2001, pela UFSCAR, a análise de dados foi dividida em 

três fases: a primeira consistiu na apreensão do todo que englobou a descrição do processo na 

pesquisa de campo, na segunda fase verificamos a Unidades de Significado (US) e na terceira 

fase fizemos a transposição das unidades de significado para a linguagem científica, quando 

dialogamos com os dados. 

Esta vertente metodológica de análise de dados se esteia nos pressupostos da 

fenomenologia de Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, dentre outros filósofos. Cabe salientar que 

esta perspectiva é também defendida por Paulo Freire. No presente trabalho, não 

aprofundamos a discussão sobre o enfoque fenomenológico na pesquisa em Ciências Sociais, 

mas explicitamos os seus nexos com a P-AE. Merleau-Ponty (1990), apud Andrade e Holanda 

(1999), explicita:  

 
o mundo fenomenológico não é o do ser puro, mas o sentido que transparece 

na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas 

experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de uma nas outras; ele 

é portanto inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam 

sua unidade pela retomada de minhas experiências passadas em minhas 

experiências presentes, da experiência do outro na minha (MERLEAU-

PONTY, 1990 apud ANDRADE; HOLANDA, 2010, p.22). 

 

Assim, o mundo fenomenológico consiste em captar o sentido, que não existe 

isoladamente, mas é fruto da intersecção das nossas experiências com as experiências dos 

outros, num diálogo entre a subjetividade e a intersubjetividade. 

A existência é o tema central no pensamento de Sartre e Merleau-Ponty, questão que 

possibilita a interlocução com o pensamento de Freire, para quem “o diálogo é uma exigência 

existencial” (FREIRE, 2005, p. 93). Esses teóricos salientam a importância do que é vivido. 

“O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que vivo, sou aberto ao mundo, me 

comunico indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é inesgotável,” (MERLAU-

PONTY,1999, p.52).   
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Indubitavelmente, a nossa pesquisa é fruto de um diálogo existencial do mundo vivido, 

uma descrição da experiência tal como aconteceu junto aos pesquisadores coletivos. O 

conteúdo dos diálogos incluiu dados objetivos, subjetivos e intrasubjetivos A nossa tarefa 

consistiu na descrição e apresentação das Unidades de Significado e dos seus componentes, 

tal como a fenomenologia. Dessa forma, “O método fenomenológico é a descrição das 

experiências vividas pelos sujeitos pesquisados sobre um determinado fenômeno com o 

objetivo de buscar sua estrutura essencial” (CRESWELL, 1998, apud ANDRADE; 

HOLANDA, 2010, p. 264).  

Conforme explicitado anteriormente, dividimos a apresentação dos resultados desta 

pesquisa em três fases: na primeira descrevemos como se desenvolveram as “Rodas de Diálogos”, 

dando ênfase às ações e aos temas surgidos com a problematização. Como assinalamos, 

descrevemos a experiência tal como aconteceu, sem fazer apreciações ou julgamentos.  

Na segunda fase identificamos as Unidades de Significado. US são expressões-chave, 

que vão se descortinando. Segundo Maurício (1989, apud Oliveira 2001), são definidas como:  

 

Unidade de Significado é ‘cada ideia ou expressão-chave que a cada fala vai 

pouco a pouco desvelando, nem sempre em sequência rígida, nem sempre 

em sequência cronológica e, às vezes, organizadas de tal maneira que alguns 

diriam ilógicas’ (MAURÍCIO, 1989 apud OLIVEIRA, 2001, p 154.). 

 

Ao encontrarmos as ideias mais importantes, realizamos o “recorte” diálogos, nem 

sempre seguindo uma ordem cronológica, mas principalmente buscando expressar os 

diferentes momentos vividos na pesquisa. O pesquisador deverá ser vigilante para evitar que 

preconceitos, conhecimentos e experiências não contaminem os achados da pesquisa. 

Conforme Hennermann (1989) apud Oliveira (2001, p. 77), “é o momento de deixar fluir para 

retornar à experiência”  

Após a apreensão do todo, o pesquisador procede à leitura do texto em busca das US. 

Consoante com isso, entendimento a seguir: 

 

Após ter sido apreendido o sentido do todo, o pesquisador faz a releitura do 

texto, tantas vezes quanto necessárias - com objetivo de discriminar as 

unidades significativas. Para eles ‘não se pode analisar um texto inteiro 

simultaneamente, devendo-se quebrá-lo em unidades significativas, que 

emergem sempre que se percebe uma mudança’ (ANDRADE; HOLANDA, 

2010, p. 263).  
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 Para Husserl, a palavra é sempre considerada para além do seu caráter físico, ela será 

sempre significativa. Por isso, a US é parte de um todo de um contexto e não surgiu no vazio. 

Dessa forma, o pesquisador deverá recordar detalhes, como os gestos, expressões corporais, 

tom de voz, para compor uma “tela”, na qual aquela  US foi produzida.  

 Os “recortes dos diálogos” foram transformados em US, com base na perspectiva 

metodológica adotada, já que delimitam o processo de superação exposto por Paulo Freire, 

que é a retomada dos fundamentos que unem a P-AE a Freire, que trazem o Ser-mais, 

contraposto ao Ser- menos. Para chegar à superação, o ser humano sai da condição de Ser-

menos, suplantando as situações-limites, forjando atos-limites, até chegar ao inédito viável. 

Contudo, a passagem por essas categorias não é automática, porque as situações-limites são 

difíceis de serem superadas e também não há um tempo predeterminado para a passagem de 

uma categoria pra outra. 

 Efetuada a análise das US, quanto às categorias freireanas, a terceira etapa foi a 

interpretação das Unidades de Significados, tradicionalmente definida como análise de dados 

nas pesquisas tradicionais. Conforme Oliveira (2001, p. 77) “Nesta fase o pesquisador articula 

as unidades de significado numa descrição que explicita a compreensão do fenômeno”. 

 

5.2 DESCRIÇÃO DAS “RODAS DE DIÁLOGOS” 

 

Quadro 3 - Temas das Rodas de Diálogos 
DATA TEMA DURAÇÃO Nº de Participantes 

5.2.1 18/09/2018 Contratualização 01:00 :00 12 

5.2.2 03/10/2018 Dinâmica de Apresentação das 

participantes e Fundamentos da 

P-AE 

01:03:22 11 

5.2.3 17/10/2018 Dinâmica: “Colocar-se no lugar 

do outro” 

01:01:00 10 

5.2.4 31/10/2018 “Cuidar e ser Cuidada” Reflexões 

sobre as DCNEI 

01:01:51 10 

5.2.5 14/11/2018 O brincar enquanto direito 

humano 

01:20:28 11 

5.2.6 05/12/2018 “O brincar na prática pedagógica” 03:00:00                  4 
Fonte: Organizado pela Autora 

 

5.2.1 Contratualização 

 

Esta etapa da P-AE, denominada contratualização, foi realizada logo após termos 

percorrido algumas instâncias da Secretaria de Educação de Ilhéus para obter consentimento a 



81 
 

 

 

fim de adentrarmos na escola e apresentarmos o projeto de pesquisa. A contratualização, 

como descrevemos no capítulo que se refere à metodologia, é o momento de negociação entre 

o pesquisador e os futuros participantes, que ao aceitarem participar da pesquisa se tornam 

pesquisadores coletivos. 

Iniciamos o que denominamos de “Roda de diálogos”, enfatizando a importância da 

pesquisa para a melhoria da qualidade da EI, também salientamos que o projeto estava 

vinculado à Linha de Políticas Educacionais do Mestrado Profissional em Formação de 

Professores da Educação Básica, PPGE, UESC. 

 As “Rodas de diálogos” foram desenvolvidas na perspectiva da ação-reflexão-ação e 

funcionaram durante todos os encontros para a realização da pesquisa. Organizamos as 

cadeiras em círculo, para facilitar a aproximação e a escuta, como também para 

percepcionarmos atitudes corporais de rejeição ou aceitação e fazermos inferências possíveis, 

acerca dos temas dialogados. 

Em seguida apresentamos toda estrutura do projeto, sua fundamentação teórica e 

metodológica, os objetivos, as referências bibliográficas e, desse modo, abrimos para o 

diálogo. Na oportunidade, as participantes levantaram perguntas sobre o objeto da pesquisa e 

sua realização em campo.  

Após as devidas explicações, as professoras demonstraram muita satisfação em 

participar de um projeto de pesquisa, no qual seriam ouvidas, por meio de diálogos, sem 

precisar responder questionários que, conforme elas, geralmente são analisados e 

interpretados por outras pessoas. Sanadas as dúvidas, passamos à leitura e discussão do 

TCLE, dando ênfase aos riscos, às questões éticas, a gravação dos encontros, autorização de 

uso da imagem e dados. 

 Das treze professoras presentes, doze assinaram o TCLE. A partir daquele momento, 

conforme os fundamentos da P-AE, todas nós assumimos a responsabilidade de produzir 

conhecimentos sobre o brincar na prática pedagógica da EI. Em princípio agendamos cinco 

encontros quinzenais.  

 

5.2.2 Dinâmica de apresentação das participantes e fundamentos da P-AE 

 

 No dia três de outubro de 2019, realizamos a segunda Roda de Diálogos, que foi 

marcada por uma dinâmica de apresentação, previamente discutida com a orientadora. Para 

incentivar as falas das pesquisadoras sobre o significado do brincar para si mesmas, 
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organizamos a seguinte estratégia: dispusemos dezesseis brinquedos sobre uma mesa e 

pedimos para que elas escolhessem um deles e justificassem a escolha, vinculando-os à 

carreira docente e aos problemas relacionados ao cotidiano da E.I.  

  Esta segunda “Roda de diálogos” foi o ponto de partida para a efetivação da P-AE, 

sendo possível levantar as principais situações-limites, tal como a falta de infraestrutura, que 

pareceu ser a mais grave, especialmente o estado de conservação do parquinho, que se tornou 

praticamente o ponto central do diálogo. A análise e aprofundamento das reflexões deste e de 

outros diálogos serão apresentados no capítulo que se refere à análise dados. 

Destacamos que as falas nas “Rodas de diálogos” foram primeiramente gravadas e 

posteriormente transcritas literalmente, sem correções gramaticais. Após a transcrição, 

analisamos, procurando identificar os fundamentos da P-AE e as categorias freireanas 

(situações-limites, atos-limites e inédito viável). O critério para a organização das falas nos 

quadros foi a formação de sequências de situações-limites, atos-limites, inédito viável, para 

facilitar a compreensão dessas categorias. Deste encontro produzimos os quadros 1 e 2.  

 

5.2.3 Dinâmica: “colocar-se no lugar do outro” 

  

Cabe registrar que em todos os encontros foi necessário retomar os fundamentos e as 

fases da P-AE, os objetivos da pesquisa e a importância do diálogo para a superação das 

situações-limites.  Especialmente nesta segunda roda, quando foi sugerida a busca de soluções 

para enfrentarmos os problemas da falta de infraestrutura, as participantes pareciam se sentir 

impotentes para tomar qualquer decisão.  

 Para elas somente os profissionais com cargos administrativos e/ou políticos poderiam e 

tinham a obrigação e responsabilidade de promover as mudanças necessárias. Deste modo, 

equivocadamente elas estavam transferindo totalmente para “o outro” a responsabilidade pela 

solução das situações que limitavam o brincar na prática pedagógica da EI.  

Por esta razão, buscamos uma estratégia de “colocar-se no lugar do outro”. Tal 

dinâmica consistiu na distribuição de cargos para as participantes para que, investidas nas 

funções de secretárias de educação do município, diretoras e professoras, solucionassem as 

questões de infraestrutura da instituição educacional. Apareceram algumas soluções que 

citaremos no capítulo que se refere à análise de dados.  

Saindo, entretanto, do plano fictício, propusemos que as participantes adotassem ações 

concretas para solução dos problemas a serem enfrentados. Mas, identificamos um 
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pessimismo instalado e uma descrença no poder da luta contra as situações opressoras no 

contexto educacional. Encerramos com a leitura e discussão de um trecho da obra De Paulo 

Freire, Pedagogia do Oprimido, intitulada: “A Dialogicidade – Essência da Educação como 

Prática da Liberdade.” Deste encontro produzimos os quadros 3 e 4. 

 

5.2.4 “Cuidar e ser cuidada” - reflexões sobre as DCNEI 

 

Iniciamos a terceira roda de diálogos sobre “Cuidar e ser Cuidada”, com a leitura do 

poema de Murray (1995), “Tantos medos e outras coragens”. Foi um momento bastante leve e 

a maioria do grupo participou expressando seus temores, receios e também coragens. 

Enfatizamos o tripé da EI, educar, cuidar e brincar e que tanto professoras, quanto crianças 

necessitavam de cuidados. 

 Conversando com a orientadora sobre os resultados iniciais desta pesquisa, decidimos 

introduzir um diálogo sobre as DCNEI, uma obra de suma importância para a formulação de 

políticas e práticas de EI, e que ainda não é conhecida de maneira aprofundada, por grande 

parte dos educadores. Assim, as pesquisadoras preencheram uma ficha contendo um índice de 

documentos legais sobre o brincar. Solicitamos que assinalassem sobre o conhecimento amplo 

ou superficial a respeito deles.  

 Em seguida apresentamos o vídeo 2 “Brincar e cuidar- muitas interações” da série 

intitulada “Diretrizes em Ação”, produzida pelo MEC em parceria com Instituto “Avisa Lá” e 

a UNICEF. O guia foi produzido para auxiliar nas formações continuadas das equipes 

técnicas dos municípios, diretores e professores para aproximar as práticas locais das DCNEI. 

 A apresentação objetivou estabelecer uma comparação entre as práticas relacionadas 

com o educar, cuidar e brincar em um contexto semelhante, na região nordeste, e as práticas 

desenvolvidas na instituição pesquisada. Pude identificar que algumas professoras 

reconheceram que os contextos são semelhantes, as limitações são bem parecidas. Porém, 

apresentaram respostas evasivas e contraditórias em relação às especificidades da prática 

pedagógica da EI, na instituição pesquisada. 

 

5.2.5 O direito de brincar enquanto direito humano  

 

 Neste encontro apresentamos a resposta sobre a pesquisa de legislação realizada no encontro 

anterior. Depois dialogamos a respeito do percurso histórico de reconhecimento do brincar enquanto 
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direito humano. O resultado do conhecimento, com relação aos documentos legais, sobre o brincar, 

revelou a necessidade de aprofundamento do tema por parte das pesquisadoras. Dialogamos sobre 

o brincar, partindo dos documentos internacionais em sua relação com a Constituição Federal 

de 1988 e integrando o sistema de proteção à infância. Ressaltamos que o reconhecimento do 

brincar, enquanto direito humano, revela a concepção de criança como ser em 

desenvolvimento e merecedor da proteção estatal. Buscamos refletir que as DCNEI decorrem 

desse reconhecimento, no ordenamento jurídico brasileiro da criança como sujeito de direitos.  

Ao longo da apresentação da legislação, dialogamos sobre a importância do direito de 

brincar, sobre a exigência de brinquedotecas em hospitais que atendam crianças para a 

obtenção de alvará de funcionamento. Na mesma linha de entendimento, a lei que regula os 

depoimentos infantis em caso de violência e determina que os depoimentos sejam colhidos 

num espaço lúdico para minimizar o sofrimento da criança. 

Para aprofundarmos o diálogo, apresentamos dois vídeos: “Vida Maria”, um curta 

metragem nacional com animação em 3D, produzida pela  animador gráfico Márcio Ramos. O 

filme narra três gerações de Marias que foram excluídas do direito à infância e à educação. E 

o segundo vídeo, intitulado “The History of Human Rights”, que foi produzido pela ONU, 

narrando a origem e evolução dos direitos humanos. 

A partir dos vídeos dialogamos sobre crianças e infâncias, de ontem e de hoje. Muitas 

pesquisadoras recordaram a importância do brincar quando ainda eram crianças e que, na 

atualidade, a violência, a falta de espaços públicos adequados e o excesso de exposição á 

tecnologia têm impedido o brincar livre. Restando à instituição educacional proporcionar 

espaços e temas de brincadeiras na rotina da EI. 

 

5.2.6 O brincar na prática pedagógica  

 

Neste encontro, participamos da palestra promovida pelo Projeto de Extensão 

Brincando e Aprendendo na Educação Infantil, da Universidade Estadual de Santa Cruz, do 

qual esta pesquisadora participa como voluntária, tendo como coordenadora a orientadora 

deste estudo. A palestra sobre o brincar na prática pedagógica foi um momento de ampliação 

e fortalecimento da importância do brincar no desenvolvimento infantil. 

 O médico Darlan Ferreira Schottz abordou a importância do tema, em todas as etapas 

da educação, notadamente na EI. Nos diálogos, as professoras demonstraram o desejo de 

conhecer mais amplamente de que maneira as brincadeiras promovem uma infância saudável. 
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5.3 INTERPRETAÇÃO DAS UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 

Quadro 4 - Dinâmica de Apresentação – “Resgatar a prática pedagógica por meio da escolha de um 

brinquedo” 

Ordem Diálogos Reflexões 

Freireanas 

Pesquisadoras 

1- “[...] nos primeiros anos que eu lecionei, foi muito 

traumática, porque eu fui trabalhar num assentamento eu 

caí dentro de uma vala, não foi nem da queda, a dor física, 

mas a dor moral, emocional.” 

 

Situação-

limite 

P 4 

2- “Eu não tive um brinquedo na minha infância, eu subia em 

árvores, hoje eu vejo assim, a sociedade tem crianças que 

tem muita coisa, mas não está sendo uma criança brincante.” 

 

Situação-

limite 

P 2 

3- “Eu brinquei muito! Eu morava em Olivença quando era 

pequena, a gente fazia o faz-de-conta de vender. A história 

de vida deles não é oportunizado isso.” 

Situação-

limite 

P 10 

4- “Eu encontrei uma professora que através da brincadeira, de 

materiais educativos didáticos, joguinhos, consegui fazer 

alguma coisa em alguns meses que eu tive que ficar lá.” 

Ato-limite P 4 

5- “Com esse caminhão e com essas viagens eu conheci 

pessoas, escolas. Eu acho que o brincar com o caminhão 

vai trazer equilíbrio pro aluno, vai trazer desafios.”  

Ato-limite P 5 

6- “O cata-vento me lembra movimento, ao longo desses 

meus trinta anos passei por várias etapas no município e 

me encontrei na Educação Infantil.” 

Ato-limite P 1 

7- “Peguei a boneca porque sempre em sala de aula, seja de 

que forma for, eu gostava de trabalhar com o brincar.” 

Ato-limite P 7 

8- “Comecei na vida profissional ainda bem jovem, embora 

eu já tenha passado por várias situações mas sempre 

encontrando anjos que me ajuda. As crianças são os anjos 

mais formosos.” 

Ato-limite P 8 

9- “Eu peguei esse o poney rosa, porque eu gosto de rosa, 

pelo carinho que tenho pelas crianças, às vezes a gente 

chega cansado, a gente já dá de cara com a energia total .” 

Ato-limite P 9 

10- “Eu venho montando ainda minha trajetória profissional, 

porque eu tenho pouco tempo trabalhando como professora 

e trabalhar com criança é justamente isso, você monta a 

sua prática pedagógica.” 

Ato-limite P 3 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Nesta primeira “Roda de diálogos”, um dos objetivos foi acolher as PC e promover 

condições para a escuta sensível, para que os diálogos acontecessem num clima de confiança 

e respeito. Criamos uma atmosfera favorável à imersão na prática pedagógica da instituição, 

com o intuito de analisar o brincar enquanto eixo estruturante e direito humano e identificar as 

concepções das PC sobre a brincadeira na EI.  

 Salientamos que o principal objetivo da P-AE é o diálogo.  Para Barbier (2007, p. 90), 

é o princípio dialógico que faz com que os inconciliáveis dialoguem, numa lógica de 
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complementaridade antagônica. Nesta perspectiva metodológica, não coletamos os dados com 

o preenchimento de longos questionários, porque eles fluíram dos diálogos. 

E não pretendíamos ficar tão somente na esfera da reflexão, mas também na produção 

de conhecimentos sobre o brincar. Almejamos a participação efetiva das PC nas brincadeiras 

com as crianças, na prática pedagógica, para chegarmos ao ser mais e quiçá ao inédito viável. 

A P-AE se movimenta numa dialética de reflexão e ação transformadora, conforme apregoa 

Barbier (2007, p. 117): “Nada de pesquisa sem ação e ação sem pesquisa”. 

As PC demonstraram surpresa e receptividade em relação à arrumação do espaço, o 

que proporcionou certo conforto e descontração, para o início dos diálogos.  A diretora não 

estava presente, mas a vice-diretora (a qual se tornou pesquisadora) demonstrou interesse pela 

pesquisa. Entretanto, por vezes, se ausentava para atender a questões administrativas.  

Disponibilizamos os seguintes brinquedos: três potes de Lego, um brinquedo musical, 

três bonecas, um pônei e um caminhão com Lego na carroceria. Esclarecemos que, quando 

aparecem nas falas, dos quadros das análises, as expressões “montar” e “encaixar”, tratam-se 

dos brinquedos, dos Legos. As PC criaram metáforas ao falar que iam “montando” e 

“encaixando” a prática pedagógica. 

Com uma postura permanente de auscultação, buscamos “extrair” das PC, mesmo 

sendo adultas,  uma experiência de infância. E brincadeiras e infâncias estão intimamente 

relacionadas, pois elas são elementos centrais nas culturas infantis. Houve certa demora na 

escolha do brinquedo... Ou até certa resistência e, em seguida, escolheram. Três professoras 

não escolheram brinquedos e não dialogaram naquele momento sobre a infância. 

Corsaro (2011) divide as culturas infantis em simbólicas e materiais.  Os aspectos 

simbólicos são as crenças, preocupações e os valores. E os componentes materiais das 

culturas infantis são os objetos, dentre eles os brinquedos. Assim define cultura material:  

 

Por cultura material da infância, quero dizer vestuário, livros, ferramentas 

artísticas e de alfabetização (lápis de cor, canetas, papel, tintas etc.) e, mais 

especialmente brinquedos. Grande parte das pesquisas relacionadas cultura 

material das crianças se concentra exclusivamente em brinquedos 

(CORSARO, 2011, p. 145). 

 Assim, começamos a nossa “Roda de diálogos” com brinquedos, o artefato mais 

importante da cultura material da infância. “Devidamente comprovados pelas pesquisas, 

empreendias pela Sociologia da Infância, pelos estudos históricos e de marketing, tais estudos 

atestam como os brinquedos afetam o desenvolvimento individual” (CORSARO, 2011, p.145).  
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 As “Rodas de diálogos” tinham como singularidade marcante a presença das mulheres, 

na prática pedagógica da Educação Infantil. Constatamos a presença do feminino em todos os 

setores da instituição pesquisada: diretora, vice-diretora, coordenadoras, professoras, 

auxiliares de sala, porteiras, merendeiras, auxiliares de serviços gerais. Essa característica tem 

merecido atenção de estudiosas do tema, de acordo com a professora Ana Beatriz Cerisara: 

 

Tentar traçar o perfil das profissionais de educação infantil significa 

considera-las em seu contexto sociocultural, incluindo também a existência 

de contradições sociais como as oposições de gênero, raça, idade, e classe 

social. (...) Sem pretender uma definição acabada do perfil das profissionais 

da educação infantil, pode-se afirmar que elas têm sido mulheres de 

diferentes classes sociais, de diferentes idades, de diferentes raças, com 

diferentes trajetórias pessoais e profissionais (CERISARA, 2002, p.25). 

 

Os estudos de Cerisara (2002) identificaram o caráter social das relações de gênero. 

Essa presença das mulheres na educação seria decorrência da naturalização da maternalização 

do magistério, onde relacionam práticas femininas domésticas e a prática profissional. Dos 

diálogos emergiu também a questão da afetividade, elemento importante nesta etapa da EI, 

pela especificidade da educação e do cuidado indissociáveis.  

A afetividade foi mais aparente nas falas das professoras que escolheram o pônei 

“rosa”, da boneca e do bebê, não que as demais PC não tivessem uma manifestação afetiva. 

Mas essa característica, daquelas PC, ficou mais evidente nas unidades de significado.  Para 

Cerisara (2002), o papel das professoras da EI precisa ser amplamente compreendido:  

 

Vale destacar que uma melhor definição do papel das professoras de 

educação infantil, diferenciado da professora das séries iniciais, só será 

possível na medida em que a especificidade do trabalho aos bebês e crianças 

pequenas for amplamente compreendida. No entanto é importante que essa 

definição não signifique a exclusão de formas femininas de se relacionar, em 

que estão presentes a afetividade, os vínculos pessoais e a informalidade nas 

relações das profissionais [...] (CERISARA, 2002, 107). 

 

Dessa forma, a presença do afeto na prática pedagógica da EI não significa 

necessariamente falta de competência técnica, mas um elemento, que em certa medida, integra 

as formas de ser mulher em nossa cultura. A PA-E também aborda questões que tocam a 

afetividade humana. 

Neste primeiro momento já foi possível identificar, pelas falas, expressões corporais, 

que as PC reconheciam e valorizavam as próprias memórias sobre brincadeiras na infância, 

bem como o brincar na prática pedagógica da EI. Também surgiram as categorias freireanas 



88 
 

 

 

das situações-limites com as condições de trabalho da P 4, que foi trabalhar em uma sala 

multisseriada num assentamento, e o ato-limite para superar esse obstáculo foi construído com 

joguinhos e brincadeiras.   

 

Quadro 5 - Dialogando sobre o brincar na prática pedagógica da Instituição de EI – Fundamentos da 

P-AE (03/10/2018) 

Ordem Diálogos Reflexões 

Freireanas 

Pesquisadoras 

1- “[...] a questão do espaço, a gente só tem esse 

“parquinho quebrado de areia suja”, isso não quer 

dizer que a gente não faça, não é o espaço que vai 

limitar a nossa prática pedagógica, mas ele acaba 

limitando sim.” 

 

Situação-

limite 

P 2 

2- “Eu acho que a gente se depara com a cobrança dos 

pais, então se a gente disponibiliza muito momento d 

e brincadeira, quando chega em casa os pais 

perguntam: fez o que na escola? Brincar. “Essa escola 

só brinca?” 

 

Situação-

limite 

P 11 

3- “A escola dos sonhos não é realmente essa escola não, 

a gente não tem nem um banheiro decente pra gente, 

muito menos pras crianças. E o pior não é só o 

professor, o pior é toda estrutura.” 

 

Situação-

limite 

P 10 

4- “Então eu acho que essa é uma dificuldade que a gente 

tem de passar pra eles a importância desse brincar.” 

Situação-

limite 

P 11 

5- “E não é só a família não, a criança tá aqui até 5 anos, 

então a escola pra qual ela vai, chegam a dizer assim 

vocês não estão preparando.” 

Situação-

limite 

P 5 

6- “Não. Se você tem segurança e sabe o que está 

fazendo.” 

Ato-limite P1 

7- “E tem mais, a gente segue a proposta da escola! 

Geralmente no mais tardar março e aí apresentamos o 

PPP nós explicamos que esse brincar, não é um brincar 

á toa, é um brincar com aprendizagens.”  

Ato-limite P 2 

8- “Então outra coisa que nós propomos e não vem “de 

cima pra baixo”, não é uma proposta da SEC, da 

secretaria para o professor “engolir”, não é isso!” 

Ato-limite P 3 

9- “Se o PPP te respalda, nós precisamos reunir os pais 

para essa construção do PPP, porque eles não têm essa 

visão, a visão que eles têm é como foram ensinados.” 

Ato-limite P 2 

10- “Com o professorado participando, de como construir 

uma área alternativa, para o brincar, que esse brincar 

não seja um brincar de qualquer jeito, tipo laissezfaire , 

mas também um brincar dirigido, então esse parque 

alternativo é muito interessante!” 

Ato-limite P 1 

Fonte: Organizado pela Autora 

 

O quadro acima trouxe o segundo momento da primeira “Roda de diálogos”, que são 

os “Fundamentos da P-AE”. No processo de escuta, as doze PC continuaram atentas e 

concentradas, porém houve quem fosse mais falante e mais expressiva. Houve também PC, 
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aparentemente, mais comedida, ora dialogava, ora silenciava. A minha postura como 

pesquisadora foi de desenvolver o escutar/ver, numa atitude de empatia para com o grupo.  De 

acordo com Barbier (2007): 

  

A escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. Ela não 

julga, não mede, não compara. Ela compreende sem entretanto, aderir às 

opiniões ou se identificar com o outro com o que é enunciado ou praticado. 

[...] A escuta sensível afirma a coerência do pesquisador (BARBIER, 2007, 

p. 94). 

 

 Sendo assim, procurei não julgar aferição ou comparar, porque são incompatíveis com 

a P-AE. O diálogo pressupõe o exercício da escuta. Nesta segunda parte, continuamos 

dialogando intensamente sobre o brincar na prática pedagógica da instituição, com o intuito 

de verificarmos a existência ou não de entraves, situações-limites, em relação à concretização 

desse direito das crianças.   

Neste diálogo, identificamos duas situações-limites em relação ao brincar na prática 

pedagógica: a infraestrutura, levantada por P2, e as pressões familiares pela escolarização na 

EI, ressaltadas por P11. Essa instituição disponibilizou, na rotina educacional, uma hora por 

dia, em todos os dias letivos, para as crianças brincarem livremente no parquinho, que é o 

único espaço ao ar livre.  

No movimento de ação-reflexão-ação, dialogamos sobre a primeira situação-limite. 

Identificamos o distanciamento do designado, por uma PC, de “parquinho quebrado de areia 

suja”, do documento do MEC, intitulado “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil”. Os referidos parâmetros preveem o seguinte: 

 

Este trabalho, portanto, busca ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, 

visando construir o ambiente físico destinado à Educação Infantil, promotor 

de aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem e que facilite 

a interação criança–criança, criança–adulto e deles com o meio ambiente. O 

espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, ‘brincável’, explorável, 

transformável e acessível para todos (BRASIL, 2006, p.9).  

 

 Os Parâmetros de Infraestrutura estabelecem padrão de qualidade para os espaços 

destinados à Educação Infantil. Todavia, as condições reais do parque estão muito aquém 

desse e de outros documentos oficiais. A situação do parque viola também a Meta 1, do Plano 

Nacional de Educação – PNE, Lei nº 13.005/14, na Estratégia de melhoria da rede física 

pública e os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil.  
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Dos diálogos emergiram atos-limites para superar os problemas. Na concepção de P1, 

a construção de um parque alternativo, com a participação efetiva das professoras, seria um 

caminho para suplantar um brincar laissez faire.  Dando a entender que um parque 

“alternativo” também traria uma mudança na atitude das professoras, para promoverem um 

brincar dirigido. De acordo com o documento “Brinquedos, Brincadeiras e Materiais para as 

Crianças Pequenas”, a qualidade da EI depende da conjugação dos seguintes fatores:  

 

É o conjunto desses fatores – as concepções, o planejamento do espaço, do 

tempo e dos materiais, a liberdade de ação da criança e a intermediação do 

adulto – que faz a diferença no processo educativo, resultando em uma 

educação de qualidade para a primeira infância. Não se separa a qualidade 

da brincadeira da qualidade da educação infantil (BRASIL, 2012, p.8) 

(grifo nosso). 

 

Para a instituição de EI, alcançar esse nível de qualidade, o planejamento do ambiente, 

das intenções educativas, a participação das professoras e das famílias, deve ser consolidado 

no Projeto Político Pedagógico. Pela fala de P 11, foi possível vislumbrar o total 

desconhecimento dos pais, da importância do brincar nesta etapa da educação e a pressão 

exercida por eles pela escolarização precoce, o que configurou uma situação-limite.  

Dessa situação P 2, seguida por outras PC, expôs formas de superação, como a reunião 

de pais, no início do ano letivo, para a apresentação do PPP. Todavia, esses atos-limites não 

redundaram no inédito viável, porque não promoveram a transformação almejada. Não houve 

entre a instituição e as famílias o diálogo na perspectiva freireana:  

 

Se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode fazer-se na 

desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu quefazer, já não 

pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril. É burocrático e 

fastidioso. Finalmente não há diálogo se não há nos seus sujeitos um pensar 

verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que não aceitando a dicotomia mundo-

homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade (FREIRE, 

2005, p. 95). 

 

De acordo com o pensamento de Freire, o pensar crítico é pressuposto para o diálogo. 

Podemos perceber a dicotomia entre a instituição e as famílias, como também o 

distanciamento da SEDUC, em relação à participação das professoras. È um ciclo de opressão 

que se perpetua nas relações educativas, fundadas na burocracia e que acabam por limitar o 

brincar na prática pedagógica da EI.  
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Quadro 6 - “Colocar-se no lugar do outro” (17/10/2018) A tentativa de construir soluções coletivas 

para o bom funcionamento do Parquinho 

Ordem Diálogos Reflexões 

Freireanas 

Pesquisadoras 

1- “Se a gente for olhar as escolas de educação 

infantil em Ilhéus, não tem espaços adequados, 

no nosso caso, deveríamos derrubar o parque e 

construir outro.” 

Situação –

limite 

P-1 

3- “Eu queria, que as coisas para a educação, 

fossem igual as ações para se conseguir o 

aumento de salário!! Se a gente fizer greve 

exigindo estrutura, pra dar aula, eles vão 

expulsar a gente da nossa escola! 

Situação-

limite 

P-4 

4- “Se eu tivesse o poder de resolver os problemas 

da educação resolveria o problema dos 

professores... e adequar os espaços, que eles são 

inadequados! Se o meu cargo não fosse 

político...” 

Situação-

limite 

P-1 

4- “É preciso conversar com o professor como ele 

utiliza os espaços da escola para o brincar. 

Como vocês pensam o parquinho, porque quem 

está na escola somos nós.” 

Ato- limite P-3 

5- “A solução como diretora, foi evitar algum dano 

físico, para as crianças: interdição!” 

Ato-limite P2 

     Fonte: Elaborada pela Autora 

 

 

Esse quadro, denominado “Colocar-se no lugar do outro”, é resultado de uma 

estratégia que montamos para tentar avançar de uma situação-limite, que parecia 

completamente intransponível, para um ato-limite. Naquele momento, as participantes da 

pesquisa argumentavam que não era possível desenvolver práticas pedagógicas relacionadas 

ao brincar, já que o parquinho, a principal área disponível para a brincadeira, estava em 

péssimas condições. 

Na primeira e segunda “Roda de diálogos” já conseguimos identificar as principais 

situações-limites e os desdobramentos que impediam a concretização do brincar. Buscamos 

observar se e em que sentido nossa questão de pesquisa, que aqui retomamos, foi respondida, 

a saber: “Como a prática pedagógica na instituição municipal de Educação Infantil de Ilhéus, 

concretiza o brincar enquanto direito humano, visando o pleno desenvolvimento infantil?” 

Então sugeri às PC que simulassem uma troca de função para discutir o assunto, assim 

combinamos que assumissem o papel de diretora da instituição e de Secretária Municipal de 

Educação. Desta forma, iniciamos um diálogo “fictício”, entre professoras e autoridades, para 

tentar resolver o problema. Nessa “Roda de diálogos”, algumas PC se manifestaram de forma 

enfática e outras estavam fisicamente presentes, mas não ousaram expressar o pensamento. 
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Freire (2005) dizia que o diálogo como fenômeno humano se revelava por meio da palavra. 

Esta possui dois elementos constitutivos, que são ação e reflexão. Esse autor ressaltou a 

impossibilidade de haver diálogo, ao fazer os seguintes questionamentos:  

 
Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais 

reconheço, e até me sinto ofendido com ela? Como dialogar se temo a 

superação e se, só em pensar nela sofro e definho? Não há também diálogo 

se não há uma intensa fé nos homens. [...] Fé na vocação de ser mais, que 

não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens (FREIRE, 2005, 

p. 93) (grifo do autor). 

 

O ser mais é a vocação ontológica e histórica do ser humano. E o parquinho, sem 

condições de segurança e usabilidade, além de insalubre, aprisionou crianças e professoras na 

distorção histórica da vocação humana: o ser menos. E o medo, aparentemente, paralisou até 

mesmo a capacidade de algumas PC de dizerem a sua palavra, de forjarem a práxis 

libertadora, no sentido freireano.  

A professora Cândida Alves, orientadora desta pesquisa, em ampla pesquisa sobre a EI 

de Ilhéus, em sua Tese do Doutorado, teceu as seguintes consideração em relação à 

mobilização para a defesa de direitos e a questão do espaço nas instituições educacionais:  

 

É importante frisar que as conquistas sociais, resultado de mobilização e 

decorrentes de amplos embates, só tem verdadeiro sentido quando os Poderes 

Públicos, se solidificam na vontade política de efetivá-las, para isso a 

sociedade civil precisa se organizar e se mobilizar, no sentido de defesa da 

educação pública, gratuita, e com critério de qualidade para todas as crianças 

que assim a desejarem e exigir a implantação de espaços dignos e adequados, 

à especificidade das crianças de zero a seis anos (ALVES, 2013, 176). 

 

Assim, as mudanças, especialmente no setor público, numa democracia frágil, num 

Estado Democrático de Direito, ruindo, não podemos conceber conquistas, sobretudo para as 

classes subalternas, para os “filhos do povo”, para as “crianças do povo”, conquistas sem 

mobilização, organização e luta. 

 De fato, o nosso desejo e intenção era percorrermos todo o processo, mas durante o 

percurso fomos afetadas por diversas variáveis, especialmente o calendário letivo, que não 

reserva tempo para a realização de pesquisas. Em tempo, destacamos que a aprovação desta 

pesquisa se deve ao compromisso da direção da escola, a boa vontade das professoras e em 

parte pelo prestígio profissional das orientadoras no município. 

Nesta etapa não era possível vislumbrar até onde chegaríamos, se ultrapassaríamos as 

situações-limites, passando para os atos-limites e posteriormente para o inédito viável ou se 
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ficaríamos confinadas às situações-limites, fazendo reflexões sobre elas. Todavia, já seria um 

resultado aceitável, pois a pesquisa-ação fundamenta-se nos diálogos e na escuta sensível.  

Mas, no desenvolvimento da pesquisa já foi possível identificar as fases pelas quais 

atravessamos, quando parecíamos estacionar ou quando passamos de uma fase para outra. 

Desta forma, pesquisa e análise terminam juntas, não é possível dividi-las em 

compartimentos, embora seja necessário organizar os dados para a apresentação pública. 

Entretanto sentimos a necessidade de fazer a análise dos dados à distância dos 

acontecimentos. E assim, procedemos: 

 

Quadro 7 - Colocar-se no lugar do outro (17/10/2018) “É perigoso sugerir mudança dos espaços” 

Ordem Diálogos Reflexões 

Freireanas 

Pesquisadoras 

1- “Essa secretária de educação falou muito claramente se eu 

sabia que eu poderia ser demitida, porque eu reclamei de 

estar em reforma com as crianças.” 

Situação-limite P 2 

2- “EU QUERIA QUE A GENTE PUDESSE FAZER 

GREVE PARA EXIGIR O QUE ESTÁ ERRADO NA 

ESCOLA!!!!   Mas se a gente fizer ISSO, a gente vai ser o 

quê? DEMITIDO!!!!!!!! Então não adianta!!! Então, como 

é que vai ser essa MOBILIZAÇÃO?”  

Situação-limite P 8 

3- “[...] funciona dentro daquilo que for para prejudicar o 

professor! Eu trabalhei quase 2 anos com vazamento no 

telhado e quando eu fui resolver eu fui perseguida!  É por 

isso que eu digo, não adianta questionar!!!!” 

Situação-limite P 8 

4-  “Então, isso que aconteceu com P 8, acontece de uma 

maneira muito natural, que faz você se sentir assim: 

recolho a bola, recolho a chuteira, vou pra reserva, fico 

quietinha pra continuar no campo.” 

Situação-limite P 2 

5- “É por isso que na minha fala, nós colocamos que não são 

políticas voltadas, vêm de cima pra baixo... não procuram 

a opinião do professor.” 

Situação- 

Limite 

P 3 

6- “Eu sou uma pessoa também muito prática!  Eu não 

acredito no amor que fala do amor, eu pra mim todo amor 

ele deve ser concretizado nas ações” 

Ato-limite P1 

 

7- “Sim, mas a gente sabe, que muitas vezes as pessoas que 

está no cargo não tem autonomia, ela tá lá 

representativamente.”” 

Situação -limite P-1 

8- “Por isso quando eu assumi a direção de uma escola, com 

fios desemcapados, eu fotografei enviei para a secretaria e 

pedi a reforma ou a interdição da escola.” 

Ato-limite P 2 

9- “Na verdade, o que precisa é de ação, tá muito no papel, 

tem que ser assim, mas as coisas não acontecem na prática, 

é preciso sair do papel e se transformar em realidade.” 

Ato-limite P 1 

10 “Eu sugeri, quando eu tava lá que me permitisse que eu 

contratasse alguém pra fazer a reforma e ainda ouvi um 

não com todas as letras: N-Â-O!!! E ainda fiz várias 

reuniões com os pais, fiz mobilização, comunicação, 

assinaturas...” 

Ato-limite P-8 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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 A esta altura, o diálogo estava bastante intenso e as situações-limites continuaram 

emergindo, reflexões sobre a condição do parquinho, formação das professoras, materiais 

didáticos e financiamento. Porém, a situação-limite mais recorrente foi a questão do parque, 

em interface com o espaço da EI e infraestrutura.  

Fiz uma provocação no sentido de construirmos coletivamente ações concretas para a 

superação das situações-limite, referentes ao espaço, que obstava a liberdade das crianças, 

limitava o movimento e cerceava as possibilidades de vivência das brincadeiras, em plenitude 

no cotidiano escolar.  

O questionamento objetivou mobilizar a comunidade escolar, mediante a participação 

das PC, para promover o brincar na prática pedagógica da instituição. Já que o espaço mais 

importante para o desenvolvimento das brincadeiras encontrava-se com graves problemas de 

higiene, segurança e conservação.  

Num dado momento, uma PC que permanecera mais reflexiva durante a dinâmica 

inicial, “explodiu” num desabafo. Afirmou, por absurdo, que se o Presidente da República 

viesse até nós, a solução aconteceria. Pela fala da PC, cogitar alguma mudança seria tão remoto, 

quanto um decreto presidencial, para a solução dos problemas da rede física da instituição.  

A PC prosseguiu muito exaltada, asseverando que não adiantava “mobilização”, pelo 

risco da demissão. Permaneci na postura de escuta, de forma contemplativa, porém sem 

externar a alegria pelo êxito de uma atitude metodológica que oportuniza a fala e a escuta. 

 Depois notei que o desencanto da PC, foi decorrente de um ato-limite, que resultou 

em ameaças de demissão e hostilização no local de trabalho. Conforme a fala da 

pesquisadora: “Eu sugeri, quando eu tava lá que me permitisse que eu contratasse alguém 

pra fazer a reforma e ainda ouvi um não com todas as letras: N-Â-O!!! E ainda fiz várias 

reuniões com os pais, fiz mobilização, comunicação, assinaturas.” 

Pelo temor da perda do emprego, a PC desistiu da transformação das suas condições 

objetivas de trabalho e não emergiu o inédito viável. De acordo com Barbier: 

 

A pesquisa-ação torna-se ciência da práxis exercida pelos técnicos no âmago 

de seu local de investimento. O objeto da pesquisa é a elaboração da 

dialética da ação num processo pessoal e único de reconstrução racional pelo 

ator social. Esse processo é relativamente libertador, quanto às imposições 

dos hábitos, dos costumes, e da sistematização burocrática (BARBIER, 

2007, p.59).  
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As PC tinham consciência de que a mudança é produto da ação, conforme 

pressupostos da P-AE, mas escolheram livremente evitar o enfrentamento para preservar o 

emprego público, conforme foi dito por uma das pesquisadoras: “Então, isso que aconteceu 

com P 8, acontece de uma maneira muito natural, que faz você se sentir assim: recolho a 

bola, recolho a chuteira, vou pra reserva, fico quietinha pra continuar no campo.” Para 

Sartre, o ser humano nada mais é do que aquilo que ele escolheu, em sua obra, “O 

Existencialismo é um Humanismo”, criticou a tradição: 

 

[...] São notórios os lugares-comuns que podem ser utilizados neste assunto e 

que significam sempre a mesma coisa: (...) não se deve lutar contra força, 

não se deve dar passos maiores que as pernas, toda ação que não se insere na 

tradição é romantismo [...] (SARTRE, 1970, p.6) (grifo nosso). 

 

Para esse pensador, o ser humano pode escolher mudar as tradições e decidir sair do 

imobilismo. Na cidade de Ilhéus, lócus desta pesquisa, ainda é cantada a “Modinha para 

Gabriela”, do cantor e compositor Dorival Caymmi, de 1975, inspirada na obra do escritor 

Jorge Amado “Gabriela, Cravo e Canela.” Essa canção veicula uma crença corrente, de que 

não adianta lutar, pois as mudanças aqui não acontecem. Para Freire, a libertação da opressão 

depende da consciência crítica dessa situação que absorve os que nela se encontram:  

 

Neste sentido, em si mesma, esta a realidade é funcionalmente 

domesticadora. Libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a emersão 

dela, a volta sobre ela. É por isso que só através da práxis autêntica que, não 

sendo “blablabla”, nem ativismo, é possível fazê-la (FREIRE, 2005, p. 42). 

 

Dessa forma, as escolhas das PC trouxeram consequências individuais e coletivas, 

porque o conformismo perpetua a opressão e subtrai a brincadeira, elemento constituinte da 

infância. Considerei muito pertinente refletir poeticamente com Paulo Freire, no seu poema, 

“Uma Canção Óbvia”, sobre o temor, imposto pelo “opressor”, para silenciar e não lutar: 

 

Não te esperarei na pura espera 

Porque o meu tempo de espera 

É um quefazer. 

Desconfiarei daqueles que virão dizer-me: 
Em voz baixa e precavidos 

É perigoso agir 

É perigoso falar 

É perigoso andar. (Freire, ,2000 p. 6) 
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Quadro 8 - “Cuidar e ser cuidada” - Reflexões sobre as DCNEI (31/10/2018) 

Ordem Diálogos Reflexões 

Freireanas 

Pesquisadoras 

1- “Eu preciso fazer uma ressalva os cantinhos do 

brinca. Pelo menos eu tô aqui desde 2007 e, P-2 é 

aquela defensora ferrenha dos cantinhos. Ela 

sempre pediu pra gente fazer. Agente não tem, por 

que não quer.” 

Situação-

limite 

P 4 

2- “Então assim: eu acho que essa importância da 

infraestrutura lhe permitir utilizar esses espaços... 

gente não tem aqui.” 

Situação-

limite 

P11 

3- “A gente tem primeiro essa diferença, nós não 

temos uma comunidade escolar, não temos estrutura 

de limpeza.” 

Situação-

limite 

P2 

4- “A minha sala foi dividida como é que eu vou fazer 

um cantinho nessa sala? Pra gente fazer na sala a 

gente não tem espaço.” 

 

Situação-

limite 

P 4 

5- “A gente tem aquela parte do pátio ali como um... 

um menino cai e arranca a metade do joelho.” 

Situação-

limite 

P 1 

6- “Colocamos, sonhadoramente, no PPP que a Escola 

tem como espaço forte o Ginásio de Esporte, 

estagiárias do SESI vieram fazer um dia de 

brincadeira. Era formiga pra todo lado.” 

Situação-

limite 

P 2 

7- “Assim, a gente percebe que não é desculpa, como 

eu já falei. Entendeu?  A gente pode fazer? Pode. 

Acho que sim. Precisamos melhorar. Eu conversei 

isso com você (PQ), precisamos.” 

Ato-limte P 11 

8- “Bom, em relação à estrutura, tudo que tem lá, tem 

aqui. Com certeza não foram estruturas criadas pelo 

governo, é sim pelos professores. Isso a gente faz 

aqui.” 

Ato-limite P 8 

9- “Eu vi um refeitório e os cantinhos voltados para as 

crianças. Tudo para eles e não para os adultos. 

Ato-limite P 3 

10- “Eu notei assim: o espaço de lá é muito bom, mas, é 

muito simples. E que eles conseguem improvisar.” 

Ato-limite P 4 

11- “[...] uma coisa que me chamou a atenção no vídeo 

e, que nós podemos chegar lá com a nossa 

disposição de estudar, com a nossa mente aberta. 

Por que a gente pensa muito assim no recurso. Mas, 

aqui na escola já teve professor que fez geladeira de 

caixa de papelão [...]”. 

 

 

Ato-limite 

P 2 

Fonte: Elaborada pela Autora 

 

Nesta “Roda de diálogos”, refletimos, também, sobre a identidade das profissionais 

que atuam na instituição. Resgatamos a dimensão humana, a dignidade e a relevância social 

de mulheres, profissionais, que educam, cuidam e brincam com crianças pequenas, mas, 

também, necessitam de cuidado. Daí o tema: “Cuidar e ser cuidada.” Para disparar os diálogos 
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e possibilitar a retomada do encontro anterior, refletimos sobre a poesia “Tantos Medos e 

Outras Coragens”, de Roseana Murray.  

Essa dimensão humana, nas palavras de Florestan Fernandes, significa olhar para a 

professora da EI, sem coisificá-la: 

 

Trata-se (...), de desobjetificar e humanizar o ser humano que vai pra escola 

despojado das condições mínimas para passar pelo processo educacional. 

(...) E constata-se que o professor não possui formação suficiente para 

entender o que lhe compete fazer (FERNANDES, 2010, p.119). 

 

 Esse sociólogo abordou os problemas educacionais brasileiros e, de forma incisiva, 

tratou das condições objetivas dos professores da época, mas esses problemas continuam 

atuais. Sobre o tema, uma pesquisadora desabafou: “Se a gente está preparando o ser 

humano pro mundo, porque que a gente não oferece o melhor pra eles? E o pior não é só o 

professor, o pior é toda estrutura, o salário do professor, a qualidade da vida do professor, 

também eu levo isso em consideração”. 

 Prosseguimos com apoio na fala da PC, dialogando sobre a importância do cuidado 

com as crianças e que cuidado se reflete no espaço adequado, seguro, limpo e arejado. As 

professoras de crianças devem mediar as suas interações com o mundo e com seus pares.  

Porém, a professora, por sua vez, precisa ser escutada, cuidada, tratada na sua dignidade e no 

seu valor como pessoa humana.  

A P-AE proporcionou o diálogo com as professoras, uma verdadeira imersão no 

universo delas, epistemológico, conceitual, cognitivo, afetivo e vivencial. Após a leitura, 

propiciada por um clima de descontração, apresentei o vídeo “Diretrizes em Ação”, um 

material produzido pelo Instituto Avisa Lá em parceria com o MEC e com a UNICEF, com o 

objetivo de fomentar a implementação das DCNEI, na EI. 

 A apresentação do vídeo foi proveitosa porque as PC não o conheciam, 

proporcionando um momento de reflexão e autocrítica. A ideia da apresentação do vídeo 

surgiu para que ele funcionasse como uma espécie de “espelho”, para que, a partir da 

apresentação, as PC refletissem sobre a sua prática pedagógica em relação ao brincar na 

instituição pesquisada. 

Assim, novas situações-limites emergiram e, principalmente, as PC demonstraram o 

desenvolvimento da consciência crítica, quando uma delas justificou o porquê de não existir 

os cantinhos de experiência na instituição: “Eu preciso fazer uma ressalva os cantinhos do 
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brincar Pelo menos eu tô aqui desde 2007 e, P-2 é aquela defensora ferrenha dos cantinhos. 

Ela sempre pediu pra gente fazer. Agente não tem, por que não quer.” 

Os diálogos transcorreram e a ideia do “espelho” concretizou-se. Houve momentos de 

intensa autocrítica e a convicção da necessidade e possibilidade de melhorar a prática 

pedagógica. Todavia, ao mesmo tempo em que faziam a autocrítica, ficavam aprisionadas nas 

situações-limites em relação ao espaço e infraestrutura. 

Atos-lmites emergiram, como a confecção de materiais pelas professoras e a 

capacidade de improviso para lidar com as dificuldades. Apesar dos avanços, ainda há muito 

ao que se melhorar. O reconhecimento da EI, como primeira etapa da Educação Básica, foi 

tão somente o primeiro passo. 

 Não obstante, a importância da EI, a professora de crianças no Brasil foi 

historicamente desvalorizada, de acordo com Cerisara (2002), devido ao seu processo de 

socialização entre a maternagem e o trabalho doméstico. 

 

Quadro 9 -  O brincar enquanto direito humano - “Amar é importar-se” 

Ordem Diálogos Reflexões 

Freirianas 

Pesquisadoras 

1- Então assim, a criança, está se apropriando 

disso também pra querer se defender, sabe! E 

essa relação tá ficando meio confusa! 

Situação-

limite 

P 4 

2- “Mesmo que as ações dele não sejam tão 

humanas!  

Situação-

limite 

P 1 

3- “Eu acho muito importante esse artigo, mas eu 

vou e volto nessa questão. Porque elas já 

estudam a lei na escola, mas eles falam muitos 

mais dos direitos do que dos deveres” 

Situação-

limite 

P 4 

4- Começam onde os meus direitos e os direitos 

do outro começam. Começam quando a gente 

praticar isso na casa, na comunidade. 

Situação-

limite 

P 1 

5- Que a criança que vai pro hospital, ela não 

brincar, ela vai se tratar!!!!    

Situação-

limite 

P 4 

6- “[...] O ECA precisa de uma revisão para que 

possa pontuar detalhes. [...]” 

Situação-

limite 

P 2 

7- “As leis são boas, mas existe uma distorção.” Situação-

limite 

P 4 

8- “Hoje tem muitas crianças que são vítimas de 

violência, dentro da própria família [...]” 

Situação-

limite 

P 2 

9- “Quando você tem consciência daquilo que 

faz, da sua responsabilidade, você não tem 

medo de muita coisa, não! [...]” 

Ato-limite P 1 

Fonte: Elaborada pela Autora 
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Nesta roda de diálogos havia um intenso barulho na instituição. As professoras 

estavam bastante agitadas, já envolvidas com os preparativos para o final do ano letivo, com a 

entrega dos relatórios finais das crianças, por isso, demoraram certo tempo para se concentrar. 

Os rumores das demissões das professoras contratadas e também das professoras que não 

entraram no Plano de Demissão Voluntária da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que 

possivelmente seria cumprido em dezembro de 2018. 

Nesse clima de instabilidade e incertezas, dialogar sobre o processo histórico de 

constituição do brincar enquanto direito humano, foi extremamente desafiante, porque tocar 

na questão dos direitos produziu certa animosidade, resistência e também desesperança. Como 

pesquisadora, procurei manter o entusiasmo porque seria um momento de forjar reflexões 

significativas para a superação dos entraves ao brincar na prática pedagógica. 

Abordar sobre os DH constituiu-se de extrema relevância porque as pessoas, de forma 

geral, desconhecem os direitos ou têm uma compreensão equivocada deles. Como ocorreu 

com o brincar, que devido à polissemia do termo, aparentemente parece algo sem 

importância, que não é sério, contrapondo-se ao trabalho e à aprendizagem, do ponto de vista 

do senso comum.  

Assim, além de informamos às PC sobre o sistema de proteção à infância com foco no 

direito de brincar, compreendemos que somente a conscientização da importância da potência 

da brincadeira, no pleno desenvolvimento infantil, seria o meio capaz de mobilizar as PC para 

ações concretas de promoção e aperfeiçoamento do brincar na prática pedagógica da instituição. 

De acordo com as DCNEI, a criança é um sujeito de direitos. Em total conformidade 

com o sistema de proteção à Infância, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a criança 

com ser em desenvolvimento, que deve ter suas necessidades atendidas, com absoluta 

prioridade. Dessa forma, a EI é um campo propício para o fortalecimento de experiências que 

valorizem e respeitem os direitos humanos, que são direitos fundamentais.  

Nesse sentido, quando a legislação prevê a obrigatoriedade de brinquedotecas para 

instituições hospitalares públicas ou privadas, esse preceito decorreu do reconhecimento do 

cuidado humano, expresso, também, no tripé indissociável da EI, qual seja, educar, cuidar e 

brincar. As descobertas da Sociologia da Infância, em muito contribuíram para a mudança de 

paradigmas em relação às crianças. 

Quando a PC questionou a necessidade de brinquedoteca nas instituições hospitalares 

infantis, fez emergir uma situação-limite, pela falta de compreensão da importância do brincar 

para a melhoria da saúde das crianças. Essa aparente falta de aceitação desse direito é uma 
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questão que possui muitos desdobramentos. Por isso, a necessidade de sensibilizar as PC, por 

meio do conhecimento do valor do brincar no desenvolvimento integral das crianças, não 

somente na prática pedagógica, mas também na primeira infância, dentro e fora dos muros das 

instituições infantis. 

A proposta da “Educação em Direitos Humanos” (EDH), da ONU, de 2004, foi um 

instrumento criado para integrar e apoiar as práticas pedagógicas na EI, juntamente com a 

comunidade escolar e famílias, em ações de respeito e promoção da igualdade, solidariedade e 

fraternidade.  Assim, as experiências na EI devem respeitar a dignidade das crianças, as 

cidadania infantil, a diversidade, a participação, a autonomia e os diferentes pertencimentos 

étnicos, sociais, de classe e culturais. Tais valores também estão previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei 8069/90. 

Assim, ao tentarmos dialogar sobre o brincar, enquanto direito humano, mergulhamos 

num “campo minado”. Houve falas que revelaram as contradições provocadas pelo 

conhecimento superficial dos direitos da infância. Por exemplo:” as leis são boas, mas existe 

distorção”; Ou “O ECA precisa de uma revisão para que possa pontuar detalhes.” 

Dessa forma, um entendimento confuso sobre os direitos humanos, sobre o brincar, 

nessa perspectiva, produziu prática pedagógica insegura, em relação à potência do brincar para 

o desenvolvimento integral da criança. Por isso, a predominância do brincar dirigido, como 

afirmou a professora numa escuta “um brincar voltado para a tarefa”, na sala de referência.  

Nessa “Roda de diálogos”, comprovamos as concepções freireanas a respeito das 

situações-limites, porque o caminho para a superação não tem data fixada para acontecer, não é 

automático, depende do processo de ação-reflexão-ação das PC, o que pode demandar tempo. 

Outra situação-limite emergiu neste diálogo, quando P4 afirmou “que a criança, está se 

apropriando disso para se defender.” Tal posicionamento, adultocêntrico, nas relações entre 

adultos e crianças, é fundado na perspectiva da negatividade da infância. Essa negatividade se 

expressa quando os adultos aceitam que as crianças não sabem, não são competentes, não 

podem decidir. Esse preconceito ainda é muito presente em nossa sociedade.  

Entendemos que a problematização do brincar, enquanto direito humano, nesta “Roda 

de diálogos”, não resultou em falas que evidenciassem atos-limites e o inédito viável. 

Percebemos a importância da formação continuada e em serviço para a compreensão da 

complexidade da infância, mudanças de conceitos e práticas arraigadas na perspectiva do 

adulto e o respeito aos espaços e tempos do brincar na EI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do presente trabalho foi de trazer elementos para possibilitar a análise da 

prática pedagógica em uma instituição de EI, no município de Ilhéus-BA, em relação ao 

brincar, enquanto eixo estruturante dessa etapa da Educação Básica e direito humano. O 

percurso metodológico foi desenvolvido a partir da escuta de doze professoras que 

participaram das “Rodas de diálogos”.  

A escuta das professoras propiciou uma imersão na realidade concreta da instituição 

pesquisada, pois, antes de nos aproximarmos das professoras, não conhecíamos de fato o 

universo delas. Essa percepção, além da aparência, foi possível pela aproximação, pela troca 

de saberes, pelo diálogo. E a P-AE nos ajudou a auscultar as falas, os silêncios, as explosões 

de indignação, os medos, as alegrias, a afetividade, que são expressão da humanidade nas 

pessoas.  

A análise, desenvolvida a partir dos dados extraídos, permitiu identificar as 

concepções das professoras sobre o brincar e, com base nos pressupostos da P-AE e 

categorias freireanas, foi possível produzir conhecimentos sobre o objeto de pesquisa. No 

caminho metodológico percorrido, buscamos “garimpar” essas categorias, numa espécie de 

prospecção dos entraves com relação ao brincar (situações-limites), das respostas 

transformadoras para superação dos obstáculos (atos-limites) e a sonhada transformação da 

realidade (inédito viável).  

Em todas as Rodas de Diálogos, o nosso fim (télos) era o inédito viável, porque 

compreendemos, com base em Sartre, Barbier e Freire, que a história não é um dado pronto e 

acabado, que as situações-limites poderiam ser modificadas e que a adaptação seria a entrega 

ao fatalismo, imobilismo ao quietismo.  O ser humano, ao fazer escolhas, constrói a sua 

história e suas decisões que repercutem na sociedade.  

Assim, adentramos na instituição, com a esperança freireana do Ser Mais, vocação 

ontológica e histórica do ser humano, tanto do ponto de vista pessoal, quanto em relação ao 

grupo de estudo. Com o desenvolvimento da pesquisa, com a realização das Rodas de 

Diálogos, as observações, análise da dinâmica institucional, as distorções históricas foram se 

descortinando. Aos poucos, percebemos as contradições sociais, que empurravam as 

professoras, crianças e a própria educação pública ao Ser menos. 

A P-AE, aliada às categorias freireanas, foi um caminho e também um instrumento 

metodológico para unir dialeticamente pesquisa e ação. Conforme Barbier (2007), não 
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concebemos pesquisa sem ação e ação sem pesquisa. Utilizando a metáfora da caminhada, o 

ritmo dos passos foi da ação-reflexão-ação.  

Assim, buscamos unir os fios deste estudo para entretecer os quatro ordenamentos 

abordados neste trabalho. A infância concebida como um fenômeno social, crianças como 

sujeitos de direitos, a importância de uma pedagogia que contemple as especificidades da EI e 

a brincadeira, expressão das culturas infantis como eixo estruturante e direito humano. 

O título desta pesquisa emergiu da primeira roda de diálogos, quando uma PC, 

desabafou que os pais das crianças pressionavam as professoras pela escolarização e 

perguntava: “Esta escola só brinca?” Assim, construímos uma inversão provocativa da 

pergunta dos pais, para dar ênfase à atividade estruturante da EI, que é o brincar. Para 

perguntarmos: “Brinca-se também nesta escola?” Ao que passamos a respondê-la. 

 Não obstante, a EI é um direito de todos, dever do Estado, de responsabilidade da 

família e da sociedade, garantindo a efetivação dos direitos das crianças. A educação pública, 

sobretudo nesta etapa, ainda está imersa em graves distorções históricas, mormente no 

nordeste, em um município localizado no interior do sul da Bahia. 

 Dessa forma, este estudo não poderia ser compreendido fora de um contexto político 

sócio-cultural, marcado por imensas desigualdades sociais, decorrentes da monocultura 

cacaueira, do processo histórico de exclusão das camadas populares à educação, do 

empobrecimento decorrente da má administração pública. Assim, a EI caminhou ao sabor dos 

interesses políticos locais, que não se refletem em políticas de Estado.  

Com relação ao brincar, na prática pedagógica da instituição pesquisada, ficou 

comprovada uma questão muito séria: a sua estrutura arquitetônica está em desacordo ao 

estabelecido nos documentos do MEC, como, por exemplo, os Parâmetros de Infraestrutura da 

Educação Infantil e Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. O prédio que abriga a 

instituição completou 50 anos no ano de 2017 e, mesmo diante de solicitações da 

administração da instituição, ainda permanece com graves problemas de infraestrutura, 

visíveis prima facie (à primeira vista), à exemplo de infiltrações no teto da sala que impede o 

funcionamento das atividades com as crianças.  

Os problemas referentes ao espaço, às condições da rede física, na instituição, 

tornaram-se ponto central em todas as rodas de diálogos. Foi considerado, pelas 

pesquisadoras, como o maior entrave para o brincar na prática pedagógica. Uma PC propôs a 

interdição do parquinho, denominado por ela de “parquinho quebrado de areia suja”. 

Constatamos que durante o andamento da pesquisa, ele continuou sendo utilizado.  
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Neste ano de 2019, verificamos que o parque foi interditado, conforme fotografia 

constante nos anexos. Foi uma resposta transformadora, mas não atingimos o sonho almejado, 

o inédito viável. Com o fechamento do brinquedo mais importante, que foi o “escorrega”, o 

brincar na instituição ficou ainda mais limitado, embora a incolumidade física das crianças 

tenha sido preservada. 

A subtração do brincar na EI acabou gerando a desumanização da infância. Assim, 

nesta instituição, o brincar livre foi garantido, com a utilização da área externa do parque e 

alguns brinquedos, mas não em sua plenitude, por não ser um espaço educador, organizado 

para essa finalidade. As próprias PC afirmaram que há predominância do brincar dirigido, 

voltado para execução das tarefas na sala de referência. Tarefas estas, muitas vezes, elencadas 

no material impresso advindo da Secretaria de Educação do município, o qual sequer havia 

passado pelo crivo das educadoras. Mas esse brincar não é potente, nem sempre condiz com o 

interesse e satisfação das crianças.  

Percebemos que há entraves nas tentativas das PC de chamarem os pais para 

participarem de alguma maneira da rotina da instituição. E por ser também uma instituição 

localizada no centro da cidade, para onde trasladam crianças oriundas de distintos bairros, não 

houve participação das famílias na solução dos problemas. A responsabilidade com as 

crianças é também dever da comunidade, principalmente nos casos de omissão do Estado.  

Como nem sempre houve participação dos pais na vida institucional, eles também 

desconhecem a potência da brincadeira para as crianças pequenas, principalmente numa 

cidade carente de espaços públicos destinados às crianças. Em relação à falta de 

conscientização dos pais sobre o valor do brincar na EI, como integrantes da comunidade 

escolar, não conseguimos suplantar essa situação-limite. 

Mencionei não conseguimos por ser pesquisadora implicada, ativista da infância e me 

incluir na defesa dos direitos das crianças, notadamente a brincadeira. Na observação da 

prática pedagógica, as PC destacaram a necessidade de formação específica para o 

aprofundamento do conhecimento sobre o brincar e também participação efetiva das 

professoras na escolha dos materiais didáticos, livros e dos brinquedos. Postularam, 

veementemente, a necessidade de participação e diálogo com a SEDUC, na solução dos 

problemas que afetam a instituição. 

As situações-limites decorrentes da carência de diálogo com as instâncias de poder e o 

enfrentamento de problemas da rede física, como vazamento no teto e o parque, evidenciaram 

situações-limites recorrentes nos diálogos de itinerância. As PC engendraram atos-limites, 
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mas recuaram pela ameaça de demissão, assédio moral, perseguição no ambiente de trabalho, 

principalmente em relação às professoras contratadas.  

Tais formas de coerção, por meio do poder municipal, ainda contribuem para a 

desvalorização da EI e da má qualidade do serviço ofertado, mesmo com todo esforço das 

professoras. Assim, ao invés de realizar o conserto do teto da instituição, as crianças pequenas 

foram transferidas para uma sala em uma escola anexa, destinada a alunos do Fundamental II. 

 Essa escola, para onde as crianças foram transferidas, encontra-se em condições muito 

precárias, sendo totalmente inadequada para a pequena infância. Assim, as “soluções”, 

encontradas pela instituição e poder público municipal, não refletem o enfrentamento ou a 

resolução dos entraves ao brincar. 

 Ao invés de mobilizar a comunidade educacional e o sistema de proteção à infância, 

interditaram o brinquedo. Ao invés de reformar o telhado, transferiram as crianças para uma 

sala isolada das outras crianças desta instituição. Os direitos não nascem espontaneamente, 

“por geração espontânea”, são frutos das lutas e dos movimentos sociais. O reconhecimento 

deles é uma conquista do processo civilizatório.  

 O direito de brincar como expressão do direito à liberdade foi um grande passo, mas 

ainda não é reconhecido em plenitude. As PC demonstraram dificuldade em reconhecê-lo 

como direito humano e também como eixo estruturante da EI, diante das imposições de 

gestores, poder público e pais pela alfabetização precoce. A educação pública é um direito 

social e o brincar um direito humano que deve ser preservado, gerido com justiça e com 

qualidade social para garantir a materialização das DCNEI.  
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ANEXO A — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estamos convidando você a participar como voluntária/o na pesquisa intitulada “A 

brincadeira na Primeira Infância e os Direitos Humanos como elementos do processo de 

construção do sujeito de direitos da Educação Infantil”, que tem como objetivo analisar a 

prática pedagógica no cotidiano escolar da escola de Educação Infantil da Rede Municipal de 

Ilhéus-BA, à luz da legislação vigente em relação à garantia do brincar enquanto eixo 

estruturante e direito humano. 

  A responsabilidade desta pesquisa é da mestranda Nayara Bitencourt Andrade Oliveira 

Pinheiro, da sua orientadora Drª Cândida Maria Santos Daltro Alves e sua coorientadora Drª 

Rachel de Oliveira. Para coleta de dados utilizaremos um diário de campo, gravações, 

fotografias e filmagens.  No final da pesquisa, após a análise de dados todo material será 

incinerado. 

No caso de aceitar fazer parte desse estudo, o/a Sr (a) deverá participar de rodas de 

conversas e diálogos que visam a efetivação de um grupo de estudo, com os profissionais da 

Educação Infantil, com o objetivo de refletir sobre o brincar na prática pedagógica da 

Educação Infantil no município de Ilhéus/BA, na perspectiva da efetivação desse direito 

reconhecido amplamente na legislação brasileira. 

Para o desenvolvimento da pesquisa há a previsão de (seis) encontros mensais por um 

período de no máximo 06 (seis) meses, com horário a ser combinado com o grupo. Durante a 

realização da pesquisa, a previsão de riscos é mínima; contudo estaremos atentas a quaisquer 

situações que promovam riscos, tais como: discriminação e estigmatização a partir dos 

conteúdos revelados, desconforto em relação à participação no grupo de estudo. 

Para minimizar os riscos acima mencionados serão tomadas as seguintes medidas: 

assegurar a confidencialidade dos dados coletados, e a não estigmatização dos participantes 

por suas opiniões emitidas, garantindo a não utilização das informações em prejuízo de 

pessoas; flexibilidade na marcação do horário das reuniões do grupo de estudo e a qualidade 

dos temas discutidos no grupo de estudo relevantes para a prática pedagógica, para atenuar os 

impactos na rotina institucional. 

 A sua participação será de suma importância para a construção do conhecimento 

científico, com a possibilidade de trazer crescimento pessoal através das reflexões no grupo 
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de estudo, visando a melhoria da qualidade da prática pedagógica em relação ao brincar na 

Educação Infantil na instituição municipal de educação. 

Caso aceitem participar, os envolvidos na pesquisa não terão nomes divulgados, 

garantindo assim, a privacidade dos colaboradores. O critério de escolha dos sujeitos da 

pesquisa, deu-se pelo fato de tratar-se de instituição prestadora de Educação Infantil, recaindo 

a escolha nos gestores e professores pertencentes ao quadro de servidores municipais 

ocupantes de cargos efetivos do município de Ilhéus, não integrando o estudo os servidores 

contratados ou prestadores de serviço. 

O/A Sr/a terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como 

para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter 

assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, 

basta avisar as pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas 

as informações dadas pelo/a Sr/a serão destruídas ou devolvidas. 

 As informações coletadas com esses instrumentos serão para a produção de trabalho 

acadêmico e asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos 

em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade moral. Ademais, como 

responsáveis por esse estudo, comprometemo-nos em manter sigilo de todos os seus dados 

pessoais. 

 Não há previsão de gastos pela participação nessa pesquisa, também não há 

remuneração aos participantes; caso haja algum gasto proveniente da pesquisa, ele será 

ressarcido. Se o Sr.(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, será 

indenizado (a).  

   O TCLE foi emitido em duas vias de igual teor e o participante ficará com uma das 

vias.  Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o 

presente documento. Desde já agradecemos. 

Nayara Bitencourt Andrade Oliveira Pinheiro, Dra. Cândida Maria Santos 

Daltro Alves e Dra Rachel de Oliveira 

Pesquisadoras Responsáveis 

(73) 988138642 

 

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ètica em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. 
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Em caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que 

fica no seguinte endereço: 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro 

Salobrinho, UF: BA, Município: ILHÈUS/BA, CEP: 45.662-900 

Telefone: (73)3680-5319 Fax: (73)3680-5319 

E-mail: cep_uesc@uesc.br     Horário atendimento: segunda à quinta-feira, de 8h às 12h e 

de 13h30 às 16h. 

 

Eu,_____________________________________________________________________,RG 

__________________, aceito participar da pesquisa intitulada “A brincadeira na Primeira 

Infância e os Direitos Humanos como elementos do processo de construção do sujeito de 

direitos da Educação Infantil”. Fui devidamente informado/a sobre o objetivo da pesquisa e 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de 

penalização. Fui informado/a ainda que meus dados pessoais serão tratados 

confidencialmente, sem nenhum dano da minha integridade pessoal e moral. 

Ilhéus, (BA), ______/______ 2018.  

 

____________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO B — Parecer Consubstanciado do CEP. 
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ANEXO C – Roteiro da  Contratualização 

 

 

 

 

Pesquisa de Campo: “Brinca-se também, nesta escola?” 

Mestranda: Nayara B. A. O. Pinheiro 

Orientadora: Profa. Dra. Cândida Maria S. Daltro Alves 

Co-orientadora: Profa. Dra. Rachel de Oliveira  

Data:  19/09/2018 

 

CONTRATUALIZAÇÃO 

 

1- Considerações Preliminares 

Com a finalidade de elucidar a particularidades que envolvem o brincar na Educação 

Infantil pretendemos formar um grupo de estudo, com a gestão e os professores, tendo 

como objetivo geral, dialogar sobre a prática pedagógica na Escola Perpétua Marques em 

relação ao direito de brincar enquanto eixo estruturante e direito humano, visando atingir 

os seguintes objetivos específicos do projeto de pesquisa: 

● Identificar as concepções das professoras da Educação Infantil da Escola da Rede 

Municipal de Ilhéus, sobre o brincar, na sua prática pedagógica; 

● Dialogar sobre a legislação e documentos referentes à Educação Infantil e a prática 

pedagógica das professoras com foco nas brincadeiras e interações; 

 

A presente pesquisa tem como método para compreender a realidade a Pesquisa-ação 

Existencial na perspectiva desenvolvida por René Barbier e difere da pesquisa clássica, 

segundo ele:  

Com relação à formulação do problema, a pesquisa-ação não tem de 

formular a priori e preocupações teóricas, nem traduzi-las em 

conceitos operatórios suscetíveis de serem medidos por instrumentos 

padronizados (questionários, testes). (...) O pesquisador não o 

provoca, mas constata-o e seu papel consiste em ajudar a determinar 

todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada 

de consciência dos atores do problema numa ação coletiva (p.54)  
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Desta forma há a previsão de realização de dois encontros mensais com o grupo 

mencionado anteriormente, com datas a serem definidas para dialogar sobre o tema da 

pesquisa, bem como a observação de crianças em suas brincadeiras livres e dirigidas no 

cotidiano escolar. 

2-De acordo com o método desenvolvido por René Barbier, a pesquisa-ação desenvolve-se 

em torno de quatro temáticas centrais, a saber:   

 

- A identificação do problema e a contratualização. 

-O Planejamento e a realização em espiral. 

-As técnicas de pesquisa-ação. 

-A teorização, a avaliação, e a publicação dos resultados. 

( p. 118) 

 

Ainda, nas palavras de (BARBIER, 2007), a consideração das dimensões do espaço e 

tempo são essenciais para a pesquisa ação, e esta é definida por uma conjuntura específica 

referente a um lugar, pessoas, tempo, práticas e valores sociais e sobretudo, a esperança de 

uma mudança possível. 

Assim, identificada uma inquietação por parte dos pesquisadores, passa-se à 

Contratualização escrita, mediante a apresentação, explicação e havendo concordância, 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com 

(BARBIER,2007), o contrato funciona como plataforma ao grupo de ação, estabelece as 

funções de cada um, as finalidades da ação, apresenta um detalhamento da pesquisa, incluindo 

a temporalidade, encargos financeiros e o código de ética da pesquisa. 

3-Com a contratualização, nasce o pesquisador coletivo, em consonância com método 

desenvolvido por (BARBIER, 2007). 

Para a consecução da pesquisa tendo em vista o alcance dos objetivos a seguir: 

● Informar a comunidade educacional sobre os direitos das crianças com foco no direito 

ao brincar; 

● Sensibilizar a comunidade educacional sobre os direitos das crianças, com foco no 

direito ao brincar; 

● Mobilizar a comunidade educacional para promover o brincar enquanto direito 

humano e eixo estruturante da Educação Infantil. 
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Conforme (BARBIER, 2007), os objetivos parciais são propostos, realizados e 

controlados durante o planejamento no movimento dialético de dar/receber/devolver, 

consoante ( BAUDRILLARD, apud BARBIER,2007). 

A realização em espiral dá-se mediante a escuta sensível, em seguida são levantados os 

pontos mais relevantes da questão pesquisada, considerando o princípio da 

ação/reflexão/ação. 

Na pesquisa-ação as técnicas das Ciências Sociais podem ser empregadas, desde que 

atendam/contribuam para a resolução do problema. A escuta sensível, a observação e o diário 

de itinerância constituem técnicas imprescindíveis para a realização da pesquisa-ação. 

4- Para a etapa da teorização e avaliação, e em decorrência do pertencimento de Paulo Freire 

ao existencialismo lançaremos mão das categorias freireanas esposadas por ele, no livro 

Pedagogia do Oprimido, quais sejam: 

- Situações-limites; 

-Atos-limites e 

-Inédito viável  

 

 

 

 

. 
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ANEXO D – Roteiro da primeira Roda de Diálogos 

 

 

 

Pesquisa de Campo: 

“Brinca-se também, nesta escola?” 

Mestranda: Nayara B. A. O. Pinheiro 

Orientadora: Profa. Dra. Cândida Maria S. Daltro Alves 

Coorientadora: Profa. Dra. Rachel de Oliveira  

Primeira Roda de Diálogos: 03/10/2018 

Dinâmica de Apresentação das participantes e Fundamentos da P-AE 

1- Peculiaridades da pesquisa-ação existencial: implicação; escuta sensível; 

2- Concepções freirianas: 

• O que é diálogo? 

• Problematização; 

• Situações-limites 

• Atos-limites e 

• Inédito viável. 

3- Objetivos e questão de pesquisa: 

● Analisar a prática pedagógica no cotidiano escolar da escola de Educação Infantil da 

Rede Municipal de Ilhéus-BA, à luz da legislação vigente em relação à garantia do 

brincar enquanto eixo estruturante e direito humano. (objetivo geral); 

● Identificar as concepções das professoras da Educação Infantil da Escola da Rede 

Municipal de Ilhéus, sobre o brincar, na sua prática pedagógica; 

3.1 Questão de pesquisa:  

●  Como a prática pedagógica na escola municipal de Educação Infantil de Ilhéus, 

concretiza o brincar e os Direitos Humanos visando ao pleno desenvolvimento 

infantil? 

3.2 Relato individual sobre a escolha do brinquedo relacionando-o com a prática 

pedagógica ao longo do exercício do magistério; 

4- Conversa diagnóstico sobre os limites e possibilidades do brincar na prática 

pedagógica na instituição pesquisada. 
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ANEXO  E- Diário de Itinrância da primeira “Roda de Diálogos” 

 

 

 

Registro do Encontro de 03/10/2018 

 

Primeiro momento /Acolhimento 

Hoje foi realizado a primeira roda de diálogos e eu estava particularmente apreensiva, 

porque no dia anterior a coordenadora sinalizara, que eu teria o tempo reduzido para trinta 

minutos. Na véspera do encontro, dirigi-me á Escola para verificar data- show, fui informada 

que a instituição era aquela “que não tem”, porque faltava muita coisa inclusive o cabo para o 

data-show. 

Retomando a reunião do dia 03/10, com referência aos segmentos da unidade escolar, 

do segmento gestão contamos com a presença de duas coordenadoras, sendo que esse dia três 

de outubro foi último dia de trabalho. Uma delas teria o seu último dia de trabalho, por aderir 

ao plano de aposentadoria voluntária da prefeitura municipal. Dessa forma, a professora 

decidiu ausentar-se da reunião. Perguntei-lhe se a despeito da aposentadoria, ela gostaria de 

participar das rodas de conversa, ela falou-me, que não.  

A reunião foi iniciada com a pesquisadora Nayara Bitencourt apresentado aspectos 

relevantes da pesquisa-ação proposta por Barbier e categorias freireanas que serão utilizadas 

na pesquisa. 

Essa roda de diálogos teve como objetivo acolher as participantes e proporcionar 

condições para a escuta sensível, para que os diálogos aconteçam num clima de confiança e 

respeito. 

A pesquisadora começou explicitando a diferença ontológica entre a pesquisa-ação e a 

pesquisa clássica, na qual os pesquisadores levam questionários, tentando desvendar seu 

objeto de pesquisa, e que a nossa pesquisa partiria da contratualização que criaria o 

“pesquisador coletivo”.  
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Barbier explicitou que não pesquisamos “sobre os outros e sim com os outros”, assim, 

enquanto pesquisadores coletivos iremos desvendar como brincar, eixo estruturante da 

educação Infantil, se efetiva e os obstáculos que ocorrem pra ele acontecer. 

Explicou que o nosso objeto de pesquisa é a prática pedagógica em relação brincar na 

instituição... enquanto direito humano...visando analisar a prática pedagógica no cotidiano 

escolar da instituição de Educação Infantil da rede municipal de Ilhéus-BA, à luz da 

legislação vigente em relação à garantia do brincar enquanto eixo estruturante e direito 

humano e Identificar as concepções das professoras da instituição, sobre o brincar, na sua 

prática pedagógica.  

As professoras demonstraram surpresa e receptividade em relação à arrumação do 

espaço o que proporcionou um certo conforto para o início dos diálogos. Uma professora que 

recusou-se a participar da roda de conversa, ficou presente durante toda a reunião. A diretora 

não participou da roda de diálogos e a vice-diretora se fez presente, tornou-se pesquisadora 

coletiva, porém por vezes ausenta-se para atender a questões administrativas.  

 Após os esclarecimentos preliminares passamos à dinâmica que consistiu na escolha de um 

brinquedo para relacioná-lo com a prática pedagógica, de cada professora participante e 

também resgatar as experiências com as brincadeiras na infância. 

Houve uma certa demora na escolha do brinquedo, um pouco de resistência e em 

seguida escolheram. Passado um tempo perguntei quem gostaria de iniciar resgatando a 

história docente através de um brinquedo? 

A primeira professora “A”, iniciou falando que ao “longo desses meus 30 anos de 

município, trabalhei em várias etapas, minha vida sempre foi muito movimentada, já trabalhei 

no magistério, de primeira a quarta...já fui diretora, tenho formação filosófica e fez projetos na 

área de Filosofia para crianças, procuro pautar meu trabalho na Filosofia, mesmo trabalhando 

com crianças, procurando ouvir. Eu acho que com crianças você pode falas sobre muitas 

coisas.  

Enfrentei muitos desafios no magistério, principalmente por trabalhar com turmas de 

alunos difíceis, nas quais um aluno enterrou um gato vivo, mas deu conta dos desafios.  

Escolheu o cata-vento, porque a vida é um movimento constante, eu tenho 54 anos e 

trinta anos de serviço e estou com “todo gás”! 

Professora “B”, escolheu um bebê pelo fato de ser nova na educação e percebeu que 

escola e família têm que andar juntos, eu expliquei que era um fantoche, mas a professora 

afirmou que o considerou como um bebê.  
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“C”, explicou: “escolhi uma boneca porque ensinei mais de 10 anos no Vilela, na 

alfabetização, depois mudei para o município para trabalhar com alfabetização. Escolhi a 

boneca porque sempre q tinha formações, gostava de trabalhar com o brincar. Que muitas 

vezes a criança não aprende no texto, mas aprende na música, não aprende na música, mas 

aprende na brincadeira no chão, o brincar está permeando tudo né?! Tudo tem um motivo, a 

gente não brinca por brincar principalmente na alfabetização. 

“D”, escolheu um lego porque quando criança tive um jogo igual esse na infância; 

mencionou que foi para a Pedagogia porque teve uma irmã, como “anjo da guarda”, mas os 

dois primeiros anos de docência em um assentamento próximo a Itariri, foram traumáticos! 

Pois quando chovia o ônibus só ia até parte do caminho, então numa determinada 

ocasião ela caiu em uma vala, sujando-se da cabeça aos pés de lama, essa situação causou-lhe 

profunda dor moral, emocional.  

A sala de aula no assentamento funcionava em uma despensa da fazenda não tinha 

mesa, nem cadeiras, e ela tinha que ficar do lado de fora da “sala de aula”. Não havia banheiro 

para as crianças que utilizavam o mato para fazerem as necessidades fisiológicas; mas as 

crianças ficavam expostas e os meninos especialmente ficavam espionando as meninas, 

muitas pré-adolescentes, quando iam “usar o mato”; situação extremamente constrangedora e 

até perigosa para as meninas. Assim, a professora decidiu pedir à encarregada da fazenda para 

que as meninas passassem a utilizar o banheiro da casa, para cessar com essa exposição das 

crianças o que foi concedido. 

Diante do pequeno espaço e sua inadequação para a realização das atividades 

pedagógicas, a referida professora encontrou uma colega que sugeriu o desenvolvimento dos 

conteúdos através de joguinho, assim ela conseguiu algum tipo de progresso no seu fazer 

pedagógico. Posteriormente a professora conseguiu ser transferida para uma escola no bairro 

do São José, onde estrutura da escola apresentava melhores condições de trabalho. 

A professora “E”, escolheu um caminhão, que a fez lembrar-se das várias viagens que 

fez na vida e de muitas circunstâncias pelas quais passou. Salientou que é alegre, espontânea 

para esquecer certas coisas que passou na vida. 

“F” escolheu o pônei, afirmou que gosta de pôneis desde criança e não podia tê-los, 

que gosta da Educação Infantil, que gosta das crianças pela sinceridade, que é divertido 

trabalhar com elas.  

“G” escolheu uma boneca; ela destacou que brincou muito na vida, ficou muito 

emocionada e hoje vê uma limitação muito grande em relação ao brincar, até mesmo em 
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relação aos filhos dela. Destacou que ouviu histórias na roça, de assombração pela avó, sente 

que os alunos têm dificuldade de concentração, porque na história de vida deles não é 

oportunizado ouvir histórias em casa. Questionou: -E aí o que a gente deve fazer? 

Ela mesma respondeu: - Observar os que têm mais dificuldades, porque esses não 

tiveram oportunidades. 

Mencionou ainda que brincou de roda, que passou a infância em Olivença, que 

brincava na frente de casa, fazia jardim na porta, fazia vendinha para vender jenipapo seco. 

Destacou que gosta muito de trabalhar com Arte com o s meninos e meninas e se 

pudesse só trabalharia com isso! – “Se eu pudesse eu só construía arte com os meninos!” ...A 

felicidade, eles colaboram, como as crianças se empolgam com as artes, brincar, cantar... 

“H”, a coordenadora pedagógica da escola escolheu m brinquedo musical, salientou que 

na sua infância não teve brinquedos complexos, como o brinquedo escolhido por ela que toca. 

Observou que hoje as crianças têm muitos brinquedos, mas não estão sendo crianças 

brincantes, que têm 35 anos de magistério e quando começou a ensinar a diretora jogou-lhe 

em uma sala e estigmatizou os alunos. Naquela época a diretora destacou que o professor que 

fosse pego cantando teria problemas, pois teria que ensinar a ler! 

Hoje ela percebe que a criança além de movimento é som, que o som mexe com o lado 

emocional e alcança níveis diferentes do cérebro. 

Salientou que em sua infância, brincava com os avós, recitava poemas, falar de maneira 

musical, casado com a linguagem matemática, hoje temos crianças misturadas...tudo é 

música. Hoje temos crianças que talvez o único momento de brincar ocorra só aqui. Hoje 

temos crianças com inteligência digital. As crianças não querem mais brincar, não têm 

movimento. Gostam do parquinho, mas uma brincadeira na sala dirigida elas se cansam logo. 

Têm pais que colocam as crianças na banca para estabelecer a distância do celular. 

Posteriormente pedi às professoras que elencassem os possíveis obstáculos ao brincar, 

então a coordenadora “H”, passou a listar os entraves ao brincar: 

A coordenadora destacou que as crianças gostam do “parquinho quebrado de areia 

suja”, que o piso é perigoso pois está desgastado, que é perigoso para fazer as atividades, o 

piso escorrega, apesar do espaço que as salas possuem, são grandes, porém muitas salas 

foram divididas, porque o Município não constrói, ele reparte ao meio e a sala de aula fica 

super limitada.  

O banheiro precisa ser modificado, você precisa modificar onde você está, porque isso 

interfere na sua prática.  
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“G” destacou que a escola dos sonhos é uma escola realmente preparada para receber 

as crianças, não tem banheiro, não tem banheiro para as professoras, nem para os alunos. Se a 

gente está preparando o aluno pro mundo, porque a gente oferece o pior pra ele? E o pior não 

é só o professor é o salário é tudo enfim, a qualidade da vida que o professor leva. A 

professora “G”, fez um grande desabafo sobre as condições objetivas que impedem ao 

professor da Educação Infantil realizar as brincadeiras.  

Outro entrave em relação ao brincar foi destacado por “I”, salientando que a cobrança 

dos pais, principalmente de alunos que vêm de escola particular que levavam atividades todos 

os dias para casa, os pais cobram muito a coisa do dever todos os dias.  

A professora mencionou que se elas disponibilizam muitos momentos de brincadeiras 

os pais perguntam? –“Essa escola só brinca?” –“Fez o que na escola? Brincar?”.  

Segundo ela, os pais têm o preconceito com o brincar principalmente alunos de escola 

de bairro. Após esse rico momento de escuta e diálogo encerramos o nosso primeiro encontro 

de pesquisa.  
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ANEXO F- Fotos da rede física da instituição pesquisada 

 

1.Entrada da instituição educacional 

 
Fonte: Acervo da Pesquisadora 
 

2.Escada para o pavimento superior 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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3.Interior da sala de referência 

 
Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 
4.Brincadeira dirigida na sala de referência 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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5. Brincadeira dirigida no pátio externo – Semana da Criança 

 
Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

6.Parquinho 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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7.Parquinho – Brincar livre / Setembro de 2018 

 
Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

8-Parquinho interditado em 2019 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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9-Crianças da instituição transferidas para o prédio anexo  

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

10- Acesso ao prédio anexo  

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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11- Rede física- teto da instituição pesquisada 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

12- “Cineminha” 

 

Fonte: Acervo da Pesquisador 
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13-Livro adotado na institição de EI 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 

 

14- Roda de diálogo- Situações-limites em relação ao brincar na instituição 

 

Fonte: Acervo da Pesquisadora 
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ANEXO G – Índice de legislação sobre o brincar na Educação Infantil 

 

1-MARQUE, com um X, quais documentos publicados pela Secretaria de Educação Básica/ 

Ministério da Educação que você conhece e quais você já estudou: 

Conheço com 

propriedade 

Conheço 

Superficialmente 

Estudei 

 

Documentos 

   1-Declaração Universal dos Direitos da 

Criança. (ONU,1959, princípio VII); 

   2-Constituição da República Federativa 

do Brasil. (BRASIL,1988) Arts. 208, IV 

e 227); 

   3-Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança. (ONU,1989) Art. 31;  

   4-Lei Nº8.069/90, Estatuto da Criança e 

do Adolescente. (BRASIL, 1990).  

Arts.1º ao 4º e 16, IV; 

   5-Lei Nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. (BRASIL, 

1996) Artes. 29 ao 31. 

   6-Resolução Nº 5 de 17 de Dezembro de 

2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. (BRASIL, 

1999,2009) e os Pareceres que a 

fundamentam (1998, 2009); 

 

   7-Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001 e 2014); Lei Nº 

10.172/2001 e Lei Nº 13.005/2014; 

   8-Política Nacional de Educação 

Infantil: direito das crianças de zero a 

seis anos à educação (BRASIL, 2005); 

   9-Parâmetros Nacionais de Qualidade 

para a EI (BRASIL, 2006) 

   10-Parâmetros Básicos de Infraestrutura 

para as Instituições de Educação Infantil 

(BRASIL,2006); 

   11-Brinquedos e brincadeiras nas 

Creches (BRASIL,2012); 

   12- Diretrizes em Ação (BRASIL, 2015) 

   13-Lei Nº 13.257/2016 Marco Legal da 

1ª Infância. (BRASIL,2016) 
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2-Neste espaço especifique documentos oficiais, não citados no quadro anterior, produzidos 

pela Secretaria de Educação Básica do MEC, que sejam do seu conhecimento: 

Conheço com 

propriedade 

Conheço 

Superficialmente 

Estudei 

 

Outros Documentos 
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ANEXO H - Diário de Iinerância da Terceira Roda de Diálogos 

 

Diário de 31 de outubro de 2018 

Tema da Roda Diálogos “Cuidar e ser cuidada.” 

 

Meu objetivo nesta reunião foi demonstrar a nossa humanidade, com as nossas 

habilidades pessoais e do outro lado, mesmo com todas as limitações pessoais e de condições 

de trabalho as professoras também cuidam de crianças pequenas, que estão numa fase da vida 

dependentes dos cuidados dos pais, professores, da sociedade e do Estado. 

A instituição é o segundo espaço, no qual a criança passa a pertencer, onde ela precisa 

receber o cuidado e a atenção do adulto para mediar as suas interações com o mundo e com 

seus pares, porém o adulto, a professora por sua vez precisa ser escutada, cuidada, ser tratada 

na sua dignidade e no seu valor como pessoa humana. As professoras precisam ser escutadas, 

a gente fala sobre elas, mas precisamos ouvi-las, a pesquisa-ação existencial permite-nos essa 

oportunidade de encontro com as professoras, uma verdadeira imersão no universo delas, 

epistemológico, conceitual, cognitivo a afetivo e vivencial. 

Comecei a reunião lendo um poema muito querido de uma escritora que escreve para 

crianças, chamada Roseana Murray. Li o poema “Tantos medos e outras coragens” e inferi 

dos olhares e reações das professoras que havia de identificação com as situações narradas 

pela poetisa em relação aos medos e coragens de cada uma. 

Após a leitura e de um clima de descontração apresentei o vídeo “Diretrizes em Ação”, 

um material produzido pelo Instituto Avisa Lá em parceria com o MEC e UNICEF, com 

atividades desenvolvidas em observância as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil postas em prática. 

A proposta da roda de conversa foi analisar o vídeo e discutir as semelhanças e 

diferenças entre a Escola Perpétua Marques e a Escola apresentada no vídeo. 

Foi um momento proveitoso porque as professoras não conheciam o vídeo, 

proporcionando um momento de reflexão e autocrítica. No momento da discussão, professora 

Rita fez uma ressalva reconhecendo que essas propostas das Diretrizes sempre foram 

apresentadas pelas coordenadoras e que elas começaram a fazer, porém desistiram, por causa 

das condições objetivas da instituição e de trabalho.  

A pesquisadora coletiva-PC, destacou que a Escola tinha um trenzinho com fantasias, 

mas que foi destruído. Percebi na fala de muitas professoras sobre a questão da destruição dos 
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brinquedos e do material pelas crianças, que o conceito que embasa a percepção dos 

professores em relação a elas, é a teoria da privação cultural. Não identifiquei desejo de 

mudança naquele momento, houve justificativas e esclarecimentos sobre a impossibilidade de 

realização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil na instituição. Tive 

a impressão de um misto de imobilismo, pessimismo e descrença no potencial de cada uma, 

retornamos às situações- limites.  

Encerei a reunião com um excerto do poema “Jardim Interior” de Mário Quintana, 

sobre o que mata um jardim é a indiferença... 

 

 

 

O poema objetivou despertar senso de dignidade e também da mesma forma precisam 

cuidar das crianças tal como uma planta, para que elas cresçam e desenvolvam todo o 

potencial. 

 

Ilhéus, Primavera de 2018. 
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ANEXO I - Autorização de Uso da Imagem das Crianças  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________________________, responsável pelo 

Aluno ___________________________________________________, autorizo à Escola 

Municipal Perpétua Marques, Professores e Estagiários que possam fazerem Uso de 

Imagem dos Fazeres Pedagógicos com seus Alunos, realizados nessa Unidade Escolar. 

Vale ressaltar, que o Uso de Imagem deve ser EXCLUSIVAMENTE para Assuntos 

Pedagógicos. 

____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
Autorizo 

 
 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________________________, 

responsável pelo Aluno ___________________________________________________, 

autorizo à Escola Municipal Perpétua Marques, Professores e Estagiários que possam 

fazerem Uso de Imagem dos Fazeres Pedagógicos com seus Alunos, realizados nessa 

Unidade Escolar. Vale ressaltar, que o Uso de Imagem deve ser EXCLUSIVAMENTE 

para Assuntos Pedagógicos. 

____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO-PPGE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

 

 

 

 

 

NAYARA BITENCOURT ANDRADE OLIVEIRA PINHEIRO (Org.) 
 

RELICÁRIO DE BRINCADEIRAS 

 

 
Fonte: Aquarela de Heloísa Biral  (2019) 
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Produto Educacional da pesquisa BRINCA-SE 

TAMBÉM NESTA ESCOLA? apresentado ao Programa 

de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação – 

PPGE – Formação de Professores da Educação Básica, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, como parte das 

exigências para obtenção do título de Mestre em 

Educação.  

Linha de Pesquisa: Políticas Educacionais 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Mestrado Profissional em Educação, do PPGE, da Universidade Estadual de Santa 

Cruz, objetiva o fortalecimento da Educação Básica na área de abrangência da UESC. Nesse 

sentido elaboração deste “Relicário de Brincadeiras”, foi fruto das “Rodas de Diálogos” 

ocorridas no processo de formação e pesquisa com as educadoras de uma escola pública, em 

Ilhéus-BA. 

Essa formação se deu em parceria com o Projeto de Extensão Brincando e 

Aprendendo na Educação Infantil, por constituir-se num elemento de fortalecimento da 

prática pedagógica na Educação Infantil na região e que vem desenvolvendo ações de 

formação continuada em municípios da área de atuação da UESC. 

A escolha do título “Relicário de Brincadeiras”, deve-se ao fato da importância das 

brincadeiras, que se constituem em verdadeiros pilares para a infância saudável e para o 

desenvolvimento integral das crianças. A ideia da elaboração do “Relicário” surgiu numa das 

“Rodas de Diálogos”, quando escutamos as Pesquisadoras Coletivas (PC) sobre as suas 

brincadeiras de infância e as brincadeiras que desenvolviam com as crianças na sua prática 

pedagógica. O termo relicário significa uma caixa que serve para guardar relíquias, objetos de 

grande valor, tais quais entendemos aqui, as brincadeiras, como vitais para humanização, 

essenciais para saúde física, emocional e mental, independente de outras tantas finalidades 

práticas. Para ilustrar a capa desse material foi utilizada uma pintura em aquarela da artista 

plástica paulistana Heloísa Biral, com a composição de algumas das brincadeiras aqui 

elencadas pelas educadoras. 

Apresentamos neste Relatório, o layout do “Relicário de Brincadeiras”, porque este, 

encontra-se no prelo, para a sua versão final, em forma de livreto incluindo ficha 

catalográfica, capa, dados sobre a edição, descrição de informações sobre as brincadeiras, 

todas acompanhadas de telas retratando brincadeiras de autoria do pintor Ivan Cruz, às quais 

tiveram sua aprovação e autorização.  

 O lançamento do Relicário está previsto para o mês de outubro de 2019, em evento do 

Projeto de Extensão Brincando e Aprendendo na Educação Infantil, na Universidade Estadual 

de Santa Cruz. Esse material poderá servir como norteador, para auxiliar no resgate dessas 

brincadeiras junto às experiências lúdicas no trabalho pedagógico a ser realizado com as 

crianças nas creches e pré-escolas, como em quaisquer outros espaços para brincar. 
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O reconhecimento da importância do brincar na Educação Infantil pela legislação 

brasileira, notadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069/90 (BRASIL, 1990) 

e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, (IDEM, 2009), representam um 

avanço na proteção dos direitos da pequena infância. Desta forma, visando fortalecer e 

resgatar elementos do universo infantil, propusemos o levantamento das brincadeiras da 

infância das educadoras participantes da pesquisa, bem como de outras brincadeiras que 

integram a prática pedagógica na instituição educacional. 

Nas “Rodas de Diálogos” as (PC) relataram e detalharam as suas brincadeiras de 

infância, a partir da escolha de um brinquedo. Essas brincadeiras foram registradas em fichas 

elaboradas para essa finalidade. Em seguida selecionamos as brincadeiras para a inserção no 

“Relicário”, priorizando a maior viabilidade, na sua realização. Para ilustrarmos as brincadeiras 

escolhidas utilizamos algumas obras do acervo de brincadeiras do pintor carioca Ivan Cruz. A 

escolha das telas desse pintor carioca se deu pelo fato de que Ivan Cruz, também teve a 

preocupação de resgatar em suas obras, o lúdico, a imaginação e o incentivo às brincadeiras. 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEIs), em seu 

Artigo 9º, a proposta pedagógica para educação infantil tem como eixo norteador as 

interações e as brincadeiras. Desta forma, esse material tem como principal objetivo resgatar e 

preservar as brincadeiras infantis, por entendê-las como demarcadores da infância, enquanto 

produto das culturas infantis, com embasamento na Sociologia da Infância. 

A brincadeira aqui é entendida como base e potente para um aprendizado saudável e 

nos fundamentamos nos diversos enfoques sobre a infância, a exemplo de teóricos como: 

Rousseau entendeu as brincadeiras como “espaço de aprendizado” e Rebel (2003) considerava 

o “ambiente da criança”; Montessori(1949) enfatizava a relevância para o “desenvolvimento 

dos sentidos – sentir primeiro, aprender depois”; Steiner vê como um alicerce para o 

aprendizado futuro; dentre tantos outros estudiosos do brincar e das brincadeiras. O 

documento produzido pelo Ministério da Educação (MEC), intitulado “Diretrizes em Ação”, 

ressaltam a importância do brincar: 

 

Quanto menores as crianças mais as interações estão imbricadas com o 

brincar, com o desenvolvimento do jogo simbólico no qual ficam visíveis 

aprendizados da vida social já construídos. É também pelo brincar que os 

pequenos podem aprender ainda mais olhando os seus pares ou outras 

crianças e adultos, imitando-os, construindo seus valores e identidade 

(BRASIL, 2015, p. 26). 
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Desse modo, o brincar integra o desenvolvimento infantil e as crianças na atualidade, 

por diversos fatores, como excesso de uso da tecnologia, violência urbana, ausência de espaços 

públicos próprios para crianças/lazer, antecipação da escolarização na Educação Infantil, com a 

preocupação excessiva de pais/mães e profissionais da educação, em alfabetizar cada vez mais 

cedo a criança e ocupar o tempo das brincadeiras e das interações com outras crianças e tudo 

que  existe ao seu redor, fazendo cair no esquecimento ou no “se der tempo a gente brinca” e 

ocasionando um reduzido ou inexistente tempo para as brincadeiras. 
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1 GARIMPANDO BRINCADEIRAS 

 

As brincadeiras infantis fazem parte da cultura imaterial de um povo, são capazes de 

revelar traços de determinados grupos sociais, e marcam a infância e possuem um papel 

fundamental no desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças. De acordo com 

Brougére (1995), as brincadeiras não são naturais, elas decorrem de aprendizado social, 

portanto devem ser preservadas para as próximas gerações. 

Nessa perspectiva com o Produto Educacional da pesquisa de mestrado, BRINCA-SE 

TAMBÉM NESTA ESCOLA?  gestado nas “Rodas de Diálogos”, procuramos resgatar as 

brincadeiras da infância das participantes, para refletirmos sobre as brincadeiras na prática 

pedagógica da instituição de educação infantil pesquisada, desse modo buscamos atingir os 

objetivos a seguir delineados. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Dialogar sobre a prática pedagógica de uma instituição de Educação Infantil de 

Ilhéus, em relação ao direito de brincar, enquanto eixo estruturante e direito humano. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Identificar as concepções das professoras da Educação Infantil de uma instituição de 

Educação Infantil de Ilhéus, sobre o brincar na sua prática pedagógica; 

• Dialogar sobre a legislação e documentos referentes à Educação Infantil e à prática 

pedagógica das professoras, com foco nas brincadeiras e interações. 

• Sensibilizar a comunidade escolar sobre os direitos das crianças, mobilizando-as para 

promover o brincar enquanto direito humano e eixo estruturante da Educação Infantil. 

 

1.3 DINÂMICA DA PESQUISA 

 

Nos diálogos, fundamentados em Barbier (2007) e Freire (2005), numa atmosfera de 

empatia e respeito, resgatamos as brincadeiras da infância das pesquisadoras coletivas, a fim 

de que pudéssemos incluir neste Relicário de Brincadeiras os jogos da infância vivenciados 
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pelas colaboradoras. Assim para “resgatamos” o repertório das brincadeiras das educadoras, 

quando dialogamos sobre os seguintes temas: 

 

Quadro 1 – Dinâmica de encontros 

DATA TEMAS 

5.2.2 03/10/2018 Dinâmica de apresentação das participantes e fundamentos da  

P-AE 

5.2.3 17/10/2018 Dinâmica: “Colocar-se no lugar do outro” 

5.2.4 31/10/2018 “Cuidar e ser Cuidada “Reflexões sobre as DCNEI 

5.2.5 14/11/2018 O brincar enquanto direito humano 

5.2.6 05/12/2018 “O brincar na prática pedagógica” 

 

 

Com o resgate das memórias sobre o brincar, a partir da escolha de um brinquedo, as 

brincadeiras começaram a emergir, sempre envoltas num universo de afetividade. Dessa 

forma, durante os encontros, utilizamos a técnica da escuta sensível, na perspectiva da 

Pesquisa-Ação Existencial, e com o registro e transcrição dos diálogos, encontramos os 

“tesouros da infância” das educadoras, os quais também são, em parte, vivenciados na 

atualidade com as crianças.  
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2 TESOUROS DA INFÂNCIA  

 

As brincadeiras são tesouros culturais, que precisam ser preservados. As crianças não 

nascem sabendo brincar, é um aprendizado. Sendo assim, o papel da Universidade articulando 

ensino, pesquisa e extensão é fortalecer a prática das brincadeiras para evitar a sua extinção. 

Visando a preservação delas, trouxemos esses tesouros, para encher de riso, movimento e alegria, 

as ruas, escolas, praças e outros lugares frequentados por crianças, como descrevemos a seguir. 

 

2.1 PIQUE E ESCONDE OU ESCONDE- ESCONDE 

 

Como se brinca: três ou quatro crianças, uma criança é escolhida para contar conforme 

combinado com o grupo,com os olhos vendados, as demais crianças se escondem,  As 

crianças que estavam escondidas voltam ao lugar de quem contou e falam: um,dois,três, salve 

(o nome dela mesma) e o último que estava escondido poderá falar um, dois, três, salve todos, 

caso não seja encontrado por quem contou.  

 

 
Fonte: Pique e esconde (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.2 PULAR CORDA 

 

Material: uma corda de sisal ou de outro material. 

Como se brinca: três ou mais crianças, podem brincar de pular corda. Aintensidade pode 

variar, de lento a rápido; se for bem rápido, as crianças falam: sal, pimenta, foguinho! 

 

 

 
Fonte: Pulando corda III (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.3 CABO DE GUERRA (IMAGEM) 

 

Material: uma corda.  

Como se brinca: crianças divididas em grupos de quantidades iguais, seguram nas 

extremidades da corda, para ver qual grupo consegue puxar os outros que estão do outro lado. 

Ganha quem conseguir puxar com mais força.  

 

 

 
Fonte: Cabo de guerra (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.4 BRINCAR DE RODA 

 

Como se brinca: as crianças dão as mãos umas para as outras e passam andar em círculo, de 

forma rápida, cantando canções populares ou cantigas de roda. O critério de escolha 

dependerá do grupo. A velocidade da roda dependerá da idade das crianças, as mais novinhas 

rodam mais devagar e as maiores, com mais rapidez. 

 

 

 
Fonte: Ciranda I (CRUZ, 2012, on-line). 



129 
 

 

 

2.5 BRINCAR DE BAMBOLÊ 

 

Material: Em loja de material de construção adquira  tubo de irrigação de PVC,  com 

aproximadamente 71 cm  de diâmetro para a cintura de uma criança e 1m para a cintura de um 

adulto.Corte o tubo com tesoura e prenda com um conector de tubo de PVC.   

Como se brinca:  O objetivo é manter o bambolê girando na cintura sem cair, com variações 

para girar no braço e também no pescoço. 

 

 

 
Fonte: Bambolê II (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.6 PULANDO CARNIÇA  

 

Como se brinca: O jogo funciona com crianças em fila pulando sobre as costas de outra 

criança parada e assim sucessivamente. 

 

 

 

Fonte: Pulando carniça III (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.7 JOGAR PIÃO 

 

Material: cada criança deverá ter o seu pião e um cordão apropriado para enrolar no pião.  

Como se brinca: essa brincadeira deverá ocorrer ao ar livre em um chão de preferência de 

barro ou cimento. A criança deverá, enrolar a corda no pião e lançá-lo ao chão. Ganha quem 

conseguir que o pião permaneça por mais tempo rodando no chão. 

 

 

 
Fonte: Jogando pião (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.8 TELEFONE SEM FIO 

 

Material:  Duas latas vazias  (de preferência de ervilha, milho ou leite)  ou copos descartáveis 

e um pedaço de linha grossa; fazer um furo no fundo de cada lata  ou copo para passar a linha; 

passar a linha pelo fundo da lata ou copo  e dar um nó; para prender melhor o nó, amarrar um 

palito de fósforo no cordão para a linha não escorregar pelo furo da lata ou copo. 

Como se brinca: Duas crianças brincam, uma fala e outra escuta com a lata ou copo no 

ouvido. Depois alternar para a outra que falar, passar a ouvir.  

 

 

 
Fonte: Telefone de lata (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.9 BAFO 

 

Material: Cartões de papel colorido ou embalagens de doces do mesmo tamanho, ou 

figurinhas de jodadores de futebol. 

Como se brinca: Duas ou mais crianças dispõem os cartões ou figurinhas no chão e com as 

mãos em forma de concha, fazem um vácuo na figurnha para desvirá-la. Aquele que 

conseguir desvirar o maior número de figurinhas será o vencedor.  

 

 

Fonte: Bafo-Bafo (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.10 JOGO DE FUTEBOL  

 

Material: uma bola de futebol para crianças  

Como se brinca: neste jogo é proibido tocar as mãos na bola, deverá acontecer de preferência 

ao ar livre, num gramado, areia ou mesmo barro. O gol poderá ser improvisado com sandálias 

ou pedras. Vencerá quem fizer mais gols na “trave” do outro time. 

 

 

 
Fonte: Jogando bola (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.11 BRINCAR DE BOLAS DE GUDE 

 

Material: bolinhas de gude coloridas 

Como se brinca: O ideal é que essa brincadeira seja desenvolvida ao ar livre, onde seja 

possível cavar pequenos buracos no chão ou riscar o chão com giz. Na primeira 

modalidade,devem ser feitos três covas no chão e colocar uma bolinha dentro, acerta quem 

conseguir bater na bolinha dentro do buraco, até alcançar a terceira covinha, quando alcançar 

fará ponto. 

Riscando o chão com giz, os participanes poderão fazer pequenos círculos  e colocar bolinhas 

dentro, os participantes deverão jogar bolinhas para acertar nos círculos, ganha quem 

conseguir tirar mais bolinhas dos círculos.  

 

 

 
Fonte: Bola de gude (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.12 PÉ-DE-LATA 

 

Material: latas de leite em pó,  barbante. Um adulto deverá passar a corda ou barbante em 

dois furos por dentro da lata, para a criança poder segurar. 

Como se brinca: Depois de pronto as crianças seguram no barbante e saem a andar “com os 

pés em cima das latas.” 

 

 

 
Fonte: Pé de lata II (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.13 PUXANDO LATA 

 

Material: . Três ou quatro latas vazias (de preferência de leite ), e barbante. Fazer um furo no 

fundo de todas as latas, dar um nó com barbante e unir com o barbante todas as latas para 

todas rodarem juntas. Brincar, puxando as latas como se fossem um carrinho.  

Como se brinca:  Toque usando as varinhas de madeira. 

 

 

 
Fonte:  Puxando lata (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.14 “TELEFONE SEM FIO” 

 

Material: duas latas o dois copos descartáveis, barbante e palitos de fósforo. O adulto deverá 

fazer um furo no fundo das latas e passar o barbante. Deverá prender o barbante com um nó 

no fundo da lata ou com um palito de fósforo.  

Como se brinca: Com os barbantes presos nas latas, duas crianças poderão brincar de 

conversar ao telefone.  

 

 

 
Fonte: Telefone de lata II (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.15 “AMARELINHA OU MACACO” 

 

Material: O modelo da amarelinha da pintura de Ivan Cruz é o retangular. Deve-se desenhar 

com giz no chão, riscando os quadrados de 1 até 10. 

Como se brinca:  Sorteia-se quem irá começar o jogo, cada participante deverá ter a sua 

pedra. Deverá pular de um pé só e chutar a pedra sem parar no risco. Ganhará quem chegar 

primeiro à casa do 10.  

 

 

 
Fonte: Pulando amarelinha (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.16 EMPINAR PIPA OU “PAPAGAIO” 

 

Material: Confeccionar uma pipa com a orientação de um adulto, utilizando os seguintes 

materiais: papel de seda, taliscas de madeira, cola, barbante e papéis coloridos para a rabiola. 

Faça uma cruz com as taliscas de madeira, e amarre com barbante, passe também o barbante 

ao redor da cruz para dar o formato à pipa. Cole o papel de seda em cima da armação e amarre 

o barbante do carretel, faça a rabiola da pipa com pedaços de papéis coloridos. 

Como se brinca: Solte pipas com a supervisão de um adulto, preferencialmente em campos 

abertos, longe de redes elétricas para evitar acidentes. Desenrole um pouco do cordão do 

carretel e tente fazer a pipa voar, puxe o cordão para fazê-la sempre subir e acompanhar o 

vento.  Soltar pipas na praia e/ou campos de futebol são uma ótima opção! 

 

 

 
Fonte: Soltando pipa IV (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.17 BOLHAS DE SABÃO 

 

Material: canudos de bambu ou de caule de mamão,  sabão líquido , vasilha e  água.  

Como se brinca: Misture sabão líquido com água até fazer algumas bolhas, mergulhe o 

canudo no liquído, depois assopre e forme bolhas de sabão. È uma grande festa para as 

crianças, que devem brincar principalmente ao ar livre. 

 

Fonte: Bolinhas de sabão (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.18 BRINCAR DE PETECA 

 

Material: uma peteca. 

Como se brinca: poderá ser desenvolvida com a participação de duas ou mais crianças e uma 

criança jogará a peteca pra outra, batendo com a mão como se fosse uma raquete. Depois é só 

brincar até não querer mais! 

 

 

 
Fonte: Jogando peteca (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.19 BRINCAR DE BARQUINHO DE PAPEL 

 

Material: papel de ofício, jornal ou revista velha. Confeccionar um barquinho com a ajuda de 

um adulto. 

Como se brinca:  colocar o barquinho em um recipiente com água para ele flutuar e depois 

soltar a imaginação! 

 

 

 
Fonte: Barquinho de papel (CRUZ, 2012, on-line). 
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2.20 CAVALINHO E BONECA  

 

Material: Um cabo de vassoura para simular um cavalinho e uma boneca de pano. 

Como se brinca: Usando a imaginação, simular que o cabo de vassoura é um cavalinho e 

cavalgar e com a boneca deixar a a criatividade livre para inventar brincadeiras com a boneca. 

 

 

Fonte: Cavalinho e Boneca (CRUZ, 2012, on-line). 
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3 UM, DOIS TRÊS, AGORA É A SUA VEZ! 

 

Registre aqui sua brincadeira preferida e diga como se brinca!! Envie seu registro à equipe do 

projeto brincando e aprendendo na educação infantil/uesc – candida_alves@yahoo.com.br 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
Fonte: Brincadeiras Folclóricas de A a C (CRUZ, 2012, on-line). 
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