
Fica proibido o uso da palavra liberdade, 
a qual será suprimida dos dicionários 

e do pântano enganoso das bocas. 
A partir deste instante 

a liberdade será algo vivo e transparente 
como um fogo ou um rio, 

e sua morada será sempre 
o coração do homem. 

Thiago de Melo1 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado insere-se na área de formação de professores, 

especificamente da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. Ela é fruto da crença 

de que, em qualquer relação de ensino-aprendizagem, a ludicidade deve estar presente, mesmo 

sendo no campo de formação de professores. Embora este tema esteja em discussão nos 

processos de formação, nem sempre a ludicidade tem presença viva nestes momentos. 

Este tema apresentou-se como foco de interesse devido a minha atuação por anos e 

anos em escolas públicas e particulares como professora de educação física dos diversos níveis 

escolares, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio e como coordenadora de área. Os dois 

últimos anos de trabalho como professora (2006 e 2007) trouxeram questionamentos sobre a 

relação professor-aluno, no sentido do quanto eu realmente havia conhecido as crianças e 

adolescentes que por mim passaram, para além de uma compreensão teórica de suas fases de 

desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo. Comprometida com a concretização de programas 

de ensino, escaparam-me, por vezes, as possibilidades de escuta e reconhecimento particular de 

meus alunos. Nesse momento, então, a busca por um ensino comprometido com as pessoas 

consideradas em sua inteireza e profundamente imbricadas na relação pedagógica começou. 

Foi o que passei a considerar a humanização nos atos de ensinar e aprender.  

Já mobilizada por esta inquietação, participei como formadora do Projeto Brincar nos 

anos de 2008 e 20092. Esta formação era norteada por um planejamento feito pelas formadoras 

nos encontros mensais em que se procurava dar oportunidade às educadoras para revisitar a 

                                                                        

1 Este trecho foi retirado do poema Os estatutos do homem informado nas referências deste trabalho.  
2 Este projeto foi realizado pelo Instituto Sidarta em parceria com a União de Núcleos, Associações e Sociedades 
dos moradores de Heliópolis e São João Clímaco (UNAS), localizada na zona sul da cidade de São Paulo, com o 
objetivo de formação de educadores de 10 Centros de Educação Infantil (CEIs), conveniados à prefeitura. 
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infância, redescobrir o potencial para brincar com as crianças, construir um repertório de 

brinquedos e brincadeiras de forma a rever as práticas do brincar naqueles CEIs, que se 

pautavam por direcionamento e excessiva organização de tempos e espaços, além da 

centralização de decisões por parte das educadoras no brincar das crianças.  

No desenvolvimento do trabalho notou-se que as expectativas das educadoras era a 

aquisição de um repertório de brinquedos e brincadeiras, acompanhado de eventuais técnicas 

de realização, de forma a responder às seguintes questões: do que brincar, como brincar, pra 

que brincar? 

A possibilidade de atuar com flexibilidade nos CEIs sob minha responsabilidade deu-

me oportunidade de constatar novas lacunas na relação professor-aluno. Carregando as 

inquietações trazidas da prática profissional como professora, vi-me em questionamentos sobre 

minha atuação como formadora de professores. E, neste momento, houve o encontro das 

observações feitas em diferentes momentos de minha experiência como educadora: a 

necessidade de olhar os aprendizes, crianças ou adultos, em suas condições de pessoas inteiras 

e contextualizadas.  

Empenhada para além da perspectiva de aprendizagem do movimento, busquei nos 

estudos e em minha participação no Projeto Brincar embasamentos e experiências que 

colaborassem com a humanização nos atos de ensinar e aprender na educação infantil, 

especialmente no que diz respeito como que se dá a relação ensino-aprendizagem, atentando 

para as pessoas que fazem parte de prática pedagógica, 

Paralelamente a esta experiência, eu desenvolvia os meus estudos de mestrado na área 

de educação física, centrada na questão do movimento na educação infantil. Sendo um tema de 

interesse, eu trazia questionamentos sobre a importância e o lugar do movimento nas escolas, 

tanto nas aulas de educação física (ou de movimento na educação infantil), quanto no cotidiano 

escolar, constituído de horários de recreio e em sala de aula. 

Na combinação de práticas e estudos busquei referências teóricas para refletir sobre o 

brincar, condição em que o movimento é dado constituinte.  

A partir da concepção lúdica do movimento dada pelo brincar (em que a criança é 

vista como um ser histórico e contextualizado), busquei autores como Johan Huizinga, João 

Batista Freire e Lino de Macedo para realizar um relato científico, - minha dissertação de 
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mestrado - no sentido de refletir sobre o lúdico que está na vida, que está na escola, 

especificamente no que diz respeito ao trabalho com movimento na educação infantil.   

A escola é uma instituição regida por concepções e tem uma prática que envolve 

muitos atores. Dentro dela, busco estudar a atitude de professoras, pois entendo que esta 

atitude, motivada por concepções, pode permitir atos de brincar e de se movimentar das 

crianças como atos genuínos de subjetividade.  

A partir disso, considero dentro da escola três dimensões: a infância, o brincar e o 

movimento, usando, então, como referência os autores Clarice Cohn, Adriana Friedmann, 

André Trindade e, novamente, João Batista Freire, para a elaboração de uma trindade 

conceitual e lúdica.  

A seguir, apresento a pesquisa realizada envolvendo três professoras de um CEI 

participante do Projeto Brincar, na qual o uso de uma caixa de brinquedos e brincadeiras foi 

tomado como instrumento lúdico na reflexão sobre a prática pedagógica.  

 

2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste trabalho são:  

(1) Investigar de que maneira a caixa de brinquedos e brincadeiras pôde interferir na 

transformação da prática pedagógica das professoras a partir da visão de criança produtora de 

cultura e ator social ativo, além do brincar e do movimento como expressões inerentes da 

criança.  

(2) Identificar na prática pedagógica das professoras a presença ou não de atitude 

lúdica, pela observação dos aspectos de acolhimento da própria subjetividade, sinalizado em 

posturas, olhares, atitudes de improviso e flexibilidade; acolhimento da subjetividade das 

crianças por meio da escuta e observação de suas manifestações no desenrolar das propostas 

feitas, considerando, também a presença de aspectos lúdicos em tais propostas, como, por 

exemplo, espaço de liberdade, prazer funcional, desafio, diferentes possibilidades e dimensão 

simbólica.  

A partir desta introdução e da apresentação dos objetivos, o desenvolvimento dessa 

dissertação consta dos seguintes itens: 

3. Revisão de Literatura; 
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3.1. O lúdico. Nesta parte é apresentada uma revisão de literatura sobre o tema e 

algumas reflexões para caracterização do conceito de atitude lúdica, entendida como 

humanizadora das relações pedagógicas. Ao olhar para a dimensão lúdica por meio de 

características de identificação do jogo e da predominância da propriedade subjetiva de quem 

joga, são apresentados sinais de atitude lúdica, especialmente no que diz respeito ao professor 

na relação com seus aprendizes;  

3.2. Infância, brincar e movimento – uma trindade conceitual fortalecedora de 

atitudes lúdicas. Aqui são apresentadas concepções de infância, brincar e movimento como 

aspectos constitutivos da criança, numa trindade a ser considerada no trabalho com movimento 

na educação infantil. O elo entre o lúdico e a trindade é dado na prática pedagógica pela 

existência da caixa de brinquedos e brincadeiras; 

3.3. O elo entre o lúdico e a trindade – uma proposta de formação. Neste trecho é 

trazida a ideia da formação com o uso da caixa de brinquedos e brincadeiras, como o elo entre 

o lúdico e a trindade concebida;  

4. Metodologia. Neste item é justificada a opção pelo uso da pesquisa 

qualitativa/pesquisa-ação e são apresentados o cenário, os atores, o tempo, as fontes de dados,  

a utilização da caixa de brinquedos e brincadeiras, resultados e discussão dos dados obtidos;  

5. Resultados e discussões; 

6. Conclusões; 

Referências. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. O lúdico 

 

O início deste trabalho que investiga a dimensão lúdica como possibilidade de 

humanização dá-se na construção de conhecimento acerca do lúdico.  

As referências teóricas que apóiam minha reflexão sobre este fenômeno vêm de 

autores que centram seus estudos no jogo. São eles: Johan Huizinga e João Batista Freire, dos 

quais trago algumas considerações sobre o tema.  
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3.1.1. Dois olhares sobre o jogo 

 

O historiador Johan Huizinga integra o conceito de jogo no de cultura, numa 

perspectiva histórica, reconhecendo que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se 

desenvolve. Nesse sentido, atribui a ele certas características. Uma delas é que o jogo é livre, é 

a própria liberdade.  Muito ligada à liberdade é a característica que considera o jogo não ser 

vida cotidiana, pois há nele uma evasão da vida real para uma esfera temporária de atividade 

com orientação própria, capaz de absorver o jogador de forma intensa e total. 

É da natureza do jogo o ambiente instável, proveniente de um impacto exterior que 

pode interromper o jogo pela vida cotidiana, pela quebra de regras, pelo afrouxamento do 

espírito do jogo, desilusão, desencanto, etc. 

Outra é o fato de o jogo ser desinteressado. Ele interrompe o mecanismo de satisfação 

imediata das necessidades e dos desejos, situando-se fora deste mecanismo.  “Se insinua como 

atividade temporária, que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma 

satisfação que consiste nessa própria realização” (HUIZINGA, 2007, p. 12). Neste sentido, ele 

é tomado como uma atividade não-séria.  

O jogo distingue-se da vida comum tanto pelo lugar - pois todo jogo se processa e 

existe no interior de um campo previamente delimitado, de maneira material ou imaginária, 

deliberada ou espontânea - quanto pela duração que ocupa, pois se joga até que se chegue a 

certo fim. O isolamento e a limitação fazem com que seja jogado até o fim dentro de certos 

limites de tempo e de espaço.   

Como fenômeno cultural, mesmo depois de chegar ao fim, o jogo permanece na 

memória, como uma criação nova do espírito, tendo capacidade de repetição, tanto no jogo 

geral, quanto em sua estrutura interna.    

Sobre o jogo e a regra: 

Ele cria ordem e é a ordem. Introduz na confusão da vida e na imperfeição 
do mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e 
absoluta: a menor desobediência a esta estraga o jogo, privando-o de seu 
caráter próprio e de todo e qualquer valor (HUIZINGA, 2007, p. 13).  
 

Neste sentido, o elemento de tensão, sempre presente no jogo, significa incerteza, 

acaso. Nos jogos procura-se conseguir alguma coisa, ganhar, acabar com a tensão, colocando à 
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prova as qualidades éticas do jogador, que, apesar da tensão, obedece às regras do jogo. As 

regras dizem o que vale dentro do mundo temporário, circunscrito pelo jogo.  

O jogo “promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de 

segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou 

outros meios semelhantes” (HUIZINGA, 2007, p. 16).  

É a partir das grandes atividades arquetípicas da sociedade humana, como a 

linguagem, o mito, o culto, o teatro, o esporte, a arte, que HUIZINGA (2007) busca 

compreender o jogo como fator cultural da vida, captando o seu valor e significado, vendo o 

jogo como uma das principais bases da civilização.   

Tomemos como exemplo o estudo que este autor faz sobre o culto da sociedade 

primitiva e o jogo, do qual apontaremos alguns aspectos. Para ele, há uma identidade formal 

tanto do ritual quanto do jogo, ou seja, o ato do culto possui todas as características formais do 

jogo: transporta para outro mundo, separa-se da vida cotidiana, possui regras; apresenta, 

também um espaço determinado para fins sagrados, assim como existem espaços para fins de 

jogo, como, por exemplo, na amarelinha, pista de corrida, campo de tênis etc. O isolamento vai 

além do temporal e espacial e, quanto a ser conscientemente tomado como não sério, o autor 

remete-se ao jogo espontâneo e autêntico, que pode ser profundamente sério.  “O jogador pode 

entregar-se de corpo e alma ao jogo, e a consciência de tratar-se apenas de um jogo pode passar 

para segundo plano” (HUINZINGA, 2007, p. 24).  

Um outro vínculo entre culto e jogo é a existência de um ambiente instável.  

O jogo autêntico possui, além destas características formais e de seu ambiente de 

alegria, o saber que “está fazendo de conta”.  No culto, as atitudes não são de ilusão total, são 

em parte manifestações inteiramente autênticas e espontâneas e, em parte, devidas à tradição, 

com um papel imposto (escolhe o papel do iludido). Na concepção de jogo de HUIZINGA 

(2007) desaparece a distinção entre a crença e o faz de conta. A noção de jogo associa-se 

naturalmente à de sagrado. 

Os atos de culto são abrangidos pela categoria jogo, mesmo reconhecendo o caráter 

sagrado. “É nos domínios do jogo sagrado que a criança, o poeta e o selvagem encontram um 

elemento comum” (HUIZINGA, 2007, p. 30). O autor compara a reação sobre imagens entre a 

criança e o selvagem, afirmando que a construção destas é semelhante. Em muitas outras 

situações, ele situa o jogo autêntico da criança relacionando-o com as características do jogo 



 
 
 
 

7

geral, como a seriedade da criança ao brincar, a liberdade existente no fato de as crianças 

gostarem de brincar, a supressão habitual manifesta no brincar da criança, etc. Neste texto, 

opto por fazer um recorte das manifestações ditas superiores, as manifestações sociais do jogo 

como recorte para refletir sobre o lúdico e atitude lúdica.  

A seguir, atentarei para um olhar diferente para o jogo, não mais centrado na natureza 

das atividades humanas, tal como faz HUIZINGA (2007), mas no jogo como possibilidade de 

suprir a natureza humana de cultura, a partir de um contexto. Esse ponto de vista refere-se à 

concepção de FREIRE (2005).  

Estudioso da área de educação física, este autor tem estudado o jogo a partir de suas 

experiências de vida, inclusive, a profissional. Em seu livro O jogo: entre o riso e o choro, 

tema de sua tese de livre docência,  caracteriza o que é jogo, diferencia e integra-o com outras 

formas de vida. Para ele a vida não é um jogo, mas as formas de viver é que o são.  Ele critica a 

metodologia de autores como Brougère (1998), Callois (1990), Chateau (1987), e outros, 

inclusive Huizinga (1999)3, que identificam o jogo inventariando suas características, apesar de 

fazer referência a elas no seu livro acima citado (como veremos mais adiante). Uma de suas 

críticas é que o conjunto das características não distingue o jogo de outras atividades humanas.  

Além disso, ele considera que não se pode tomar exteriorizações do jogo (sintomas do jogo) 

por características, visto que seu aparecimento é contínuo (não tem fim). Outra crítica diz 

respeito à possível fragmentação do jogo quando da análise separada de suas partes para 

compreender o fenômeno.  

Citando Piaget (1978)4 como um crítico à análise separada das partes do jogo e de um 

contexto isolado, conclui que “o jogo integra o fenômeno lúdico mais geral, assim como este se 

inclui na atividade humana como um todo, e só assim, no contexto da totalidade humana, pode 

ser compreendido” (FREIRE, 2005, p. 53). Tentar compreendê-lo afirmando os seus 

componentes (o jogo é liberdade, é desinteressado etc.) ou negando-o por partes (não é sério), 

reduziria o jogo às suas particularidades, o que foge da ideia de jogo como uma unidade 

complexa.   

                                                                        

3 BROUGÈRE, G. Jogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. /CALLOIS, R. Os jogos e os homens: a 
máscara da vertigem. Lisboa: Cotovia, 1990. / CHATEAU, J. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987.    
4 PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1978. 
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Mencionando Morin5,  amplia, direcionando para o jogo a ideia da identidade6 

comum dos elementos de um sistema e da forma de organização7 de um sistema pela diferença. 

Quanto à primeira, o autor considera que estão juntos por um motivo definido, que a comunhão 

entre os elementos pode ser uma das pistas para uma metodologia que investigue o fenômeno 

na sua complexidade. Sobre a segunda, FREIRE (2005) expõe que “a diferença é a face visível 

dos componentes de um sistema”, enquanto “há um invisível igual que garante os vínculos das 

partes entre si formando um todo que em hipótese alguma pode ser reduzido à simples soma 

das partes” (p. 57). Também as diferenças garantem os vínculos, desde que a orientação por 

parte do observador ou identificador esteja assegurada.  

Aqui, vale a pena trazer duas imagens para compreendermos as citações feitas acima 

e a preocupação de FREIRE (2005). Um menino construindo um castelo de areia e um artesão 

construindo uma peça são situações possíveis de se identificar, mas a questão é: Qual é a 

identidade comum em sua totalidade nestes exemplos? As diferenças pelas partes: é brincar no 

primeiro caso, é trabalho no segundo, é o que podemos ver; enquanto o que importa é o 

invisível, que vai além da soma das partes. Essas diferenças estabelecem relação entre as 

partes, bem como com o todo, a partir de um elemento comum. A possibilidade deste elemento 

comum no sistema jogo é o que veremos a seguir. 

Em sua concepção, FREIRE (2005) dá ênfase ao território do jogo, que se refere a 

onde ele habita, o que o autor chama de ambientação vital do jogo. Este território não diz 

respeito a um espaço externo onde dar-se-ia uma suposta atividade caracterizada como jogo, 

mas a um espaço interno de quem joga, tendendo para certa direção.  

Como o jogo não é um caso à parte das atividades humanas, assim como as outras, ele 

acontece quando há espaço interno propício a sua ocorrência. Este espaço tende para a 

subjetividade, que acolhe o lúdico: “Quando o homem volta-se para si, livre das amarras da 

objetividade, pode jogar” (FREIRE, 2005, p. 65).   

 

 

                                                                        

5 MORIN, E. O método 1: a natureza da natureza. Lisboa: Publicações Europa-América, 1987.  
6 “Por mais diferentes que possam ser, os elementos ou indivíduos que constituem um sistema têm, pelo menos, 
uma identidade comum de pertença à unidade global e de obediência às suas regras organizacionais”. (MORIN, 
1987, p. 113).  
7 “A organização dum sistema é a organização da diferença. Estabelece relações complementares entre as partes 
diferentes e diversas, bem como entre as partes e o todo”. (MORIN, 1987, p. 113).   
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O jogo localiza-se, portanto, no território do ser, apontando na direção das 
propriedades subjetivas do sujeito. De tal maneira que é possível que a 
indicação tão precisa que nos fornece nossa percepção, a respeito de ser uma 
atividade tal ou jogo, provenha dessa nítida polarização da atividade lúdica 
no território subjetivo do ser (FREIRE ,2005, p. 63).  

 

Neste sentido, se o jogo habita predominantemente nas propriedades da subjetividade 

(como tendência e não exclusão da objetividade), tanto o homem acolhe o lúdico como tem 

possibilidade de fazê-lo crescer, de explorar este espaço interno, revelando mais de si mesmo.  

Para FREIRE (2005), ao explorarmos este espaço, fazemos uso de um excedente de 

energia que pode ser canalizado para o jogo, para a arte, para a cultura, e que não é dirigido 

para as atividades do cotidiano. O autor relaciona a construção da cultura a este excedente de 

energia que temos, não para suprir nossas adaptações imediatas, nossas faltas localizadas, 

nossa subsistência física, mas para suprir a nossa necessidade de imaginação, de cultura.  

 
...Os humanos possuem energia em abundância, porque não a produzem 
apenas para consumo das necessidades. Ao contrário, produzem um tanto a 
mais para compensar suas carências. Tais carências, que são faltas naturais, 
são compensadas quando a energia que sobra em cada um de nós é investida 
no fomento das representações interiores, na imaginação, no espírito. Daí ser 
perfeitamente compreensível uma criança pouco se cansar quando brinca, ou 
um inventor consumir horas de trabalho em seu laboratório sem chegar à 
exaustão. Ora, fica claro que essa resistência demonstrada nessas horas 
ocorre, porque, no caso da criança, ela recorre não à energia de provimento 
de alguma necessidade, mas à energia que sobra, que só pode ser utilizada no 
mundo lúdico, no mundo do jogo ou da arte (FREIRE, 2005, p. 27).  

 

FREIRE (2005) justifica o excedente de energia para o jogo, a arte e para toda a 

cultura humana, a partir de Arnold Gehlen8, que fundamenta a ideia deste excedente como 

explicação para a construção da cultura humana.  

Todos os seres vivos têm um mecanismo especial de adaptação que se aplica a um 

meio ambiente também muito particular. Comparando ao desenvolvimento dos animais, o bebê 

humano tem um nascimento prematuro (apesar de cumprir a sua função como todas as coisas 

da natureza), cuja habilidade particular de adaptação está para ser construída, de forma 

diferente dos animais que, praticamente, nascem prontos, com independência para adaptarem-

se ao ambiente.  

                                                                        

8 GEHLEN, A. El Hombre. Salamanca: Síguime, 1987.  
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A utilidade de nascer antes do tempo é exposta por FREIRE (2005) com a ideia das 

mães dos homens - como se saíssemos do ventre da mãe biológica para a outra mãe do homem, 

a sociedade, em cujo ventre materno ocorre outra gestação, a da cultura humana. Dessa forma, 

a nossa habilidade particular formar-se-ia nesta segunda gestação. 

A nossa cultura é o produto desse mundo interior construído duramente 
durante a experiência de viver. E é essa habilidade de lidar com o mundo 
interior, de representar internamente o que ocorre fora de nós e a nós 
mesmos, que constitui a particular habilidade humana, aquela que nos vai 
prover dos recursos necessários para estar no mundo, que preencherá, 
finalmente, a carência natural de que somos todos possuídos ao nascimento 
(FREIRE, 2005, p.25). 
 

Com esta habilidade especial de imaginar, criar, jogamos durante toda a vida, como 

se nunca estivéssemos prontos, precisando imaginar para a imaginação progredir, precisando 

jogar. 

Fica acentuado o papel do jogo para FREIRE (2005), como fundamental e vital na 

sociedade humana, pelo poder de atender a nossa necessidade de imaginação e, 

consequentemente, de cultura.  

 

3.1.2. Os olhares complementares sobre o lúdico 

 

Não há dúvida sobre a existência da relação entre a cultura e o lúdico no que expõem 

os dois autores. Enquanto um integra o conceito de jogo no de cultura numa perspectiva 

histórica, reconhecendo a sua  importância no surgimento e desenvolvimento da civilização, o 

outro afirma a sua importância no abrigo da subjetividade no ato de jogar e de construir 

cultura.  

Independentemente do olhar, os autores reforçam a influência (mais que isso) do 

lúdico na construção e reconstrução da cultura. De um lado, uma observação das relações de 

forma direta e geral para as manifestações, de outro, para as pessoas que jogam.  

Outra contribuição desses autores é a ideia de totalidade que deve ser dada ao 

fenômeno jogo (assim como para o lúdico). Apesar das críticas de FREIRE (2005) a 

HUIZINGA (2007) sobre a possível fragmentação do fenômeno, apontamos que HUIZINGA 

(2007) também busca olhar o jogo em sua totalidade: “É legítimo considerar o jogo como uma 

“totalidade”, no moderno sentido da palavra, e é como totalidade que devemos avaliá-lo e 

compreendê-lo” (HUIZINGA, 2007, p. 6). Este último observa e avalia na totalidade a 
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atividade considerada jogo e FREIRE (2005) o faz no contexto da totalidade humana, como 

uma unidade complexa. 

Dessa forma, HUIZINGA (2007) atribui características do jogo às manifestações 

sociais, enquanto FREIRE (2005), a partir do ambiente vital do jogo no qual predomina a 

subjetividade, as percebe, talvez, no ato de quem joga, como veremos a seguir. 

Sobre a liberdade, podemos constatar esta ideia no uso das palavras de Sartre (1999)9, 

recolhidas por FREIRE (2005) ao tratar do conflito entre o mundo subjetivo e o mundo 

objetivo: “a partir do momento em que o homem se capta como livre e quer usar sua liberdade, 

qualquer que possa ser, além disso, sua angústia, sua atividade é de jogo” (citado por FREIRE, 

2005, p. 62).  

Sobre a qualidade do jogo de evadir-se da vida real, podemos trazer o conflito entre 

jogo e realidade apontado por FREIRE (2005), conflito esse que envolve o território livre da 

criação, imaginação, de infinitas possibilidades e o território das coisas do mundo, da 

realidade, com seus impedimentos e embaraços.  

Sobre jogo e seriedade, o autor expõe que há situações em que as atitudes lúdicas são 

extremamente sérias, em alguns momentos de jogo, e outras, nada sérias.  

FREIRE (2005) também observa o jogo como atividade aparentemente desnecessária 

num sentido semelhante ao de HUIZINGA (2007), naquilo que diz respeito ao cumprimento de 

adaptações imediatas, do suprimento de faltas localizadas, reconhecidas; mas o reconhece 

como fundamental para atender a nossa necessidade de imaginação.   

O autor reconhece o espaço e tempo determinados para o jogo no sentido da entrega do 

jogador, como podemos ver em suas palavras: “Saber jogar é saber estar presente em um 

determinado espaço e em um determinado tempo, e apenas estar neles. O jogo absoluto requer 

entrega total, mesmo que isso seja apenas uma idéia” (FREIRE, 2005, p. 69).  

Trazidas algumas referências de FREIRE (2005) ao situar as características 

apresentadas por HUIZINGA (2007), vistas sob olhar diferenciado para o jogo, espero ter 

deixado evidente a complementação das respostas (e não o esgotamento) sobre o fenômeno 

lúdico por estes autores, podendo o lúdico estar presente nas manifestações arquetípicas, assim 

como numa conversa sem interesses, sem objetivos firmados, sem compromisso futuro.  

 

                                                                        

9 SARTRE, J. P. (1999). O ser e o nada. Petrópolis: Vozes. 
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3.1.3. Atitude lúdica: em busca de um conceito humanizador das relações 

pedagógicas 

 

Ainda amparada por estes autores, refletirei sobre a pessoa que joga, especialmente 

no que diz respeito a sua maneira de agir dentro jogo, a sua atitude.  

O jogo, visto como uma atividade na qual o participante atua, torna-se a condição 

externa que é oferecida a ele. Neste sentido, parecem ser observáveis as suas ações quanto à 

atuação de acordo com as regras, quanto a sua presença física no espaço/tempo do jogo, etc. 

Outras ações são: agir na condição interna de liberdade, dentro de regras que as condições 

externas colocam; atuar com presença, importando-se com o momento em que se encontra, 

envolvendo-se essencialmente com o momento presente; agir de acordo com o próprio 

ambiente instável do jogo e acolher a instabilidade externa e orientar-se por uma ordem interna 

reconhecida dentro do grupo social em que atua. Já estas ações vão além do que os olhos 

podem ver, parecendo tratar-se de condições internas vividas pelo jogador.  

Sem perder de vista a totalidade do lúdico, parece ser a atitude lúdica dependente 

destas condições internas e externas dos jogadores na situação de jogo.  

Nesse sentido, fica a questão: haveria espaço para atitude lúdica na situação de não-

jogo, de trabalho, de realidade, de cotidiano? 

Trago um exemplo de atitude lúdica presente numa situação considerada como de 

trabalho, ocorrida num evento marcante no Brasil, o carnaval carioca. Foi a atitude do gari 

Renato Sorriso10, que após o desfile de cada escola, passa a dançar e a varrer a Marquês de 

Sapucaí11, preparando-a para a entrada da próxima apresentação.  Hoje, Renato Sorriso é 

famoso por esta atitude lúdica realizada no Setor Um (onde os ingressos são mais baratos), no 

ano de 1997, quando dançou na avenida com sua vassoura. Sendo advertido por um 

funcionário da Comlurb - Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro - foi 

apoiado pelo público em sua iniciativa, com vaias ao tal funcionário.  Este parece ser um 

exemplo fora de questão, pois é um gari, que ganhou notoriedade; porém, podemos ver outros 
                                                                        

10 Disponível em <http://carnaval.ig.com.br/noticias/riodejaneiro/2009/02/12/a+filosofia+do+gari+renato+sorriso 
+4029956.html>. Acesso em 10/06/2009.  

11  É a Passarela do Samba do Rio de Janeiro, conhecida como Sambódromo. Ela se localiza na avenida Marquês 
de Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. 
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exemplos de pessoas realizando seus trabalhos com atitude lúdica ou num estado lúdico, sem 

serem notados pelo público.  

Estaria este gari em situação de trabalho ou jogo? Segundo FREIRE (2005), as 

fronteiras do jogo e do trabalho não são impermeáveis a ponto de não se deixarem penetrar - a 

de jogo por elementos do trabalho, e a deste, por elementos do jogo.   

Ao trazer este exemplo, distancio-me da concepção de HUIZINGA (2007), logo, das 

condições externas presentes apenas na situação de jogo, mas acolhemos as situações para 

além dele. Dessa forma, me aproximo da concepção de FREIRE (2005), cujo ambiente do jogo 

diz respeito à tendência para a subjetividade, e me pergunto: seria neste mesmo ambiente a 

morada da atitude lúdica de quem joga? Haveria para FREIRE (2005) a distinção entre uma 

pessoa estar jogando ou uma pessoa agindo com atitude lúdica? Para mim, não há. Nesse 

sentido, a condição interna do agir é o que determinaria a atitude lúdica, qualquer que seja a 

situação.  

Feita a reflexão e trazido este exemplo, apresento o que estou entendendo por atitude 

lúdica.   

Neste estudo, considero a atitude lúdica como uma forma de estar no mundo com a 

própria subjetividade ativada, viva, pulsante, “acolhida pela própria pessoa”, que ouve a voz 

(ouvidora) desta subjetividade.   

Como possibilidade, a atitude lúdica expressa-se na presença “real” da pessoa em seu 

agir, em seu atuar, em seu fazer, o que podemos chamar de inteireza da ação. Por estar inteira 

na ação, alguns indícios demonstram envolvimento e podem ser observados na pessoa que 

manifesta esta atitude, como o corpo vivendo a ação; pela sua tonicidade, sua postura, pela 

posição adotada perante o evento no qual está envolvida, inclusive, pelo olhar.  

Estes sinais podem tornar evidentes o foco, a vontade, a direção pela qual a pessoa 

age em um cenário onde a ação acontece, além de sua disponibilidade em acolher os elementos 

presentes neste contexto, como as pessoas, o ambiente, os objetos, o seu propósito (o seu 

fazer).   

Na relação com o contexto, observa-se a liberdade (trazida pela subjetividade), a 

flexibilidade, a possibilidade de transgressão (não submissão às convenções sociais na ação) 

possibilita/permite a criação, o uso da criatividade. Neste sentido, o improviso é consequente.  
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Apesar de estar presente na forma de resolver problemas, realizar funções, ela não 

está atrelada somente a estes momentos.  

A atitude lúdica pode estar presente em todos os momentos de nossa vida (não quero 

confundir o jogo com toda e qualquer atividade humana) e ela varia de acordo com a nossa 

possibilidade interna de acolher o lúdico e com as possibilidades externas, nossas realidades de 

trabalhar, ir ao supermercado, conversar, estudar etc...   

Se o território do jogo é interno a cada pessoa, onde quer que estejamos, seja lá o que 

estejamos fazendo, podemos atuar ludicamente, podemos atuar com o que estou chamando de 

atitude lúdica.  

Ao ampliar a ideia de atitude lúdica como própria à pessoa, para além do jogo, 

presente na fantasia e na realidade, no jogo e no trabalho, pela subjetividade de atuar na vida, 

este estudo propõe um recorte para as possibilidades de atitude lúdica na escola, mas 

precisamente na particularidade de ser professor.  

Neste caso, a atitude lúdica poderia comportar as subjetividades nas relações 

presentes na escola, rompendo as barreiras dos modelos, dos padrões das quais a escola muitas 

vezes é vestida, deixando-se agir pela grandeza da relação com seus aprendizes, além de agir 

pelas concepções que acredita. Outra possibilidade de atitude lúdica de professores seria 

perceptível nas escolhas para a qualidade das propostas sugeridas aos aprendizes, no sentido de 

apresentarem condições externas com características lúdicas, além de reconhecer e dar espaço 

à subjetividade de seus aprendizes na relação ou não com estas propostas.  

No que diz respeito à possibilidade de observação de atitude lúdica, podemos dizer 

que os aspectos levantados anteriormente seriam considerados, como a inteireza da ação 

manifestada pelo corpo vivendo a ação, o deixar-se acolher e ser acolhido pelo contexto e o 

agir com flexibilidade. Já as condições externas podem ser observadas ao contemplar a 

dimensão lúdica nas propostas feitas às crianças. 

Nesse sentido, recorro-me a MACEDO, PETTY e PASSOS (2005) quando ao 

defender a perspectiva das crianças diz que as atividades escolares devem apresentar as 

seguintes qualidades: terem prazer funcional; serem desafiadoras; criarem possibilidades ou 

disporem delas; possuírem dimensão simbólica e expressarem-se de modo construtivo ou 

relacional, o que foi nomeado de indicadores da presença do lúdico.  
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Aponto, inicialmente, o prazer funcional, que diz respeito ao espírito lúdico presente 

na relação da criança ou do adulto com uma tarefa, atividade ou pessoa. “A motivação é 

intrínseca. É desafiador fazer ou estar. Vale a pena repetir” (MACEDO et.al., 2005, p. 18).  

Ferraz (2006), ao tratar da ludicidade no ensino do desporto à criança e ao 

adolescente, toma como referência estes indicativos e exemplifica como prazer funcional o fato 

de alunos realizarem controle de bola com os pés sem uma intenção específica de 

aprendizagem ou de marcar gol, a não ser pelo simples prazer do movimento. Escutar as 

professoras e deixar que elas escolham as suas experiências junto às crianças, os recortes de 

reflexões e até de avaliação de seus trabalhos, pode ser uma forma de prever a presença do 

prazer funcional (prático, cômodo, utilitário) e de sentido para as educadoras. 

O desafio e surpresa constituem o indicador que aponta o lúdico naquilo que é 

desafiador, que requer superação para a realização de uma tarefa. Lúdico, nesse sentido, seria 

algo que nos pega por sua surpresa, pelo gosto de repetir em outro contexto, algo que não se 

controla o resultado, que tem sentido de investigação, de curiosidade, de permissão para dizer o 

que pensa ou sente, de expressar suas hipóteses.   

O indicador que diz respeito às possibilidades mostra que as atividades devem ser, 

além de realmente necessárias, minimamente possíveis na perspectiva do sujeito. Ele precisa 

dispor de recursos internos, que são as competências e habilidades, e recursos externos que são 

os objetos, o espaço, o tempo e as pessoas para realizarem as tarefas. 

O indicador da dimensão simbólica enfatiza a perspectiva simbólica do lúdico nas 

atividades, que precisam ser motivadas e históricas. Daí a necessidade de as propostas trazerem 

um correspondente pessoal ou grupal para fazer sentido, algo da experiência.   

Como último indicador MACEDO et. al. (2005) apresenta a expressão construtiva, 

que propõe haver, numa atividade lúdica, uma construção em que se supõe que seja 

considerado o conjunto de relações ou pontos de vista que a constituem, além de uma 

referência ou direção. Nesse caso, a errância, como forma curiosa, atenta, porém aberta de 

fazer alguma exploração faz parte do lúdico; mas não se faz de qualquer jeito, pois há um 

objetivo, uma meta, que se cumpre, ainda que de forma errante.  

Tais indicadores serão retomados quando da apresentação dos resultados e discussão, 

em que a caixa de brinquedos e brincadeiras aparece como de instrumento lúdico gerador de 

intenções. 
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O sentido amplo do lúdico apresentado neste trabalho, na predominância da 

subjetividade, nas manifestações arquetípicas e especialmente na atitude lúdica dentro do 

trabalho do professor parece-me de extrema importância nas relações em todos os âmbitos; 

assim como é o ar, essência que nos mantêm vivos, imprescindível para que a terra dê frutos, 

que a água seja saudável, que o fogo acenda. 

 

3.2. Infância, brincar e movimento – uma trindade conceitual fortalecedora de 

atitudes lúdicas.  

 

Neste estudo a criança, o brincar e o movimento formam uma unidade trina, em 

interação, lúdica. Seu conhecimento com clareza de concepções alicerça o trabalho do 

professor e pode contribuir, junto com a atitude lúdica, para a humanização das relações na 

escola. 

Para efeitos didáticos, vou falar separadamente de cada uma destas instâncias.  

 

3.2.1. A(s) infância(s) e a(s) criança(s)  

 

Se o lúdico é a predominância da subjetividade (FREIRE, 2005), vislumbrar um 

trabalho nesta concepção passa por conhecer as pessoas a quem se destina o trabalho, neste 

caso, as crianças.  

O que é criança? O que é ser criança? O que significa a infância? 

Para discutir a questão da infância reporto-me a conceitos-chave da antropologia da 

criança, que busca entendê-la em seu contexto   social   e    cultural.  Sobre cultura, a 

antropologia entende que ...“não são os valores ou crenças que são só dados culturais, mas 

aquilo que os conforma. E o que os conforma é uma lógica particular, um sistema simbólico 

acionado pelos atores sociais a cada momento para dar sentido a suas experiências” (COHN, 

2005, p.19). 

Já o conceito de sociedade trata de um conjunto estruturado em constante produção 

de relações e interações. Neste sentido, se a sociedade é constantemente produzida, ela o é 

pelos indivíduos que a constituem, atores que a recriam a todo o momento. Atores estes que 

criam seus papéis enquanto vivem em sociedade. 
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Nesse sentido, a antropologia da criança a vê como ator social, como produtora de 

cultura, em um papel ativo na definição de sua própria condição (COHN, 2005). 

Há que se fazer entender, aqui, a escolha do termo antropologia da criança e não da 

infância. Estudiosos como Clarice Cohn justificam o uso do primeiro por ser a infância um 

modo particular e não universal de pensar a criança. 

Um exemplo de particularidade de infância pode ser visto no estudo de Philippe 

Ariès, que analisa o chamado sentimento da infância nas sociedades de tradição ocidental, 

representado nas iconografias. Ele declara que possivelmente que, até por volta do século XII, 

não havia lugar para a infância, pois não existia a representação dela nas iconografias. O autor 

apresenta indícios e os relaciona com o olhar dado à infância num período que compreendeu a 

idade média e moderna.  

Para COHN (2005), o sentimento a que se refere Ariès,  

 

não deve ser entendido como uma sensibilidade maior à infância, como um 
sentimento que nasce onde era ausente, mas como uma formulação sobre a 
particularidade da infância em relação ao mundo dos adultos, como o 
estabelecimento de uma cisão entre essas duas experiências sociais (COHN 
2005, p.22).  

 

A seguir, apresento um breve recorte destas experiências para ilustrar o que COHN 

(2005) define como construção social e histórica de uma dada sociedade, e Ariès como a 

descoberta da infância.  

A descoberta da infância começou no século XIII e sua evolução pode ser 

acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI; mas os sinais de 

desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e significativos a partir do fim do 

século XVI e durante o século XVII. Estas cenas de pintura e da gravura do gênero da mesma 

época, juntamente com cenas de infância literária, tais como nomes mais afetivos e o interesse 

em registrar as expressões das crianças e em empregar seu vocabulário foram considerados 

pelo autor “as descobertas da primeira infância, do corpo, dos hábitos e da fala da criança 

pequena” (ARIÈS, 2006, p. 31).  

O estudo de Ariès apresenta como surgiu a idéia de infância num período 

determinado (de XI a XVII), em um determinado grupo social (sociedades de tradição 
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ocidental). COHN (2005) afirma que, em outras sociedades, a idéia de infância pode não 

existir, ou ser formulada de outros modos, de acordo com o contexto sociocultural. 

Outros conceitos da antropologia da criança aos quais me remeto são os de criança 

atuante, criança produtora de cultura e culturas infantis, apresentados a partir dos estudos de 

COHN (2005).  

Criança atuante é aquela com papel ativo na constituição das relações sociais de que 

faz parte. “Onde quer que esteja ela interage ativamente com os adultos e as outras crianças, 

com o mundo, sendo parte importante na consolidação dos papéis que assume e de suas 

relações” (COHN, 2005, p.28).  

Neste sentido, ela atua efetivamente nas relações que o sistema lhe abre e possibilita e 

não apenas reproduz, eternamente, algo que é anterior a ela, fazendo-a reproduzir eternamente. 

A autora expõe exemplos de criança produtora de cultura a partir de pesquisas e situa 

que, sendo a cultura um sistema simbólico, deve ser levado em conta como a criança formula 

um sentido ao mundo que a rodeia e não apenas como e quando a cultura é transmitida em seus 

artefatos (objetos, relatos ou crenças).  

Sobre culturas infantis, ela propõe que o termo seja usado no plural, um cuidado para 

não universalizar a cultura infantil, pois isso seria negar as particularidades socioculturais. 

Além disso, sugere também cuidado para não “incompatibilizar o que as crianças fazem e 

pensam com aquilo que outros, que compartilham com ela uma cultura, mas não são crianças, 

fazem e pensam (COHN, 2005, p. 36). 

Para SARMENTO (2002), as culturas da infância constituem-se das culturas 

produzidas para elas e das produções culturais geradas pelas crianças, em interação com seus 

pares. Estas culturas são cruzadas pelas culturas dos grupos sociais.  Neste sentido, se faz 

importante atentar para a produção cultural que está sendo produzida para a criança nos 

diferentes âmbitos, assim como, atentar para as possibilidades que elas têm tido de estarem 

com seu pares, gerando suas culturas. Neste trabalho, trataremos do âmbito escolar, mais 

precisamente, de Educação Infantil.  

Já o diálogo entre a antropologia da infância e a pedagogia, a que este estudo se 

propõe, é o da relação direta com os profissionais que lidam com crianças, refletindo sobre o 

que pensam sobre elas e sobre o que fazem, a partir da prática pedagógica, deixam de fazer ou 

deveriam fazer para conhecê-las, observá-las, escutá-las.  
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   3.2.2. O brincar 

 

Todos brincamos. O brincar está presente em nossas vidas de variadas formas. Alguns 

privilegiam o brincar como objeto de inspiração teórica, outros brincam para inspirar-se sobre 

a teoria que registram, e muitos brincam sem pensar se brincam: soltam pipas, constroem 

castelos de areia, cantam, dançam sem pensar se há uma teoria por traz destas ações.  

Ao contar para o meu sobrinho Lucas, de dez anos, que eu estava junto a um grupo de 

professoras estudando o brincar, ele (brincante das palavras, dos bonecos, das rodas) me 

aconselhou a dizer a elas que “o brincar é importante para as crianças, que ao brincar a criança 

usa a imaginação, a criatividade e aprende muitas coisas”.  Para ampliar a justificativa (quase 

apelo) de Lucas, trago as palavras de FREIRE (2005), outro brincante, mas daqueles que 

estudam e se dedicam em garantir o espaço e tempo do brincar dentro e fora da escola.   

... todos os que conquistam o direito ao tempo livre livram-se rapidamente de 
suas tarefas e entregam-se ao jogo. Há uma imensa sobra de energia que 
precisa ser gasta, mas não apenas porque está sobrando, mas porque 
precisa ser transformada na matéria mais importante de nossa existência: a 
cultura humana. Ora, se quando escapamos da realidade produzimos 
cultura, sem dúvida alguma essa cultura é sempre produzida na atividade 
lúdica (FREIRE, 2005. p. 29). 
 

 Os argumentos destes dois distintos brincantes fortalecem a necessidade deste estudo 

refletir e declarar sua crença no brincar; mas não só por eles, mas, especialmente, pela ideia de 

criança apresentada, criança competente para construir o seu conhecimento com base em seus 

interesses, seu repertório cultural e sua participação nos grupos sociais a que pertence, em 

particular, ao grupo escola.   

Muitas são as definições para o brincar, para o brinquedo, a brincadeira e o jogo. 

Autores importantes dedicaram e dedicam seus trabalhos para encontrar aquelas que possam 

dar conta deste fazer. Segundo FRIEDMANN (2006b), estes estudiosos aprofundam suas 

pesquisas de acordo com as áreas em que desenvolvem seus trabalhos, num leque que vai 

desde um olhar histórico, filosófico, linguístico, antropológico, psicológico, educacional, entre 

outros, até o da natureza do próprio brincar12.  

Não caberá a este trabalho definir o brincar, a brincadeira e o jogo; porém, serão 

apresentados alguns critérios dos quais compartilho, trazendo referências e crenças que 
                                                                        

12 FRIEDMANN (2006a) apresenta os principais estudiosos dentro de suas áreas de desenvolvimento do brincar, 
além de um panorama histórico das teorias e estudos sobre o jogo.  
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alicerçam o brincar aqui tratado.  Apesar de alguns autores citados fazerem uso do termo 

“jogo”, neste estudo a evidência será dada ao termo brincar, por este campo semântico ser mais 

utilizado pelas crianças pequenas. 

O recorte do brincar apresentado neste trabalho é um recorte de possibilidades para o 

meio educacional, a nosso ver, pertinente para a educação infantil, especialmente para crianças 

bem pequenas.  

Tais possibilidades são levantadas FRIEDMANN (2006a), em que a autora sugere um 

instrumento metodológico com o qual o educador poderia conhecer a realidade lúdica de seu 

grupo de crianças. Para tanto, a autora apresenta três formas de brincar no espaço escolar e 

com elas, propostas de observação e análise para conhecer e estimular o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social, moral e físico-motor, além de propiciar aprendizagens específicas.    

Estas formas de brincar aparecem, neste estudo, para diferenciar as possibilidades de 

brincar na escola, apresentando-se como ofertas, como convites de brincar. 

 

3.2.2.1. O brincar espontâneo  

 

O processo de conhecimento da criança é um desafio permanente, construído pela 

própria criança em sua relação com o mundo. Ele ocorre de dentro para fora e, neste sentido, a 

liberdade, ou seja, a escolha por aprender determinadas coisas é fundamental para garantir a 

espontaneidade.  

Ao brincar livremente, a criança experimenta a independência em seu fazer, não sofre 

limites para criar, experimentar, explorar, pesquisar.  

DANTAS, H. (1998) atenta para o equívoco de educadores que tendem a oferecer um 

brincar “prazeroso e nunca livre”. Para ela, esta distorção entre prazerosamente e  livremente 

traz conseqüências infelizes, em que se prevalece o efeito e não a causa, pois a causa do prazer 

é o resultado do caráter livre, gratuito.  

A valorização do brincar espontâneo na escola tem relação direta com a ideia de 

criança que a instituição e seus educadores acreditam. No caso da concepção que alicerça este 

trabalho, este tipo de brincar é reconhecido como fundamental para o reconhecimento da 

criança, de seus interesses, de suas buscas.  
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CARVALHO e PONTES (2003) expõem que, para acreditar que a criança é 

efetivamente ativa e agente de seu fazer, é preciso observar esse fazer, pois é observando 

crianças brincando em seus momentos de autonomia, de escolha, de interação com pares, que o 

verdadeiro sentido dessa concepção se impõe ao observador.   

Para as autoras, essa observação deve estar aliada a outro papel importante do 

educador - o de organizar e reorganizar os espaços e as rotinas, tornando-os significativos para 

as crianças, instigando e propiciando interações, atividades variadas e brincadeiras, em que se 

respeitam e promovem as suas iniciativas e a escolhas.  

Ao brincar espontaneamente, as crianças interagem com seus pares, escolhendo do 

que, quanto, por quanto tempo e com quem irão brincar, produzindo e reproduzindo cultura. 

Essa cultura, ao ser observada pelo educador, pode mostrar a ele o sentido que as crianças 

estão dando ao mundo. Neste sentido, a escola pode contribuir e muito, como o lugar de 

encontro das crianças.  

 Dessa forma, o olhar do educador não pode ser passivo, precisa ir além do olhar 

utilitário (RICHTER, A.C.; VAZ, A.F., 2005), que é aquele olhar que dá breves informações a 

respeito da preservação do grupo, como a segurança do todo (corpos e objetos) ao mesmo 

tempo. É comum vermos educadores contando a quantidade de crianças dispersas no parque e 

a nossa provocação é que seu olhar vá além da contagem segura, que a observação seja mais 

individualizada, que seja observado o pequeno gesto, o simples, o silencioso etc. É praticando 

este tipo de observação, com atenção dedicada que, nós adultos, aprendemos com elas como se 

desenvolvem. 

Este tipo de brincar ainda não é garantido nas escolas. Despir-se dos objetivos 

pedagógicos precisos e fragmentados por áreas de conhecimento, livrar-se das sequências 

programadas do que as crianças devem fazer e seguir com elas, na busca de suas conquistas, 

para aprender como se desenvolvem, como aprendem, quais são os seus interesses é um 

desafio a ser perseguido na maioria das escolas que trabalham com crianças pequenas. É um 

desafio a ser experimentado na proposta da caixa de brinquedos e brincadeiras, ainda a ser 

apresentada.  
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3.2.2.2. As brincadeiras tradicionais 

 

As brincadeiras tradicionais trazem consigo a riqueza da universalidade e da 

especificidade. São universais tanto no tempo quanto no espaço, são tradições culturalmente 

transmitidas de geração em geração. CARVALHO e PONTES (2003) exemplificam esta 

afirmação com as brincadeiras de pipa, de construção de casinha e brincadeiras agonísticas e 

competitivas. Voar e abrigar-se são motivações ou disposições humanas básicas, assim como 

as motivações de ataque e medo. A motivação quanto os objetivos competitivos de jogos com 

regras são semelhantes às brincadeiras de exercício agonístico13 e, em alguns casos, os padrões 

motores são semelhantes.  Brincadeiras de luta e perseguição também são universais. O ataque 

lúdico motiva e é reforçado por surpreender, perseguir ou atacar o parceiro. O medo lúdico é 

estimulado por cair, fugir e submeter-se ao ataque.  

As brincadeiras de rua são transmitidas de criança para criança, basicamente por meio 

da oralidade e, segundo as autoras, a base motivacional parece ser universal.   

Este estudo compartilha da ideia de Harris14 (1999, citado por CARVALHO & 

PONTES, 2003, p. 21), segundo a qual tanto no que diz respeito à elaboração e recriação dessa 

cultura nos aspectos culturais e atitudinais, quanto às brincadeiras, “a transmissão cultural é 

mais efetiva entre parceiros de idades mais próximas do que entre adultos e crianças”. Além 

disso, ao reconhecer o papel ativo da criança desde os primeiros anos de vida na produção de 

cultura, este estudo endossa que a criança bem pequena é sujeito ativo desta transmissão, 

elaboração e recriação dessa cultura. 

Na escola de crianças bem pequenas, esta transmissão pode ocorrer das crianças para 

as crianças e do educador para as crianças em suas diferentes formas: propagando as suas 

próprias brincadeiras, propagando brincadeiras que, às vezes, uma criança realiza para as 

outras, etc.  

Neste sentido, um dos desafios observados em algumas instituições tem sido o fato 

desta possibilidade de brincar nem sempre apresentar-se como um convite às crianças, 

causando impedimento para que a participação delas seja voluntária, espontânea, necessidade 

primeira em qualquer forma de brincar.  

 
                                                                        

 
14 HARRIS, J. R. Diga-me com quem anda... Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.  
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3.2.2.3. Atividade lúdica dirigida 

  

Como a terceira possibilidade de brincar, FRIEDMANN (2006a) apresenta a 

atividade lúdica dirigida, que deve ser apresentada às crianças a partir da análise do brincar 

espontâneo e das brincadeiras tradicionais. A ideia destas atividades orientadas pelo educador é 

promover avanços no desenvolvimento e a escolha destas atividades deve ser feita com 

propósitos claros de oferecer oportunidades de acesso a conhecimentos específicos.  

Para a autora, as brincadeiras tradicionais apresentam-se como atividade lúdica 

dirigida à medida que a aplicação tenha um objetivo. Neste estudo, faremos distinção entre as 

brincadeiras tradicionais e as atividades lúdicas dirigidas, para determinar que, ao brincar com 

as primeiras, o educador se dispa dos conteúdos pedagógicos, deixando que a brincadeira siga 

o percurso determinado pelos brincantes. Caberá a ele orientar a brincadeira de maneira que as 

crianças tenham independência em participar, tanto no que diz respeito a compreender as 

regras simples para construir autonomia ao brincar, como na escolha por participar ou não da 

brincadeira apresentada.    

Pelo fato de esta pesquisa envolver a formação de professoras, será utilizada a 

abordagem educacional do brincar, com viés cultural e social. Cultural no sentido de 

recuperação do patrimônio lúdico-cultural e social, pois o recorte é dado a um grupo específico 

de professoras com suas crianças.   

Após esta breve apresentação do brincar, parece não ser além da conta expor que 

estas três formas de brincar a que este estudo se refere são consideradas possibilidades a serem 

oferecidas às crianças, e, sob esta condição, estas possibilidades são dadas como três diferentes 

convites de brincar; convites estes que podem ou não serem aceitos por elas, que podem ser 

transformados, terem reciprocidade, gerando a cultura particular dos grupos envolvidos. 

 Sendo um convite, a presença destas possibilidades ou e de qualquer outra forma de 

brincar torna-se um desafio nas escolas. Um convite negado ou transformado pela criança nem 

sempre é observado como algo que a criança pequena está dizendo.  

O papel do professor precisa ser ampliado para além de ofertar as brincadeiras, 

incluindo observar o que é que as crianças fazem delas.  
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Este e outros desafios são apresentados de forma poética por Francisco Marques, o 

Chico dos Bonecos, em seu texto O coração da brincadeira15, em que ele trata da relação do 

educador que brinca com a brincadeira.  

 

A brincadeira é o relacionamento que ela desencadeia, é a investigação 
que ela provoca, é a interação que ela desenrola – relacionamento entre a 
pessoa e o próprio corpo, a pessoa e o ambiente, a pessoa e os outros. Este é 
o coração da brincadeira: relacionar, relacionar-se, interpretar, interpretar-
se, ler, reler-se. 

A brincadeira, portanto, não é o brinquedo, o objeto, e também não é a 
técnica, o conjunto de procedimentos e habilidades. [...] A brincadeira é a 
plena realização da imprevisibilidade. Algo assim como, por exemplo, a 
própria vida. 

Esta conclusão vem realçar, ainda mais, o papel do educador como um 
“adulto que brinca” e, brincando, promove interações, investigações, 
aproxima leituras, observa e ensina. [...] 

Localizar o coração da brincadeira é uma exigência da nossa pedagogia, 
da nossa filosofia. Uma pessoa, entretanto, não é feita só de coração. O 
coração é o espaço onde todos os fios se encontram e se encantam e se 
reúnem para festejar, mas o corpo traz muitos outros órgãos e membros e 
membranas e ossos e cartilagens... 

Portanto, pesquisar, experimentar e recriar os brinquedos – os suportes 
materiais - devem ser tarefas cotidianas para os educadores. Pesquisar, 
experimentar e recriar as técnicas das brincadeiras – os conjuntos de 
procedimentos e habilidades – devem ser tarefas cotidianas para os 
educadores. Tarefas semelhantes a... Respirar. 

 
Neste sentido, “respirar” para oferecer oportunidades de brincar às crianças é 

condição para o trabalho com as crianças pequenas, condição esta que será abordada na 

formação de professores com a caixa de brinquedos e brincadeiras.  

 

3.2.3. O movimento 

 

Estou falando de uma criança ativa na constituição das relações sociais de que faz 

parte, que formula um sentido próprio ao mundo que a rodeia e que produz cultura. Nessa 

relação com o mundo a importância do corpo é fundamental. Estamos falando de um corpo em 

movimento dado pela própria condição humana e pela condição de ser criança.  
                                                                        

15 Disponível em <http://www.editorapeiropolis.com.br/autores/chicobonecos/3.php>. 
Acesso em 25/05/2010. 
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Na condição humana de viventes do planeta Terra não existe forma possível de 

expressão que não seja motora. “Pela corporeidade existimos; pela motricidade nos 

humanizamos. A motricidade não é movimento qualquer, é expressão humana” (FREIRE, 

1991, p. 26).  

A capacidade de movimento está presente nos animais como forma de sobrevivência, 

em busca de alimentação e reprodução a partir de respostas instintivas de acordo com cada 

espécie. O movimento humano é diferente, ele se caracteriza pela qualidade expressiva e 

individual, o gesto. Além de nos movimentarmos em busca de sobrevivência, alimentação e 

reprodução, também construímos pensamentos, ideias e fazemos escolhas pessoais, 

características próprias de nossa espécie. (TRINDADE, 2007)16. 

Neste sentido, a criança pequena também se expressa pelo corpo, seu instrumento de 

comunicação. É através da postura, do crescimento, da expressão, da autonomia, da 

coordenação motora, da relação com o mundo, da auto-estima e da construção da identidade, 

que podemos reconhecer as suas necessidades que não são ditas, mas expressas pelo corpo, 

pela comunicação do desenvolvimento motor com estes aspectos (TRINDADE, 2007). 

O mesmo autor chama atenção para os elementos base do desenvolvimento: o espaço 

esférico, que diz respeito ao contorno, ou seja, o espaço que delimita o lugar seguro para a 

criança, desde o colo da mãe, as acomodações necessárias ao berço grande até o espaço 

utilizado para conhecer as coisas do mundo; o reagrupamento, que trata dos movimentos de 

expansão e agrupamento (vão desde o agrupamento do bebê, de mãos e pés em torno do 

umbigo, passando por um estado de expansão quando a criança corre e brinca no recreio e 

depois volta para a sala ainda neste estado, quando se pede concentração e silêncio); a relação, 

pois sem relações saudáveis nenhum desenvolvimento pode ocorrer; o toque e o movimento 

(TRINDADE, 2004).  

Pelo toque e movimento, as crianças se relacionam com os objetos e com o espaço, 

aprendendo sobre formas, volumes, peso, profundidade, adaptabilidade da matéria e de seu 

corpo, preenchimento e esvaziamento. A adaptação de seu corpo às diferentes formas, 

obstáculos e às leis da matéria contribuem para a criação de conceitos sobre o mundo. Segundo 

TRINDADE (2007), a relação com a matéria, com o mundo concreto traz informações 

                                                                        

16 André Trindade é psicólogo e psicomotricista. Em seu livro “Gestos de cuidado, Gestos de Amor” (2007), 
procura estabelecer a comunicação entre o adulto e a criança pequena por intermédio das linguagens do corpo. 
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objetivas sobre o funcionamento do mundo, sobre as leis do espaço e do tempo às quais a 

criança precisa se adaptar - são as sensações conceituais. 

A noção de tempo - tempo para subir, tempo para descer, tempo para fugir do 

pegador - é reconhecida pelo corpo, no fazer, no mover-se. Da mesma forma é que definirão os 

conceitos sobre o espaço, como noções de alto, baixo, duro, mole, profundo, raso, e o 

reconhecimento de formas geométricas como redondo, quadrado, com ponta, sem ponta, de 

linhas curvas ou retas, entre muitas outras informações. 

Na relação com as pessoas, o autor diz que a criança obtém informações subjetivas 

sobre si. Sente-se amada ou não, acolhida ou abandonada, incentivada ou censurada. São as 

impressões existenciais. 

Espero, através de TRINDADE (2004 e 2007), ter justificado a importância do 

movimento na condição de ser criança e sobre a comunicação possível pelo movimento, sem 

sugerir a sobreposição desta dimensão do desenvolvimento no agir do educador da criança 

pequena, mas sim como forma de chamar a atenção no seu reconhecimento no trabalho com 

crianças. 

Assim como muitos professores ainda não se dão conta dos desejos e necessidades de 

movimento por parte das crianças, muitas escolas endossam tal desconhecimento pela falta de 

cuidado com o espaço. Planam o chão que antes era acidentado, substituem árvores por 

parques estruturados (que, por muitas vezes, não atendem à necessidade de independência da 

criança em brincar sozinha), chamam de corredor o lugar por onde a criança não pode correr 

etc.   

Essa carência de espaço adequado para a natural aspiração infantil de movimento e 

aperfeiçoamento espontâneo das ações motoras gera a construção de espaços artificiais e  

diminuídos, com restritas possibilidades de exploração autônoma por parte da criança.   

Muitas crianças (com, aproximadamente, três anos) que temos acompanhado 

demonstram domínio sobre uma ampla variedade de movimentos: por isso caminham, correm, 

sobem e descem, sentam, levantam, escorregam e penduram-se com prazer e controle do corpo. 

Muitas vezes, gritam para o adulto que as acompanha para observá-las nos momentos de prazer 

e orgulho sobre a ação adquirida ou aperfeiçoada. Demonstram maior independência para 

resolver seus problemas de subir, descer, cair, pois, em sua maioria, procuram fazer sozinhas, 

sem requerer o apoio do adulto, já que a sua capacidade de julgar as condições da ação como 
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possível de ser realizada e de seus problemas serem resolvidos, aumenta à medida que 

experimentam tais ações. Daí a necessidade de o adulto orientador verificar se a resolução do 

problema por parte da criança não envolve além do desafio, algum perigo, sem, no entanto, 

impedir que ela conheça o prazer de vencer os desafios e chegar às descobertas por conta 

própria, fortalecendo a confiança em si mesma e o desejo de transpor barreiras (TRINDADE, 

2007).   

Para a comunicação efetiva entre adulto e criança por intermédio das linguagens do 

corpo é preciso observar a criança para além de sua segurança física. É preciso experimentar o 

olhar que a observa, suas necessidades de mover-se para pertencer a si mesma, ao seu grupo, 

ao mundo, produzir e ser produzida pela cultura.  

Faço uso das palavras de TRINDADE (2007, p. 160): “A linguagem do corpo não 

conhece fronteiras, é universal. É capaz de aproximar opostos e romper as barreiras”, e 

acrescento: não basta ter olhos, mas é preciso querer ver o que as crianças comunicam pelo 

movimento. 

Baseada na importância do movimento apresentada por TRINDADE (2007) e 

FREIRE (1989, 1991), considero que a proposição dos três brincares (FRIEDMANN, 2006a) 

expostos anteriormente, pode ser contemplada como conteúdo a ser explorado na Educação 

Infantil, possibilitando uma educação de corpo inteiro, por meio de situações-problema 

advindas destes diferentes modos de brincar.   

Neste sentido, apresento uma pequena adaptação destas possibilidades de brincar para 

ser concretizada durante esta pesquisa, que envolverá a formação de professoras de crianças 

bem pequenas.  

O brincar espontâneo será considerado, especialmente, em momentos de exploração 

de materiais e espaços variados.  As brincadeiras tradicionais serão escolhidas pelas 

professoras, de acordo com seu repertório vivido ou a ser descoberto: brincadeiras de 

perseguição, de roda, cantadas etc. Como outra atividade dirigida, será explorado o percurso de 

aventura, composto pela apresentação de uma história que sugere aventura a ser realizada pelas 

crianças no espaço preparado previamente. Para cada percurso realizado serão selecionadas as 

ações motoras menos frequentes na observação do brincar espontâneo e das brincadeiras 

tradicionais. 
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3.2.3.1. Ações motoras 

 

As ações motoras são movimentos importantes de serem contemplados com crianças 

da educação infantil. Elas são divididas em três categorias17: as locomotoras que dizem 

respeito às ações que necessitam alterar a localização do corpo em relação a pontos fixos; as 

manipulativas que são aquelas que ocorrem ao fornecer ou absorver força de objetos com as 

mãos ou pés; e as estabilizadoras  que são as ações que exigem manter o equilíbrio em relação 

a força de gravidade.  A seguir, são apresentadas algumas possibilidades destas ações de 

acordo com suas categorias.  

- locomotoras: andar, correr, saltar, girar, rastejar, desviar, descer, subir etc.  

- manipulativas: rebater, arremessar, receber, agarrar etc. 

- de estabilização: rolamento para frente, equilíbrio, estrela etc. 

As aulas que incentivam ações motoras precisam ser estruturadas de forma que as 

crianças tenham oportunidade de experimentar diversas possibilidades de movimentos, de 

acordo com as suas potencialidades, e participar com maior grau de decisão na solução dos 

problemas, proporcionando liberdade e flexibilidade no processo de aprendizagem.  

Para uma educação concreta na educação infantil, com um olhar para a criança, o 

brincar e o movimento da forma como apresentados anteriormente, este estudo considera 

alguns princípios levantados por MACEDO (1994) e FERRAZ (2004).  

Com certas adaptações para as crianças pequenas, são eles: o trabalho entre as 

crianças ocorre pela relação social estabelecida entre os pares (criança-criança), cria  condições 

para construção da cultura de pares (neste caso, cultura entre as crianças); o princípio do 

autogoverno, que consiste em dar à criança a oportunidade de agir sem a constante vigilância 

do adulto, o que favorece a legitimação moral das regras, além da experiência da autonomia 

nas ações das crianças; e o princípio ativo, que consiste em levar as crianças a descobrirem por 

si mesmas novos conhecimentos, a partir da relação com seu repertório vivido.  

Para finalizar esta última dimensão da trindade, trago as palavras de FREIRE (1989), 

que critica as ações educativas que ignoram a importância do corpo e do movimento:  

 
 

                                                                        

17 A explicação dada a cada categoria foi extraída de FILGUEIRAS (2007).   
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sem viver concretamente, corporalmente, as relações espaciais e temporais 
de que a cultura infantil é repleta, fica difícil falar em educação concreta, 
em conhecimento significativo, em formação para a autonomia, em 
democracia e assim por diante  (FREIRE, 1989, p. 14).  

  

 

3.3. O elo entre lúdico e a trindade – uma proposta de formação 

 

Muitas experiências de formação de professores da Educação Infantil podem ser 

observadas, tanto no setor público como no privado. Os temas variam: inovações educativas, 

novos conceitos, novos métodos, novas formas de pensar a escola, etc. Algumas delas são 

sobre ou a partir de linguagens expressivas específicas, como formações e oficinas sobre o 

Brincar, Literatura, Leitura, Música, Contações de Histórias, cuja dimensão lúdica é 

contemplada.  

DIAS, M.C.M. (2007) apresenta como desafio trazer a presença da arte (e do lúdico) 

para questionar a pedagogia na busca de novos caminhos na formação do educador:  

 Buscamos instrumentos que nos possibilitem levar a eles e às crianças a 
alegria de viver e recriar a cultura como um direito humano essencial, 
necessário à construção da identidade pessoal enraizada, sensível e forte. 
(DIAS, M.C.M., 2007, p. 234).  

 

Buscando contribuir com a ideia de construção desta identidade (enraizada, sensível e 

forte), acolhi as ideias levantadas sobre o lúdico e atitude lúdica, assim como a trindade 

criança, brincar e movimento para fazerem parte de uma proposta de formação de professores 

da educação infantil. Proposta que fez uso de um elemento lúdico definido, a caixa de 

brinquedos e brincadeiras, que é dada, neste trabalho, como. o elo entre o lúdico e a trindade 

concebida. 

A caixa de brinquedos e brincadeiras, tal como se apresenta neste trabalho, deriva de 

reformulações feitas numa proposta de material didático oferecido a professores de educação 

infantil de uma rede de escolas18. Na sugestão inicial, feita para professores que atuam com 

crianças de seis anos, a caixa de brinquedos e brincadeiras é usada como instrumento que reúne 

                                                                        

18 Para conhecimento da proposta consultar: LEITE, A. M.; KELLY, Z. F. Movimento. In, Smole, K. C. S. Escola 
para crianças de 4 a 6 anos. 1ª edição. Brasília: CIB – Cisbrasil, 2006. Autora em parceria com Flores, Zoppei 
Flores da área de movimento. 
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materiais a serem manipulados pelas crianças, com o propósito de ampliar o repertório de 

brincadeiras com movimentos. Seu uso limita-se à recepção gradativa dos materiais - bola, 

corda, andador de lata e vaivém -, com sequência, conteúdo e tempo determinados para a 

atuação da professora junto às crianças. Estes materiais dão suporte às brincadeiras, atividades 

e reflexões propostas em co-autoria. 

A participação das crianças e das professoras quanto ao conteúdo restringe-se à 

formulação de respostas às questões sugeridas pelo material didático. Além de possível troca 

de brincadeiras entre elas e de atenção aos cuidados a serem tomados no manuseio dos 

materiais, o uso deles é instrumental, no sentido das descobertas por parte das crianças sobre 

onde, com quem e como é possível brincar com eles.  

Partindo da hipótese de que o lúdico pode trazer possibilidades para a humanização 

na escola, e que no trabalho com movimento a trindade brincar, criança e movimento deve ser 

considerada e assumida, passei a propor um diálogo com e entre as pessoas que viriam a fazer  

uso da caixa de brinquedos e brincadeiras, de forma a possibilitar uma nova experiência com 

este objeto por parte de professoras e as crianças. 

Para a professora, a caixa funcionaria como convite para refletir sobre a sua prática e 

sobre a realização de uma possibilidade lúdica no trabalho com movimento. Neste sentido, a 

caixa serviria de intermediária lúdica entre ela e suas crianças, como um jogo fantástico e 

particular de cada grupo.  

Ao propor às crianças a interação com brinquedos e brincadeiras, a professora as 

convidaria (implicitamente), a atuarem como produtoras de cultura; acionaria o ato de brincar 

inerente a elas na busca de conhecerem-se no mundo; e criaria oportunidades a realização do 

movimento como modo de expressão e exploração de suas possibilidades com / e no mundo.  

Às crianças foram propostas as brincadeiras que viriam da caixa; por exemplo, se a 

ideia era vivenciar a brincadeira “Mamãe Polenta”19, a caixa poderia conter uma colher de pau 

que é um objeto utilizado nesta brincadeira; se a ideia fosse abrir espaço de exploração, a caixa 

traria objetos e brinquedos a serem explorados, permitindo a escolha e realização do seu 

brincar; e, se a ideia fosse realizar uma “aventura”, a caixa poderia trazer um objeto usado pela 

professora para contar uma história, para, então, vivenciar junto às crianças a peripécia daquela 

narrativa. 
                                                                        

19 Mamãe Polenta é uma brincadeira de perseguição, precedida de um diálogo entre as crianças que representam 
os filhinhos e a mãe, que usa uma colher de pau para cozinhar polenta.  
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Esta caixa, usada como instrumento para a possível ressignificação da prática por 

meio de um processo de formação de professoras e partindo do reconhecimento e atuação num 

determinado contexto, foi o objeto primordial utilizado na metodologia desta pesquisa.   

Assim, dentro de meus propósitos, a caixa de brinquedos e brincadeiras vai além de 

um mero depositário de materiais. Ela é um instrumento lúdico, logo, simbólico, no contato 

com professoras e com crianças.  

Como proposta lúdica, partiu de um contexto, um CEI - Centro de Educação Infantil 

da cidade de São Paulo, que foi um dos dez CEIs participantes do Projeto Brincar, citado 

anteriormente.   

Por meio desta proposta lúdica de formação embasada na trindade apresentada, 

procurou-se verificar a ressignificação da prática pedagógica, especialmente no que diz 

respeito ao trabalho com movimento na educação infantil.  

A seguir, apresento a metodologia utilizada nesta pesquisa.  

 

4. METODOLOGIA  

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física e 

Esporte da USP – protocolo 2009/42. As professoras, os responsáveis pelas crianças e o Centro 

de Educação Infantil – CEI assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXOS I, II e III).  

Optou-se por uma pesquisa qualitativa que busca compreender o significado de 

determinada experiência para os participantes em um ambiente específico, procurando 

compreender de que maneira os componentes se combinam para formar um todo (THOMAS & 

NELSON, 2002).  

A escolha pelo método de pesquisa-ação deu-se pelo fato de que tal método 

permitiria à pesquisadora observar e participar das atividades dos sujeitos, podendo verificar as 

interações, complexidades e processos dinâmicos ocorridos no cenário escolhido, levando a 

uma melhor compreensão dos aspectos envolvidos na situação de aprendizagem (THOMAS & 

NELSON, 2002, ANDRÉ, 1995 e BRACHT, V. PIRES, R, GARCIA, S.P, SOFISTE, A. F.S., 

2002). 
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Esta investigação compôs um mergulho em modo de intervenção, onde pesquisadora, 

em parceria com um grupo de professoras, buscou conhecimento mediante a transformação do 

fazer pedagógico no que diz respeito ao trabalho com movimento. 

 FRANCO (2005) apresenta reflexões sobre a pertinência e as possibilidades da 

pesquisa-ação como instrumento pedagógico e científico, ao considerar sua essência e seu 

caráter. Para a autora, a pedagogia como ciência da educação tem como objetivo o 

esclarecimento reflexivo e transformador da prática. Desta forma, em busca da 

operacionalização desta meta, realça a necessidade de uma metodologia de caráter formativo e 

emancipatório, que atenda a princípios - declarados por ela - fundantes, a que a investigação 

deverá contemplar para se realizar. São eles:  

a ação conjunta entre pesquisador/pesquisados; a realização da pesquisa em 
ambientes onde acontecem as próprias práticas; a organização de condições 
de autoformação e emancipação aos sujeitos da ação; a criação de 
compromissos com a formação e o desenvolvimento de procedimentos 
crítico-reflexivos sobre a realidade; o desenvolvimento de uma dinâmica 
coletiva que permita o estabelecimento de referências contínuas e evolutivas 
com o coletivo, no sentido de apreensão dos significados construídos e em 
construção; reflexões que atuem na perspectiva de superação das condições 
de opressão, alienação e de massacre da rotina; ressignifcações coletivas 
das compreensões do grupo, articuladas com as condições sociohistóricas; e 
o desenvolvimento cultural dos sujeitos da ação (FRANCO, 2005, p. 489). 

 

A autora distingue em três dimensões as pistas indicadoras de que a pesquisa se refere 

à pesquisa-ação, a partir dos princípios fundantes citados. São elas: a dimensão ontológica, 

que parte da realidade social, foco da pesquisa, de forma a transformá-la, e define como 

conhecimento pretendido o conhecimento da pedagogia de mudança da práxis  implicando na 

emancipação e na formação dos sujeitos da prática; a dimensão epistemológica, que diz 

respeito a como se estabelecem as relações entre sujeito e conhecimento, negando qualquer 

pressuposto positivista, que, segundo a autora, gera uma postura de neutralidade e de controle 

das circunstâncias da pesquisa, o que não compactua com um aspecto original e fundamental 

deste tipo de investigação: o fazer parte do universo pesquisado, buscando conhecer e intervir 

na realidade que pesquisa; e, por último, a dimensão metodológica, que sugere uma 

metodologia que “instaure no grupo uma dinâmica de princípios e práticas dialógicas, 

participativas, transformadoras”.  

 A seguir, apresento o cenário, os atores, o tempo e as fontes de dados que 

compuseram esta investigação. 
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 4.1. O cenário  

 

 As ações compartilhadas deram-se com  ADIs (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) 

e suas turmas de crianças em um Centro de Educação Infantil (CEI). Este CEI pertence à Rede 

Pública Indireta, pois é gerenciado pela União de Núcleos, Associações e Sociedades dos 

Moradores de Heliópolis e São João Clímaco (UNAS) no que diz respeito ao imóvel 

(propriedade da prefeitura) e bens móveis necessários ao seu funcionamento para 

desenvolverem atividades correspondentes ao plano de trabalho específico, que atende crianças 

até três anos. 

A pesquisadora já apresentava experiência de atuação no ambiente do campo 

escolhido, por ter feito parte do Projeto Brincar que acolheu dez CEIs, estando entre eles, o 

cenário desta investigação. Este projeto teve duração de dois anos (2008 e 2009). Nele, a 

temática do brincar e da aprendizagem pela experiência formaram um fio condutor de ações e 

reflexões com todos os profissionais dos CEIS – equipe técnica, equipe de apoio e professores, 

além do grupo de quatro formadoras, o qual a pesquisadora fazia parte. 

A escolha deste local deu-se pela aproximação com a comunidade neste período do 

projeto citado, inclusive com as crianças, num trabalho de inserção junto às professoras. 

A rotina deste CEI é bem intensa, para não dizer pesada. Os horários são cruéis e a 

troca de atividades de cuidar e educar acontece em tempos curtos. Estas trocas de atividades, 

aliadas a outras dificuldades como o baixo salário e as condições de trabalho têm gerado, para 

além do cansaço, um desgaste, um descrédito docente e, por consequência, a realização de um 

trabalho por obrigação, de pouca pesquisa exploratória dentro e fora do CEI, no sentido de 

melhorar a atuação docente. 

A organização de tempos, espaços e propostas acontece com tempos específicos para 

cada área, tendo o momento para matemática, natureza e sociedade e outro, contemplando 

também o movimento, que, no caso, é de trinta minutos, por duas vezes na semana (minha 

posição é contrária a esta forma de organização na educação infantil, que, a meu ver, pode 

correr o risco de fragmentar as experiências das crianças na construção de conhecimento). 

Atividades como dança da cadeira, desfile de moda e dança, conforme os gestos da professora, 

sem exploração do imaginário,  foram observadas no início do trabalho de campo e também, 
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de forma indireta, durante a minha participação no Projeto Brincar (2008 e 2009). Por este 

projeto, estive inserida durante uma manhã, uma vez ao mês neste CEI, sugerindo e realizando 

propostas de brincar junto às crianças e professoras (sem deixar de observar como estava sendo 

trabalhada a questão do movimento com as crianças.) O uso do espaço também chamou 

atenção nestes dois momentos de observação, em que, raramente, era feita a opção pelo uso 

dos espaços externos.  

Durante esta pesquisa e formação, o espaço utilizado para os encontros com as 

professoras variou entre a sala multiuso, o corredor lateral e a sala de construção (antiga sala 

de vídeo). Tais espaços eram preparados com antecedência pela formadora/pesquisadora, que 

aguardava a chegada de todas as professoras para iniciar o trabalho. 

Já os acompanhamentos das aulas de movimento aconteceram nos locais escolhidos 

pelas educadoras e variaram entre espaços internos e externos. Como espaços internos, foram 

utilizadas as salas de aula e o refeitório, enquanto os externos variaram entre os solários da 

frente, do fundo e da lateral e no parque, que durante a pesquisa foi dividido em dois: a parte 

dos equipamentos como a casinha, escorregador e tanque de areia chamamos de parque e 

aquela sem equipamentos fixos, chamamos de campo.   

 

4.2. Os atores  

 

Pareceu haver consenso quanto à necessidade de transformação de uma realidade, 

pois três professoras do Mini-Grupo (crianças de 2 a 3 anos) convidadas para participar da 

formação/pesquisa aceitaram o convite, feito de forma  possível de ser recusado. Apesar de ser 

um desafio realizar encontro semanal com as três ao mesmo tempo, dentro do horário de 

trabalho (para recolher depoimentos, construir coletivamente os instrumentos, avaliar os 

processos etc), este problema foi sanado com apoio da coordenadora pedagógica, que proveu 

este encontro, definindo-o como de grande valia  para as professoras e para o CEI.   

As participantes atuavam como auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs) e uma 

delas é pedagoga, enquanto as outras duas estavam fazendo o mesmo curso.  

Devido ao fato de este CEI ser conveniado à prefeitura de São Paulo, as suas  

professoras, assim como os outros profissionais, não passaram pelo processo de seleção via 

concurso.  
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Como não é possível pensar em transformação da prática pedagógica sem um olhar 

profundo às respostas que os alunos oferecem a tal prática, os treze alunos de cada professora, 

ao todo 39, também fizerem parte desta investigação à medida em que, professoras e 

pesquisadora observaram e analisaram suas respostas às práticas pedagógicas aplicadas e suas 

possíveis transformações.  

A seleção desses sujeitos ativos, dentro de seu ambiente natural, numa comunidade 

específica, o CEI, colaborou para que a investigação ocorresse com pequena amostra, para, 

quem sabe, revelar uma proximidade com uma estrutura física e organizacional de uma 

unidade maior, como os centros de educação infantil da rede municipal de São Paulo, 

garantindo o envolvimento deste estudo com a realidade da educação nesta região.   

 

4.3. O tempo 

 

Na pesquisa-ação é fundamental dar tempo e espaço para que a integração 

pesquisador-grupo seja produtiva e profunda. Com a expectativa de diminuição do tempo de 

construção da intimidade e de um universo cognitivo mais próximo, pelo fato de ter atuado 

anteriormente com este grupo e, consequentemente, ter algumas barreiras e resistências 

derrubadas, o empenho inicial nesta investigação voltou-se para reconsiderações de nossos 

papéis profissionais como um possível recomeço. 

Esta pesquisa contou com dois tempos de trabalho de campo. O primeiro diz respeito 

ao contato efetivo da pesquisadora com os sujeitos durante o Projeto Brincar, em que a 

pesquisadora atuou como formadora de professores na temática do Brincar. Com esta 

aproximação foi possível realizar, mediante o convívio com as professoras junto às crianças,  

diagnósticos sobre o trabalho realizado na área de movimento. Estes diagnósticos trouxeram a 

necessidade da realização de uma investigação aprofundada, que chamamos de 2º tempo da 

pesquisa, com duração de 03 (três) meses, e que se constitui neste estudo.   

Apesar de a pesquisa-ação requerer longo tempo para sua realização e contar com a 

imprevisibilidade como um de seus componentes, o prazo de três meses contribuiu para serem 

acertados, pela pesquisadora, os focos, prioridades e significados das ações, a partir do já 

diagnóstico realizado durante o Projeto Brincar e no 2º momento da pesquisa. 
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Nestes três meses contamos com dois tipos de encontro com os atores. Um semanal 

somente com o grupo de professoras e dois semanais, em momentos em que cada uma  

realizava a prática junto às suas crianças.   

Os encontros com as professoras ocorreram dentro do próprio CEI, foram semanais e 

duraram de 9 a 43 minutos, de acordo com a disponibilidade delas, que variava conforme a 

possibilidade de outras professoras acompanharem suas crianças enquanto dormiam, após o 

almoço. Este combinado foi feito junto às professoras e coordenadora pedagógica (que 

participou do rodízio para acompanhar as crianças durante o sono) antes de iniciar a formação. 

Os dois encontros semanais, as aulas de movimento, duravam, em média, trinta 

minutos, como eram previstos na rotina de tempos e espaços.  

  

4.4. As fontes de dados 

 

 Esta pesquisa contou com diferentes estratégias de coleta de dados. No primeiro 

tempo, aquele realizado durante o Projeto Brincar, foi feita apenas a  observação exploratória 

de algumas propostas de movimento das professoras junto às crianças, enquanto no segundo 

tempo foram colhidos dados nos dois tipos de encontros mantidos com elas. 

 Os dados dos encontros semanais com as professoras foram colhidos por meio de 

gravações em áudio dos depoimentos coletivos (devido ao pequeno grupo) e transcritos, 

inicialmente pela pesquisadora e, posteriormente, por uma colega de trabalho, orientada pela 

primeira. Estas transcrições compõe o ANEXO VI. 

 Para a coleta de dados dos dois encontros semanais das professoras com suas crianças 

desenvolvendo trabalho com movimento foram feitos registros em vídeo, na tentativa de 

complementar os recortes feitos no diário de campo. 

 O diário de campo acolheu registros de diversas naturezas, especialmente das 

vivências das professoras junto às crianças. Foram feitos registros do vivido e do 

compreendido, com descrições de atividades e práticas destas professoras, assim como algumas 

reflexões e decisões grupais ou particulares, envolvendo a pesquisadora e alguma professora. 

  Ao longo da pesquisa, alguns registros escritos das professoras sobre o planejamento 

e avaliação também foram utilizados como fontes de dados a serem analisadas.  
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4.5. A formação e a pesquisa em ação  

  

Com o propósito de provocar reflexões e ressignificações, fiz uso da caixa de 

brinquedos e brincadeiras como um convite às professoras para construir novas possibilidades 

do uso da fantasia e do imaginário, para ampliação do uso do espaço físico e das possibilidades 

do corpo, de quebra da esteriotipia20 de movimentos, entre outras possibilidades de 

organização de tempo e espaço dentro dos momentos dedicados ao trabalho com movimento. 

Como dito, este trabalho se deu em via de formação das professoras realizada pela 

pesquisadora, compondo dois espaços de tempo: o encontro semanal com elas e o 

acompanhamento de suas aulas (momentos) de movimento junto às crianças. Sendo assim, a 

caixa de brinquedos e brincadeiras foi objeto de estudo e reflexão nos encontros com as 

professoras, assim como também foi usada como elemento lúdico na prática pedagógica destas 

professoras com suas crianças.   

Apesar de referir-me à caixa de brinquedos e brincadeiras como elemento unitário, 

foram quatro o número de caixas utilizadas: cada uma das três turmas construiu a sua própria, 

havendo outra que as  representou em alguns dos encontros de formação; a esta última 

chamarei apenas aqui, neste texto, de caixa-símbolo,  para facilitar a identificação.  

Representando aquelas que seriam construídas pelos grupos no decorrer do trabalho, a 

caixa-símbolo foi construída pelas professoras e pesquisadora e apresentada por esta última 

como concreta e simbólica, palpável e imaginável, com tamanho físico definido, mas também 

infinito; foram passadas as informações de que chegaria vazia e aberta sendo preenchida  com  

brinquedos e brincadeiras por elas e pelas crianças, à medida que transcorresse o trabalho.   

Os encontros foram permeados por propostas lúdicas e discussões sobre temas que, 

ora eram vinculadas a estas atividades, ora não; que variaram desde jogo de perguntas e 

respostas sobre as crianças de cada professora até um bingo de movimentos21 (ANEXO IV). 

Neste processo procurou-se acolher a subjetividade, a história e o percurso das professoras 

(condições internas) no que dizia respeito aos temas levantados e à participação nas atividades.  

                                                                        

20 Esteriotipia: comportamento verbal ou motor repetitivo, produzido de forma quase automática, sem relação com 
a situação, e de aparência absurda. In: Dicionário HOUAISS dicionário eletrônico. Editora Objetiva, 2002. 
21 O bingo de movimentos era composto de uma tabela que apresentava variadas ações motoras. Como numa 
cartela de jogo do bingo, à medida que determinada ação motora era realizada pela maioria das crianças, era 
assinalada. Dessa forma, a professora podia visualizar as ações mais e menos frequentes.  
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O acompanhamento das aulas de movimento derivou da ideia inicial de observação da 

prática, mas durante a pesquisa encaminhou-se para este acompanhamento, em que a 

formadora-pesquisadora buscou agir como exemplo de ação de acordo com a trindade 

apresentada.  

 Esta formação procurou, para além de impor teorias e ações sobre o movimento 

previamente determinadas, criar condições (externas) para a possível ressignificação da prática 

pedagógica. Condições essas voltadas para a subjetividade das professoras e para pressupostos 

que alicerçam o trabalho na educação infantil com movimento, ou seja, a trindade brincar, 

criança e movimento.  

 Neste sentido, as reflexões nos encontros semanais e durante o acompanhamento dos 

momentos de movimento junto às crianças, por parte da pesquisadora, procurou:  

� acolher o percurso realizado pelas professoras ao trabalhar movimento com as 

crianças;  

� dar-lhes apoio em suas descobertas de possíveis formas de nutrir a necessidade 

de movimento manifestada pelas crianças;  

� valorizar a experiência de cada professoras ao longo da formação e reconhecer 

sua relação com as crianças, sua prática espontânea ao realizar propostas de 

movimento e as suas conquistas individuais durante o percurso. 

� assegurar a troca de idéias, dúvidas e propostas entre as professoras. 

 

Os pressupostos que orientaram as ações foram: 

� partir de princípios condizentes com as concepções sobre a criança, o brincar e 

o movimento, base deste trabalho.  

� orientar para possibilidades de observação/mediação (intervenção) com as 

crianças, a partir dos princípios levantados.  

� sugerir uma experiência lúdica de corpo inteiro para as professoras, no sentido 

de sair de sua condição de ser “pensante” do grupo e partir para a condição de 

parceira da criança em suas buscas.  
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A seguir, apresento a síntese dos encontros com a data, a duração, a frequência das 

professoras e os temas trabalhados em cada um.  

 
QUADRO 1 – Roteiro dos encontros de formação 
 

DATA/ 
FREQUÊNCIA. 

TEMAS 

Encontro 1   
03/set 
9’36”   
Todas 

 
 
Reflexão sobre a infância, escuta e observação das crianças.  
 

Encontro 2 
10/set 
9’16” 
Todas 

Breve explicação sobre o projeto e a construção dos princípios da caixa de bb.  
Reflexão a partir das dúvidas na área de movimento.  

Encontro 3  
17/set 
25’31”   
Todas 

Apresentação do projeto  
Confecção da caixa de brinquedos e brincadeiras – símbolo. 
Reflexão e registro sobre o grupo de crianças de cada professora. 
Apresentação do bingo de ações motoras. 
 

Encontro 4 
24/set 
43’49 
Todas 

Reconhecimento pela pesquisadora do conteúdo de movimento presente no 
planejamento do 4º bimestre das professoras (no planejamento anual). 
Socialização dos desafios de experiência deixados. 
Suas crianças: o que dizem, o que fazem, mostram para preparar as próximas 
propostas.  
Reconhecimento do bingo com as ações motoras realizadas com cada uma das 
professoras. 
 

Encontro 5 
01/10 
29’05” 
Todas 

Concepção de criança. 
Reconhecimento do Movimento para expressar-se. 
Retomada do que é a caixa. É lúdica. 
Apresentação da Trindade.  
Apresentação dos três brincares.  
  

Encontro 6 
08/10 
39’11” 
Falta: Professora 
2  
 

Treinamento da escuta. 
Socialização das propostas da caixa realizadas a partir das três possibilidades de 
brincar com movimento. 
Socialização de desafios individuais. 

Encontro 7  
21/10 
26’25” 
Todas 

Reconhecimento da forma de registro de planejamento das professoras 
Retomada geral: recorte dos brincares  
Prática da escuta, criança atuante, uso da caixa como elemento lúdico, aumentar 
material de exploração (variedade, qtde.). 
Dicas de organização de brincadeiras por ter observado dificuldades (brincar de 
explorar, brincadeira tradicional e percurso).  
O que a caixa está representando?  

 
(continua) 
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(continuação) 
DATA/ 
FREQUÊNCIA. 

TEMAS 

Encontro 8 
29/10 
33’01” 
Falta: Professora 
3 

O que marca a diferença do trabalho do começo até agora quanto a movimento? 
Sobre a repetição necessária das propostas 
Exploração intencional 
Organização do brincar com movimento para potencializar as experiências 
Atividades que estão dando voz às crianças: seus interesses, tempos, escolhas, 
habilidades etc.  

Encontro 9 
06/11 
36’09” 
Falta: Professora 
3 

Socialização do planejamento (propostas,  escuta e bingo). 
Retomada da organização do espaço e variabilidade de materiais para exploração 
Uma possibilidade de ensinar o rolar para frente com pompom 
 

Encontro 10 
12/11 
Aprox. 
30’ 
Todas 
 

Dica para ensinar a estrela (criança que saiba, trazer da memória das crianças 
que já conhecem e demonstração com bambolê e bloco). 
Socialização das propostas das professoras 
O que farão com as propostas da semana. 
Como está o bingo? 
 

Encontro 11 
19/11 
36’18” 
Todas 

Oportunidades de aprendizagem a partir das Orientações Curriculares: 
expectativas de aprendizagens e orientações didáticas  
Construção coletiva do instrumento de observação.  
Dica de organização dos momentos de movimento para autonomia da criança: 
identificar os espaços.  
Apresentação de vídeo: situação de organização da brincadeira pelas crianças  

Encontro 12 
27/11 
Aprox. 
30’ 
Todas 

Riqueza da diversidade (três professoras, três caminhos diferentes – 3 brincares) 
Mediação no brincar – 5 possibilidades 
 

Encontro 13 
03/12 
33’55” 
Todas 

O que ficou sobre: relação com as crianças, cultura das crianças, dificuldade com 
movimento, relação com a pesquisadora 
Devolutiva da socialização (fechamento com construção coletiva das propostas) 
Desafio de cuidar da mediação para além da regulação do comportamento 
 

 
Não somente pelo curto tempo, mas por uma opção pedagógica da formadora-

pesquisadora, nesta formação, pouco material escrito foi disponibilizado às professoras. Em 

geral, as atividades eram lúdicas e as discussões seguiam conforme os temas levantados pela 

formadora, que compreendiam alguns aspectos discutidos na trindade brincar, criança e 

movimento. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Os dados foram analisados a partir de questões utilizadas como categorias, 

relacionadas aos objetivos delineados nesta investigação:  

- O trabalho com a caixa de brinquedos e brincadeiras possibilita a construção de princípios 

transformadores da prática pedagógica? 

- Quais são as evidências de ressignificação da prática a partir do uso da caixa de brinquedos 

e brincadeiras?  

- O que a caixa de brinquedos e brincadeiras representa para os atores?    

- Há presença de atitude lúdica na prática pedagógica das professoras? A caixa de 

brinquedos e brincadeiras favoreceu a construção desta atitude? 

  

Nesse sentido, caberá a esta discussão responder a estas questões, que neste texto se 

encontram separadas de acordo com os focos a serem observados nesta pesquisa. São dois: o 

primeiro diz respeito às concepções que embasam o trabalho de movimento com a caixa, 

representadas na trindade a criança, o brincar e o movimento, ao fazer uso do material; o 

segundo direciona para a representação da caixa para os atores na relação com a construção da 

atitude lúdica.   

 

5.1. A caixa e a trindade: criança, brincar e movimento 

 

A particularidade do percurso de cada professora será dada especialmente pelo 

recolhimento de seus depoimentos dados nos encontros de formação e, em menor grau, pelas 

situações observadas no acompanhamento das aulas de movimento.  

 

5.1.1. O trabalho com a caixa de brinquedos e brincadeiras possibilita a 

construção de princípios transformadores da prática pedagógica? 

  

 As falas das professoras constituem material para minha análise. E é da apresentação 

selecionada deste material que iniciarei a discussão.  

  



 
 
 
 

42 

Professora 3 (P3): Eu diria que é daqui, dessa caixa que a gente começa a brincadeira. Então você vai 
pensar numa brincadeira antes de conversar com as crianças sobre o que você vai brincar com eles. 
Daí você inicia a conversa com as crianças e tira da caixa a brincadeira pra aplicar. Daí o movimento 
você vai fazer do jeito que você descreveu aí. Tem que explicar que a gente não tem que ficar podando 
as crianças, colocar dentro da caixa e amarrar. Se você direcionou e explicou o que fazer não precisa 
ficar dizendo a criança como fazer. Deixa “ele” brincar, porque “ele” volta. 
 
Professora 2 (P2): Explicar que é uma caixa lúdica, que estimula a imaginação deles, o brincar. Pelo 
menos na visão que eu entendi até aqui. Eles têm que ser estimulados porque dali saem infinitas coisas 
que podem dar possibilidades a eles. Tanto é que eles tem um cuidado enorme com essa caixa. 
 
P2: Eles ficam na maior alegria quando a gente diz que hoje tem aula de movimento, eles querem 
saber o que tem dentro da caixa. Eles já estão estimulados que a caixa traz um brincar, uma 
exploração, pra eles pensarem no que vão fazer. Então, no meu caso, eu acho que deveria passar isso 
para a outra educadora, pra estimular neste sentido. E na hora de passar a atividade, direcionar mas 
deixar eles explorarem. E observar os movimentos, porque surgem tantas coisas ali, nos movimentos, 
que se você não tiver o lúdico da caixa você não vê. Então surgem muitas coisas, que é melhor você 
observar do que ficar direcionando a criança. E eu já observei muita coisa, até criança que precisa de 
algo neste sentido, através da caixa mágica. 
 
Professora 1 (P1): Eu diria pra pessoa ir buscar nas vivências dela, na cultura que ela teve na 
infância, que observasse e deixasse eles mais livres pra escolherem as brincadeiras deles, através do 
lúdico, da fantasia, da história...  
 
 Estes depoimentos foram recolhidos no encontro sete (Enc. 7), após seis aulas de 

movimento com a caixa, quando pedi às professoras que fizessem de conta que alguém as 

substituiria no CEI e, portanto, esta pessoa deveria ser orientada por elas sobre os princípios da 

caixa. 

 A transcrição destes depoimentos indica que a caixa de brinquedos (como objeto de 

reflexão, especialmente) foi um disparador de brincadeiras, um material revelador de 

possibilidades de movimentos e imaginação, um instrumento de construção de autonomia por 

parte das crianças. Além disso, um instrumento que valorizou o repertório de brincadeiras 

vivido de cada professora. 

 

P2: Eu observei que mudou muito do início, que quando abria a caixa eles perguntavam o que podiam 
fazer. Hoje eles não perguntam mais... Enc. 7.  

 
      Nesta sequência de diálogo, que mais parece um único comentário, pois se completa, 

reconheço o segredo que compartilham aqueles que jogam o mesmo jogo (HUIZINGA, 2007), 

no caso, o jogo da caixa de brinquedos e brincadeiras.  

 No que se refere às crianças, posso me lembrar dos andares saltitantes junto à 

professora que carregava a caixa. Mais parecia um estandarte, talvez fosse, um estandarte, uma 
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bandeira. Bandeira que carrega a pretensão do lúdico como instrumento de humanização das 

relações da escola, especificamente no que diz respeito às professoras e crianças envolvidas.  

Todo cuidado com este instrumento lúdico foi tomado. De início, cabia às professoras 

o transporte da caixa até o lugar onde aconteceria a atividade, até que, pela própria caixa, 

todos, crianças e professoras, podiam fazê-lo.  

Para uma turma, esta era a caixa mágica, para outra, caixa surpresa e, para última, 

caixa de brincadeiras. Surpresa que contamina a imaginação e fantasia das professoras, que, 

apesar de partirem de histórias diferentes e terem realizado percursos variados nesta formação, 

foram tocadas pelo lúdico, em forma de fantasia vinda das crianças, em forma de 

reconhecimento de um trabalho coletivo, que gerou reflexões e até transformações no ato de 

ensinar.  

Um aspecto de mudança pode ser visto na questão da escuta das crianças.              

Em nosso primeiro encontro, pude constatar que a escuta da criança era voltada para as 

verbalizações, aquelas de pedidos diretos à professora, ou conversas programadas como em 

rodas de conversa.  

P2: Principalmente a roda de conversa, né? Eles chegam motivados e às vezes querem falar tudo de 
uma vez. Tanto eu escutar eles, como os amigos escutarem. Eu acho que a principal foi a roda de 
conversa. A não ser que as outras, quando levantam a mão e perguntam: Professora!  Chegam cheios 
de novidade e temos que deixá-los falar. Enc. 1.  
 
P3: Hoje a gente tava fazendo expressão corporal, né? Então eu fiz com eles bastante movimento, 
desde começar mexendo os dedos dos pés, passamos pelos braços, as mãos.  É nesse momento por que 
a gente tem que ouvir o que eles estão falando. Porque a Y. falou: vamos mexer o olho, vamos mexer a 
boca. Eu falei: é mesmo. É nesse momento que a gente tem que ouvir o que eles estão falando. Falei de 
mexer outras partes e em seguida ela falou, vamos fazer bicicleta. Enc. 1.  
 
P3: Hoje eles não falaram muito, agiram. Eles riram muito, porque eles gostaram, mas falar, falar 
muito, não. 
  
P1: Eu acho que pude ouvir eles, pois na verdade, eles queriam subir na árvore. Eles queriam fazer 
contato com a terra, ficar descalços. Eles pediram. Eu acho que é isso. Eles precisam disso. Eles 
mostraram que queriam ser ouvidos e queriam fazer isso. Enc. 1. 
 
 É possível que estes exemplos de escuta, aliados às propostas observadas nos 

momentos de movimento - com excesso de organização e direcionamento do adulto ou, então, 

com falta de observação e intervenção – viessem a inibir a independência da criança, 

possibilitando pouca chance de demonstrar suas preferências em momentos de escolha ou, na 

segunda situação, não serem observadas estas escolhas. Neste sentido, pude perceber, no 
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registro das professoras sobre quem eram suas crianças (ao informarem suas potencialidades e 

preferências, e por meio das propostas que eram observadas), que, das três professoras, apenas 

uma delas (a P1) identificou as preferências de suas crianças para além das atividades 

oferecidas por ela; as outras duas relacionaram as preferências com realização de “brincadeiras 

novas, músicas novas, cantar, pintar, desenhar” (P3), e dizendo que suas crianças “gostam de 

aprender a criar brinquedos, pinturas com obras de arte e reproduzir (contar história)... 

...Gostam de brincar com brinquedos, carrinho e bonecas” (P2).  Enc. 3.  

 Ouvir as crianças quando estão envolvidas em atividades propostas pelas professoras 

apenas, seria o início de uma escuta. Segundo FRIEDMANN (2005), a observação e a 

capacidade de ouvir a criança, junto com a escolha e adequação de atividades sinalizam aquilo 

que mostra o papel do educador que pretende escutar, dar voz a elas.  

 Neste sentido, observar a criança a brincar poderia vir a alimentar as professoras com 

o real reconhecimento de suas potencialidades e escolhas, mas era fundamental que as 

propostas também fossem revistas. Dessa forma, o grupo foi convidado a colocar na caixa três 

situações diferentes que dariam oportunidade à criança de: brincar por sua própria escolha, 

com espontaneidade e sem objetivos determinados pelos adultos (brincadeiras de 

exploração/construção); brincar com orientação/mediação do educador (brincadeiras 

tradicionais ou de regras); realizar atividade lúdica pedagógica (com orientação de acordo com 

a intenção pedagógica, como os desafios de movimento presentes nos percursos de aventura).  

 Estas situações poderiam servir “de canal de expressão para dar voz às crianças” 

(FRIEDMANN, 2005), mas era necessário partir para experiência, era necessário preencher a 

caixa e arriscar-se.  

 Em percursos e envolvimentos diferentes, cada professora, aos poucos, foi colhendo 

de suas experiências anteriores propostas que seriam ajustadas para a caixa e saiu a pesquisar, a 

experimentar junto as suas crianças.  

 O ato de brincar também foi um aspecto reconsiderado. Mesmo com a participação 

deste CEI no Projeto Brincar, no decorrer desta pesquisa, pude observar muitas ações e 

programações de rotina que pareciam não reconhecer o brincar como fortalecedor do 

conhecimento de si e do mundo da criança. No que diz respeito ao trabalho com movimento 

observado nas ações das três professoras, foi verificado, inicialmente, um excesso de 

organização durante as brincadeiras, que rompiam com a possibilidade de conhecer e 
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reconhecer as crianças devido à falta de liberdade de escolha causada por tal excesso, 

percebido, posteriormente, pelas professoras em formação.   

P2: Eu notei que normalmente as brincadeiras que a gente aplica, pela quantidade de tempo, eles 
seguiam muita regra, assim: dois ficam sentados... mas  não tinha essa implementação do brincar, do 
vivenciar, do fantasiar. Isso foi muito rico pra mim.  Através disso aí eu vi que eles descobriram coisas. 
Eu propus que passassem pelo rio e eles automaticamente se rastejaram, uns de costas.  
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Você “traz” movimentos quando você fantasia. 
 
P3: Eu concordo que a fantasia acrescenta mais para a brincadeira, para o movimento. Acho 
interessante também. O que a gente trabalha na EI, como a gente já conversou, a gente tem regras e a 
brincadeira que você está nos orientando não é pra ficar com regra: Dizendo quem sai, se o outro fica, 
aquelas coisas de brincadeiras com regras... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA Na verdade tem regras. Existem regras que estão dentro das 
situações fantasiosas. Jamais eles vão pular no rio e voar. Se você fala que é um túnel ... eles não vão... 
Dentro do jogo de fantasia estão presentes muitas regras, mas são regras acessíveis. Muitas vezes 
pedimos o entendimento de regras que está muito distante deles. Enc. 4.  
 
  A não familiaridade por parte das professoras para embarcar na fantasia em que as 

crianças se envolviam, foi demonstrada, inclusive, quando crianças as convidavam a participar. 

Era como se houvesse, para algumas, um constrangimento que as impedia de dar conta da 

grandeza do convite, do pertencimento daquele jogo simbólico àquelas crianças de, 

aproximadamente, três anos. Em alguns momentos, me perguntei se seria a minha presença a 

causa do possível constrangimento. Apesar de não obter resposta a esta questão, ficou evidente 

a fragilidade no conhecimento das crianças com as quais as professoras atuavam.  

 As experiências construídas por meio de princípios do brincar se misturavam-se as de 

movimento, talvez pela ligação entre os elementos desta trindade, afirmando o brincar e o 

movimento como constituintes na criança.  Neste sentido, as propostas de brincar com 

movimento, como foi dito, seriam feitas a partir de convites dirigidos às crianças, convites 

esses que poderiam, ou não, ser recusados.  

 Observei ser esta como uma das dificuldades vividas pelas professoras, quando o 

convite “não era aceito” e a criança se interessava por outro fazer. Atitudes como essas ainda 

são confundidas como desajustadas às regras ou de indisciplina.   

 
P3: O E. fez gracinha e saiu do espaço... Enc. 11. 
 
 Sem saber o que vinha primeiro, mas percebendo juntar-se a este pensamento uma 

ação, mostra-se a necessidade do controle (de saber onde estão, que não estão perto de mim, 



 
 
 
 

46 

fazendo o que eu proponho), que traz a busca por um cercado - aparentemente mais seguro - 

diminuindo as possibilidades de exploração do corpo e do mundo, mundo esse que passa a não 

ter mais céu. 

                Imbuída do desejo de atuar como modelo de ação, vi a possibilidade de tratar o que 

chamei de organização para brincar com movimento. Desde o início do meu acompanhamento 

das aulas de movimento, busquei orientá-las neste sentido, mas considerei que talvez fosse 

importante tratar disso em alguns encontros (Enc. 7, 8, 9 e 11). Isto foi feito.  

 Ao relacionar as propostas realizadas em sala de aula com aquelas do espaço externo, 

sugeri a possibilidade de uso de sinais que pudessem ajudar a comunicação do grupo quando 

está disperso em um espaço amplo. Outra dica, foi que usassem o mesmo lugar para apresentar 

as brincadeiras da caixa em cada espaço utilizado. 

 Quanto às particularidades de cada proposta de brincar e a otimização do espaço e do 

material em função dela, vimos a necessidade de apresentar uma quantidade e variedade 

mínima de materiais na situação de exploração, assim como fazer uso de um espaço que 

favorecesse esta proposta: se vai usar corda como material de exploração, procurar pontos de 

amarração ou relação com outros objetos; informar com clareza as regras simples das 

brincadeiras tradicionais, definindo os papéis, as ações e os espaços (casa do lobo mau, que 

pega os porquinhos quando estão no bosque etc.); apresentar a brincadeira com começo, meio e 

fim; de escolher um espaço menor até que as crianças compreendam estas regras; ajudar a 

criança a controlar melhor a bola, murchando-a um pouquinho.  Na mesma direção buscou-se 

refletir, junto à direção do CEI, sobre quais seriam os melhores espaços para guardar os 

materiais utilizados, como pneu, bola, corda, tocos de madeira, tábuas maiores, bambolês, etc.  

        Foram dadas dicas como menção de espaços mais adequados para a exploração de 

bola, que possibilitassem o deslocar-se para buscá-la; assim como identificar os espaços 

externos sempre com os mesmos nomes.  

Estas dicas foram levantadas pela pesquisadora e apresentadas às professoras durante 

os dois momentos de formação. A construção desta lista foi baseada na experiência da 

formadora como professora de educação física, especialmente no que diz respeito ao ensinar 

sob os princípios (MACEDO, 1994 & FERRAZ, 2004) de proporcionar o trabalho entre as 

crianças; favorecer o autogoverno e o princípio ativo. O modo de usar o espaço e apresentar 
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materiais tem relação direta com estes princípios quando se pretende a criança atuante, ativa e 

plena de cultura.  

 Concomitante às experiências com estas dicas, fomos percebendo que as aulas 

estavam mais tranqüilas, as crianças tinham mais tempo para explorar, para ficarem sozinhas, 

para reunirem com o grupo (seus pares), realizar ações de ir e vir com mais autonomia, e as 

professoras afirmavam estarem mais seguras.  

P2: Como eu já falei com eles hoje “vamos pra aula de movimento”, e eles já sabem e questionaram 
sobre o que eles poderiam levar. Isso passa uma segurança. É como a P1 falou sobre como fazer para 
eles subirem e descerem. Não foi passado pra mim que no brincar a gente podia trabalhar estes tipos 
de movimento. Hoje eles estão mais avançados e já falam o que dá pra fazer de movimento, fazem e 
trazem isso pra mim. Enc. 8.  
 
 Esta calma e segurança parecem ter contribuído para uma observação mais apurada 

das manifestações das crianças por parte das professoras (e uma observação mais fluida por 

parte da pesquisadora).   

 Com a ampliação da observação, o que era apenas uma ideia (criança atuante e 

produtora de cultura) se impunha na prática a este grupo de professoras CARVALHO e 

PONTES (2003), 

 Outra forma de organizar os momentos de movimento, mas especificamente as 

discussões das propostas, foi utilizando um instrumento de planejamento e avaliação das aulas 

(ANEXO V). Este instrumento foi construído pela pesquisadora a partir da observação do 

material de planejamento utilizado pelas professoras (um caderno com itens a serem 

preenchidos), acrescido de pontos sobre a escuta e observação das crianças.  Este instrumento 

favoreceu a sistematização do planejamento a partir das três possibilidades do brincar, a 

reflexão sobre a escuta e o que fazer dela. Nos encontros seguintes, as socializações das 

propostas contemplaram alguns destes itens.  

 Um outro instrumento  utilizado  desde o terceiro encontro foi  o bingo de 

movimentos (ANEXO IV). Com este instrumento lúdico, as professoras foram estimuladas a 

observar os movimentos (ações motoras22) presentes na realização das propostas dadas às 

crianças, com o intuito de identificar os movimentos menos frequentes para preparar 

possibilidades de brincar em que eles fossem contemplados. As professoras fizeram uso deste 

instrumento na maioria dos encontros, socializando as ações que gostariam de contemplar 

                                                                        

22 As ações motoras presentes no bingo de movimentos são aquelas apresentadas na sessão 3.2.3.1.  
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posteriormente. Com esta organização, foi possível solicitar o apoio da formadora para abarcar 

em suas proposta ações motoras diferentes das do cotidiano, como rolamento para frente e 

estrela, quando fazia sentido para a professora.  

              A partir dessas considerações, arrisco a formulação de alguns princípios importantes 

no desenvolvimento de uma prática pedagógica lúdica e humanizadora. 

               A ideia inicial de construção de princípios propunha elencá-los como regras, 

condições importantes para a reconstrução da prática, regras estas que se baseariam na 

trindade: criança, brincar e movimento. O convite para a construção de princípios foi feito às 

professoras, mas o que realmente foi possível realizar junto a elas foi o levantamento destes 

por parte da formadora e o convite simultâneo para a construção de experiências baseadas 

neles.   Os princípios básicos levantados foram:  

� ampliar a escuta e observar as manifestações das crianças para reconhecê-las como 

ativas e produtoras de cultura. 

� criar diferentes oportunidades de brincar com o movimento, diversificando o tipo de 

parceria entre crianças e professora e a consequente maior independência das crianças 

para brincar. 

� possibilitar o uso de espaços e materiais que promovam liberdade de experimentar, de 

criar, como forma de construção da autonomia para brincar com o movimento.  

Neste sentido, poderíamos responder de forma favorável à primeira questão 

construída como categoria de pesquisa, pois a caixa de brinquedos e brincadeiras possibilitou a 

experimentação de ações com base em princípios que foram sendo incorporados na prática.  

Estes percursos demonstraram a particularidade de cada professora na realização das 

experiências que sugeriam os princípios levantados. Uma delas, a P2, descobriu-se, e descobriu 

o valor do lúdico em curto tempo e numa mistura de encantamento e responsabilidade com as 

aulas de movimento, fez delas momentos de experimentos intencionais de acordo com estes 

princípios. A P3 demonstrou instabilidade na incorporação dos princípios como norteadores da 

sua prática, no que diz respeito a todos eles, especialmente aquele que seria o disparador dos 

outros, o exercício da escuta e observação das crianças. Já a P1, apesar de levar o maior tempo 

para realizar as experiências propostas, demonstrou um crescente acolhimento destes princípios 

em sua prática.  
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5.1.2. Quais são as evidências de ressignificação da prática a partir do uso da 

caixa de brinquedos e brincadeiras? 

 

 Quanto à segunda questão formulada, posso dizer que, ao longo do trabalho, 

evidências foram observadas no que diz respeito a abrir espaço de independência e autonomia 

para as crianças. Esta abertura parece ter muita relação com a segurança e confiança da 

professora ao saber o que está fazendo, porquê está fazendo.  

P1: Eu acho que eles tem mais autonomia no brincar, de escolherem suas próprias brincadeiras, de 
espontaneidade em relação ao próprio movimento. Porque brincar, de certa forma, envolve o 
movimento. Isso é muito forte. E eles desenvolveram muito na questão de equilíbrio, sobem em árvore, 
tem autonomia, sabem subir. A gente acabou passando uma segurança pra eles terem autonomia e 
fazerem à vontade. Eu percebi isso neles. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Quando você percebeu isso neles, alguma coisa mudou em você 
pra conseguir abrir esse espaço pra eles? O que seria? 
 
P1: Eu acho que eu tive mais confiança pra deixar eles fazerem sozinhos e eu vi que deu certo. Eu 
percebi isso e foi acontecendo com espontaneidade. Enc. 8.  
 

A busca por uma observação de qualidade das crianças parece fazer sentido. Talvez, 

ao experimentar esta observação, foi possível às professoras (cada uma em sua medida), 

conhecer mais e melhor as suas crianças, especialmente através de uma expressão, que até 

então, trazia problemas, dificuldade e aflição: o movimento.  

  
P2: Eu percebi que eu tinha dificuldades em aplicar um movimento da forma tradicional. Seria como 
no jogar bola, eu chamava um, ou fazia pular um de cada vez. E daí eu vi que todos juntos podem fazer 
isso, e eu só observando. Porque eu estava observando, mas não era a interação, o brincar. Hoje não, 
eu observo cada um, o modo como eles brincam. Isso não tinha, porque não foi exposto pra mim 
“movimento”. Eu não tinha essa especificação do brincar. Enc. 8.  
 
 A descoberta e uso da fantasia aconteceu para a professora P2 que, logo no início da 

formação, identificou-se com a caixa, especialmente pelo seu teor simbólico. Ao tratar deste 

tema, a professora finaliza (o início deste depoimento foi apresentado na página 45): 

P2: Sinceramente, nas atividades que eu vinha fazendo sinceramente, eu não aplicava desse jeito. Pra 
mim, foi uma grande descoberta. Enc. 4. 
 
 Os princípios experimentados neste trabalho, sobre a criança, o brincar e o 

movimento parecem ter permeado outras situações para além daquelas de aula de movimento. 

Porém, isso não foi percebido por todas as professoras. 
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P2: Eu dei os “profissionais de massinha23”, e eles fizeram as professoras daqui. E eu tive que escutar 
eles. Eles sabiam quem ia fazer o outro, rolou um respeito na escolha do outro. É um momento de 
escuta.Tanto que cada um desenhou com a noção que tinha e sabia qual professora estava fazendo. 
Então eu acho que influi muito... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: E você, P1, o que você acha? 
 
P1: No meu caso, as rodas de conversa... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: E essa escuta está além da roda? Ou a gente ouve na hora de 
conversa? Que eu acho que deveria se chamar roda de escuta... Porque se não a gente fala mais que 
eles. Fora das rodas de escuta, tem momentos que vocês acham que está dando para escutar mais... 
 
P1: Eu acho que nas atividades que a gente propõe, cada um fala o que acha... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Ah, sempre foi?  
 
Todos: Sim. 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Então não é uma influência disso que estamos conversando? 
 
P2: Acho que a caixa também, e a orientação, fizeram eles tomarem mais atitude. Tanto que antes eles 
perguntavam se podiam fazer algo... Hoje não, eles têm a liberdade de falar. Eu acho que a caixa 
trouxe essa liberdade de fazer as coisas, não só nas aulas de movimento. Pode ver que hoje, depois das 
aulas de movimento, eles têm mais liberdade de chegar e falar que estão indo no banheiro... 
 
PESQUISADORA/FORMADORA: Não é “eu posso ir ao banheiro” mas “eu vou ao banheiro”... 
 
P2: “Professora, eu vou no banheiro.” 
 
 Durante este tempo de formação, o olhar dado à atividade a ser proposta para as 

crianças sofreu transformações. No início, a atividade parecia boa quando as crianças ficavam 

calmas (ou faziam a mesma coisa ao mesmo tempo e da mesma forma). Ao final desta 

pesquisa, vejo a satisfação das professoras quando, por meio de alguma proposta, as crianças se 

mostram na plena independência do brincar (nas três situações apresentadas por este trabalho) 

para conhecer o mundo e experimentar seus limites. Além disso, diminuiu a preocupação com 

o estender da proposta para os completos 30 minutos da aula de movimento. Além disso, são 

contempladas as ideias iniciais, com outras possibilidades dentro da caixa, à espera de serem 

apresentadas às crianças. 

 Uma quebra nestes horários também foi sendo percebida, desde a professora que 

estende o seu horário intencionalmente, com as mesmas propostas de movimento realizadas, 

                                                                        

23 Profissionais de massinha foi uma proposta em que as crianças representavam com a massa de modelar algum 
profissional do CEI, a sua escolha.  
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até a professora que se perde no horário, ultrapassando-o sem perceber, devido a tanto 

envolvimento, escuta e observação das crianças.    

 

5.2. A representação da caixa e a construção de atitude lúdica  

 

5.2.1. O que a caixa de brinquedos e brincadeiras representa para os atores?    

 

               A caixa de brinquedos e brincadeiras utilizada como elemento lúdico ainda não havia 

sido empregada naquele CEI que se tornou o contexto da pesquisa.  Caixas com brinquedos, 

sucatas, fantasias faziam parte do acervo e funcionavam como depositário a guardar tais 

objetos.  

 Para aqueles que se tornaram os atores da pesquisa, a caixa de brinquedos e 

brincadeiras, foi além, e trouxe com ela, infinitas possibilidades. Ao ouvir os comentários das 

professoras sobre a caixa, retirados de conversa individual, eles parecem estar imbuídos dos 

princípios que embasaram suas experiências. Para corroborar esta afirmação, apresento estes 

comentários. 

PESQUISADORA/FORMADORA: O que a caixa de brinquedos e brincadeiras representa para você 
e para as crianças? 
 
P1: Eu acho que a caixa representa um leque de possibilidades com o brincar. Uma atuação, tanto do 
educador quanto da criança. Um momento de escuta, um momento de troca... Traz mil possibilidades 
do que a gente pode fazer... Pergunta para as crianças o que a gente pode fazer... Então, esse é o meu 
momento de escuta deles... ... Trouxe para as crianças um momento lúdico, de imaginação, que tem 
uma coisa pensada para eles, que é mais um estímulo para estar na brincadeira. 
 
 
P2: Eu acho que nesses momentos em que a caixa esteve presente significa brincadeira, o lúdico 
trazido de uma forma diferente, pelo qual eu fui descobrindo junto com eles. A caixa trouxe muitas 
experiências, me ensinou a  observar, escutar, e a caixa trouxe tudo isso... ...Eles tratam à caixa como 
se fosse o melhor brinquedo deles. Porque se um tira um tecidinho da caixa o outro diz não. E quando 
a gente recolhe, a preocupação deles é a caixa, é uma briga para ver quem vai carregar.. Então acho 
que a caixa trouxe vários tipos de brincadeira, de formas diferentes, de uma forma lúdica e eles 
começaram a explorar, a criar e assim ele vêem a caixa realmente como melhor brinquedo deles, todos 
eles cuidam da caixa... ...eles esperam quando eu pego a caixa e falo que é dia de aula de movimento, 
eles ficam eufóricos e esperam vários tipos de brincadeira e eles entenderam que podem falar que 
podem dar as suas sugestões. Então isso é muito rico. 
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P3: Olha, essa caixa, tem hora que eu fico até perdida, porque tudo é costume com a caixa. Você tem 
que ter em mente o que vai fazer, então, saber tirar dali de dentro. Mas a caixa é muito bacana, muito 
legal, porque gera um suspense, uma expectativa... ... Eles mesmos quando pegam a caixa, falam que é 
a caixa da brincadeira, então para eles significa alegria, explorar, eles não sabem o que mais eles vão 
descobrir e que para eles é bom, é gostoso. 
 
 Não há dúvida de que a caixa de brinquedos e brincadeiras fez materializar-se a 

trindade em forma de ações na prática das professoras. Cada uma em sua medida. Não há 

dúvida de que a condição externa trazida pelo seu uso, com regras e princípios, tempo e espaço 

etc., provocou estas experiências, mas resta saber o que esteve por trás desta caixa enfeitada 

com tecidos e fios. 

 Por trás dela esteve cada professora que fez uso deste elemento externo, baseado na 

sua condição interna de estar ali, junto as suas crianças, ou seja, baseada na sua condição 

interna de liberdade de agir, de atuar com presença, de agir no ambiente instável que a própria 

caixa trazia, de agir a partir de concepções que acredita.  

Neste sentido, retomo a ideia de atitude lúdica para ampliar a discussão sobre a 

questão presente, acrescentando mais duas.  

 

5.2.2. Há presença de atitude lúdica na prática pedagógica das professoras? A 

caixa de brinquedos e brincadeiras favoreceu a construção desta atitude?  

   

Para respondê-las, apoiar-me-ei em um dos percursos das três professoras observadas. 

A ideia não é desconsiderar os outros dois processos, mas analisar a construção da atitude 

lúdica em profundidade e detalhamento de uma delas. 

A eleição metodológica deste percurso deu-se pelo fato deste ter sido inesperado, 

pois, neste caso, ocorreu o mais estendido tempo para apropriação do uso da caixa de 

brinquedos e brincadeiras como elemento lúdico, como instrumento além de organizador entre 

professora e suas crianças.  

Justificada a escolha metodológica, será apresentado o percurso da P1 e feita a 

relação de algumas etapas com a atitude lúdica. Para tanto, serão levantados alguns sinais de 

atitude lúdica em seu fazer, tais como: o acolhimento de sua própria subjetividade dada pela 

sua postura, olhar, escolhas, pelo que diz, pela possibilidade de improvisar, de ser flexível; o 

acolhimento da subjetividade das crianças, demonstrando a escuta e observação de suas 

manifestações, bem como a devolutiva desta escuta em suas ações; e a consideração de 
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aspectos lúdicos24 nas propostas realizadas, como espaço de liberdade, prazer funcional, 

desafio, diferentes possibilidades e dimensão simbólica.  

O caminho percorrido pela P1 será apresentado em três momentos: o jogo sem a 

caixa, a caixa recipiente e a caixa instrumento de intenções. 

 

5.2.2.1. O jogo sem a caixa 

 

Uma caixa-símbolo25 foi confeccionada no terceiro encontro de formação, mas as 

caixas das turmas só vieram mais tarde, pois era preciso abordar as concepções de infância, 

brincar e movimento antes da chegada daquelas que seriam usadas com as crianças.  

Enquanto refletíamos sobre a trindade nos encontros26 iniciais, as professoras iam a 

campo e faziam suas experiências junto as suas crianças. Os desafios lançados eram de olhar, 

ver o que as crianças e suas manifestações estavam dizendo. Observar em seu brincar os 

movimentos pelos quais se expressavam. Tínhamos em mente, exercitar a escuta. 

Desde o começo da formação a Professora 1 (P1) fez maior uso de brincadeiras 

tradicionais em suas aulas, manifestando por esta escolha a sua subjetividade, individualidade, 

a sua bagagem, a sua preferência, talvez pela sua história.  Mas, apesar disso, o modo como 

conduzia este brincar das crianças era vago, sem clara intenção com aquela forma de brincar. 

Com a maioria de atuações vagas e com dificuldade em comunicar-se com o grupo 

todo em espaços de maior liberdade (ou então, por falta de necessidade), P1 dedicava-se a 

ensinar brincadeiras tradicionais, que se mantinham por pouquíssimo tempo, até quando as 

crianças podiam ser dirigidas em seu brincar.  Até quando a brincadeira sobrevivia. 

Apesar de agir com flexibilidade em relação às atividades planejadas27, que em sua 

maioria foram alteradas ou realizadas de outra forma, P1 parecia importar-se demasiadamente 

com as atividades propostas e com a possível movimentação corporal das crianças, como se a 

concepção “todas juntas realizando a mesma ação, no mesmo espaço e às vezes, da mesma 

forma” a orientasse. Pular, correr, para mover o corpo. Não era percebida a expressão advinda 
                                                                        

24 Os aspectos lúdicos prazer funcional, desafio, diferentes possibilidades e dimensão simbólica são alguns dos 
indicadores apresentados por MACEDO, et. al., que constam da sessão 3.1.3. 
25 A caixa-símbolo foi construída pelas professoras e pesquisadora e representava as outras que cada professora 
construiria junto as suas crianças. A descrição da caixa e do processo está na sessão 4.5. 
26 Os temas de cada encontro podem ser vistos na sessão 4.5.  
27 A pesquisadora observou as atividades planejadas no caderno de registro e comparou com as atividades 
realizadas.  
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do movimento (FREIRE, 1991 e TRINDADE, 2007), num conhecer de mundo e se relacionar 

com ele. Sem esta percepção, era difícil acolher a subjetividade das crianças, aspecto essencial 

a ser considerado na atitude lúdica.  

As propostas de brincadeiras tradicionais extremamente dirigidas eram alternadas 

com a falta de proposta, à medida que já não era mais possível “controlar” o grupo, que se 

dispersava para outras buscas, naquele ou em outro espaço, necessitando, em algumas aulas, 

que a professora se ausentasse do grupo para procurar outras crianças pelo CEI. Após o esvair 

das brincadeiras, nenhuma orientação era dada, nem sobre o uso do espaço (em geral, as suas 

escolhas envolviam espaços pobres de investigação), nem de materiais, até porque não havia 

materiais preparados antecipadamente para brincar.  

P1 aparentava perder-se nas propostas ou não conseguir organizar o grupo para fazer 

uma nova proposta. Observou-se que não se tratava de prover espaço de liberdade às crianças 

intencionalmente, mas sim, de deixar fazer por não ter o que propor e não haver proposta, além 

disso, não saber o que e como agir naqueles espaços. Nenhuma conversa com o grupo era 

arriscada, não havia código que integrasse o grupo numa ação intencional. 

P1 demonstrava em suas escolhas, postura e olhar, a falta de clareza daqueles 

momentos, parecia desconhecer o seu papel de provocar possibilidades de expressões por meio 

do movimento. Não era possível notar flexibilidade ou improviso, características da atitude 

lúdica, pois não parecia que lhe era compreendido o objetivo de estar ali como professora.   

Esta situação ficava mais difícil quando P1 utilizava o espaço amplo e externo com as 

crianças, na medida em que aquele espaço, por si só, era gerador de liberdade de expressão 

para as crianças, inclusive pelo movimento. Então, a professora afirmava com a sua forma de 

agir, o quanto se mantinha espectadora daquela situação. Espectadora no sentido de presenciar, 

de estar ali e não de fazer-se presente. Reportando-me a FREIRE (2005), digo que P1 

compunha o espaço externo, a aula, mas o seu espaço interno tendia em outra direção.  

Nas sete primeiras aulas das vinte e duas (Das 07 de 22) observadas, cinco delas 

foram realizadas em espaços internos como salas e refeitório, o que deixava clara outra forma 

de não acolher a subjetividade e a voz das crianças. Um exemplo disso ocorreu quando P1 e as 

crianças brincavam de Vaquinha28- proposta sugerida pelas crianças e acolhida pela P1 - dentro 

da sala. Ao fugir e pegar, as crianças gritavam intensamente, demonstrando envolvimento com 
                                                                        

28 Brincadeira em que uma criança usa um rabinho (de papel ou corda) e corre fugindo das outras, que tentam 
capturar este rabinho. 
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a atividade, mas naquele momento a professora finalizou a brincadeira sem dar explicações. 

Aula de 05 de 22.  

Talvez, o findar desta brincadeira tenha sido provocado simplesmente pelo uso do 

espaço desumanizador, que não ia ao encontro das necessidades básicas das crianças de correr, 

de escolher para onde queriam correr, de gritar ao correr. Pela curta extensão, não havia espaço 

para a expansão, para a fuga individual. Naquele espaço transbordava euforia, transbordava 

energia daquelas de construir cultura. As individualidades se perdiam, se misturavam. Não 

havia paz. Havia amontoado de objetos, de pessoas correndo, gritando. Talvez fosse também 

desesperador para professora, como estava sendo para mim aquela observação. 

A atitude lúdica de uma professora de educação infantil passa pela escolha do espaço 

adequado para a proposta a ser realizada com as crianças, e no momento acima descrito, este 

ponto não contribuía com esta atitude, no caso da P1.  

 O contrário da dificuldade de expandir pelo qual passavam as crianças naquela sala, 

acontecia no espaço amplo. Reportando-me a TRINDADE (2004), notei que havia a expansão, 

mas não havia o agrupamento, portanto, não havia possibilidade de construção de código, pois 

não havia delimitação de espaço, a professora falava ora em pé, ora sentada, em diversos 

lugares, sendo difícil não só a comunicação como o prover da segurança, do colo da professora 

e do voltar para o grupo.  

A ideia neste tempo de formação era que as professoras pudessem ter passado por 

algumas experiências de escuta e observação das crianças, de uso do espaço externo, 

observação e registro dos movimentos mais frequentes no brincar das crianças, numa 

preparação para a chegada da caixa, mas isto não aconteceu da mesma forma com as três 

professoras.  

Na trajetória da P1 foram raras as experiências observadas nestes aspectos, o que me 

trouxe grande desafio, pois o lado professora da pesquisadora “gritava”, ao ver as crianças em 

condições desfavoráveis para a sua livre expressão no CEI.  

Um dos primeiros sinais de cuidado com o espaço e acolhimento da fantasia, ao usar 

a caixa, ocorreu quando P1 propôs a brincadeira do sapo29. A subjetividade das crianças foi 

acolhida nesta atividade. Aula 06 de 22. 

                                                                        

29 Nesta brincadeira as crianças se deslocam da “casa” para a “escola”, imitando o sapo. Inicialmente, P1 fez 
apenas riscos nos chão para delimitar a casa e a escola, mas neste dia, provocada pela pesquisadora, fez uso de 
materiais como mesa, tecido, tábua para representar a casa e a escola.  
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A casa surgiu quando uma mesa coberta com tecido; a ponte foi feita com tábua sobre 

dois pneus e a escola, com uma outra mesa.  P1 contou uma breve história, sugerindo que as 

crianças passassem de uma construção para a outra – “como o sapo pula? Ele pula, pula, pula! 

Será que os sapos vão cair aqui dentro?” 

Inicialmente, a proposta era que todos juntos saíssem da casa, passassem pela ponte e 

seguissem para a escola; todos juntos, na mesma proposta, fazendo da mesma forma, ao 

mesmo tempo. Isso ocorreu por pouco tempo, pois as crianças se encantaram com a passagem 

pela ponte e dela não mais saíram. Pulavam dela para o rio.  

P1 comprou a ideia do menino P., de fugir de alguém e dizia: “eu vou passar pela 

ponte. Não quero me molhar”. Fugiu e pegou até que: “Desisto: vocês me pegaram”.  

Este primeiro mês de formação passava e com ele as experiências de P1, que 

oscilavam na escuta, na providência dos melhores espaços etc. Mas a caixa não podia esperar, 

era chegada a hora de aparecer para as crianças.  

 

5.2.2.2. A caixa recipiente  

 

 A caixa foi construída. Cada professora providenciou uma de papelão e, no dia 

marcado, cada qual com suas crianças, enfeitou-a com tecidos e fios providos pela 

pesquisadora. Além do material de enfeite, esta última preparou o ambiente para a confecção, 

cabendo às professoras, apenas a participação na confecção conjunta com as crianças, como o 

primeiro contato do grupo. Ao preparar o material e o ambiente, a pesquisadora pretendia gerar 

surpresa com a caixa, inclusive para as professoras. 

 Com a chegada da caixa nas aulas e durante este segundo mês de formação, 

retomamos nos encontros a ideia de movimento como expressão, continuamos a falar sobre o 

exercício de escuta das manifestações da criança (inclusive quando se expressa pelo 

movimento), sobre a não obrigatoriedade no brincar e a importância de observar a criança em 

seus momentos de liberdade, quando ela faz escolhas, produz e reproduz cultura com seus 

pares.  Estes temas e os desafios que eles traziam eram recorrentes, assim como era constante a 

socialização das propostas realizadas com a caixa, durante nossos encontros 

 O uso inicial da caixa não pareceu fácil para P1. Não bastavam as crianças, os 

espaços, a invasão da pesquisadora, ainda havia este objeto que, de tão sem valor ou 
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necessidade, chegou a ser esquecido, não carregado para a aula de movimento, ou, então, 

lembrado pelas crianças ou pela própria pesquisadora.  

Apesar de apresentada como lúdica, fantástica, colorida, que iria sempre acrescentar, 

ser uma coisa boa para as crianças, a caixa foi utilizada inicialmente pela P1, como um 

recipiente qualquer.  

Na primeira aula com a caixa, encontrei o grupo da P1 que chegava ao espaço onde 

aconteceria a aula, quando fui surpreendida por M., umas das meninas do grupo, que me 

informou:  

 

M.:  A gente vai brincar com a caixa mágica. 
PESQUISADORA/FORMADORA: Ah, é? O que ela trouxe?  
M.:  Corda bem grande. A gente vai pular muito até cansar.  
 

Apesar da euforia de M., nem as crianças nem a P1 fizeram uso dela como elemento 

lúdico durante a aula. P1 realizou curtas iniciativas de brincar com a corda, como a brincadeira 

da Cobrinha30 e do Reloginho31, mas o mesmo olhar e postura que não declaravam intenção e 

clareza da ação estavam ali. A caixa, vista como recipiente, permaneceu encostada num canto e 

retirada apenas para ser utilizada como brinquedo qualquer por poucas crianças. Aula 08 de 22. 

Aqui vale um recorte. No encontro exatamente anterior a esta aula da P1, havíamos 

retomado a necessidade de observar o que as crianças manifestavam como sua cultura e, neste 

primeiro dia da caixa, P1 demonstrou pelo sorriso e olhar dirigidos para a pesquisadora, 

reconhecer aquilo que acabávamos de tratar. P1 orientava o brincar com corda, até que as 

crianças pegaram as outras que estavam na caixa e fizeram delas muitas coisas. A menina Ml. 

cantou a mesma cantiga repetidas vezes, enquanto batia a corda com outra menina. P1, que não 

tinha conhecimento daquela música, se deu conta do que estava acontecendo e compartilhou o 

olhar e sorriso com a pesquisadora. Este momento foi formalizado quando a própria P1 o 

retomou no último dia da formação: 

 

 

                                                                        

30 Nesta brincadeira a professora segurava uma ponta da corda e uma criança a outra ponta. Ao balançar a corda, 
que era a cobrinha, as outras crianças procuravam transpô-las, sem serem tocadas por ela.  
31 Nesta outra brincadeira, a professora ficava no meio da roda de crianças e girava uma corda, como se fosse o 
ponteiro de um relógio. As crianças tentavam escapar da corda de diferentes formas.  
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P1: A gente percebe que eles estão formando a cultura deles. Como eu já percebi, por exemplo, a Ml. 
cantando música de pular corda, que é uma cultura que ela aprendeu em casa. E também 
representação, no simbólico, de pai e mãe, de fazer comidinha. Isso é uma questão cultural deles. O P. 
e o M. com a história da moto... Registro do Diário de Campo da Pesquisadora.  

 

Um dos aspectos da atitude lúdica seria o agir guiado pelas concepções que se 

acredita. No caso de P1, este exemplo indicou um pequeno sinal, uma possível aproximação 

com os princípios que eram trazidos a partir da ideia de criança, que orienta este trabalho.  

Na segunda aula, a caixa como objeto concreto foi esquecida, mas, mesmo assim, 

experiências estimuladas por ela, enquanto objeto de reflexão apareciam. Aula 09 de 22. O 

esquecimento do objeto concreto mostrava uma limitação lúdica (apesar da reflexão e seu uso 

em aula) para a P1. Não lhe parecia lúdica, como se ouvia dizer da formadora-pesquisadora.  

Assim como para ser lúdico, para ser jogo, precisa ser acolhido pela subjetividade (FREIRE, 

2005), tornar a caixa lúdica seria um exercício particular, singular, próprio de cada professora, 

da mesma forma como estavam sendo vividas as experiências geradas pelas reflexões, fazendo 

maior e menor sentido para cada uma. 

Este sentido vinha das experiências, que davam sentido a novas experiências, como a 

do uso dos espaços externos. P1 alternava o uso de espaços externos menores e de fácil 

delimitação com os maiores, e, em menos vezes, fez uso do refeitório, mas ampliando a sua 

extensão ao afastar todas as mesas e cadeiras. Experiências de delimitação do espaço a ser 

utilizado e de combinação deste com as crianças, além da repetição dos locais de conversa com 

o grupo em cada espaço, também foram sendo praticadas constantemente nas aulas de 

movimento. O exercício de dar contorno do espaço, de exercitar momentos de agrupar e 

expandir eram observados. 

Mas um exemplo revelador de como ainda havia dificuldade com o uso do espaço 

aconteceu neste mesmo dia de esquecimento da caixa. Para usar o espaço externo de maior 

amplidão, o parque (que até então não era dividido em parque e campo), P1 chegou a pedir 

ajuda de uma professora volante32 para preparar o ambiente a ser explorado, de forma que as 

crianças ficassem seguras.  Enquanto P1 fazia um teto com tecido e deslocava o escorregador 

para a escorregada no tanque de areia, a professora volante (PV1) entretia as crianças, cuja 

                                                                        

32 Professora volante é a professora que, como o próprio nome diz, voa de um agrupamento para o outro, de 
acordo com as necessidades das professoras que acompanham o grupo ou para substituir a falta de uma destas 
professoras.  
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forma não condizia com as propostas de brincar apresentadas na formação. Esta foi a primeira 

e última vez que PV1 contou com apoio33 de uma professora volante. 

Neste dia, P1 e as crianças viveram algumas de suas experiências de superação deste 

processo. Às crianças, coube subir pela escada da casinha e descer escorregando pelo cano ao 

agarrá-lo com mãos e pés, com inicial independência (como foi orientado pela P1, a partir de 

dica dada pela pesquisadora-formadora). À P1, que atuava, até então, a partir de um olhar 

utilitário (RICHTER, A.C. & VAZ, A. F., 2002), voltado para a segurança física das crianças 

(a ponto de impedir algumas experiências no espaço externo), coube não só acolher o contexto 

que era de crianças brincando ao relacionarem-se com o espaço, mas deixar-se acolher por ele, 

pelas crianças, na importantíssima exploração destas diferentes possibilidades de subir e descer 

na casinha. 

Em meio a tantas experiências, como ficaria aquela de uso do elemento lúdico caixa 

de brinquedos e brincadeiras? Que função teria um objeto que pôde ser esquecido?  

Na aula seguinte, P1 mostrou maior envolvimento com ele e lançou-se pela sua 

subjetividade, podendo ser visto por seu olhar e gestos. Estava inteira na proposta. Perguntara 

às crianças, apontando a caixa “O que será que vai sair da caixa?”. P1 abriu espaço para cada 

uma de suas crianças responder a esta questão. Foi então, que cada uma respondeu com uma 

ideia diferente e, neste momento, P1 pareceu assustar-se com as infinitas possibilidades 

trazidas pelas crianças e após ouvi-las, tirou da caixa, de forma ainda simbólica, propostas pré-

estabelecidas por ela. Aula 10 de 22. 

 Esta situação me remete ao ambiente instável, característica do jogo apresentada por 

HUIZINGA (2007), que por um momento interrompeu a parceria entre a professora e as 

crianças, que, em conjunto, faziam uso caixa. Por mais que P1 tentasse, seu território interno 

(FREIRE, 2005) não pôde, naquele momento, acolher a instabilidade externa e orientar-se por 

uma ordem própria interna. 

 Com o apoio da caixa, P1 passou a declarar suas propostas e conseguia o 

agrupamento das crianças em qualquer espaço, pois, ao perceberem-na com a caixa na mão, as 

crianças reuniam-se, em sua maioria bem pertinho da professora, que não soltava o objeto 

                                                                        

33Esta parceria com uma professora volante já tinha sido observada em duas situações com a P2 e P3, logo no 
início da pesquisa, quando professoras e crianças começaram a manipular e transportar objetos grandes como 
pneus, tábuas longas e outros. Assim como P2 e P3, P1 também recebeu ajuda uma vez. 
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(como se soltá-la fizesse soltar novamente as suas crianças). Esta dinâmica passou a acontecer 

no início da aula, para tirar propostas da caixa, organizar a brincadeira e o espaço e, ao final, 

para guardar os materiais usados e conversar sobre o que haviam feito com o que a caixa havia 

trazido. 

 Estes exemplos de ações demonstram um revezamento entre os sinais de atitude 

lúdica. A postura e olhar da professora ao levar propostas através da caixa eram vivos, 

presentes. O acolhimento da subjetividade das crianças ora aparecia por uma resposta à escuta, 

ora pelo trato simbólico, mas ainda eram poucas as  devolutivas em ação desta escuta.  

No caso das brincadeiras tradicionais, em que P1 sempre demonstrou maior 

familiaridade, foi permitida a criação de códigos de comunicação, como consequência do uso 

da caixa, o que facilitava a explicação inicial da brincadeira, com indicação de papéis e as 

regras simples que as envolviam.  

Mas nesta formação, haveria outras experiências a serem vividas pelas crianças e 

consequentemente pela P1, além das brincadeiras tradicionais. Logo que a caixa chegou, a 

formadora-pesquisadora sugeriu que fossem proporcionados as suas crianças o brincar de 

exploração e com percurso de aventura, pois aconteciam em menor frequência com sua turma.  

Por seis vezes foi provida esta experiência. Em princípio, era iniciada pelas próprias 

crianças, que, ao se cansarem da brincadeira tradicional, voltavam-se para a exploração do 

espaço. De “alunos livres” - “professora livre”, P1 passou a improvisar a busca por materiais 

que estavam próximos e possíveis de uso para este momento, mas não fazia uso da caixa para 

anunciá-los quando isso acontecia durante a aula;  até que descobriu pela experiência e não 

mais largou a realização de dois brincares em uma aula, garantindo sempre a exploração como 

o segundo momento.  

O improviso apareceu demonstrando intenção, diferente do que P1 fazia no jogo sem 

a caixa. Ele ocorria para prover algo que naquele momento contribuiria com o brincar, com as 

investigações das crianças. Foi o primeiro passo para a organização que viria a seguir, com 

ajuda da caixa. 

As aulas de P1 contemplavam as brincadeiras tradicionais e, nestas últimas, 

momentos de exploração. Em meio a tantas experiências presentes nestes brincares, ainda 

faltava explorar, por parte da professora e, consequentemente das crianças, a realização de um 
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percurso de aventura, que viria com a definição (a partir da observação do bingo) de uma ação 

motora a ser provocada. 

P1 decidiu provocar o arrastar-se, mas como fez uso de um túnel de tecido como 

equipamento disparador, a ação realizada pelas crianças foi o engatinhar. Outras ações foram 

provocadas neste percurso, como subir a escada e escorregar no escuro (equipamento coberto 

com tecido), deslocar-se pro sobre os pneus deitados no chão. Aula 12 de 22. 

A ação motora prevista por P1 não aconteceu, porém, foi observada uma intenção 

com a proposta e esta experiência mostrou que havia uma direção a seguir, a qual, com a 

errância, demonstra um dos sinais da atitude lúdica.   

Os desafios do percurso de aventura traziam tal insegurança às professoras que 

parecia lhes ser impossível dar conta das atividades sozinhas, o que deixava a questão: será 

que, após a pesquisa, a prática deste brincar (percurso de aventura) seria  novamente 

considerada? Apesar desta dificuldade, tal brincadeira foi outra possibilidade de disparar a 

fantasia do adulto, apoiada pela caixa. 

A caixa foi utilizada por P1como recurso para se fazer ouvir e  disparar as propostas;  

também, ao final da aula, ocorreu um momento de fechamento da atividade, com a 

recuperação, junto  com o grupo, de tudo aquilo que havia acontecido. Nesse momento, a caixa 

foi usada como instrumento, fato novo na prática de P1, mas já adotado pelas outras 

professoras participantes da pesquisa. 

O papel da caixa ficou marcado -  apresentava materiais, disparava propostas com 

tímida dimensão simbólica e ajudava a organizar as atividades. 

Apesar de a atividade de exploração promover, por si, desafios, a repetição pelo 

prazer, a escolha das crianças de acordo com suas possibilidades, a dimensão simbólica ao 

explorar,  tornavam evidentes que, mesmo com maior organização na aula, as intenções e o 

papel de P1 eram descobertos a cada dia. Um deles parecia mais claro, o de ampliar as 

possibilidades de as crianças explorarem os materiais, relacionando-os com outros e com o 

espaço. Neste sentido, P1 escolhia previamente os  itens que iriam para a caixa e, durante a 

aula, buscava algum outro que pudesse contribuir com a investigação das crianças.  

As crianças trabalhavam em suas explorações, mas era notado em sua postura, em seu 

olhar, um envolvimento diferente daquele presente nas brincadeiras tradicionais em que havia 

maior orientação de parte da professora.  Nessa situação apresentava-se escancarada a 
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possibilidade maior de escuta e observação das crianças enquanto brincavam, mas este parecia 

ser um desafio para P1: interagir nas propostas iniciadas pelas crianças.  

Esta observação e escuta poderia ter ajudado  P1 a conhecer as possibilidades de cada 

material  a ser explorado, fato que, assumido por outra professora, P2 beneficiou sua atuação 

junto às crianças. 

Mas este foi apenas o início. P1 fez experiências de usar a caixa, ora como 

disparadora de escuta das crianças, ora como organizadora e também como instrumento lúdico 

de interlocução entre ela e o grupo;  estes experimentos aconteciam concomitantemente a 

outros, de utilização de espaço externo (chegou a ser usado na maioria das aulas de um dos 

meses), de exercícios de escuta e acolhimento das subjetividades das crianças que se 

revezavam e potencialização das atividades, com desafios.  

Estas  experiências que  geravam independência no brincar das crianças, advinham de 

poucos momentos de intenções claras e representavam algo a ser buscado, repetido, o que 

fortalecia o papel de P1 estar ali, acolhendo e deixando-se acolher pelo contexto. 

 

5.2.2.3. A caixa instrumento de intenções  

 

Neste momento da formação e pesquisa, tratamos dos seguintes temas nos encontros: 

a busca pela exploração intencional das crianças, a importância da variabilidade na oferta de 

materiais para exploração, dicas para propor ações motoras diferentes das comumente usadas 

no cotidiano (como rolamento para frente e estrelinha), reconhecimento das oportunidades de 

aprendizagem a partir das Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagens e 

orientações didáticas34, além de levar adiante a socialização das aulas, a partir dos princípios 

levantados35.   

Enquanto instrumento de intenções, a caixa de brinquedos e brincadeiras foi utilizada 

por P1 tanto na brincadeira tradicional, como na exploração, pois ela declara as propostas a 

partir da caixa.  Se, de início, providenciou os materiais, agiu de acordo com os convites feitos 

pelas crianças, mas vagou pelas explorações, posteriormente, procurou incentivar as 

investigações: “O que dá para fazer com bambolê e pompom juntos”? Aula 16 de 22. 

                                                                        

34 SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagens e 
orientações didáticas. São Paulo: SME/DOT, 2007.  
35 Os princípios levantados durante a formação podem ser vistos na página 48. 
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De expectadora do brincar e promotora de atividades organizadas, P1 ensaiou fazer 

parte das experiências iniciadas pelas crianças.   

O espaço de liberdade foi dado, havia desafio nas ações das crianças, além de 

diferentes possibilidades trazidas pelos objetos, tempo e espaço para brincar.  

Numa apresentação crescente de sinais de atitude lúdica, P1 demonstrou seus 

propósitos em potencializar o fazer das crianças. Concomitantemente, as crianças, passavam a 

explorar os materiais, demonstrando permanência e intenção em seu brincar, mesmo que esta 

ainda não fosse a intenção inicial da professora. 

P1 também passou a providenciar espaços físicos de maior liberdade, recorrendo a 

espaços externos, com uso do campo, o espaço gramado mais rico em exploração daquele CEI.  

Neste campo, em uma das aulas de movimento, P1 tirou da caixa a brincadeira de 

Esconde-Esconde36 e, mais tarde, o brincar de exploração. Para o Esconde-Esconde, levou três 

grandes tecidos e os pendurou formando paredes flexíveis e possíveis de funcionarem como 

esconderijos. Improvisando as regras à medida que as crianças participavam da brincadeira, P1  

tanto orientou quanto brincou.. O seu envolvimento foi intenso e, neste dia, tive dúvida se as 

crianças compreenderam as regras da brincadeira, mas tive a certeza que permaneceram por 

longo tempo nela por terem sido acolhidas e encorajadas pelo brincar da P1. Aula 17 de 22. 

 O espaço de liberdade foi dividido entre professora e crianças. Se, anteriormente, o 

adulto preocupava-se demasiadamente com a segurança das crianças e com possíveis fugas de 

suas aulas, neste dia fechava os olhos e ficava de costas para a turma, ao ser pegadora; e se 

escondia, quando fugitiva, confiando em si mesma e no uso da independência de brincar por 

parte das crianças.  

Quando crianças e professora pareciam estar cansadas de esconder e pegar, P1 pegou 

pneus, tábua, caixa de bolas para explorarem livremente. Os tecidos do Esconde-Esconde 

tornaram-se bons materiais de exploração. Viraram capa, roupa de princesa, de príncipe e, 

apesar de não sugerir a brincadeira pela fantasia, P1 aceitou os convites e deixou-se envolver 

pelo imaginário das crianças durante a exploração.  

                                                                        

36 Esta brincadeira, assim como as outras, pode ser realizada de diferentes formas. No caso desta aula, algumas 
crianças contavam até dez viradas para a parede, enquanto as outras se escondiam. Ao finalizar a contagem, as 
crianças procuravam descobrir onde estavam escondidas suas companheiras, quando a professora orientava o 
recomeço da brincadeira por outras crianças que fariam a contagem.  
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Neste dia, a caixa mágica levou a brincadeira de Esconde-Esconde e com ela, o 

combinado de até onde as crianças podiam se esconder.  Apesar de pouco envolvimento das 

crianças na escolha das brincadeiras, a caixa de brinquedos e brincadeiras era esperada, mesmo 

naqueles momentos em que reaparecia apenas para contribuir com o fechamento da aula.  

Na experiência de sugerir atividades com inovações nas ações motoras, pude notar 

que P1diminuiu o espaço de liberdade das crianças, permanecendo no refeitório, o que me 

pareceu uma forma de defesa  de um conteúdo que não lhe era familiar, buscando a sua própria 

segurança.A insegurança verbalizada pela P1 em trabalhar tal conteúdo, apresentou-se na falta 

de clareza de como realizar o desafio trazido pela caixa.  

Os sinais de atitude lúdica oscilaram no percurso de P1 e parece terem  relação com a 

segurança da professora em estar ali, em saber o que fazer com e para as crianças.  

 O que por vezes  aparentou ser uma atitude distante das crianças, poderia ter sido 

consequência do desconhecimento, da falta de ideia de agir. Para a sua subjetividade estar 

ativada, pulsante, era preciso estar segura e  afirmada em  seu papel de professora, 

manifestando essas condições em ações, intenções específicas de acolher  em  grau cada vez 

maior a subjetividade das crianças, ocupar espaços de liberdade, importar-se com aquilo que as 

crianças estavam fazendo; isto, porém, não aconteceu em todas as aulas de movimento. 

 Houve momentos, por exemplo, em que P1 dirigia as brincadeiras, e ao primeiro sinal 

de dispersão de um pequeno grupo, fazia a troca por outra. Parecia enfrentar a dispersão das 

crianças  em um novo espaço (quando usou o solário do berçário)   de forma diretiva, sem 

perceber as manifestações delas. Com a falta de liberdade de escolha das crianças, ficava difícil 

ouvi-las, pois estavam sendo conduzidas e não brincando. Parece que a concepção de “todos ao 

mesmo tempo, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito” reapareceu  em alguns momentos e 

inviabilizou sinais de atitude lúdica em certos dias . Constato, então, que às vezes, não houve 

improviso e disposição para modificar a aula, o que me faz retomar FREIRE (2005) quando diz 

que o jogo absoluto requer entrega total, mesmo sendo apenas uma idéia – em certas ocasiões, 

P1 não esteve, realmente, presente nas ações. Aula 20 de 22. .  

 As duas últimas aulas observadas distinguiram-se de anteriores no que se refere à 

sinalização da atitude lúdica. Dessa vez, P1 ofertou às crianças um novo percurso de aventura. 

Nele havia uma montanha de pneus para transpor, um caminho de tábuas pequenas para se 
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equilibrarem, uma dupla rampa estreita para descer, etc. Mas não foi desta forma que esta 

aventura foi contada. Aula 21 de 22. 

 

P1: Adivinha o que a caixa mágica trouxe pra vocês? 
Algumas crianças: Corda? 
P1: Ela trouxe corda, mas também trouxe uma aventura...  
 

As crianças escolheram seus personagens, que variaram de princesa amarela, princesa 

rosa, a princesa até o papai, o homem aranha, etc. 

 Após a montagem do percurso com apoio da pesquisadora: 
 
P1: É hora da aventura... ...Gente, que perigo isso! Tem homem aranha, papai, Batman, etc. 
Mr.  diz para P: para de chorar, coragem!   
 

P1 resgata P. e diz:  
 

P1: Sobe P. que eu te ajudo. Nossa, tá muito difícil esta montanha montanhosa.  Vem I., nesta 
montanha, montanhosa. 
 
 Durante o percurso, P1 apoiou as crianças e ampliou os desafios presentes, 

demonstrando interesse pelas modificações que as crianças faziam no percurso.  

 A partir da iniciativa delas, P1 alterou parte do percurso, reconhecendo as 

investigações das crianças, assim como as novas ideias que tinha para o trajeto, fazendo sua 

própria exploração daquele espaço. Também buscou entender o que algumas crianças queriam 

fazer, para poder apoiá-las.  

 Num espaço de liberdade e construção coletiva de professora e crianças, P1 valorizou 

para a pesquisadora uma ponte feita pelas crianças com a porta da casinha, imitando o que a 

professora havia feito com tábua longa e pneus: “Acho que eles fizeram para ficar mais fácil de 

passar”.  

Ouvir, devolver o que a criança diz, observar, ampliar o que ela constrói, parecem ser 

diálogos e interações presentes numa relação humanizada com a aprendizagem, com o espaço, 

com as crianças, que vai além de observar a segurança.  

 Após vinte e oito minutos do término da aula, P1 usou a caixa para fazer o 

fechamento, lembrando como foi a participação de todos os “super-heróis” naquela aventura e 

finalizou, perguntando: 

P1: Vocês gostaram do que a caixa trouxe? Vocês querem brincar de novo em outro dia? 
Ml:  Não, a gente queria brincar um pouquinho mais (referindo-se àquele momento). 
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Seria esta situação a consequência de um dever cumprido? De um entendimento de 

seu papel, de sentir-se necessária, muito além de espectar a aula como um todo?  

Ao observar esta aula, senti um momento de paz, paz entre as crianças e o espaço, paz 

entre a professora e o espaço, paz para conhecer das coisas do mundo e como elas funcionam, 

paz para relacionar-se, paz para existir, cada um na sua individualidade na escola. (Aula 21 de 

22). 

Esta paz parece ser a identidade comum a que FREIRE (2005) se refere ao tratar da 

indivisibilidade do jogo. O que podemos ver é que a professora trabalha e as crianças brincam, 

mas há um invisível que vai além desta observação.  

Na aula seguinte, a última observada nesta pesquisa, P1 repetiu o percurso, mas desta 

vez o construiu com a ajuda das crianças, que não só buscaram os materiais, como os 

colocaram como na aula anterior. Aula 22 de 22. 

Com o percurso pronto, P1 chamou a turma para conversar e ver o que a caixa havia 

trazido. “A caixa repetiu a brincadeira, lembra que vocês pediram para repetir?” 

Por pouco tempo algumas crianças repetiram a passagem pelo percurso. Para a 

maioria delas, o tempo disponível para a proposta dirigida havia finalizado com a própria 

construção do percurso. Alimentada desta situação, P1 acolheu os novos interesses que eram de 

desconstruir o percurso, utilizando pequenos grupos de materiais (como cordas para “pescar” a 

árvore, alguns pneus para serem motos a transpor uma nova aventura e explorar aquele  vasto 

material que estava à disposição no percurso de aventura e fora dele). As crianças chamavam 

P1 para mostrar o que estavam fazendo e esta dava devolutiva verbal e corporal a cada grupo 

que a procurava. 

Muitos sinais de atitude lúdica foram observados neste último período, inclusive nas 

duas últimas aulas: flexibilidade, inteireza, presença, observação das manifestações das 

crianças, acolhimento de suas subjetividades e ampliação dos desafios no percurso de aventura. 

Um deles apareceu somente no final desta pesquisa: a transgressão. Na penúltima aula, P1 

protelou o seu final por vinte e oito minutos, importando-se com o valor daquilo que estava 

sendo feito; na última, recusou o sinal do suco, momento em que teria que levar o grupo para 

tomar a bebida, e trouxe o suco para o campo, adiando o término da brincadeira: “Oh, turma, 

tem suco aqui. Venha tomar e pode continuar a brincadeira”.  
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Com tantos sinais de atitude lúdica, P1 atuou nestas duas últimas aulas como parceira 

das crianças em seu brincar, em seu brincar com movimento e deu pistas de reconhecimento de 

suas expressões.  

Neste percurso, P1 demonstrou que o uso da caixa vinha sendo permeado de 

intenções mostradas em suas ações planejadas e nas de improviso.  Estas intenções começaram 

a partir da observação das manifestações de suas crianças, demonstrando a ampliação da 

escuta. 

Sem alimentar-se das escolhas e buscas das crianças, era difícil ter intenções claras 

sobre o fazer delas.  

A atuação de espectadora para a de fomentadora do brincar (de iniciativa das 

crianças) ocorreu conforme encontrava o seu papel de professora no brincar das crianças, 

conforme agia com atitude lúdica.  

Com o relato deste percurso, parece ficar evidente a mudança de representação que a 

caixa de brinquedos e brincadeiras teve para P1, assim como foi observável a sua construção 

de atitude lúdica durante o uso da caixa.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

 Ao olhar para os percursos das professoras, noto que o uso de um objeto simbólico e 

tema de reflexão – a caixa de brinquedos e brincadeiras – gerou caminhos diferentes. 

 Enquanto para uma das professoras houve rápida adesão à atitude lúdica, para outra, o 

processo pareceu contar com resistências, talvez motivadas por comportamentos e convicções 

arraigadas, que não favoreciam uma disponibilidade interna para a sua construção. Já a terceira 

professora vivenciou um processo de construção passo-a-passo na direção da atitude lúdica. 

 Isso me permite concluir que o uso de um elemento lúdico externo combina-se com 

um território interno, ou seja, a subjetividade, com sua história, crenças, emoções. Para uns, a 

terra neste território já se apresenta fértil; para outros, ela precisa ser adubada com diferentes 

tempos para a visibilidade de uma produção. 

 O que posso constatar é que é necessário desconstruir para construir novos 

pensamentos e ações. A construção da atitude lúdica neste trabalho foi favorecida por algumas 

desconstruções.  
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 Pela pesquisa, as possibilidades de construção da atitude lúdica foram dadas pelas 

experiências instigadas pela formação. Tais experiências partiram das reflexões acerca da 

trindade que foi construída neste trabalho (infância, brincar e movimento), o que provocou uma 

maior conscientização que concluo ser fundamental para a construção da atitude lúdica. 

 Esta conscientização não se completa na ação reflexiva, mas é grandemente 

favorecida pelo que chamo de dicas, ou seja, de intervenções pontuais no transcorrer da prática 

pedagógica. Podemos exemplificar a formulação de tais dicas quando da sugestão da 

formadora em ampliar o uso de espaços, de aumentar a variabilidade de materiais e espaços 

para potencializar as ações das crianças.  

 Considero que a proposta com o uso de um elemento lúdico concreto (mas também 

simbólico) foi fundamental para a construção da atitude lúdica, por ter sido a porta de entrada 

da professora para o reconhecimento do mundo e da forma de ser de suas crianças. Essa 

condição de reconhecimento possibilitou uma comunicação direta e fluida entre o adulto e as 

crianças.  

 Isto reverteu em novos comportamentos das professoras; trouxe maior sintonia na 

relação de professoras e crianças, favorecendo a observação do fazer e da infantil, gerando 

sinal de atitude lúdica por parte dos adultos. Foi o início de uma ousadia não observada. 

 Com isso, as crianças foram beneficiadas com maiores espaços de liberdade, vendo 

reconhecidas as suas subjetividades e sua cultura; apresentaram-se indícios de modificação nas 

relações, na produção de cultura de um grupo composto por crianças e professora. 

 Tomando por base os princípios da pesquisa-ação apresentados por FRANCO (2005), 

as dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas (apresentadas na página 32) foram 

contempladas neste trabalho, expondo relação estreita com os pressupostos da formação.  

 Mas, cabe dizer que nesta formação priorizou-se a experiência concreta, valorizada 

por Bondía: 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. (...) O 
excesso de informação, de opinião, de coisas, promove um tempo de 
ansiedade, sempre curto e veloz, tornando a experiência cada vez mais 
rara”... O saber da experiência é diferente do saber das coisas. “O saber da 
experiência se dá entre o conhecimento e a vida humana. (...) A experiência 
e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa 
própria vida  (BONDÍA, 2002, p. 21).  
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 A importância dada a este tipo de experiência, aliada à valorização da socialização 

dela, mostrou-se particular e eficiente no processo que reconheceu a subjetividade de 

professores na mudança de sua prática.  

 A intervenção contínua no par “o que digo” e “o que faço” contribuiu para o encontro 

destas ações, o que evidencia o valor de uma formação realizada dentro da escola, apesar do 

curto e variável tempo disponível dos envolvidos.  

 Ao fim deste trabalho, volto a registrar que ele partiu de uma inquietação pessoal no 

que diz respeito ao ensino comprometido com as pessoas imbricadas na relação pedagógica. 

Partindo do problema concreto da experiência de distanciamento entre professor e aluno, 

busquei teorias que pudessem orientar uma situação pedagógica diferente. 

 Considero que encontrei uma resposta para a minha inquietação ao finalizar esta 

pesquisa, minhas preocupações tinham fundamento. Neste sentido, posso concluir que uma das 

possibilidades de humanização nos atos de ensinar e aprender passa pela dimensão do lúdico, 

especialmente pela atitude lúdica do professor, que acolhe as subjetividades dos aprendizes e 

embasa-se em concepções que favorecem este acolhimento, materializando-as em propostas 

lúdicas de aprendizagem.  

Durante o trajeto, deparei-me com a dificuldade em realizar um dos papéis de 

pesquisadora, tendo, em minha subjetividade, a minha história de professora e formadora. Foi 

quando esta pesquisa colocou-me no dever de atuar como observadora das práticas na escola. 

Resistir aos convites das crianças para brincar, para fantasiar; deixar de apoiar as professoras 

na organização de alguma proposta, e assistir ao não favorecimento de um espaço de liberdade 

de construir, investigar, de brincar da criança, foram tarefas impraticáveis, que exigiu de mim, 

mais do que observação, a ação.  

  Estes impedimentos para a observação contínua resultaram numa observação atuante, 

a partir da necessidade das crianças, das professoras e da minha própria necessidade de atuação 

como formadora, compondo o que chamei de acompanhamento das aulas de movimento.  

 Apesar da riqueza de passar por esta experiência de pesquisa em que foi 

concretamente observada a ressignificação da prática pedagógica, tenho dimensão do valor 

relativo deste estudo, quando da finalização desta pesquisa naquele cenário. Esta relativização 

sugere que novas pesquisas sejam realizadas neste sentido. Uma delas seria a experimentação 

de um fazer baseado em atitudes lúdicas desde o início, explicitando para os sujeitos da 
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pesquisa, os professores; outra seria um retorno a este CEI, daqui a algum tempo, para verificar 

a presença da dimensão lúdica no trabalho destas professoras. Ainda, levar esta experiência 

para outros contextos, especialmente para outros ciclos da escola básica, como fundamental e 

médio e para fora da escola, em outros âmbitos onde ocorrer a relação entre quem ensina e 

quem aprende.  

 Acredito que em qualquer situação da vida podemos agir com atitude lúdica. Ao 

investigar os sinais desta atitude na escola, pude concluir que uma das possibilidades de 

humanização desta instituição dá-se na construção e presença desta atitude nas relações, 

especialmente na relação entre professor e alunos. 
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