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RESUMO 

Esse trabalho se constitui a partir de um relato de experiência realizado em duas escolas e 
uma creche da rede Municipal de Educação Infantil de Aracaju/SE. As vivências no campo 
empírico se orientam pela técnica da observação livre cujo registro dos dados em diários de 
campo foi coletado no primeiro semestre letivo de 2009. Os objetivos e a teoria que orientam 
a intervenção nessas instituições externam as preocupações e discussões atuais relacionadas às 
problemáticas significativas que envolvem a educação das crianças de 0 a 6 anos, o trato com 
a infância na contemporaneidade e o intenso esforço que se faz no sentido de escolarizar as 
crianças nas instituições que as assistem, cuidam delas e educam-nas. Apesar do esforço, 
concluímos que brincar e se-movimentar não são prioridades nessas instituições e que as 
atividades planejadas para o desenvolvimento da corporeidade das crianças são absolutamente 
inadequadas, pois, para os profissionais que ali trabalham, brincar é sinônimo de desordem e 
indisciplina, sendo o processo de alfabetização das crianças a preocupação hegemônica. 
Palavras-chave: Educação infantil; Brincar; Se-movimentar. 
 
ABSTRACT 
 
The project consists of a report about an experiment performed at two schools and a nursery 
of the Public Early Childhood Education System of Aracaju/SE. The experiences in the 
empirical field are guided by the free observation technique and field diaries registration of 
data collected in the first semester of 2009. The objectives of this intervention expresses the 
concern and current discussions in relation to significant issues in the education of children 
from 0 to 6 years old, the deal with modern childhood and the intense effort that is done in 
order to educate children in the institutions that assist, take care and educate them. We 
concluded that the play and the self-movement are not priority in the observed institutions and 
that the planned activities to the children development are absolutely inadequated, because for 
the institutional professional adults, the act of playing is a synonym of disorder and 
indiscipline, characterizing the process of children literacy as hegemonic. 

Keywords: Early childhood education; Play; Self-movement. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente texto traduz o trabalho de campo realizado em duas escolas e uma 

creche da rede Municipal de Educação Infantil de Aracaju/SE (EMEIs)v, proposto pela 

disciplina “Ensino da Educação Física na Educação Infantil” ministrada no período 2009/1 no 

curso de licenciatura do Departamento de Educação Física da UFS. 

Os objetivos da intervenção externam discussões atuais com relação às 

problemáticas significativas da educação das crianças de 0 a 6 anos, ao trato com a infância na 

contemporaneidade e ao intenso esforço que se faz no sentido de escolarizar as crianças nas 

instituições que as assistem, cuidam delas e educam-nas. A disciplina priorizou a produção 

científica que tem se debruçado contrariamente à proposta de escolarização da criança na 

Educação Infantil, bem como a possibilidade de discutir os sentidos e significados do brincar 

e se-movimentarvi com liberdade na prática pedagógica da Educação (Física) Infantil a partir 

de sua inserção na Educação Básicavii. 

Para tanto, a disciplina se apropriou de uma perspectiva teórica, a partir do 

entendimento do brincar e se-movimentar da criança enquanto sua forma natural de dialogar 

com o mundo, com o outro, com os objetos e consigo mesma. Isso se dá através do que ela 

vive intensamente em liberdade e com a espontaneidade imanente à sua percepção, fazendo o 

que ela sabe e faz bem nesta idade: dialogar corporalmente com o mundo.  

Também há o entendimento de que o diálogo com a comunidade sergipana que 

educa, cuida e assiste as crianças de 0 a 6 anos é extremamente significativo para o processo 

de formação de professores de Educação Física. Na mesma medida, acreditamos ser 

necessária a interlocução entre os saberes difundidos pela produção científica e os dados 

encontrados no campo empírico.  

O brincar e o se-movimentar são as categorias fundamentais observadas neste 

processo. Essa linguagem instaura as interações entre a criança e o eu, entre criança-criança 

bem como entre criança-adulto-brincadeira. Buscou-se compreender, além disso, o trato dado 

à dimensão lúdica naquelas instituições, tendo como ponto de partida a rede de conversações 

proposta por Maturana & Verden-Zöller (2004), compreendida como convivências afetivas 

que definem a existência humana “... na linguagem, e que todo o ser e todos os afazeres 

humanos ocorrem, portanto, no conversar – que é resultado do entrelaçamento do emocionar 

com o linguagear” (p. 10). Para os autores, na comunicação da e com a criança, o emocionar 

torna possível o nosso viver, “... a emoção é que define a ação” (p. 11). 
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Partimos, assim, do pressuposto de que é necessário cultivar entre as crianças o 

amar e o brincar. Esse amar e brincar em liberdade constitui o que Maturana chama de um dos 

principais organizadores das emoções e do pensamento nos primeiros anos de vida e que o 

sujeito carrega consigo pelo resto da vida. São, portanto, organizadores de um modo de 

pensar, sentir e viver. Deste modo, as crianças precisam ser amadas e brincar em absoluta 

liberdade para que estabeleçam um diálogo saudável com a vida, com sua existência e, 

sobretudo, na convivência com o outro, reflexo nas relações estabelecidas socialmente, no 

aqui e agora. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os alunos matriculados na disciplina “Ensino da Educação Física na Educação 

Infantil” foram distribuídos em dezenove escolas e creches da rede municipal de Educação 

Infantil, conforme acordo realizado previamente entre a professora proponente e a 

Coordenação de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação.  

Os critérios da pesquisa foram discutidos e adotados entre os acadêmicos e a 

proponente para o cumprimento do acordo realizado: observar as atividades no campo 

empírico duas vezes por semana, cumprir rigorosamente os horários previamente agendados e 

adotar um eixo comportamental e outro temático em virtude das exigências da metodologia 

científica proposta (TRIVIÑOS, 1992). As técnicas privilegiadas no campo empírico foram 

orientadas por observação livre e os dados coletados foram registrados em diários de campo 

individuais. 

Para Triviños (1992) a pesquisa qualitativa em Ciências Humanas (enquanto 

abordagem de pesquisa) e a pesquisa Descritiva (enquanto metodologia que privilegia 

determinadas técnicas de pesquisa) requerem que se tenha um mínimo de cuidado no tocante 

ao cumprimento de determinados aspectos que não venham a comprometer o rigor 

metodológico, nem tampouco criar constrangimentos entre pesquisador e pesquisado. Neste 

sentido, “... as anotações de campo devem cumprir rigorosamente a amostragem de tempo 

selecionada de modo a não comprometer a qualidade dos dados observados e registrados” 

(Op. cit, p. 153). 

Na fase de preparação realizamos reuniões de estudo que incluíram leituras e 

debates sobre o objeto de estudo, os cuidados em relação à metodologia proposta 

(TRIVIÑOS, 1992, p. 152-158), a atuação do pesquisador como observador (Ibid., p. 141-

145), bem como a técnica para coleta e registro dos dados em diários de campo e relatórios 
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descritivos entregues quinzenalmente à professora proponente. Ao final do semestre, 

procedeu-se à entrega do relatório final como forma de avaliação dos trabalhos propostos pela 

disciplina. Posteriormente, reuniram-se as inferências provisórias de todos os acadêmicos na 

qualidade de relatório final a ser discutido junto à Coordenação da Educação Infantil da 

Secretaria Municipal. O período referente à coleta de dados correspondeu aos meses de maio 

a julho do ano de 2009. 

Durante pesquisa de campo, houve preocupação por parte dos observadores sobre 

como atuar e proceder desde a conduta e o comportamento dos acadêmicos até as questões de 

ordem teórica e metodológica. O intuito foi o de estabelecer um diálogo harmônico e 

produtivo entre as partes interessadas.  

Os diários de campo, cuja coleta de dados foi realizada pelos pesquisadores 

individualmente e em horário contrário, orientaram-se pelo eixo/roteiro temático guiado pelo 

Método da Observação livre. Esse eixo privilegiou observar: a) as interações criança-criança 

(e o brincar e se-movimentar); as relações adulto-criança (e as bases epistemológicas da 

Pedagogia e da Psicologia que orientam essas relações); e as relações criança-adulto-

brincadeira (a prática pedagógica na Educação Infantil); b) atividades programadas e 

executadas; c) atividades dos diferentes profissionais das instituições; d) registro descritivo 

das arquiteturas escolares (instalações e recursos didáticos pensados para a promoção da 

dimensão lúdica); e) e os princípios das políticas públicas para a Educação Infantil (cuidar, 

educar e assistir). 

 
AS OBSERVAÇÕES E EXPERIÊNCIAS NA CRECHE E NAS EMEIs  

 
DESCRIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES OBSERVADAS 
 

As observações foram feitas na creche Primavera e nas EMEIs Verão e Outonoviii. 

Na creche, são assistidas crianças dos 6 meses aos 4 anos, divididas em duas turmas. Uma das 

turmas, com crianças dos 6 meses aos 2 anos, é assistida por duas professoras; e a outra, com 

crianças de 2 a 4 anos, é atendida por apenas uma professora.   

   Suas paredes externas são pintadas de branco com desenhos das vogais e dos 

números. Logo ao chegar, as crianças passam por um corredor que contém a frase “Seja bem 

vindo”. Há uma área coberta onde as crianças fazem as refeições e brincam. Nesta, a parede 

está pintada com desenhos de crianças. As paredes internas são de cor branca e azul. Há duas 

salas de aula, uma para os menores (6 meses a 2 anos). Além dos números e vogais, há 

desenhos de animais e crianças, dois ventiladores (somente um funciona), uma janela, vários 
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berços de madeira, uma estante na qual ficam guardadas as roupas e uma caixa grande onde 

ficam os sapatos das crianças.  

Na EMEI denominada Verão, cuja faixa etária corresponde a crianças entre 4 e 5 

anos, a sala de aula observada possui seis mesas unidas para que todas as crianças fiquem 

próximas, uma mesa para guardar os materiais das crianças, um armário para guardar os 

materiais didático-pedagógicos, um balde grande, cheio de brinquedos, que fica no fundo da 

sala (com carrinhos, motos, bonecas, animais etc.) e uma mesa com o filtro de água. As 

paredes são pintadas nas cores amarela e branca e possui desenhos de ursos, um calendário, 

números e o alfabeto, tudo feito com material emborrachado.  

Na EMEI denominada Outono são assistidas crianças de 0 a 6 anos, divididas em 

duas turmas, geralmente por idade. A turma observada é composta por crianças de 6 anos e é 

assistida por duas professoras, uma efetiva e outra estagiária. As crianças ficam lá durante o 

turno matutino. A estrutura desta EMEI está um pouco comprometida. A área interna possui 

muito mato, sem parque ou brinquedos para as crianças brincarem e se-movimentar. 

 
O COTIDIANO DAS TURMAS OBSERVADAS 

 
No decorrer da observação do cotidiano das crianças tanto na creche quanto nas 

escolas, constatamos que as instituições não possuem pátios ou locais apropriados e espaçosos 

para que elas possam brincar e se-movimentar. Em geral, não há parques e os brinquedos são 

precários e/ou quebrados. As crianças passam o dia todo brincando na sala.  

Além da falta de espaço propício no pátio para brincar e se-movimentar, também 

não têm tempo para tal. Elas são praticamente impedidas de correr, saltar, trepar. Enfim, são 

privadas de tudo o que naturalmente as crianças dessa idade utilizam para se divertir e se 

comunicar, e, assim, apreender o mundo a seu modo. “Seus interesses, intenções e desejos são 

desvalorizados porque a criança não é ouvida” (KUNZ, 2006, p. 4). 

Detectamos que as crianças têm mais restrições do que momentos de liberdade, 

visto que permanecem a maior parte do tempo presas nas cadeiras, praticamente imobilizadas 

e, quando querem brincar, não é permitido na hora em que manifestam o desejo, porque o 

adulto é quem julga e determina o tempo apropriado para começo e término do brincar. O 

lúdico dá lugar à escolarização. 

Nas aulas em que se realizam atividades com cantigas de roda, por exemplo, 

percebemos que são os únicos momentos em que as crianças vivenciam e desenvolvem 

determinadas habilidades básicas do comportamento motor como a lateralidade, a direção e a 

coordenação motora, mesmo com uma dificuldade bastante aparente. É assim que acontecem 
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interações significativas: pelo contato corporal que as crianças realizam entre si e pela alegria 

experimentada através deste se-movimentar.  

Nessa fase, as crianças necessitam de contato físico com outras crianças. São 

absolutamente sinestésicas e gostam de se tocar. As cantigas, além do prazer proporcionado, 

também as convidam a estar em contato com os colegas, seja tocando-se e socializando-se, 

seja mexendo com sentimentos, significados e pensamentos que, talvez, nem possamos 

imaginar, tanto menos apreender objetivamente pela simples observação. Neste aspecto a 

convivência e a conversação são fundamentais. 

Quanto ao desenho e à pintura, outro aspecto referente ao desenvolvimento da 

dimensão lúdica, é distribuído pronto, pré-determinado, restando às crianças somente pintar 

aquilo que já está no papel. Vale ressaltar que durante o período de observação, relativamente 

longo, em momento nenhum presenciamos as crianças desenhando livre e criativamente.  

Silvino Santin (1994, p. 7), na crônica Os desenhos que não fiz,ix conta que “Eu 

estragava papel. Gastava lápis. Tudo era tão caro. No próximo ano começaria a ir ao colégio. 

Precisava fazer números, escrever as letras do alfabeto. Devia aprender a fazer contas. Os 

outros podiam lograr-me nas contas. Isso era importante. Eu perdia tempo com riscos”. E 

conclui: “Quando era criança, apanhava, porque fazia esses desenhos. Sou filho dos números. 

Hoje, não sei desenhar” (Op cit. p. 08). A referência à crônica está publicada no instigante 

livro Educação Física: da alegria do lúdico à opressão do rendimento, no qual a discussão 

fundamental se debruça exatamente sobre a superposição das atividades supostamente 

produtivas em detrimento das atividades lúdicas na escola, ao que o autor conclui como um 

risco e um fator inibidor no processo de desenvolvimento da criatividade, da imaginação e, 

portanto, da própria inteligência da criança, em virtude da não educação do senso estético na 

educação formal. 

Os brinquedos são manipulados apenas na hora em que a professora autoriza 

pegá-los. As crianças não gozam de um tradicional recreio - no momento do intervalo, 

permanecem na sala. O argumento é de que a professora teme que as crianças, ao correr, se 

machuquem, o que “... já aconteceu anteriormente” (DC, p. 4)x.  

As crianças não são ouvidas, nem tampouco observadas. A concepção da prática 

pedagógica é a da escola tradicional enquanto ênfase na transmissão de conteúdos. Por conta 

disso, as crianças se mostram entediadas e cansadas, e, ao mesmo tempo, realizam as 

atividades sem o mínimo prazer. Por outro lado, os pais aprovam a escolarização delas, como 

nessa afirmação deles: “Essa professora só faz brincar e não ensina nada!” (DC, p. 21). 

Decorre disso a falta de compreensão e conhecimento sobre o sentido e significado que a 
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brincadeira tem para o crescimento, desenvolvimento e aprendizagem da criança na sua 

interação e diálogo corporal com o mundo. É no brincar que a criança aprende. É neste 

tempo-espaço que ela dialoga com o mundo, vê e (re)conhece o outro, os objetos e a si 

própria.  

Por as falas das crianças serem pouco consideradas, frequentemente deixavam 

claro aos nossos olhos que não queriam realizar as tarefas do livro didático ou as propostas da 

professora. Ao contrário, manifestavam o desejo de brincar que raramente era percebido ou 

considerado. Dessa forma os interesses, desejos e necessidades das crianças desta idade 

acabam sendo ignorados. “Sendo o movimento o nosso primeiro e mais importante diálogo 

com o mundo, ousamos acrescentar, a única forma que nos faz sujeitos vivos e perceptivos” 

(KUNZ, 2004, p. 28), perguntamo-nos: por que as crianças que dialogam eminentemente com 

o seu corpo-mundo estão impedidas de fazê-lo, exatamente no tempo e lugar em que se 

deveria ter essa compreensão? 

Apesar de a gestão escolar ser a favor das vivências lúdicas, estas se restringem à 

sala de aula e, não, ao pátio: “...defende a prática de jogos, brincadeiras, movimento, porém 

dentro da sala, porque ela não gosta quando as crianças vão para o pátio”(DC, p.22). É 

evidente que o barulho promovido pela movimentação das crianças no pátio da escola acaba 

“prejudicando” os demais trabalhos. Na concepção de organização escolar, o silêncio absoluto 

é que mantém e ilustra a ordem e a disciplina.  

Entretanto, o que aponta a literatura é que as crianças nessa idade são 

naturalmente barulhentas. Segundo um depoimento dado, no pátio havia vários brinquedos e 

aparelhos como gangorra, escorregador, balanços, mas a coordenação mandou retirar tudo 

porque promoviam desordem, bagunça, barulho, machucados, brigas, corre-corre, todos os 

comportamentos que os adultos costumam recriminar nas crianças, principalmente as 

menores. Acerca disso percebemos que, ao retirar os brinquedos do pátio, limitou-se 

absolutamente a liberdade das crianças para se-movimentar. Também é evidente a contradição 

da narrativa, já que na mesma medida em que se afirma a defesa das práticas corporais, jogos 

e brincadeiras, retiram-se os brinquedos existentes no pátio da escola. Essa atitude acaba 

sufocando as crianças no espaço da sala de aula, impedindo-as de dar asas a sua imaginação, 

bem como de agir naturalmente como crianças dessa idade agem: correndo, saltando, pulando, 

rolando, balançando e, quiçá, respirando! (parafraseando Ruth Rocha, autora do conto 

infanto-juvenil “Quando a escola é de vidro”). 

Em quase todas as páginas dos diários de campo utilizados neste relato aparecem 

descrições sobre as proibições e restrições a que as crianças são submetidas no que tange ao 
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brincar e se-movimentar livremente: “... levantou-se e foi em direção à estante para pegar um 

brinquedo e pediu a tia para pegar, ela disse que não e mandou a menina sentar”. A menina 

pergunta: “Tia pode brincar?” E a professora responde: “Quê?... Brincar, não!” (DC, p. 26). 

Durante quase todas as aulas observadas as crianças pedem constantemente autorização para 

brincar e as professoras raramente permitem, afirmando: “Não! Chega de brinquedo por 

hoje”, ou então “... primeiro vamos fazer a atividade” (DC, p. 32). Isso é próprio da 

escolarização. 

Deste modo evidenciamos que se investe e se gasta tempo demais com a 

(suposta!) alfabetização das crianças em detrimento do brincar. O lúdico perde tempo e 

espaço para atividades supostamente mais sérias e mais produtivas e as crianças são obrigadas 

a fazer “atividades e trabalho sério”, geralmente as do livro didáticoxi. 

Segundo Ribas, nesta fase é importante se proporcionar a liberdade de movimento, 

porque, 

Nesse período as crianças não param quietas. É então importante o uso do 
escorregador, dos balanços, das gangorras, das brincadeiras de roda, dos 
saltos e corridas, pois estimulam a descoberta do próprio corpo e ajudam a se 
localizarem no espaço (2006, p. 10). 
 

Um dos raros momentos em que as crianças observadas puderam utilizar um 

espaço aberto e grande para se-movimentar foi quando as levaram à quadra da escola, o que 

cremos que deveria ser proporcionado frequentemente. 

Aspectos relacionados à corporeidade e à percepção devem receber total atenção 

por parte dos profissionais que assistem e educam as crianças na Educação Infantil. Nos 

primeiros anos de vida é essencial que os adultos proporcionem atividades que desenvolvam a 

percepção de si e do outro, para que a criança aprenda a coexistir com a presença e a ausência; 

para que tenha a oportunidade de reorganizar as sensações de modo saudável e, sobretudo, por 

si só (OAKLANDER, 1980). Então, aqueles que fazem a escola precisam se atentar à 

autorealização da criança, ao tempo e espaço dela, extremamente importantes na constituição 

do sujeito, pois brincar e se-movimentar espontaneamente significa aspirar à liberdade.  

O ambiente escolar pode proporcionar à criança condições de realizar o seu 

brincar e se-movimentar do jeito que ela já sabe (OAKLANDER, 1980, p. 354). Somente 

assim estarão contidos de forma conexa ao espaço e ao tempo que fazem parte de uma 

realidade relacional, naturalmente conflitante. Nesta interação criança-adulto-brincadeira, o 

adulto precisa entender que se estabelece uma mediação de forma natural criança-mundo e 

mundo-criança, ou seja, nesta mediação já existe aprendizagem, sentimento, emoção, 

comunicação, enfim, há uma relação natural que só precisa de tempo e espaço para acontecer. 
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Como foi observado, a preocupação com o processo de alfabetização é 

predominante em virtude de que esta ideia tem sido insistentemente difundida na maioria das 

instituições de Educação Infantil. Isso decorre de uma concepção que visa a preparar 

precocemente adultos em miniatura. Nesta concepção não há lugar para o livre brincar, 

porque este é entendido como não produtivo, não há espaço nem tempo para aquela interação 

acontecer.  

Por outro lado, as crianças são portadoras de saberes e domínios com os quais 

sabem lidar. Acreditamos que o mundo contemporâneo necessita mais do que nunca de uma 

sociologia da escuta, não de um conhecimento frio que privilegia mais a dimensão intelectual, 

em detrimento da dimensão lúdica. Esse conhecimento concebe a todos como sujeitos capazes 

e a criança, como sujeito vivo do processo educativo. Precisamos, então, conhecê-la para 

deixar que ela participe desse processo, mostrando quais são seus verdadeiros interesses. 

 

BRINCAR E SE-MOVIMENTAR: UM DIÁLOGO COM O MUNDO 
 

O brincar e o se-movimentar na Educação Infantil precisam respeitar a liberdade e 

espontaneidade da criança no sentido de uma educação emancipatória. Para Kunz a 

emancipação deve libertar o sujeito de condições que possam limitar a razão crítica e a ação 

social e cultural. Uma educação emancipatória somente acontece quando se proporciona uma 

formação que possibilite o conhecimento de si. É a partir da consciência do eu que se 

desenvolve a capacidade de ser crítico. “O brincar e o se-movimentar precisam ser priorizados 

na educação das crianças pequenas e, dessa forma, é necessário que lhes sejam dadas as 

condições objetivas e oportunidades de descobrir por elas mesmas aquilo que é importante, 

essencial e natural, construindo sua identidade” (KUNZ, 2005, p. 16). 

Para Maturana & Verden-Zöller (2006, p. 230-231),  

 
[...] a brincadeira é uma atividade válida em si mesma, é vivida no presente e 
não possui propósito exterior. A criança, portanto, realiza a sua ação de 
brincar em total relação consigo mesma, dialogando com um mundo que é 
seu, estando assim próxima de si. Nesse estado, a criança é conhecedora dela 
mesma e é desse modo que ela se autodesenvolve. 
 

 Quando a criança brinca, se insere em um tempo do fazer “[...] em total aceitação, 

sem considerações que neguem sua legitimidade” (VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 231).  A 

autora afirma que o brincar é uma atividade realizada com inocência, numa ação fácil de se 

perder na fruição e é também realizada em total atenção a ela mesma. Quando nas instituições 
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de Educação Infantil tempo e espaço são limitados pelos adultos, o brincar pode não ser 

espontâneo. Na medida em que é interrompido, pode perder o sentido, visto que há 

determinações exteriores que castram a liberdade da criança. O significado da ação, portanto, 

não poderá ser dado pela criança, já que o tempo pré-determinado e restrito não converge com 

a necessidade de fruição. Assim, o brincar e se-movimentar direcionados e restritos no tempo 

e no espaço se constituem mera tarefa a ser cumprida. O mesmo acontece com as restrições na 

ordem do espaço: a criança que fica presa durante horas a uma cadeira ou imobilizada 

enquanto não terminar a tarefa, não pode dar asas a sua imaginação, o que pode comprometer 

a sua criatividade e inteligência. Em “Einstein teve tempo para brincar: como nossos filhos 

realmente aprendem e por que eles precisam brincar”, as autoras comprovam que a 

antecipação de tarefas obrigatórias nos primeiros anos de vida colabora diretamente na 

reprodução de adultos mais neuróticos, depressivos e estressados (HIRSCH-PASEK et all., 

2006). 

O processo de socialização se inicia na infância e se prolonga por toda vida, desde 

os primeiros contatos com a família e depois com as outras crianças e outros adultos, com os 

quais ela aprende a interagir e se relacionar com seu corpo-sujeito-em-ação. 

Na infância a criança se comunica consigo e com o mundo corporalmente, pelo 

se-movimentar e pelo brincar enquanto linguagens indispensáveis à corporeidade. Neste 

contexto a dimensão lúdica da corporeidade é prioritária. A criança vive intensamente o 

presente e faz tudo por inteiro, ou seja, de corpo inteiro, lançando mão de seus cinco sentidos 

de modo integrado: a criança é capaz de ouvir as cores e ver os sons. Kunz (2006) ainda 

acredita que há um sexto sentido: a intuição, que em “desuso” pelos adultos, acaba sendo 

ignorada. Através do brincar a criança se descobre, cria, recria, expressa, ressignifica e se 

apropria da cultura e a brincadeira é a linguagem que ela utiliza para estabelecer esta teia de 

comunicação. 

Pensamos que é através da educação institucional que as crianças terão acesso à 

cultura corporal de movimento no sentido de a escola colaborar com a aquisição de 

habilidades motoras fundamentais e com o desenvolvimento das linguagens que precisa 

despertar.  Esses são fatores importantes para um desenvolvimento sem constrangimento e 

com autonomia:  

 
É o movimento que permite que as crianças, e mesmo os professores, 
atribuam sentidos ao que fazem, não estamos aqui tratando do movimento 
mecânico, [...], mas da aparição expressiva e da percepção, que, por sua vez, 
permite, verdadeiramente, produzir/criar conhecimentos e saberes (SILVA, 
2007, p. 58). 
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       Assim precisamos nos preocupar mais com a liberdade para brincar e se-

movimentar da criança, além de escutá-las para serem respeitadas. As crianças necessitam, 

principalmente, de que os adultos fomentem sua liberdade. A liberdade está cada vez mais 

restrita, senão exígua. Com a escolarização sendo introduzida cada vez mais cedo, trazendo 

por conseqüência a fragmentação do tempo e das ações, a escola se torna cada vez mais 

desagradável para as crianças, pois suas atividades não as mobilizam e não atendem a seus 

desejos e interesses. Não há, portanto, como sentir prazer em ir à escola. Para Charlot,  

 
Mobilizar é por recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas forças, 
para fazer uso de si próprio com recurso [...]. Mobilizar-se, porém, é também 
engajar-se em uma atividade originada por móbiles, porque existem “boas 
razões” para fazê-lo. Interessarão, então, os móbiles da mobilização, o que 
produz a movimentação, a entrada em atividade. O próprio móbile não pode 
ser referido senão por referência a uma atividade: a atividade é um conjunto 
de ações propulsionadas por um móbil e que visam a uma meta 
(LEONTIEV, 1975; ROCHEX, 1995 apud CHARLOT, 2000, p. 55). 
 

E prossegue, 

Ações são operações implementadas durante a atividade. A meta é o 
resultado que essas ações permitem alcançar. O móbil, que deve ser 
distinguido da meta, é o desejo que esse resultado permite satisfazer e 
desencadeou a atividade. [...] A criança mobiliza-se, em uma atividade, 
quando investe nela, quando faz uso de si mesma como de um recurso, 
quando é posta em movimento por móbeis que remetem a um desejo, um 
sentido, um valor. A atividade possui, então, uma dinâmica interna. Não se 
deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o mundo, 
onde a criança encontra metas desejáveis, meios de ação e outros recursos 
que não ela mesma (CHARLOT, 2000, p. 55). 
 

Na abordagem relacional descrita em “As Cem Linguagens da Criança: a 

abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância” (1999), o tempo e o espaço 

são concebidos como algo conexo, influenciados por três fatores: a experiência da própria 

abordagem ao longo do tempo, a permanência por um tempo (tempo de cada ciclo) da 

relação entre pais, professores e crianças e o tempo em que crianças ficam na instituição. 

Sendo assim: 

[...] precisamos respeitar o tempo de maturação, de desenvolvimento das 
ferramentas do fazer e do entender, da emergência plena, lenta, extravagante, 
lúcida e em constante evolução das capacidades das crianças; esta é uma 
medida do bom-senso cultural e biológico (MALAGUZZI apud EDWARDS 
et all., 2001, p. 91). 
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Se o brincar e o se-movimentar são fundamentais para uma educação 

emancipatória, as questões do tempo e do espaço precisam ser pensadas, não somente nas 

instituições de Educação Infantil, mas também nos espaços urbanos considerando-se 

primordialmente a própria criança. Para tanto, isso depende de uma concepção de criança e 

infância. Para Oaklander, a melhor forma de se entender as crianças é procurar se inserir no 

seu universo do qual já compartilhamos, afinal já fomos crianças. 

 

Percebi agora que aprendi a trabalhar com crianças com as próprias crianças, 
inclusive comigo mesma quando criança! Agora isto me parece óbvio, quase 
elementar demais para ser escrito. As crianças são os nossos melhores 
mestres. Elas já sabem como crescer, como se desenvolver, como aprender, 
como expandir-se e descobrir, como sentir, rir, chorar, enfurecer-se, o que 
está certo para elas e o que não está certo para elas, o que necessitam. Elas já 
sabem como amar e ser alegres, como viver plenamente a vida, como 
trabalhar e ser fortes e cheias de energia. Todas elas (bem como as crianças 
dentro de nós) precisam de espaço para fazê-lo (OAKLANDER, 1980, p. 
354). 
 

No mundo tecnologizado, padronizado e institucionalizado existe uma tendência 

forte de objetivação de tudo que se relaciona à vida dos sujeitos, inclusive seus sentimentos e 

emoções. Moramos cada vez mais em lugares apertados, os espaços urbanos são cada vez 

mais restritos, obrigando as pessoas a adequarem suas vidas a esta situação. Kunz (2007, p. 

18) afirma que as crianças ficam privadas da possibilidade de “[...] desenvolvimento da 

consciência social, individual e cultural”, pois elas passam a ser vítimas do controle absoluto 

do adulto e do ambiente em que está inserida.   

As ruas, os terrenos vazios, os playgrounds, enfim os espaços urbanos estão cada 

vez menos disponíveis para interações pertinentes ao desenvolvimento humano. Como afirma 

Kunz (2007, p. 04), “[...] as crianças dos centros urbanos estão perdendo suas possibilidades 

mais importantes relacionadas ao espaço e tempo para brincar. Os espaços estão sendo 

reduzidos pela falta de um planejamento urbano e a própria violência urbana”. Sendo assim, o 

brincar e se-movimentar precisam ser prioridade nas instituições que cuidam das crianças nos 

seus sete primeiros anos de vida, posto que seja essencial para que ela descubra plenamente a 

vida e conviva em harmonia com o outro e consigo mesma. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A experiência relatada foi de suma importância para conhecermos o universo das 

crianças e o seu trato nas instituições de Educação Infantil no município de Aracaju. Nas 

escolas observadas há uma preocupação hegemônica com a escolarização. Com isso, as 
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crianças perdem a possibilidade de acessar os sentidos e significados do brincar e se-

movimentar, visto que praticamente são impossibilitadas disso pelos profissionais adultos que 

lidam com elas nessas instituições.  

Segundo as evidências observadas, foi possível constatar que essa alfabetização 

precoce afeta diretamente o desenvolvimento delas, por furtar vivências que lhes seriam mais 

significativas. É possível ainda afirmar que o lúdico vem sendo minimizado e está perdendo 

cada vez mais tempo e espaço. Essa ausência está privando as crianças daquilo que é essencial 

para o fenômeno da percepção corporal. 

O tempo, além de exíguo, é racionalizado e mínimo. É o tempo cronometrado e 

imposto pelas razões dos adultos, quantificado pelo relógio, o que não corresponde ao tempo 

subjetivamente percebido e sentido pela criança em ação, seja no brincar ou na fruição da 

brincadeira, seja nas demais atividades que realizaxii. 

Para exemplificar, citemos o fato de as crianças passarem a maior parte do tempo 

de suas vidas nas escolas e creches e ainda levarem deveres para casa. Nas EMEIs, elas não 

podem desfrutar do espaço e, quando brincam, o tempo é exíguo e o horário, imposto pelos 

adultos. Não fica difícil inferir que as crianças quase não têm tempo para brincar.  

Acreditamos que os adultos precisam parar de restringir o tempo e espaço das 

interações que as crianças naturalmente estabelecem, do mesmo modo que precisam aprender 

a ajudá-la e a escutá-las. O papel do professor (enquanto adulto responsável nas instituições 

observadas), outro fator importante na abordagem relacional de Reggio Emilia é pensado a 

partir de uma “[...] filosofia explícita sobre a natureza da criança como aprendiz” 

(EDWARDS et all., 1999, p. 159). Os autores afirmam que o professor é um guia que vai 

auxiliar os protagonistas da ação que são as próprias crianças, considerando sempre a 

participação dos pais. Sendo assim, 

 

[...] o papel do professor centraliza-se na provocação de oportunidades de 
descobertas, através de uma espécie de facilitação alerta e inspirada e de 
estimulação do diálogo, de ação conjunta e da co-construção do 
conhecimento pela criança. Uma vez que a descoberta intelectual é 
supostamente um processo essencialmente social, o professor auxilia 
mesmo quando as crianças menores aprendem a ouvir outros, a levar em 
consideração seus objetivos e idéias e a se comunicar com sucesso (Op. cit, 
p. 161). 

 
Pensar a formação do professor nos leva a pensar também sobre as ações 

pedagógicas, que, por sua vez, segundo Kunz (2004, p. 138) “[...] pode se constituir enquanto 

uma ação comunicativa, desde que haja interação entre os sujeitos da ação”. Dessa forma, o 
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professor pode estabelecer com a criança, e vice-versa, uma relação de co-influência que 

consequentemente resultará na formação de ambos. Não é apenas o professor que participa da 

ação como agente formador, mas a própria relação adulto-criança-brincadeira que, antes de 

qualquer coisa, é também relação com o mundo e não somente entre sujeitos - é ela mesma 

formadora dos sujeitos envolvidos porque pressupõe o diálogo corpo-mundo.  

Por fim, o trabalho de campo avalia como extremamente positiva a vivência in 

locus dos acadêmicos em virtude de sua importância para educadores em formação. Isso 

possibilitou constatar, na prática pedagógica, o quanto a presença do brincar e se-movimentar 

são importantes ao desenvolvimento humano, mas, e na mesma medida, o quanto a sua falta e 

restrição é prejudicial e, talvez, irrecuperável à condição humanizadora do homem. 
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