1. INTRODUÇÃO

Artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança:
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer,
ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à
livre participação na vida cultural e artística.
2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança de
participar plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a criação de
oportunidades adequadas, em condições de igualdade, para que participem
da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. (Decreto No 99.710, de 21
de novembro de 1990)

Consideramos o artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto No
99.710, de 21 de novembro de 19901) particularmente importante por expressar o direito da
criança em se envolver em atividades recreativas, culturais e artísticas, de viver momentos de
lazer e de descanso. O mesmo carrega, em suas entrelinhas, doses de liberdade: liberdade de
escolha; liberdade de expressão; liberdade de criação; liberdade para o ócio. Constam, ali, o
reconhecimento da importância do brincar – ao promovê-lo como direito – e o respeito ao
direito de brincar – ao exigir que os Estados Partes não neguem e/ou limitem o acesso ao gozo
deste direito –, bem como a promoção ao direito e jogar, negligenciado pelos adultos. (LESTER
e RUSSEL, 2010).
Consideramos e abrimos este texto com esta Convenção por percebermos, no mundo
atual, a urgência de resguardarmos a infância e protegermos o brincar. Estamos, em nossa
sociedade, sobrecarregando, muitas das vezes, nossas crianças com uma grande variedade de
atividades (futebol; inglês; balé etc.) para além do horário escolar, limitando seu tempo para
brincar livremente, com o argumento de “prepará-las para o futuro”. Além disso, nossas
crianças são constantemente bombardeadas com programas de computador educativos, livros e
brinquedos pedagógicos a fim de garantir que sejam estimuladas cada vez mais cedo para que,
adiante, tenham as “melhores oportunidades”.
Também é oportuno lembrar que o direito da criança brincar é constantemente desafiado
em nossa sociedade por forças diversas, como: a exploração do trabalho infantil; a violência
urbana; as guerras; e os recursos limitados para quem vive na pobreza. Mesmo as crianças de
famílias com recursos suficientes e que vivem em comunidade com relativa paz e segurança
estão sendo criadas, cada vez mais, dentro de um modelo “apressado e pressionado” (“Quanto
mais cedo, melhor!”), o que também limita o brincar. Da mesma forma, é importante mencionar
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Decreto 99.710. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso
em 09 de agosto de 2017.
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a omissão de muitos governantes que negligenciam a proteção deste direito, principalmente
com escassos investimentos na criação e manutenção de espaços para brincar fornecendo,
assim, escassas oportunidades para seu desenvolvimento.
Afirmamos, portanto, a importância do direito da criança ao brincar e entendemos que,
para isso, é necessário que determinadas condições sejam asseguradas. As crianças precisam
estar livres do estresse, da violência, da discriminação e dos perigos físicos; também precisam
de tempo e espaços apropriados, acesso a ambientes naturais, materiais, de diversos recursos e
de outras crianças. Além disso, precisam de adultos em torno delas para as apoiarem durante as
brincadeiras (BROOKER, WOODHEAD, 2013).
É importante, ainda, ressaltar que, mesmo que todas as crianças do mundo passem um
tempo brincando, não podemos nos esquecer de que a centralidade que o brincar ocupa em suas
vidas está fundamentada nos valores e realidades de cada cultura. Segundo Brooker e
Woodhead (2013, p. 07), “ a organização cultural de cada sociedade molda os tipos de
brincadeiras que as crianças brincam”, com quem elas brincam – se é com os pais, os irmãos,
com crianças da mesma idade, ou sozinhas -, e onde elas brincam - em casa com (ou sem) a
supervisão de um adulto, fora de casa (com ou sem supervisão) ou em ambientes institucionais,
como a creche, a escola, a igreja ou a Brinquedoteca.
Cada um destes cenários possibilita que a criança tenha experiências diferenciadas, mas
há um deles que tem nossa atenção, ocupando centralidade nesta pesquisa, pois oferece
oportunidades para brincar livre, desimpedido e prazeroso, encorajado e onde a criança não
sofre nenhum tipo de constrangimento por realizar esta atividade. Ou seja, há, ainda, uma
instituição que conserva em seu interior o direito da criança brincar, sendo conhecida no Brasil
como Brinquedoteca; nos Estados Unidos como Toy Library; na Suécia como Lekotek; na
França como Ludothéque; e na Espanha como Ludoteca. Embora haja diferentes formas de
nomear esta instituição, sua essência é a mesma: proteger e garantir o brincar.
Descrever este espaço não é fácil, pois cada cultura e o sistema de cada país influencia
o modo como se desenvolvem, contudo, é possível identificar seu papel dentro da sociedade,
seus objetivos e missão que lhes são atribuídos globalmente (BJÖRCK–ÅKESSON ET AL,
1991). Basicamente, a ênfase desta instituição está ligada ao brincar e ao empréstimo de jogos
e brinquedos.
Se olharmos para o contexto internacional, a exemplo da França, veremos que as
Ludothéques permitem que a criança escolha livremente os jogos e brinquedos que deseja usar
ou pedir emprestado, com total liberdade para a criação de brincadeiras por conta própria,
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dentro de seu ritmo e com suas próprias regras. Neste país o objetivo da instituição é acolher
todos os públicos, compartilhando o espaço de entretenimento, culminando na brincadeira
(ROUCOUS, 2007).
No Brasil, tomamos como exemplo, aqui, o município de Indaiatuba-SP., onde as
Brinquedotecas foram instaladas em creches públicas e vêm desempenhando diferentes funções
e cumprindo diferentes objetivos daqueles que originalmente caracterizam a instituição, quais
sejam: livre acesso; livre escolha; empréstimo de brinquedos; e a realização do brincar livre. A
creche possui algumas limitações em relação a estas ofertas, colocando em risco estas
características, o que pode acarretar a perda de identidade desta instituição.
Neste contexto, esta pesquisa objetivou, de forma geral, compreender a instalação de
Brinquedotecas nas creches públicas de Indaiatuba – São Paulo (SP). Mais especificamente,
buscamos: identificar as motivações existentes para a instalação de Brinquedotecas; verificar
de onde partiu a decisão; compreender o processo de instalação; identificar os resultados
obtidos com a presença delas; identificar as práticas pedagógicas do corpo docente referentes à
utilização das Brinquedotecas; e verificar o entendimento, por parte dos responsáveis e da
comunidade escolar a respeito da função, estrutura e funcionamento das mesmas. Para tanto,
este estudo de casos múltiplos (3 casos) está organizado em quatro capítulos, dispostos da
seguinte forma:
No primeiro capítulo, realizamos uma breve descrição a respeito das Toy Libraries,
Ludotecas, Lekoteks em alguns países ao redor do mundo, oferecendo detalhes a respeito de sua
função, estrutura, funcionamento, público atendido e mantenedores. Em seguida,
contextualizamos as Brinquedotecas brasileiras, conceituando-as e discutindo sua função na
realidade de nosso país. Direcionamos nossa ênfase para as Brinquedotecas que se encontram
instaladas em instituições de Educação Infantil, com intuito de tecermos as primeiras
considerações sobre a motivação para a instalação de Brinquedotecas em creches públicas do
município de Indaiatuba – São Paulo (SP).
No segundo capítulo, abordamos nossa compreensão a respeito dos vocábulos brincar e
brinquedo e das expressões “brincar pedagógico ou educativo” e “brincar livre”. Para esta
discussão, tomamos as contribuições de Wittgenstein (1975), Huizinga (2000), Caillois (1990),
Brougére 1995, 1998, 2004, 2006), Kishimoto (1995, 2001, 2011, 2015), Moyles (2002) ,
Vigotski (2004, 2008).
No terceiro capítulo, buscamos Brougére (1998, 2002, 2010) e Guy, Lahire e Thin,
(2001) para discutir qual forma as Brinquedotecas assumem quando instaladas em instituições
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de Educação Infantil e refletimos sobre a seguinte questão: As Brinquedotecas instaladas em
instituições de Educação Infantil assumem uma forma lúdica ou uma forma educativa? Ou seja,
as mesmas estão sendo utilizadas para estimular habilidades acadêmicas na criança pequena e
alcançar objetivos escolares, ou como o único espaço dentro da creche ou da pré-escola para a
realização de brincadeiras livres e acesso a brinquedos e jogos diversos?
Ainda neste capítulo, discutiremos questões a respeito do espaço da Brinquedoteca,
quando incorporada por instituições de Educação Infantil. Tomaremos as contribuições de
Escolano (2001); Viñao-Frago (2001) e Trilla (1985), para compreender a relação entre a
instalação e uso da Brinquedoteca e os aspectos pedagógicos assumidos pelas creches e préescolas. Por fim, discorremos sobre os objetivos da Brinquedoteca e discutiremos em qual
esfera se encontra inserida – da educação formal ou educação informal –, a partir das
contribuições de Trilla (2008); Brougére (2002; 2004); Brougére e Bézille (2007); Roucous
(2007); e Bézille (2010).
No quarto capítulo, faremos uma breve incursão sobre a trajetória da Educação Infantil
no Brasil, dialogando com Kramer (1988; 2006); Kuhlmann Junior (1998); Andrade (2010); e
Haddad (2002; 2006). Em seguida, olharemos para o lugar do brincar nas creches e pré-escolas,
estabelecendo uma conversa com Peters (2009); Wood (2014); e Bodrova (2008). Por fim,
retomamos a questão do direito da criança brincar, fazendo uma reflexão a respeito daquelas
instituições que incorporam uma Brinquedoteca, restringindo esse direito. Não podemos
esquecer que, em nossa sociedade, estamos avançando para um brincar – enquanto condição de
direito – que vem sendo transformado em um produto consumível – basta ver a quantidade de
espaços destinados ao brincar controlado por comerciantes (Ozanne e Ozzane, 2011);
essencialmente tomaremos, aqui, as contribuições de Lester e Russel (2010).
No quinto capítulo apresentamos a metodologia utilizada nesta pesquisa com base nos
estudos de Yin (2001) referentes às três condições que o pesquisador deve levar em
consideração na definição da estratégia: a primeira condição trata da forma da indagação da
pesquisa (“como”, onde”, “quem”, “o que” e “por que”); a segunda condição trata da
abrangência do controle que o pesquisador deve ter sobre eventos comportamentais e o acesso
a eles, e a terceira condição vem responder se a pesquisa está focada em acontecimentos
históricos ou contemporâneos.
Para a primeira condição, a pergunta central de pesquisa “Por que Brinquedotecas foram
instaladas em creches do município de Indaiatuba-SP?” fundamentou a definição da estratégia,
estimulando a utilização do estudo de caso. Para atender a segunda condição foram observados
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os comportamentos e atitudes das professoras, monitoras e Auxiliares de Desenvolvimento
Educacional (ADE) dentro de um contexto de real (a Brinquedoteca), sem a necessidade de
manipular comportamentos diretos, precisos ou sistematicamente (YIN, 2001). Já para atender
a terceira condição é importante revelar que a instalação de Brinquedotecas no Brasil é recente,
datada dos anos de 1981, contudo sua instalação nas creches públicas de Indaiatuba é ainda
mais recente, ocorrendo entre os anos 2011 e 2013.
As técnicas utilizadas nestes estudos de casos foram: observação direta das
Brinquedotecas; série de entrevistas com a equipe de diferentes profissionais que compõem o
quadro de funcionários de cada uma das três creches pesquisadas; consulta a diferentes
documentos; e observações realizadas in loco. Mesmo atendendo às condições propostas pelo
autor referido, é importante revelar que optamos pela utilização do estudo de caso por constituir
um método rigoroso de pesquisa que permite uma investigação preocupada em “[...] preservar
as características holísticas e significativas da vida real” (YIN, 2001, p.21).
Como o estudo de caso pode incluir tantos estudos de caso único quanto de casos
múltiplos, optamos pela realização desta pesquisa em três creches públicas do município de
Indaiatuba, SP, com intuito de obter uma melhor análise e, consequentemente, uma melhor
compreensão dos motivos para sua instalação nas instituições que atendem crianças de zero a
três anos de idade. A pesquisa em três diferentes creches possibilitou a realização de estudos
paralelos e a determinação de pontos singulares e pontos em comum entre as três
Brinquedotecas. Com intuito de manter o sigilo e a privacidade, as três creches foram intituladas
como Creche Amarela, Creche Azul e Creche Verde.
Seguida da Metodologia, apresentamos a análise dos dados obtidos através da consulta
da Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba e atribuição de cargo para Monitora e Auxiliar
de Desenvolvimento Educacional (ADE) (comum às três creches) e de entrevistas realizadas
com gestores da Secretaria Municipal de Educação. A composição da análise das evidências
abrangeu cada creche individualmente, partindo do Projeto de Desenvolvimento Educacional e
das entrevistas realizadas com as coordenadoras pedagógicas e diretoras após os registros de
planejamento das visitas, das entrevistas com monitoras e auxiliares de desenvolvimento
educacional e, por último, das observações diretas realizadas na Brinquedoteca e registros
fotográficos deste espaço. A opção por esta pluralidade de fontes se justifica por assegurar uma
maior confiabilidade aos dados recolhidos e também por permitir sua triangulação que, para
Caixeiro (2014), consiste em um meio eficaz de realização da confirmação e interpretação da
informação.
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Após a realização da análise individual da Brinquedoteca de cada uma das três creches,
partimos para as considerações finais, efetuando uma análise conjunta, ressaltando aspectos em
comum e especificidades encontrados no decorrer da pesquisa, apresentando evidências
suficientes para responder às questões propostas.
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2. CONSTRUINDO CONCEITOS: Toy Library, Lekotek e Brinquedoteca

Embora tenhamos poucos estudos históricos e acadêmicos a respeito das
Brinquedotecas2 espalhadas pelo mundo, há um consenso a respeito de sua origem, datada do
ano de 1934, nos Estados Unidos (ROUCOUS, 1997). Atualmente, elas existem na maioria dos
países e se adaptam às necessidades e aos contextos sociais nos quais estão inseridas. Neste
capítulo compilamos uma breve descrição a respeito destes equipamentos em alguns países ao
redor do mundo3, oferecendo detalhes a respeito de sua função, estrutura, funcionamento,
público atendido e mantenedores. Em seguida, analisamos o caso das Brinquedotecas
brasileiras,

conceituando-as e discutindo sua função nesta realidade – enfatizamos os

equipamentos que se encontram instalados em instituições de Educação Infantil, com intuito de
tecermos as primeiras considerações sobre a motivação para a instalação de Brinquedotecas em
creches públicas do município de Indaiatuba.
Para evitar equívocos quanto à nomenclatura e sua função convencionou-se, neste
trabalho, a utilização do termo “Ludoteca” para nos referirmos, de forma genérica às
instituições que se encontram instaladas nos contextos internacionais; quando citarmos esta
instituição de forma mais particular, utilizaremos a nomenclatura utilizada pelo país de origem.
Já para tratar desta instituição no Brasil, utilizaremos o termo aqui adotado, qual seja,
“Brinquedoteca”4.

2.1 Surgimento e Criação das Toy Libraries nos EUA

Segundo Moore (1995), o surgimento da primeira Toy Library (Biblioteca de
Brinquedos) está relacionado aos difíceis anos da grande depressão econômica Norteamericana, no começo do verão de 1934. Segundo a pesquisadora, a prática de emprestar
brinquedos às crianças provém de Los Angeles, Califórnia, onde o gerente de uma loja em
Southwet notou que algumas crianças, na faixa etária dos 08 (oito) ou 09 (nove) anos
2

Em diferentes países há diversas maneiras de nomear este equipamento: Leisure Library; Toy Library; Legeteket;
Ludothek; Spielothek; Játéktár; Ludothèque; Jucarioteca; Ludoteca; Ludotecà; etc.
3

A escolha dos países aqui apresentados se deu de forma aleatória, na medida em que informações a respeito das
Ludotecas foram localizadas em sites de busca. Ressaltamos a dificuldade em encontrar dados a respeito desta
instituição na América Latina, o que é um dado interessante de pesquisa.
4

Quando foi criada a Associação Nacional de Brinquedotecas, em 1984, uma escola privada havia registrado o
nome de sua instituição como Ludoteca, inviabilizando a utilização deste termo por outros (KISHIMOTO, 2012).
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vagueavam em torno de sua loja. Após alguns dias de observação, percebeu que as crianças
roubavam pequenos materiais que iriam ser utilizados para a construção de brinquedos; o
mesmo chegou a repreender a atitude das crianças, explicando-lhes que estavam se apropriando
de coisas que não lhe pertenciam.
O problema foi encaminhado ao Departamento de Liberdade Condicional e uma
investigação realizada pelo gerente da loja e um oficial de justiça, junto ao diretor da escola
que as crianças frequentavam constatou que suas notas eram boas. A partir daí, decidiu-se que
algo precisava ser feito de modo que as crianças não se tornassem pequenos delinquentes devido
à falta de brinquedos: um plano foi elaborado para a arrecadação de brinquedos de diferentes
fontes que seriam emprestados no mesmo estilo de uma biblioteca (MOORE, 1995).
Segundo Moore (1995), além do notável programa iniciado em Los Angeles, não se
notou nada de significativo nos Estados Unidos até a década de 1960. Houve algumas tentativas
locais para oferecer o empréstimo de brinquedos, mas a ideia nunca se expandiu em nível
nacional. Somente nos anos de 1960 e 1970 as Toy Libraries passaram a ser vistas como centros
de recursos para os professores emprestarem brinquedos para serem utilizados em suas salas de
aula (NICHOLSON, 2013).
Na década de 1970, as crianças que tinham deficiências físicas e mentais passaram a
receber assistência federal através de atos legislativos, segundo os quais as mesmas deveriam
receber serviços de intervenção precoce. Assim, alguns programas criados neste período
previam o fornecimento de Toy Libraries para este público específico (MOORE, 1995). Este
autor também esclarece que outro evento importante nos Estados Unidos, no ano de 1984, foi
a formação do USA Toy Library Association5 (USTLA), no qual um grupo formado por
diretores de programas de Toy Libraries, médicos, psicólogos, educadores e bibliotecários se
reuniram, em 20 de janeiro, em Chicago, para configurar sua organização.
Esta Associação iniciou suas atividades com fundos provenientes da empresa FischerPrice e permanece, até os dias atuais, fornecendo boletins informativos a respeito de suas ações
e informações para os meios de comunicação, disponibilizando um diretório com uma relação
de Toy Libraries em todo mundo, além de viabilizar publicações colocadas à venda para ajudar
a manutenção destas instituições (NICHOLSON, 2013).
Segundo informações obtidas no site da ITLA (International Toy Library Association6),
em maio de 1987, durante a 4ª Conferência Internacional de Toy Libraries, em Toronto,
5

USTLA: Associação de Ludotecas dos Estados Unidos.

6 Associação Internacional de Ludotecas.
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decidiu-se sua formação. Porém, foi somente de 1990, em Turim, durante a 5ª Conferência
Internacional de Toy Libraries, que a ITLA foi formada, sem fins lucrativos, sendo composta
por associações de Toy Libraries dos Estados Unidos, e de Toy Libraries individuais de outros
países, além de organizações ou indivíduos que apoiam os objetivos da Associação7.
Atualmente, no site da Associação de Toy Libraries dos Estados Unidos8 há uma lista
organizada por Estado, Cidade e Código Postal, indicando aproximadamente 400
(quatrocentas) Toy Libraries espalhadas em solo norte americano. Segundo Brodin e Björck–
Åkesson (1992) as americanas se dedicam ao empréstimo de brinquedos, além de
proporcionarem uma oportunidade para pais e filhos se socializarem e formarem redes
informais.

2.2 Ludotecas em diferentes países

Segundo Björck-Åkesson e Brodin (1991), há países como a Suécia, onde o objetivo da
Lekotek9 é de estimular a formação e promover o interesse e o desenvolvimento das crianças
com deficiência. O trabalho com as famílias se inicia com uma ajuda para que os pais entendam
seus filhos, começando por fatos básicos a respeito da biologia humana, bem como algumas
características a respeito da deficiência. O objetivo é fazer com que os pais entendam que os
jogos e brincadeiras serão disponibilizados conforme o desenvolvimento da criança.
No Reino Unido10 existe a preocupação em atender às necessidades de famílias com
filho único ou para crianças que possuam algum tipo de deficiência, a fim de que os pais estejam
mais preparados para lidar com a situação. Além da oferta de um serviço especializado para
atender às crianças com algum tipo de deficiência, as Lekoteks deste país também realizam o
empréstimo de brinquedos para toda a comunidade.
No Reino Unido, algumas Toy libraries são mantidas inteiramente por pais voluntários,
já, em outros casos, pode haver algum membro pagante. Há também aquelas que são executadas

7

Id., 1995.

8

Associação
de
Toy
Libraries
dos
Estados
Unidos.
Disponível
em:
http://www.usatla.org/USA_Toy_Library_Association/Toy_Library_Locations.html. Acesso em: 07 de abril de
2014.
9

Lekotek formada por duas palavras suecas: brinquedos: leksaker e biblioteca: bibliotek.

10

Ludotecas no Reino Unidos. Disponível em: http://www.ncb.org.uk/media/195173/capacityreportjune07.pdf.
Acesso em: 17 de outubro 2015.
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por profissionais da área, como professores de creches e escolas, assistentes sociais,
profissionais da saúde. Todas as do Reino Unido são gerenciadas localmente e, geralmente, são
responsáveis por suas próprias modalidades de financiamento11.
Para Borja & Solé (1994), as Ludotecas da Espanha oferecem uma gama variada de
serviços, tais como: seleção de brinquedos adequados para cada faixa etária; empréstimos de
jogos para casa ou para jogar no espaço da instituição; companhia para brincar – com grupos
de idade e interesses similares –; utilização de espaços para jogos e brincadeiras com ambiente
estimulador; orientação e ajuda dos ludotecários (as) para introdução de novos jogos; oficinas
de desenho e confecção de jogos e brinquedos a fim de estimular a criatividades; e análise de
brincadeiras com objetivo educativo.
No caso da França, a Ludothéque é vista como um equipamento cultural, que funciona
como um modelo similar ao da biblioteca, recebendo todos os públicos (dos bebês até os idosos)
não se destinando, de modo algum, para a guarda de crianças. Este equipamento tem como foco
central, em todos seus projetos e ações, o brincar e o brinquedo (LUCOT, 2012).
Na Itália, as Ludoteches estão preocupadas em favorecer o “[...] desenvolvimento do
indivíduo no campo educativo, social e cultural” (BARTOLUCCI, 2012, p.78). Ao orientar a
busca da qualidade do serviço oferecido, instituiu-se, no ano de 2010, a Carta Nazionale delle
Ludoteche italiane12, onde foram definidos a finalidade, as características e os indicadores de
qualidade deste equipamento13.
No caso de Portugal, as Ludotecas são concebidas como espaços que estimulam o
desenvolvimento global da criança e do adolescente, favorecendo igualmente os
desenvolvimentos sensório-motor, sócio afetivo, cognitivo, além do desenvolvimento da
linguagem e da comunicação. Estes equipamentos se desenvolvem em diferentes contextos,
com projetos diferenciados, com modalidades de funcionamento e objetivos adaptados segundo
sua filosofa de intervenção, além da especificidade do público-alvo (LOURENÇO, SANTOS
E ABECASIS, 2012).

11

Ludotecas no Reino Unido. Disponível em: http://www.ncb.org.uk/media/195173/capacityreportjune07.pdf.
Acesso em: 18 de outubro 2015.
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Disponível
http://nuke.ludoteche.info/LaCARTA/tabid/472/Default.aspx. Acesso em: 22 de outubro de 2014.
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Ludotecas italianas. Disponível em: http://nuke.ludoteche.info/Home/tabid/466/Default.aspx. Acesso em: 22
de outubro de 2010.
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Fora do continente europeu, temos as Toy Libraries japonesas, que “[...] cumprem um
papel social relacionado ao bem-estar” (MINEJIMA, 2012, p.61), onde o foco está,
principalmente, na busca da inclusão das crianças com alguma deficiência, dando a elas a
oportunidade de criarem uma mentalidade aberta por meio da troca e do brincar, na esperança
de concretizar a inclusão de todas as crianças.
Na Nova Zelândia, as Toy libraries oferecem uma gama de brinquedos de qualidade,
onde seus membros podem realizar empréstimo por um determinado período de tempo. O
atendimento é realizado principalmente para crianças na faixa de 0 (zero) a 8 (oito) anos de
idade; há também as terapêuticas, que atendem crianças com deficiências e, geralmente, são
mantidas por um grupo de voluntários, onde é cobrada uma taxa para os membros associados14.
Há também Toy libraries instaladas na África, a exemplo da cidade de Ruhanga no
sudoeste de Uganda, que auxiliam as crianças em idade pré-escolar a desenvolverem a
coordenação motora e competências para melhorar sua capacidade educativa. Estes
equipamentos também fornecem livros para as crianças mais velhas e para a comunidade em
geral, com intuito de auxiliar no desenvolvimento de habilidades de leitura, bem como na
compreensão do mundo em seu entorno15.
Já as instaladas na África do Sul oferecem para as famílias de baixa renda o acesso a
materiais, jogos e brinquedos, além de promoverem sua conscientização a respeito da
importância de atividades lúdicas na infância. Nelas, as crianças podem levar o brinquedo para
casa, retendo-o por um prazo máximo de duas semanas e constituem um recurso de baixo custo
capaz de fornecer uma ampla variedade de experiências lúdicas para todas as crianças 16.
No continente Latino Americano, temos o México, onde as Ludotecas são vistas como
centros infantis de tempo livre que colocam à disposição das crianças uma variedade de jogos
e brinquedos para serem utilizados no mesmo local ou para serem tomados como empréstimo17.
Tais instituições também são concebidas como centros de cuidado para crianças que possuem

14

Ludotecas na Nova Zelândia. Disponível em: http://www.toylibrary.co.nz/. Acesso em: 15 de abril de 2014.

15

Ludotecas na África. Disponível em: http://www.ugandalodge.com/toys_for_africa.html. Acesso em: 17 de abril
de 2014.
16

Ludotecas na África do Sul. Disponível em: http://www.gu.se/digitalAssets/1341/1341300_toy-librarypresentation-hong-kong-en.pdf. Acesso em: 17 de abril de 2014.
17

Ludotecas no México. Disponível em: http://www.fondounido.org.mx/es/Ludotecas. Acesso em: 24 de outubro
de 2014.
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pais que realizam outras atividades durante a sua permanência neste espaço; estas instituições
são consideradas como espaços destinados ao lazer, com funções educacional e social18.

2.3 Toy Libraries e Lekoteks: aspectos comuns e especificidades

Esta breve exposição das Ludotecas instaladas nos diferentes continentes vem
demonstrar que estas instituições ainda preservam sua principal contribuição na divulgação da
importância do brincar. Elas se diversificam, se multiplicam por diferentes países, porém,
segundo Björck–Åkesson et al (1991), é difícil descrever uma Ludoteca em termos gerais,
porque a cultura e o sistema social de cada país podem influenciar o modo em que ela se
desenvolve. Apesar das muitas diferenças, é possível classificar os vários componentes desta
instituição, identificando seu papel dentro da sociedade, destacando seus objetivos e missão.
Para os autores, o ponto e comum de todas as Ludotecas é a ênfase no brincar e o
trabalho realizado pelos profissionais ou voluntários que assumem o grande desafio de fazer o
brincar disponível e benéfico para os pais, para as crianças e para a sociedade. Para Roucous
(2007), a primeira especificidade desta instituição está ligada à disponibilização de brinquedos
e jogos para brincar, o que incentiva a distinção daquilo que seria “posse/pertencimento” de um
brinquedo daquilo que seria apenas para “uso”. Para a criança pequena, esta prática adotada
pelas Ludotecas oferece a possibilidade de que ocorram avanços significativos no estágio
egocêntrico para uma fase onde a criança reconhece e respeita o outro e aprende a compartilhar
estes materiais. (ROUCOUS, 2007)
Já em relação às crianças maiores, a autora entende que o empréstimo de brinquedos
conduz a um processo de prestação de contas de um bem que é público. Além disso, a questão
da natureza temporária do empréstimo do brinquedo auxilia na superação das questões
relacionais entre pais, criança e seu brinquedo. Ou seja, as Ludotecas permitem que a criança
tenha a possibilidade de acessar um brinquedo fora do contexto “presente” (o brinquedo
recebido como presente de aniversário, por exemplo) ou “prêmio” (o brinquedo recebido como
prêmio por bom comportamento ou por tirar boas notas na escola, por exemplo).
Esta instituição também tem como objetivo, participar na construção do bem-estar
social, dando ênfase ao desenvolvimento do respeito e da responsabilidade, já que
disponibilizam brinquedos para todos os públicos, o que reforça, principalmente, seu

18

Ludotecas
no
México:
características.
Disponível
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22652/Capitulo1.pdf. Acesso em: 24 de outubro de 2014.

em:
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compromisso com a equidade social (ROUCOUS, 2007). Para a autora, as Ludotecas são
instituições que carregam um espírito de liberdade, permitindo que a criança escolha os jogos
e brinquedos que deseja usar ou pedir emprestado, com total liberdade para a criação de jogos
e brincadeiras por conta própria, dentro de seu ritmo e com suas próprias regras.
Em uma pesquisa realizada com 4500 (quatro mil e quinhentas) toy libraries e lekoteks
em 37 (trinta e sete) países, Björck-Åkesson e Brodin (1991) propôs a existência de quatro tipos
principais destes equipamentos: toy libraries operadas pela comunidade e que oferecem
empréstimo de brinquedos e jogos, além do aconselhamento e outros serviços para qualquer
criança ou família; lekoteks, que atendem quase que exclusivamente as crianças com
deficiência; toy libraries, que possuem um programa com finalidades social, educacional e
cultural, proporcionando instalações para o lazer de crianças de todas as idades; e as toy
libraries que funcionam apenas para o empréstimo de brinquedos, o que também é uma
característica presente nas demais modalidades. Para as autoras, os jogos e brinquedos
disponibilizados nas Ludotecas são vistos como instrumentos a serem utilizados para
compartilhar experiências, além de permitirem uma introdução nas relações sociais.
Embora os termos toy library e lekotek sejam usados como sinônimos, é necessário que
se faça uma distinção entre os conceitos (Björck-Åkesson et al, 1998) – quando o termo
utilizado é lekotek, as crianças com deficiências são, geralmente, o foco para os serviços,
enfatizando-se a formação da criança e dos pais, acompanhados por um professor bem treinado
na área da educação especial. O conceito de lekotek, em sua forma original, pode ser encontrado
nos países asiáticos como Japão e Coréia. Nos Estados Unidos, alguns programas de toy
libraries também oferecem este formato semelhante às das lekoteks, porém realizando uma
combinação com outras possibilidades.
Para Björck-Åkesson e Brodin (1991), o termo toy library refere-se a uma biblioteca de
brinquedos, onde o papel do bibliotecário é encontrar e oferecer jogos e brinquedos que são
benéficos para crianças em diferentes faixas etárias. Para as pesquisadoras, estas instituições
têm uma função mais ampla para além do empréstimo de jogos e brinquedos, assumindo um
papel importante em diversas áreas como: apoio familiar, saúde mental, ajuda para crianças em
situação de risco, tentando reproduzir as raízes culturais das famílias ou, simplesmente,
oferecendo às crianças deficientes um lugar que possibilite o desenvolvimento de jogos e
brincadeiras (BJÖRCK-ÅKESSON e BRODIN, 1991).
Para Kapellaka (1992), as toy libraries promovem o desenvolvimento infantil, oferecem
suporte aos pais, professores, terapeutas, e proveem brinquedos, materiais terapêuticos para o
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atendimento de crianças com algum tipo de deficiência. Além disso, estas instituições
promovem a responsabilidade, a partilha, o empréstimo de brinquedos e sua reciclagem, além
de recursos pedagógicos para aqueles que trabalham com a criança pequena. Já a lekotek tem
como objetivo facilitar a inclusão de crianças com deficiência ou vulnerabilidade em seu
desenvolvimento. As mesmas são usadas como centros de brincar par as famílias, servindo
como ponto para a construção de ambientes de inclusão (MOORE, 1995).
Para a ITLA19, a Toy library é um serviço que oferece aos seus membros a oportunidade
de brincar compartilhado e o empréstimo de brinquedos. Esta pode ser operada por indivíduos,
organizações de caridade, governos locais, regionais ou nacionais ou qualquer órgão ou grupo.
Os membros das Toy Libraries podem ser crianças, pais, avós, babás, educadores e professores,
funcionários de hospitais ou pacientes, ou qualquer outra pessoa interessada em brinquedos e
em brincar. Ainda segundo a ITLA20, as Toy Libraries atendem todo tipo de público, evitando
discriminações em relação à linguagem, à nacionalidade, à raça, à idade, ao sexo, ou à religião.
Kishimoto (2012, p.12-13) classifica estes equipamentos para brincar, utilizando os
dados citados pelos autores, especificados na tabela abaixo:
Tabela 1 – Classificação de equipamentos para brincar
Nome do
Equipamento

Autores

País/es

Toy Library (Biblioteca
de Brinquedos)

MOORE (1995)
USA/TLA

Estados Unidos

Lekotek/Toy Library

JUUL (1984)

15 países

Tipologia

Comunitária;
Suplementar: hospital, clinica,
creche ou escola;
Cooperativa ou bairro;
Móvel.
Modelo escandinavo: exclusivo
para crianças com deficiências
e famílias;
Modelo
anglo-saxão:
organizações caritativas e
serviços.

19

ITLA: definição de Toy Library. Disponível em: http://www.itla-toylibraries.org/pages/toy_libraries/. Acesso
em: 27 de outubro de 2014.
20

ITLA: características das Toy Libraries. Disponível em: http://www.itla-toylibraries.org/pages/toy_libraries/.
Acesso em: 27 de outubro de 2014.
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Lekotek

YAWKEY
(1985)

Estados Unidos

Toy Library/Biblioteca
de Brinquedos

DOMROESE
(1985); HEAD
(1978) apud
KAPELLAKA
(1992)
MISCURCOVÁ
(1986)

Vários países

Lekotek/Toy Library

BJORKAKESSON &
BRODIN (1991)

Suécia e 37 países

Ludothéque/Ludoteca

ROUCUOS
(1997)

França

Brinquedoteca

LABRIMP;
FEUSP &
PONTÃO DA
CULTURA

Brasil

Toy Library/Biblioteca
de Brinquedos

Alemanha e
outros

Materiais por suas
características: instrucionais,
objetos reais, construção e
criação de objetos e
brinquedos;
Materiais pelos usos: a partir
de abordagens empíricas;
Modelo Sueco: crianças com
deficiência e famílias;
Modelo inglês: para
populações diversas;
Comunitárias;
Escolas, clinicas, hospitais.
Fixas;
Moveis.
Baseada na comunidade;
Exclusiva para crianças com
deficiências e famílias;
Funções sociais e culturais;
Empréstimo de brinquedos.
Educativas;
Sociais;
Culturais.
Hospitalares e terapêuticas;
Educacionais;
Laboratórios, centro de
pesquisa, extensão e estudo de
práticas;
Centros comunitários, culturais
e esportivos;
Itinerantes;
ONG’s;
Instituições penais;
Outras.

Fonte: Kishimoto, 2012, p.12-13.

A autora classifica estes equipamentos conforme as especificidades de cada país
pesquisado, sendo que alguns estudos enfatizam a origem histórica (sueca, anglo-saxônica), e
outros, a modalidade de circulação dos brinquedos (fixa ou móvel) ou, ainda, pela localidade
em que estão sediadas (comunidade, hospitais, escolar, bairros, etc.).

2.4 Brinquedotecas: panorama brasileiro

No ano de 1971, durante a inauguração do Centro de Habilitação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de São Paulo, houve a realização de uma exposição de brinquedos
pedagógicos que gerou grande interesse, a partir da qual se criou o Setor de Recursos
Pedagógicos dentro da instituição. No ano de 1973, a APAE implantou o Sistema de Rodízio
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de Brinquedos e Materiais Pedagógicos, em que os brinquedos do Setor Educacional da APAE
foram centralizados e passaram a ser utilizados aos moldes de uma biblioteca circulante. Logo,
no Brasil, as primeiras Brinquedotecas implantadas estavam vinculadas às APAEs e tinham o
objetivo de utilizar o brincar no processo de socialização das crianças com deficiência, além de
funcionar como um recurso para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem.
(FRIEDMANN, 1998).
Somente no ano de 1981 foi montada a primeira Brinquedoteca no Brasil, denominada
Brinquedoteca Indianópolis21, no estado de São Paulo, que teve como diretora a pedagoga Nylse
Cunha, responsável pela criação do termo “Brinquedoteca”, pela criação da Associação
Brasileira de Brinquedotecas (ABBri), no ano de 1984, pela divulgação do brincar, pela
formação de brinquedistas22 e que vem auxiliando na montagem de Brinquedotecas por todo o
Brasil.
Para Cunha (2011), a diferença entre as Brinquedotecas e as Ludotecas diz respeito à
função que elas exercem: enquanto estas as últimas possuem seu trabalho direcionado para o
empréstimo de brinquedos, as primeiras têm seu trabalho focado no brincar, propriamente dito.
Além desta concepção oriunda do modelo sueco de Lekoteks temos, no Brasil, há uma outra
concepção de Brinquedoteca, que se aproxima da concepção francesa, representada pela
Brinquedoteca do Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos (LABRIMP), fundada
em 1984, na Universidade de São Paulo (USP)23.
Esta tem como conceptora Tizuko Morchida Kishimoto, que entende que a função da
Brinquedoteca é emprestar brinquedos e oferecer um espaço para a animação cultural (2004).
Ainda segundo a pesquisadora, este modelo de Brinquedoteca encontrado no interior de uma
Universidade (como o caso do LABRIMP) é também um importante recurso para a formação
de professores com objetivo de valorização do brincar.
Segundo Andrade e Altman (1992), nos anos de 1991 e 1992 a Associação Brasileira de
Brinquedotecas (ABBri) realizou uma pesquisa com intuito de realizar um recenseamento das
Brinquedotecas em funcionamento no Brasil, que revelou a presença de 37 (trinta e sete)

21

Brinquedoteca de Indianápolis. Disponível em: http://www.indianopolis.com.br/?idioma=portugues. Acesso
em: 13 de marços de 2014.
22

Brinquedista é o profissional que atua na Brinquedoteca, responsável pela organização do ambiente e das
brincadeiras que ali serão realizadas.
23

Brinquedoteca do LABRIMP. Disponível em: http://www3.fe.usp.br/secoes/labrimp/hist.asp. Acesso em: 13 de
março de 2014.
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Brinquedotecas distribuídas em vários estados brasileiros, com predominância no Estado de
São Paulo. Neste levantamento, diversos tipos de Brinquedotecas foram identificados como
aqueles ligados a bibliotecas, centros comunitários, escolas, associações de pais, museus, etc.,
porém, demonstrando forte predominância desta instituição em espaços escolares. Esta
pesquisa também revelou que as Brinquedotecas brasileiras estavam funcionando de maneira
improvisada, faltando planejamento para a realização de atividades, com ausência de
cadastramento do acervo e de horários regulares para atendimento do público. Além disso,
muitas destas apresentavam espaço físico e iluminação inadequados, falta de atrativos visuais
e distribuição aleatória dos brinquedos. (MAGALHÃES; PONTES, 2002).
Já nos anos de 2008 e 2009, em uma pesquisa realizada pelo Pontão da Cultura, um
programa do Ministério da Cultura, apontou-se a existência de 565 (quinhentas e sessenta e
cinco) Brinquedotecas espalhadas em território brasileiro:
Tabela 2 – Tipos de Brinquedotecas no Brasil
Tipos de Brinquedotecas Brasileiras
Laboratórios, centros de pesquisa, extensão e estudo de práticas
Hospitalares e terapêuticas
Escolas

Centros comunitários, culturais e esportivos
ONGs
Itinerantes
Instituições penais
Outras
Total de Brinquedotecas

Quantidade
212
109
98

78
17
10
08
33
565

Fonte: LABRIMP, FEUSP & Pontão da Cultura apud KISHIMOTO, 2012, p.15

Como neste trabalho nossa ênfase está direcionada para aquelas Brinquedotecas
inseridas em creches públicas do município de Indaiatuba-SP, é oportuno revelar que, destas
98 (noventa e oito) Brinquedotecas encontradas em espaços escolares, uma grande parte do
público provém do segmento da infância, especialmente da Educação Infantil, conforme
demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 3 – Público das Brinquedotecas inseridas em espaços escolares
Público
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Educação Especial
Escolas Públicas
Total

Quantidade
56
30
02
10
98

Percentual
57,14%
30,61%
0,04%
12,20
100%
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Fonte: LABRIMP, FEUSP & Pontão da Cultura apud KISHIMOTO, 2012, p.21

Muitas destas 565 (quinhentas e sessenta e cinco) Brinquedotecas brasileiras encontramse afiliadas à Associação Brasileira de Brinquedotecas, uma associação filantrópica de caráter
cultural e educacional que tem como um de seus objetivos divulgar o conceito de Brinquedoteca
em nosso país.
Segundo Cunha (2002), dentro do contexto social brasileiro, a Brinquedoteca, ao
favorecer o brincar, assumiu características que lhes são próprias e que estão voltadas para
atender, da melhor forma, as crianças e as famílias brasileiras. Para a pesquisadora, como
consequência deste fato, o papel da Brinquedoteca dentro do campo da educação cresceu,
tornando-se “[...] um agente de mudança do ponto de vista educacional”, no sentido de
contribuir para a diminuição da “opressão dos sistemas educacionais extremamente rígidos”
(CUNHA, 2002, p.13-14):
A escola pode ensinar, (...), mas a Brinquedoteca precisa preservar um espaço
para a criatividade, para a vida afetiva, para o cultivo da sensibilidade; um
espaço para a nutrição da alma deste ser humano criança, que preserve sua
integridade, através do exercício do respeito a sua condição de ser em
formação (p. 21).

2.5 Conceituando a Brinquedoteca
Além de Cunha (1992; 2002; 2011) temos, no Brasil, vários pesquisadores 24 que
estudam as Brinquedotecas, sendo que muitos possuem concepções da mesma natureza às suas
congêneres de outros países, enfatizando sua importância enquanto espaço destinado para o
brincar livre, como um direito da criança. O livro intitulado “O Direito de Brincar: A
Brinquedoteca” ( 1992), traz como proposta esta discussão e afirma que o que, de fato importa,
é a intenção de oferecer às crianças oportunidades para que possam exercer seu direito de
brincar.
Para o Instituto de Indianápolis25 a Brinquedoteca pode ser definida como:
[...] espaço criado para favorecer o brincar, onde a criança pode escolher
livremente seus brinquedos e expressar espontaneamente suas fantasias. Lugar
onde suas necessidades lúdicas e afetivas são respeitadas e a criança não é

24

MUNIZ (1997, 2000); NEGRINE (2002); OLIVEIRA (2010 E 2013); PETERS (2009); PORTO (1996 E 2010);
PUGA E SILVA (2008).
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O Instituto de Indianápolis sediou a primeira Brinquedoteca brasileira, criada pela pedagoga Nylse Helena Silva
Cunha, no ano de 1981.
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obrigada a aprender, mas certamente aprende com prazer porque não é
possível separar a brincadeira do aprendizado26”.

Para Bomtempo (1992, p.77), a Brinquedoteca estimula as atividades lúdicas individuais
e coletivas e também permite “[...] uma rica e ampla variedade de jogos e brincadeiras”, além
do que “[...] desperta na criança um sentido de responsabilidade coletiva”, já que a mesma
aprende que um mesmo brinquedo pode pertencer a muitas outras crianças, sendo necessária a
separação do mesmo para que outras crianças tenham possibilidade de brincar.; assim, oferecese a oportunidade de “[...] experimentar o brinquedo antes de escolhê-lo” (p.79) permitindo,
desta forma, um consumo mais consciente. Outro aspecto ressaltado pela pesquisadora é que a
Brinquedoteca contribui para a “[...] educação da criança na família”, no sentido em que os
pais, ao brincarem com seus filhos, acabam por conhecê-los melhor, inclusive quanto a seus
gostos e preferências. (BOMTEMPO, 1992, p.81).
Para Friedmann (1992, p.30), a Brinquedoteca é um “[...] espaço privilegiado que reúne
a possibilidade e o potencial para desenvolver as características lúdicas”; um espaço livre de
interação entre crianças e adultos, fundamental da brincadeira, já que constitui, sobretudo, um
“mundo das brincadeiras” e um “mundo das trocas” (FRIEDMANN, 1992, p.66). Segundo
Friedmann (1992), a Brinquedoteca é vista como “mundo das brincadeiras”, pois nesse espaço
a “brincadeira surge espontânea, livre, solta”, no “mundo das trocas” Desta forma, a
Brinquedoteca é vista como um espaço onde “os brinquedos são de todos e ao mesmo tempo
de cada um” (FRIEDMANN, 1992, p.66).
Santos (2002, p.97) a define como “um lugar prazeroso, onde os jogos, brinquedos e
brincadeiras fazem a magia do ambiente” tendo como objetivo comum o “[...] desenvolvimento
das atividades lúdicas e a valorização do ato de brincar” podendo ser instalada em diferentes
locais. Além disso, entende-se a Brinquedoteca como “[...] um espaço alegre, colorido,
diferente e desafiante” (SANTOS, 2002, p. 100) que permite que a criança posso brincar já
que, ao brincar, ela desenvolve “[...] sua autonomia, criatividade, iniciativa, senso crítico e
responsabilidade, tornando-se pessoa, cultivando sua autoestima e desenvolvendo um
autoconceito positivo” (SANTOS, 2002, p. 100).
Negrine (2002) destaca que as Brinquedotecas podem ser organizadas para atender
diferentes faixas etárias, não restringindo seu uso apenas para o público infanto-juvenil, além

26

Instituto de Indianápolis: define brinquedoteca: Disponível em: http://www.indianopolis.com.br/estruturaservicos/Brinquedoteca/. Acesso em: 30 de outubro de 2014.
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de ter várias funções como: pedagógica; social; comunitária; de comunicação familiar, e de
animador de bairro:
[A função pedagógica seria] [...] a de oferecer a possibilidade de seleção de
“bons” brinquedos e qualidade. [A função social seria] [...] a de possibilitar
que crianças procedentes de famílias economicamente menos favorecidas
possam jogar com brinquedos, que em outras circunstancias não teriam
acesso. [A função comunitária seria] [...] a de favorecer que crianças jogando
em grupo aprendem a respeitar, a ajudar e a receber ajuda, a cooperar e a
compreender os demais. [A função de comunicação familiar] [...] se
contempla no momento que seja reanimado o jogo no seio das famílias. [A
função de animador de bairro] [...] se configura porque a Brinquedoteca pode
chegar a ser um centro do bairro onde grandes e pequenos se encontram bem
a gosto, onde as crianças fazem novas amizades e os pais possam se relacionar
com os educadores e profissionais da área e entre si em um ambiente lúdico,
relaxado e tranquilo (NEGRINE, 2002, p.85).

Cely (2002, p. 126) entende a Brinquedoteca como um espaço de “[...] educação e lazer
para as crianças (...), de animação lúdico e criativo de socialização, transformado dia-a-dia pela
imaginação, espontaneidade e alegria”; e, além disso, contribui para a “integração criança,
escola, família e comunidade”, no sentido de possibilitar o “[...] resgate do brincar como
atividade de lazer e direito de todos” (CELY, 2002, p.127).
Para Wajskop (1992, p.99) a Brinquedoteca também pode ser utilizada para “[...] a
pesquisa e investigação do brinquedo e da brincadeira infantil”, pois além de ser um espaço
destinado ao brincar, pode servir para o adulto criar sua prática pedagógica. Já Kishimoto (2008,
p. 213) a concebe como um espaço “[...] que estimula o brincar livre, sem preconceitos” e que
tem como função “emprestar brinquedos e oferecer espaço para animação cultural”, que
“valoriza o lúdico” como “espaço para educação dos pais”, como “centros de apoio ao
professor”, como “espaço de convivência” para o atendimento de “crianças portadoras de
deficiência diversas” e para aquelas “que se encontram hospitalizadas” ou “com problemas
psicológicos”.
Há também as Brinquedotecas que objetivam a “[...] formação de recursos humanos,
pesquisa e a prestação de serviços à comunidade”, ou para a “testagem de brinquedos,
auxiliando fabricantes no aperfeiçoamento do seu produto” (KISHIMOTO, 1992, p.55-56).
Para Kishimoto (1992), as Brinquedotecas propiciam o encontro e socialização de crianças,
adolescentes e adultos, para a realização de brincadeiras e transmissão da cultura lúdica. A
pesquisadora (1992) esclarece que, embora cada tipo de Brinquedoteca desenvolva um trabalho
específico, este espaço é destinado, principalmente, ao “[...] trabalho em equipe, encontro e
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socialização, desenvolvimento da criança, expressão da linguagem infantil e brincadeiras de
todas as idades” (p.59).
Segundo a mesma autora, “[...] cada Brinquedoteca apresenta o perfil da comunidade
que lhe dá origem” (p.51), podendo ser encontrada em escolas, comunidades ou bairros, em
centros de apoio para crianças com deficiências, em hospitais, universidades, em centros para
testagem de brinquedos, em clínicas psicológicas, em centros culturais e junto a bibliotecas.
É oportuno esclarecer que neste trabalho compreenderemos a Brinquedoteca como um
espaço público, reservado para o desenvolvimento de atividades lúdicas e recreativas, com sua
organização voltada para a realização de jogos e brincadeiras livres e/ou para o empréstimo de
materiais lúdicos.

2.6 Brinquedoteca em creches, pré-escolas e escolas: o caso brasileiro

No Brasil, segundo Kishimoto (2012), a presença da maioria das Brinquedotecas
vinculadas à área de Educação

pode ser explicada por várias razões que merecem ser

investigadas. Para a pesquisadora existem, pelo menos, três fatores que justificam sua presença
na área da Educação: políticas públicas para a infância que valorizam o brincar; necessidade de
formação de profissionais; e a carência de brinquedos nas instituições de educação para crianças
de 0 a 10 anos.
A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada como o marco inicial para o
advento de políticas públicas para infância e que valorizam o brincar – em seu texto são
reconhecidos os direitos da criança e de sua necessária proteção integral; reconhece-se o valor
intrínseco da criança como ser humano em processo de desenvolvimento e merecedora de
proteção integral. Por sua vulnerabilidade, a criança é merecedora de políticas específicas e
prioritárias de promoção e de defesa de seus direitos. A mesma passa a ser vista como um
sujeito de direitos, estando em uma condição particular de desenvolvimento, merecedora de
absoluta atenção, prioridade, precedência e preferência por parte da família, da sociedade e do
Estado.
É no artigo 227 (duzentos e vinte e sete) da Constituição Federal que estão elencados os
direitos fundamentais da criança: o direito à dignidade, à educação, à saúde, ao lazer, à
alimentação, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à vida, à liberdade e às convivências
familiar e comunitária. A mesma estabelece que se respeitem e se efetivem os deveres de forma
conjunta e compartilhada entre família, sociedade e Estado.
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Além da Constituição de 1988 há, no Brasil, outros documentos legais como, por
exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e as Leis de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394/96) que buscam a garantia dos direitos da criança no que diz
respeito ao brincar, ao lazer, ao esporte, à cultura, educação, etc. Já no âmbito internacional,
temos a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, aprovada em 1959 pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, que também concebe a criança como um sujeito de direitos. Neste
último documento, vários direitos foram concebidos, tais como: direito à alimentação, à
moradia, à assistência médica adequada para a criança e para a mãe, à educação gratuita, ao
lazer, à proteção contra o abandono e à exploração no trabalho.
A Declaração de 1959 também prevê que todos estes direitos sejam garantidos sem que
haja qualquer tipo ou exceção de distinção por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião,
implicações políticas ou de outra natureza, condição social, situação econômica, além de outras
variáveis inerentes à própria criança ou à sua família.
No Brasil temos uma série de documentos27 publicados pelo Ministério da Educação
(MEC) visando os avanços no desenvolvimento das diretrizes estabelecidas na Política
Nacional de Educação Infantil. Os mesmos carregam consigo um forte apelo à valorização do
brincar, sendo esta a justificativa utilizada por muitas instituições educativas para apresentarem
forte tendência à implantação de Brinquedotecas em seu interior. Contudo, a criação destes
equipamentos pode se tornar uma via de mão dupla, se de um lado, busca valorizar o brincar,
por outro, pode segregá-lo, dificultando ainda mais a incorporação da brincadeira nas atividades
cotidianas da Educação Infantil (CAMPOS, 2011).
Para Kishimoto (2012), o segundo fator que contribui para a expansão das
Brinquedotecas no Brasil refere-se à formação de profissionais para a expansão do brincar –
devido à divulgação de estudos a respeito do brincar e a multiplicação de congressos e eventos
científicos onde o lúdico merece destaque, criou-se condições para implantação de
Brinquedotecas nos cursos de Pedagogia. O Serviço de Ensino Superior do Ministério da
Educação (Sesu/MEC) considera como critério de qualidade a presença de laboratórios
didáticos, como a Brinquedoteca, no projeto pedagógico do curso.

27 Citamos alguns documentos criados pelo MEC: “Por uma política de formação do profissional de educação
infantil” (1994); “Educação infantil no Brasil: situação atual” (1994); “Critérios para um atendimento em creches
que respeite os direitos fundamentais das crianças” (1995); “Educação infantil: bibliografia anotada” (1995b);
“Propostas pedagógicas e currículo em educação infantil” (1996); “Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil” (1998); “Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil” (2006); “Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil” (DCNEI, 2009).
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O Instrumento de Avaliação de Cursos Superiores de Pedagogia (que subsidia o ato de
Reconhecimento), do ano de 2010, na Dimensão 3 (três), que trata das Instalações Físicas
(infraestrutura) para oferta do curso de Pedagogia, estabeleceu como um indicador de qualidade
a presença de uma Brinquedoteca na instituição, analisando pontos como suas instalações
físicas, equipamentos, jogos educativos e brinquedos. Preocupados com a formação dos
professores, a intenção do MEC ao exigir a presença de Brinquedotecas nos cursos de
Pedagogia é que os estudantes possam vivenciar diferentes atividades lúdicas que favoreçam o
trabalho docente da Educação Infantil e do Ensino Fundamental garantindo, assim, que o curso
esteja preparando o aluno para a docência e não para a administração de escolas ou somente
para a realização de pesquisas.
Embora a presença de uma Brinquedoteca nos cursos de Pedagogia seja vista como um
indicador de qualidade, não podemos ignorar que o papel desempenhado pelo adulto no brincar
infantil permanece como um tema periférico nos cursos de formação de professores. Esta
realidade foi detectada em um estudo realizado por Farenzena (2005) através da análise de
currículos dos Cursos de Pedagogia de instituições universitárias do Rio Grande do Sul.
Em um estudo realizado por Kishimoto (2005) detectou que muitos cursos de Pedagogia
não oferecem uma formação específica que aborde as particularidade do trabalho com crianças
em creches ou em pré-escolas. Ou seja,
[...] a formação básica contempla de 58% a 70% da carga horária do curso,
10% de estágio e, as habilitações , de 10% a 16% .Em algumas instituições, a
estrutura curricular, inchada pelo conjunto de disciplinas de formação do
pedagogo, prima pela falta de especificidade, com disciplinas de formação
geral repetidas nos quatro semestres; outras, apresentam uma sucessão de
fatos lineares que se iniciam nos primórdios da civilização até os tempos
atuais, sem foco na Pedagogia da Infância e nas construções/desconstruções
de cada tempo. (KISHIMOTO, 2005, p. 182).

Já o terceiro fator estabelecido por Kishimoto (2012) para justificar a expansão da
Brinquedoteca tem a ver com a falta de brinquedos e jogos nas instituições de Educação Infantil
e nas escolas do Ensino Fundamental. Com a valorização da infância e do brincar (através de
pesquisas e estudos que subsidiaram as políticas públicas) houve uma expansão das
Brinquedotecas nas instituições educativas. Como consequência destas políticas públicas,
muitas creches, pré-escolas e escolas do Ensino Fundamental, devido à falta de brinquedos nas
salas de referência, agruparam todos os brinquedos e materiais disponíveis em um único espaço,
que passou a ser rotulado como Brinquedoteca.
Diferentemente do movimento internacional das Ludotecas no qual se valoriza o brincar
livre, o empréstimo de brinquedos, o suporte e orientação para crianças e suas famílias e a
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formação continuada dos profissionais, no Brasil caminha-se no sentido inverso: equipa-se uma
única sala com jogos, brinquedos e materiais diversos onde as atividades relacionadas ao brincar
são transformadas em atividades “sérias”, controladas, com responsabilidade, orientadas de
forma disciplinada e produtiva, justificando seu papel dentro da sociedade. Ou seja, para
Kishimoto (2009, p. 456), em nosso país, nas Brinquedotecas instaladas em creches e préescolas, permanecem as “[...] práticas padronizadas pelo adulto, mantendo atividades
repetitivas, com horários fixos”. Nesse sentido,
Se a função da Brinquedoteca é emprestar brinquedos e oferecer espaço de
animação cultural, podemos compreender que o uso corrente, em muitas
instituições infantis, distancia-se desta prática. Substituir a falta de brinquedos
e materiais para desenvolver atividades com pré-escolares introduzindo
Brinquedotecas aparece mais uma vez como forma de escamotear os objetivos
desse nível de ensino. Adotar uma instituição da “moda”, que valoriza o lúdico
como um apêndice, sem questionar as funções da brincadeira enquanto
proposta educativa é outro exemplo que mascara a inconsistência de um
projeto educativo baseado no brincar. (KISHIMOTO, 1997, p.35)

Para Kishimoto (2009), estas práticas de “escolarização” são entendidas como
“antecipação precoce do ensino sistemático de conteúdos sem a participação das crianças”
(p.456) ou como a “inadequação de práticas de leitura, escrita e cálculo, desrespeitando a
aquisição de experiências significativas da criança” (KISHIMOTO, 2001, p.13).
Desta forma, muitas das vezes as ações da professora28 transformam o brincar livre em
um brincar dirigido, através do ensino de conteúdos presentes na organização curricular das
instituições de Educação Infantil. Como a professora da Educação Infantil possui o “poder de
tomada de decisão”, à medida que se supõe que ela possui um saber que a criança não possui,
ela direciona/conduz o “brincar” na Brinquedoteca, assumindo uma perspectiva em que há uma
padronização das ações e das produções das crianças, um movimento contrário ao do lúdico,
que prevê a diversidade de ações e de expressões.
Para Kishimoto (2009), há na rede pública o predomínio de atividades fragmentadas de
ciências, matemática, linguagem oral e escrita, similares ao modelo curricular do Ensino
Fundamental que acabam por restringir o brincar apenas no horário do recreio ou no final das
atividades, “sem a observação dos interesses da criança”, rompendo com “[...] o elo que dá
continuidade entre o brincar e o aprender” [e que acabam por evidenciar uma concepção de

28

Adotaremos, neste artigo, o gênero feminino em decorrência do predomínio do sexo feminino no quadro de
profissionais das instituições de Educação Infantil pesquisadas.
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criança que] “[...] não tem voz, bem-estar, protagonismo e direitos, fruto de um professor que
não faz registros dela” (KISHIMOTO, 2009, p.456).
Brougére (2003) reforça esta questão, ao afirmar que o jogo livre não possui valor nas
instituições escolares, onde tudo deve estar previsto para acontecer com uma ordem
estabelecida. Ou seja, quando os jogos e brincadeiras se fazem presentes em instituições
escolares, eles se encontram imbuídos de intencionalidade educativa, devendo ser vigiados,
dirigidos e não deixados ao livre arbítrio da criança, o que intensifica o controle das ações e da
autonomia29 da criança. Os jogos e brincadeiras, quando transformados em instrumentos
educativos, objetivam incutir normas, conceitos, conteúdos. Há também, segundo Kishimoto
(2001), a questão das crianças terem pouco (ou nenhum) acesso aos brinquedos, posto que
muitas vezes eles se encontram quebrados, guardados em grandes armários ou, como já foi dito,
disponibilizados em espaços minúsculos rotulados como Brinquedoteca.
No modelo brasileiro de Brinquedotecas adotado por muitas instituições de Educação
Infantil, o brincar livre, desinteressado e não dirigido não encontra espaço, deixando de ser
concebido como recurso importante para desenvolvimento da autonomia da criança e para a
realização das interações criança-criança e criança-adulto. Ao se disponibilizar um único
equipamento dentro das instituições de Educação Infantil, minimiza-se os investimentos nos
demais espaços, gerando salas, corredores e pátios vazios de brinquedos, jogos e objetos que
estimulem o lúdico, o imaginário, as inter-relações, o faz de conta. Além do que, corre-se o
risco de reduzir a função da Brinquedoteca, passando a ser compreendida como um simples
espaço destinado à guarda de jogos, brinquedos e utensílios:
Divergindo de outros países, o Brasil introduz a Brinquedotecas como
alternativa para dispor de brinquedos, mas acaba destruindo a riqueza do
lúdico ao transformá-la em equipamento escolar, em sala ambiente com pouco
uso, como vitrine decorativa ou espaço para demonstração de atividade
didática. (KISHIMOTO, 2001, p.243)

Para Roucous (1997, p.101) as prioridades de uma Brinquedoteca devem ser o brincar
e o brinquedo, sem ter sua utilização voltada para outros fins como, por exemplo, o ensino de
conteúdos escolares:
[...] existem diferenças fundamentais entre a Brinquedoteca e as instâncias
como a creche, a escola ou os centros de lazer. [...] Diferentemente destas
instituições que propõem um brinquedo para aprender ou para comunicar ou
para compreender, a Brinquedoteca propõe brinquedos pelo simples fato de
29

Entendemos autonomia como a capacidade de se autogovernar e pensar por sim mesmo, de tal forma que se seja
capaz de tomar decisões, exercitando a liberdade com responsabilidade. Podemos promover a autonomia dando e
criando oportunidades para a criança tomar decisões respeitando seu momento de desenvolvimento.
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brincar com tudo o que isto supõe em termos de aprendizagem, de
comunicação ou daquilo que pode despertar. (Tradução nossa).

Brougére e Roucous (1998, p. 94) também nos alertam sobre esta tendência de utilizar
a Brinquedoteca como condutora para o alcance de outros objetivos, inclusive aqueles ligados
a conteúdos escolares, onde há forte investimento no jogo, com prejuízo ao brinquedo:
Ao contrário do que podia deixar entender o modo de estruturação desta
instituição, vê-se que a Brinquedoteca se constrói não pela atividade lúdica
em si, mas em relação às possibilidades que ela oferece para alcançar outros
objetivos. A evolução da instituição fez desaparecer o brinquedo sob o jogo,
mas longe de se tratar de uma valorização do jogo enquanto tal, este é relegado
ao estatuto de meio a serviço de fins exteriores, como se possibilitar o
brincar/jogar não fosse suficiente para justificar uma instituição. (Tradução
nossa).

Kishimoto (1999), ao proferir uma palestra durante a inauguração do Museu do
Brinquedo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no ano de 1999, informou que
no Brasil, de modo geral, as Brinquedotecas introduzidas em instituições escolares vêm para
suprir a falta de brinquedos e jogos a serem utilizados pelas crianças na sala de referência, além
da carência de recursos a serem repassados pelo governo para a aquisição específica destes
materiais e objetos lúdicos. A pesquisadora também esclarece que esta carência de recursos em
nosso país tem como a resultado a introdução de Brinquedotecas em instituições escolares,
gerando uma confusão a respeito da utilização deste equipamento, já que ele não foi concebido
para possuir função pedagógica.
A seguir, explicitamos nossa compreensão a respeito dos vocábulos “brincar” e
“brinquedo” e das expressões “brincar pedagógico ou educativo” e “brincar livre”.
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3. EM BUSCA DE ALGUMAS DEFINIÇÕES: Brinquedo, Brincar, Brincar livre e
Brincar pedagógico

Não é possível falar da Brinquedoteca sem falar do brincar e do brinquedo. Contudo,
para darmos conta de compreendermos o motivo da instalação de Brinquedotecas em creches
públicas de Indaiatuba (SP), os vocábulos “brincar” e “brinquedo” e as expressões “brincar
pedagógico ou educativo” e “brincar livre” serão explicitados.
Muitos sentidos são atribuídos a estes vocábulos e expressões e há, ainda, outra
dificuldade relacionada ao seu uso: no Brasil utilizamos o termo brincadeira para aquelas
atividades preferencialmente infantis e jogo para aquelas atividades lúdicas com regras
(Brougére, 1998). Já no francês, utiliza-se o vocábulo “jeu”, entendido como sinônimo de jogo
e brincadeira, assim como ocorre no espanhol: “juego” tem o significado de jogo e de
brincadeira. No inglês temos o verbo “to play” que significa jogar, desempenhar, brincar, tocar,
representar e também o verbo “to game”, com significado de jogar. Já o vocábulo “game”
significa jogo, caça, brincadeira, partida.
Esse esclarecimento em relação aos usos e significados dos vocábulos se faz necessário,
pois há distinções em seu uso cotidiano. Não se trata apenas de um simples exercício de nomear,
já que a utilização de vocábulo “[...] é um ato solitário. Subentende todo um grupo social que
compreende, fala e pensa da mesma forma” (KISHIMOTO, 2011, p.19). Por esse motivo,
consideramos os vocábulos “jogo” e “brincadeira” como sinônimos e utilizaremos o vocábulo
“brinquedo”, quando se tratar de objeto lúdico, suporte para a brincadeira.
Para esta discussão, tomaremos as contribuições de Wittgenstein (1975), Huizinga
(2000), Caillois (1990), Brougére 1995, 1998, 2004, 2006), Kishimoto (1995, 2001, 2011,
2015), Moyles (2002), Vigotski (2004, 2008) .

3.1 Sobre os brinquedos

Atualmente há nas instituições de Educação Infantil uma presença massiva de
brinquedos denominados educativos ou pedagógicos, sendo que muitos destes possuem como
tema animais ou natureza, evocando a necessidade de algum aprendizado. Há também
brinquedos cuja relação com a educação é bastante evidente, como o caso daqueles que
possuem o alfabeto, palavras, números ou os algarismos. Outros brinquedos muito comuns nos
espaços de Educação Infantil são aqueles que evocam os objetos familiares e a vida cotidiana.
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Nesse sentido, todos estes brinquedos apresentados para a criança pequena possuem um intuito
educativo explícito, embora
[...] nem todos remetem diretamente a um campo de conhecimento
considerado como sendo da área escolar. No entanto, eles são encontrados na
área da linguagem (alfabeto, letras, palavras), da matemática (algarismos e
números), das formas e das cores. A maioria desses jogos remete a uma
abordagem educativa mais difusa, não estritamente escolar, pela descoberta
do meio ambiente ou prática de operações lógicas ligadas aos princípios
lúdicos envolvendo memória, atenção e raciocínio simples (BROUGÉRE,
2004, p. 202).

Brinquedos como “loto”, “dominó”, “memória”, “quebra-cabeça” são comumente
inseridos nas turmas da pré-escola e demonstram a intencionalidade de apresentar saberes
escolares para a criança e que estão contemplados nos programas. Todos estes brinquedos estão
inseridos em uma gama considerada “educativa”, embora busquem manter “[...] uma forte
visibilidade do princípio lúdico” (BROUGÉRE, 2004, p. 202).
Muito comumente, as instituições de Educação Infantil utilizam este material como
suporte de uma atividade educativa que é conduzida pela professora, mas que possui aspecto
de uma brincadeira. Esta forma de utilização do brinquedo coloca a dimensão lúdica em
segundo plano, ficando a dimensão da aprendizagem no primeiro plano. Trata-se de “[...]
aprender brincando, sem ter a impressão de que se aprende” (BROUGÉRE, 2004, p. 204).
Essa abordagem do brinquedo como “educativo”, com uma função mais ou menos
“escolar”, encontra lugar no discurso em que estes proporcionam a descoberta, a estimulação,
o desenvolvimento da linguagem, das competências motora ou lógica, a ampliação do
vocabulário, etc. O brinquedo assume, enquanto objeto, marcas da educação em forma de
aprendizado.
Assim como ocorre com as Brinquedotecas, há nas creches e pré-escolas um lugar
reservado para o brinquedo. Contudo, enquanto as Brinquedotecas “[...] fizeram do brinquedo
sua razão de ser” (BROUGÉRE, 2004, p.223), as creches e pré-escolas se equiparam
maciçamente com brinquedos com finalidade estritamente pedagógica ou que permite este
procedimento. Mas serão eles brinquedos ou simplesmente material educativo utilizado pelas
professoras com intuito de alcançarem objetivos?
Para Brougére (2006), os brinquedos podem ser definidos de duas maneiras:
primeiramente em relação à brincadeira e, posteriormente, em relação a uma representação
social. No primeiro caso, o brinquedo é visto como aquilo que é utilizado como suporte em uma
brincadeira, podendo ser um objeto manufaturado, um objeto fabricado por aquele que brinca,
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uma sucata, algo que só possui valor para o tempo da brincadeira, um objeto adaptado. Isso
quer dizer que um brinquedo só é um brinquedo quando lhe for dado, por quem brinca, o sentido
de objeto lúdico e enquanto a brincadeira durar.
No segundo caso, o brinquedo é visto como um objeto industrial ou artesanal, sendo
reconhecido pelo consumidor em potencial em função de seus traços intrínsecos, como aspecto
e função, além do lugar que lhe é dado no sistema social de distribuição de objetos. Neste caso,
o brinquedo, sendo ou não utilizado em uma situação de brincadeira, permanece conservando
seu caráter de brinquedo e tendo seu uso destinado à criança.
Para Brougére (2006, p. 233) o brinquedo deve ser interpretado pela criança, conferindo
significado a ele durante sua brincadeira. O brinquedo não condiciona a ação da criança, mas
lhe oferece um suporte determinado, ganhando novos significados através da brincadeira. Para
o pesquisador francês, “[...] o brinquedo não é um objeto estável e idêntico em todos os lugares
em que está inserido”,
Ele varia na sua própria materialidade em função da maneira como os objetos
são produzidos, concebidos, divulgados, nos valores que lhe são atribuídos e,
enfim, no modo como organizamos o acesso a ele, como colocamos à
disposição das crianças, do espaço, das instruções e imposições que o cercam.
(BROUGÉRE, 2004, p.233)

Evidentemente, grande parte das instituições de Educação Infantil aborda o brinquedo
somente considerando seu princípio pedagógico, que passa a ser minunciosamente escolhido e
enriquecido durante o ano letivo. O brinquedo é então inserido em uma lógica pedagógica,
tendo como missão tornar as “pré-matemáticas” e a “pré-alfabetização” mais agradáveis
(BROUGÉRE, 2004). Enquanto na Brinquedoteca, o brinquedo está inserido em uma lógica
lúdica, nas instituições de Educação Infantil ele passa a ser inscrito em um processo pedagógico.
Por esse motivo, durante o ano letivo, alguns brinquedos são retirados, outros são
adicionados, ou seja, são organizados, onde se planeja como acontecerá seu uso. A criança
passa a ser orientada, conduzida nas atividades pela professora, segundo seu objetivo
determinado previamente. Nesta situação, a criança experimenta poucos e curtos momentos de
liberdade, nos quais lhe é permitido manipular livremente o brinquedo, sem estar condicionado
às regras de utilização impostas pela professora.
Segundo Kishimoto (2011, p.20), o brinquedo “[...] supõe uma relação íntima com a
criança e uma indeterminação quanto ao seu uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras
que organizam sua utilização”. Para a pesquisadora brasileira, muitos dos brinquedos
disponibilizados para as crianças da creche e da pré-escola acabam por não favorecer a
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elaboração de qualquer temática de brincadeira, havendo o predomínio de brinquedos
destinados ao desenvolvimento cognitivo (blocos lógicos, peças de encaixe, etc.), com pouca
representatividade no campo simbólico. Em outras situações, o brinquedo é utilizado como
objeto de decoração das salas de instituições de Educação Infantil, também não sendo utilizado
como suporte para o desenvolvimento de alguma brincadeira.
Qualquer que seja a importância ou a forma como que o brinquedo está sendo utilizado
na creche ele é acompanhado de discursos diversos e resultam em diferentes ações. Vejamos
dois casos:
Primeiramente, pensamos na criança pequena, quando ela começa a frequentar uma
instituição de Educação Infantil: é muito comum vê-la levando consigo seu bichinho de pelúcia,
seu carrinho de ferro preferido, sua boneca-bebê; brinquedos que transmitem segurança,
conforto e que fazem (e refazem diariamente) o elo entre a creche/pré-escola e a casa da criança.
O brinquedo torna-se um pedaço da sua casa, que a criança carrega consigo para fora do seu
reduto familiar; ele é propriedade da criança, podendo servir de consolo ou como objeto de
prazer. O brinquedo torna-se um objeto de transição, que auxilia a criança no processo de
“adaptação” em uma instituição de Educação Infantil. (WINNICOTT, 1975)
Por ser um ambiente estranho para a criança, o brinquedo trazido de casa torna-se o
ponto de referência para ela, mas o que comumente vemos são as creches e pré-escolas
recusando ou limitando a presença destes brinquedos, o que acaba por dificultar ainda mais esse
processo de integração ao novo espaço. Longe de ser rejeitado (ou retirado da criança,
devolvendo-o somente no término do período), este brinquedo poderia ser utilizado como pauta
do dia pela professora, conduzindo o grupo de crianças a analisar, compreender e explorar o
objeto em questão. O brinquedo torna-se o ponto de referência para a criança e objeto de
comunicação entre ela e as outras crianças ou, como sugere Brougére (1994), entre ela e mundo.
Trata-se de não marginalizar o brinquedo trazido de casa pela criança, mas de respeitálo, reconhecendo-o como um objeto de transição, de prazer, de comunicação, de transferência,
de imitação, de suporte ao imaginário, ou de suporte à criação (WINNICOTT, 1975). O
brinquedo pode ser encarado como um meio para a transmissão da diversidade cultural. A
criança traz o brinquedo de sua casa e este, ao ser apresentado ao coletivo, dá a possibilidade
que cada criança do grupo, em contato com o objeto, desenvolva uma diferente abordagem.
Agora pensemos nos brinquedos como o caso do jogo de boliche: ele é comumente
utilizado para a construção de números na Educação Infantil, para que a criança pequena tenha
acesso a diversos tipos de conhecimentos e habilidades, mesmo que isso signifique que o
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brinquedo abandone sua forma lúdica, onde existem o prazer, o desprazer, a diversão e a
liberdade de escolha. Aqui o brinquedo assume uma função pedagógica, destinado a ensinar
alguma coisa para a criança. Em contrapartida, para Brougére (2006, p. 13), o brinquedo é,
antes de tudo, “[...] um objeto que a criança manipula livremente, sem estar condicionado às
regras ou a princípios de utilização de outra natureza”.
Não há nada de muito errado nos brinquedos educativos - se a ênfase
estiver inteiramente no prazer da brincadeira, e não na intenção de
educar. Tais brinquedos tornam-se problemáticos, entretanto, quando a
ênfase dos pais é colocada mais no que o uso deles supostamente ensina
à criança do que no modo como ela pretende usá-los. Os brinquedos
educativos tornam-se absolutamente mortais quando se espera que a
criança aprenda aquilo que eles foram projetados para ensinar, em vez
de aprender o que ela quer, brincando com eles como seu capricho do
momento sugerir. A criança deve poder usar qualquer brinquedo da
maneira que quiser, e não como o pai, o professor ou o fabricante pensa
que ele deve ser usado (BETTELHEIM, 1989, p.222).

Kishimoto (2011) entende os brinquedos educativos são utilizados “como recurso que
ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa” (p.40). Nas instituições de Educação Infantil
quando o adulto cria intencionalmente situações lúdicas ele tem como objetivo “estimular
certos tipos de aprendizagem, e daí surge a dimensão educativa” (p.41)
Utilizar o jogo na Educação Infantil significa transportar para o campo do
ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do
conhecimento, introduzindo propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade
de iniciação e ação ativa e motivadora. ( KISHIMOTO, 2011, p. 41)

Isso quer dizer que os jogos e brinquedos com finalidade educativa “[...] ensinam
qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do
mundo” ( KISHIMOTO, 2011, p. 30), mas aquele brincar dotado de natureza livre que deveria
ocorrer na Brinquedoteca acaba por ceder espaço para um brincar que busca resultados, típicos
de processos educativos.
Para Kishimoto (1995), os brinquedos educativos conquistaram definitivamente os
espaços e lacunas existentes nas instituições de Educação Infantil. Cabe às professoras fazerem
esse investimento pedagógico no qual se transforma a brincadeira em qualquer outra coisa,
distante da cultura lúdica da criança. Para Brougére (1995), quando a atividade lúdica é
adaptada para as exigências escolares, ela evoca uma domesticação da criança por meio da
brincadeira, já que se verifica uma sucessão de comportamentos que têm sua origem fora
daquele que joga, daquele que brinca.
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Para Brougére (2004, p. 232) a consequência desta utilização dos brinquedos com
finalidade pedagógica é a de banir quaisquer brinquedos que tenham valor puramente lúdico:
“É como se, na escola maternal, o brinquedo tivesse a função de levar a criança ao verdadeiro,
ao mundo real, referência das aprendizagens. (...) o brinquedo é escolhido por adultos para
conduzir progressivamente a criança na direção do trabalho”.
Em uma pesquisa conduzida por Kishimoto (2001) em parceria com a Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo com a Universidade Paris XIII, desenvolveu-se um
trabalho coletivo, em uma perspectiva comparativa a respeito e materiais pedagógicos
disponíveis nas escolas infantis brasileiras e francesas. Esta pesquisa foi efetuada ao longo de
04 (quatro) anos (1996-2000) e teve como objetivo identificar “[...] os brinquedos e materiais
pedagógicos e caracterização de usos e significações para os profissionais de Educação Infantil
de São Paulo” (p. 229). Esta pesquisa contou com a participação efetiva de 84 (oitenta e quatro)
escolas, utilizando entrevistas com as professoras e observações das práticas pedagógicas
colhidas em vídeo e fotografias.
Na análise dos dados, realizada por Kishimoto (2001), revela-se que brinquedos e
materiais para atividades de agrupamento e reconstituição de imagens se fazem presentes em
54,66% das escolas infantis pesquisadas. Já materiais para manipulação, experiências sensoriais
e de motricidade fina possuem uma presença de 73,82%. Os materiais de artes visuais/plásticas
para experiências sensoriais, estéticas aparecem em 52,41% das escolas pesquisadas. Os
materiais-suporte para veiculação sonora, audiovisual, informatizada aparecem em 71,25% das
68 escolas pesquisadas, assim como materiais organizadores de ambientes e instalações fixas
para atividades motoras de educação física aparecem em 72,98%. Por fim, os materiais de
manipulação, locomoção e equilíbrio para atividades motoras e de educação física são
encontrados em 55,42% dos espaços pesquisados.
Kishimoto (2001, p.234) também apresenta os itens menos citados durante a pesquisa:
(...) os jogos de regras com predomínio para aprendizagem de
matemática (45,04%), jogos de regras com predomínio para
aprendizagem em língua materna (39,38%), atividades simbólicas em
dimensão infantil (35,74%); reproduzir o mundo, em miniatura,
(30,76%); encaixes (29,44%); materiais pedagógicos de Matemática,
História, Geografia, Linguagem, Ciências (28,25%); atividades de
construção, superposição ou justaposição (27,02); fantasias,
dramatizações, danças (22,05%); marionetes, bonecos para ficção,
dramatizações (20,42%); jogos de socialização, parceria em grupos
(17,25%); aprendizagem de outros conhecimentos (10,45%);
agrupamentos com peças de junção com parafusos, etc. (4,42%).
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Já em relação aos brinquedos e materiais destinados às atividades simbólicas, de
construção e socialização das crianças, a autora conclui serem estes os menos privilegiados,
aparecendo entre 4% a 35% das escolas infantis pesquisadas. Já dentre os jogos de regras
destinados à aquisição de conhecimento, tiveram destaque aqueles utilizados no ensino de
Matemática (45,09%) e no ensino de Língua Portuguesa (39,38%). Segundo a autora, aqueles
jogos destinados às outras áreas do conhecimento têm presença pouca significativa (10,45%).
Em relação aos materiais pedagógicos das áreas de Matemática, História, Geografia,
Linguagem e Ciências, Kishimoto (2001, p. 235) também detecta sua pouca presença (28,25%),
entendendo que esta “baixa disponibilidade de materiais e jogos relacionados aos conteúdos
escolares mostra que, mesmo adotando posturas favoráveis à escolarização, o uso de materiais
concretos é pouco significativo”.
A autora também detectou a presença de parques ou playgrounds em quase todas as
unidades infantis pesquisadas. Nestes espaços, os equipamentos mais comuns e que são
utilizados todos os dias são escorregadores (68,4%), tanques de areia (65,7%), gangorras
(64,1%), gira-giras (70,0%), estruturas para subir (73,2%). Já os túneis, formas vazadas,
colchonetes, balanços, quadras poliesportivas, encontram-se somente em 22% a 49% das
escolas infantis pesquisadas.
Entende-se que o alto índice de utilização dos parques ou playgrounds se justifica pelo
horário do recreio, onde todas as crianças, durante o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos
utilizam estes espaços e também devido à existência de atividades que são destinadas às
brincadeiras livres e orientadas, variando conforme a faixa etária das crianças. A utilização do
parque ou playground se dá, em maior tempo, para a utilização de brincadeiras livres,
principalmente devido às faltas mensais justificadas e abonadas e a alta rotatividade de
profissionais.
Nesta pesquisa realizada por Kishimoto (2011), os resultados indicaram que a Educação
Infantil de São Paulo apresenta
[...] concepções de criança – destituídas de autonomia – e de Educação Infantil
voltadas para aquisição de conteúdos específicos. Os brinquedos e materiais
pedagógicos mais significativos são os chamados educativos, materiais
gráficos, de comunicação nas salas; e os de educação física, para o espaço
externo. Brinquedos que estimulam o simbolismo e a socialização, como
jogos de faz-de-conta, construção e socialização, aparecem com percentuais
insignificantes, apontando o pouco valor da representação simbólica e do
brincar. (p.229)
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Contudo, se em instituições de Educação Infantil em São Paulo os brinquedos visam
alguma aprendizagem, é preciso lembrar que na Brinquedoteca o brinquedo é orientado para a
brincadeira como tal, sendo visto “[...] como suporte da brincadeira, ele deve permitir uma
brincadeira de qualidade” (BROUGÉRE, 2004, p. 242).

3.2. Sobre brincar

Para compreendermos o significado do brincar, é importante ter um olhar sensível para
quem brinca e em que contexto. Não podemos considerar que qualquer tipo de manipulação de
um brinquedo seja definido como brincadeira, por isso a necessidade de desvendarmos a
especificidade que há em uma ação lúdica.
Há obras que são consideradas clássicas para compreender o brincar, como a de
Wittgenstein (1975), intitulada “Investigações Filosóficas”, a de Huizinga (2000), intitulada
“Homo Ludens” e a de Caillois (1990) intitulada como “Os jogos e os homens: a máscara e a
vertigem”. Para Wittgenstein (1975, p. 42-43), o termo jogo é impreciso, vago, podendo assumir
diversos significados. O pesquisador, ao estudar os jogos de linguagem, assume o sentido de
jogo como uma grande família, com múltiplas espécies, mas que são aparentados entre si:
Considere, por exemplo, os processos que chamamos de “jogos”. Refiro-me a
jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, etc. O que é comum
a todos eles? Não diga: ‘Algo deve ser comum a eles, senão não se chamariam
‘jogos’, – mas veja se algo é comum a eles todos. – Pois, se você os contempla,
não será na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá semelhanças,
parentescos, e até toda uma série deles. Como disse, não pense mas veja! –
Considere por exemplo, os jogos de cartas: aqui você encontra muitas
correspondências como aqueles de primeira classe, mas muitos traços comuns
desaparecem e outros surgem. Se passarmos agora aos jogos de bola, muita
coisa comum se conserva, mas muitas se perdem. – São todos “recreativos”?
(WITTGENSTEIN,1975, p. 42)

Wittgenstein (1975) dá sequência as suas análises pedindo que se estabeleça uma
comparação entre diferentes tipos de jogos, como o xadrez, o jogo da amarelinha, o tênis, as
brincadeiras de rodas:
Compare o xadrez com o jogo da amarelinha. Ou há em todos um ganhar e
um perder; mas se uma criança atira a bola na parede e a apanha outra vez,
este traço desapareceu. Veja que papéis desempenham a habilidade e a sorte.
E como é diferente a habilidade no xadrez e no tênis. Pense agora nos
brinquedos de roda: o elemento de divertimento está presente, mas quantos
dos outros traços característicos desapareceram! E assim podemos percorrer
muitos, muitos outros grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e
desaparecerem. E tal é o resultado desta consideração: vemos uma rede
complicada de semelhanças que se envolvem e se cruzam mutuamente.
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Semelhanças de conjunto e de pormenor. Não posso caracterizar melhor essas
semelhanças do que com a expressão “semelhanças de família”, pois assim se
envolvem e se cruzam as diferentes semelhanças que existem entre os
membros de uma família, estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar,
o temperamento etc. etc. E digo: os “jogos” forma uma grande família.
(WITTGENSTEIN,1975, p. 43)

Já Huizinga (2000, p. 07) entende o jogo como um elemento da cultura, como “[...] um
elemento dado existente antes da própria cultura, acompanhando-a, marcando-a desde as mais
distantes origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos”. Para o autor, o jogo
é também uma atividade livre, desinteressada, temporária “[...] que tem uma finalidade
autônoma , se realiza em vista de uma satisfação que consiste nessa própria realização” (p. 22)
e que possibilita “uma evasão da vida “real” para uma esfera temporária de atividade com
orientação própria. Desta forma, o jogo pode ser considerado como uma
[...] atividade livre, conscientemente tomada como “não seria” e exterior a
vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira
intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse
material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de
limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas
regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se
de segredo e sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por
meio de disfarces ou outros meios semelhantes (HUIZINGA, 2000, p.28).

Acompanhando quase as mesmas orientações de Huizinga, Caillois (1990) assinala que
o jogo possui como características não gerar, não criar nenhuma riqueza, nenhum valor e por
isso diferencia-se do trabalho e da arte. É por esse motivo que este autor elimina os jogos de
azar da categoria de jogos, entendendo esta atividade como uma atividade improdutiva. Para
Kishimoto (2015), nos tempos atuais, considerar o jogo improdutivo é algo a ser criticado, já
que para a pesquisadora os jogos de azar – como o jogo do bicho – são produtivos, pois geram
bens e riquezas30.
Para Caillois (1990, p. 26), se fôssemos obrigados ou forçados a jogar, esta atividade
deixaria imediatamente de ser um jogo, já que uma de suas características fundamentais reside
no fato do jogador poder se entregar espontaneamente, de livre vontade e pelo puro prazer nesta
atividade tão fecunda. Além destas características, para o pesquisador, o jogo é,
indiscutivelmente, uma “[...] atividade livre e voluntária, fonte de alegria e divertimento” (p.26)
Para Kishimoto (2015), esta definição de jogo dada por Caillois não ajuda na compreensão dos jogos de azar –
como é o caso do jogo do bicho – pois, para os jogadores, este tipo de jogo tem como benefício a aquisição de
dinheiro e riquezas. Para maiores informações consultar KISHIMOTO, T. M. Jogo do bicho: un jeu de hasard
au coeur de l´èconomie carioca. Science du jeu, v. 1, p. 1-13, 2015. Jogo do bicho. Disponível em:
https://sdj.revues.org/377. Acesso em: 08 de agosto de 2017.
30
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e para o jogo existir e ser realizado, ele necessita de tempo e de lugar específico para que ocorra:
“Há um espaço próprio para o jogo”.
O autor define o jogo como uma atividade que possui as seguintes características: Livre
– “[...] uma vez que, se o jogador fosse a ela obrigado, o jogo perderia de imediato sua natureza
de diversão atraente e alegre” (p.29); Delimitada – “[...] circunscrita a limites de espaço e de
tempo, rigorosa e previamente estabelecidos” (p.29); Incerta – “[...] já que seu desenrolar não
pode ser determinado nem o resultado obtido previamente, e já que é obrigatoriamente deixada
a iniciativa do jogador uma certa liberdade na inciativa de inventar” (p.29); Improdutiva – “[...]
porque não gera nem bens, nem riquezas, nem elementos novos de espécie alguma” (p.29);
Regulamentada – “[...] sujeita a convenções que suspendem as leis normais e que instauram
momentaneamente uma legislação nova, a única que conta” (p.30); Fictícia – “[...]
acompanhada de uma consciência especifica de uma realidade outra, ou de franca realidade em
relação à vida normal” (p.30).
Já para Brougére (1998; 2005) o jogo é “[...] uma atividade de segundo grau constituída
de uma série de decisões, dotada de regras, incerta quanto ao seu fim e frívola, pois é limitada
nas suas consequências” (p.58 e 59). Estes cinco critérios estabelecidos pelo pesquisador, em
uma tentativa de definir o brincar, podem ser assim compreendidos: O primeiro critério diz
respeito ao brincar como atividade de segundo grau31, onde o pesquisador francês (1998) toma
emprestadas as noções de Bateson (1977), a respeito da metacomunicação. A metacomunicação
acompanha o brincar em andamento, destacando sua fragilidade, mas, ao mesmo tempo,
garantindo o seu cumprimento. Para uma brincadeira iniciar e até mesmo acontecer é necessário
que ocorra a metacomunicação entre os brincantes, onde estes realizam trocas de sinais verbais
ou não verbais32 com intuito de veicular a seguinte mensagem: “Esta é uma brincadeira”.
(BROUGÉRE, 1998).
Segundo este autor, a metacomunicação é o que permite diferenciar, por exemplo, uma
brincadeira de luta de uma luta de verdade. Assim, a criança aprende a identificar os contextos
particulares de ambas as lutas e reconhecer pistas que distinguem uma de outra. Caso a criança

Segundo Brougére (2002, p.11) o “segundo grau” refere-se a uma “comunicação específica e a um plano
ontológico do que se faz quando se brinca (fazemos de conta!)”.
31

32

Para jogar, os jogadores devem estabelecer contato de uma forma verbal ou não-verbal. A palavra, nestes casos,
é muito presente, como um sinal, indicando que esta situação “é um jogo”. Por exemplo, a imitar o rugido de um
urso, a criança pretende assustar algumas crianças ou dar risadas com seus gritos. Já a comunicação não-verbal se
faz presente quando a criança comunica, através de ações corporais, informações para o outro jogador. Gestos e
posturas serão utilizados para informar que a criança está no jogo (BROUGÉRE, 1998).
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não perceba os sinais/pistas que indicam que “isso é uma brincadeira”, ela corre o riso de
entender que “esta não é uma brincadeira” e partir para uma luta verdadeira – então uma
atividade de segundo grau torna-se uma atividade de primeiro grau:
O jogo é uma mutação de sentido, da realidade: nele as coisas se tornam
outras. É um espaço à margem da vida comum que obedece a regras criadas
pela circunstância. Aí os objetos podem ser diferentes do que parecem.
Contudo, os comportamentos são idênticos aqueles da vida cotidiana.
(BROUGÉRE, 1998, p.191).

Entendendo que o brincar não é um comportamento específico, “[...] mas uma situação
na qual esse comportamento adquire uma significação específica” (BROUGÉRE, 1998, p.191).,
o autor esclarece que o brincar supõe comunicação e interpretação, de tal forma para que tal
situação se crie, há uma decisão por parte dos brincantes: o brincar é uma situação onde os
jogadores são levados a fazerem inúmeras escolhas entre uma série de ações possíveis.
Nesse sentido, ainda segundo o pesquisador, é muito comum inserir no brincar a noção
de liberdade, no entanto, ele questiona: até que ponto o brincante é livre para brincar? Ele é
realmente livre? Utilizar a noção de liberdade é um tanto arriscado, porque podem existir
determinações sociais, psicológicas ou biológicas que “empurram” a criança para a brincadeira,
não permitindo que ela saia no momento que assim desejar. Como proposta, ele sugere deixar
de lado as margens conturbadas da noção de liberdade e estabelece o segundo critério: a noção
de decisão, que é um conceito mais concreto e reconhecível do que o conceito de liberdade.
Segundo Brougére (1998), o brincar está profundamente estruturado pela decisão: a
decisão de não brincar ou a decisão de continuar brincando. Ou seja, pode-se dizer que a
brincadeira é também uma sucessão de decisões onde os brincantes são levados a fazer escolhas
entre uma série de ações possíveis. O jogo simbólico33 funciona da mesma maneira, sendo que
as crianças que nele estão envolvidas decidem que é hora de comer, que é hora da boneca do
dormir, que tal jogador será o novo pai, a nova mãe, etc. A realidade é produzida pelo resultado
das decisões tomadas pelos brincantes durante a brincadeira (BROUGÉRE, 1998, 2005).
Para o pesquisador francês (1998), o mundo real continua a existir, mas se a criança
decide parar e passa a não mais brincar, esta sua decisão não terá qualquer impacto no mundo
real (primeiro grau). A decisão é tanto mais forte quando é aplicada a um mundo que não possui
a existência do primeiro grau, já que as decisões tomadas na brincadeira não mudam o mundo.

33

Tomando como referência Brougére (1994), que entende que o jogo simbólico compreende os jogos de ficção e
os jogos de imitação.
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Se todos os jogadores param de tomar decisões, a brincadeira termina, sendo esta também uma
decisão:
Essa importância da decisão, do início ao fim do jogo, resulta das
características de segundo grau. O jogo tem realidade somente quando ele é
produzido por aqueles que dele participam. É a decisão que produz as
transformações do quadro e da atividade que dela resulta, e que permite se
referir a outras ações para produzi-las, oferecer novas significações às
mesmas, associá-las. Tudo pode vir a ser jogo, desde que os jogadores assim
o decidirem. (BROUGÉRE, 2005, p 52))

A combinação do segundo grau e da decisão permitiria desenhar bem o mundo das
brincadeiras em alguns aspectos, sendo que estes dois aspectos (decisão e segundo grau) seriam
suficientes para definir suas especificidades. No entanto, Brougére (1998) estabelece mais
outros três critérios que ajudam a esclarecer as características do brincar, mas que não são tão
fundamentais quanto os dois primeiros.
Para o pesquisador francês , a regra é responsável por organizar as decisões tomadas em
segundo grau. Na verdade, a questão da liberdade vai aparecer para Brougére (1998) através da
noção de regras que possibilitam o estabelecimento de parâmetros e limites para a ação dos
brincantes. Ou seja, “[...] jogar é decidir agir conforme uma regra e ao mesmo tempo decidir
aceitar esta regra como suporte de minha ação” (BROUGÉRE, 2005, p.55). É importante
esclarecer que esta regra não possui força de lei, estando condicionada a uma aceitação coletiva,
onde os brincantes estabelecem um acordo sobre como fazer/como brincar, sendo que as regras
são sempre passiveis de negociação e de modificação pelos brincantes.
É interessante ver que como resultado das decisões, o brincar assume a ação organizada
por acordos que podem fazer sentido, coordenando os jogadores e contribuindo para a atividade
conjunta. Deste modo, Brougére (2005) conclui que as regras são negociáveis, mutáveis,
exclusivas da comunidade do brincar, a menos que esta comunidade faça parte de uma lógica
como a de competições, onde há a proibição de mudança das regras.
Brougére (1998, p.192), ainda analisando o brincar, o entende como espaço de
experiências muito original, já que “o comportamento se encontra dissociado de (e protegido
contra) suas consequências normais. É aí que residem simultaneamente a flexibilidade e a
frivolidade do jogo”.
A noção de frivolidade, adotada pelo pesquisador (1998; 2005), é entendida como
consequência da dimensão de segundo grau, estando ligada também à noção de decisão. A
noção de frivolidade é um critério que não é absoluto, mas relativo, entendido como uma
redução de danos ou como uma atividade sem consequência, uma vez que é investida pela ação
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do próprio brincante e não pelos outros. Brougére (1998, p. 192) não adota este critério
entendendo que o brincar seja sem consequências, mas para ele, no brincar, “[...] a gravidade
das consequências que os erros ou fracassos comportam se encontra atenuada”. Embora, no
fundo, o pesquisador entenda que o brincar é “[...] uma atividade muito séria, mas que não tem
consequências frustrantes para a criança”.
Por último, o autor adota a noção de incerteza, isso quer dizer que quando uma
brincadeira se inicia não se sabe como ela irá terminar, assim, se logo de início é sabido o
resultado final da brincadeira, esta perde o sentido de brincadeira. Também não se sabe qual a
direção que esta irá tomar, quando os brincantes a iniciam, os papéis que exercerão, as ações
que serão tomadas, as falas realizadas, enfim, todas suas atitudes (BROUGÉRE, 1998).
Para Kishimoto (2011), apoiada em pesquisadas realizadas no Laboratoire de
Recherche sur le Jeu el le Jouet, da Université Paris-Nord por Gilles Brougére e Jacques
Henriot, aponta três níveis de diferenciações para o termo jogo: “1. O resultado de um sistema
linguístico que funciona dentro de um contexto social; 2. Um sistema de regras; e 3. Um
objeto.” (p. 18).
No primeiro caso, entende-se que o sentido de jogo “[...] depende da linguagem de cada
contexto social” (p.18), já que há “[...] um funcionamento pragmático da linguagem, do qual
resulta um conjunto de fato ou atitudes que dão significado aos vocábulos a partir de analogias”
(p.19). Logo, para a pesquisadora, a noção de jogo “[...] não nos remete à língua particular de
uma ciência, mas a um uso cotidiano” (p.18).
Como exemplo, Kishimoto (2011) remete ao uso do arco e flecha, dizendo que se hoje
eles aparecem como brinquedos, em certas culturas indígenas eles representam instrumentos
utilizados na caça e na pesca. Isso quer dizer, que “[...] enquanto fato social, o jogo assume a
imagem, o sentido que cada sociedade lhe atribui. É este o aspecto que nos mostra por que,
dependendo do lugar e da época, os jogos assumem significações distintas” (p.19).
No segundo caso, argumenta-se que “[...] um sistema de regras permite identificar, em
qualquer jogo, uma estrutura sequencial que especifica sua modalidade” (p.18-19). A
pesquisadora ressalta a diferença de regras que há entre os jogos de xadrez, damas, loto ou
trilha, afirmando que as “[...] estruturas sequenciais de regras permitem diferenciar cada jogo,
permitindo superposição com a situação lúdica, ou seja, quando alguém joga, está executando
as regras do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma atividade lúdica” (p. 20).
No terceiro caso, Kishimoto (2011) refere-se ao jogo enquanto objeto e, como exemplo,
cita o pião que pode ser confeccionado de madeira, casca de fruta ou plástico, representando o
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“[...] objeto empregado na brincadeira de rodar pião” (p.20). Segundo a pesquisadora, estes três
aspectos permitem uma “[...] primeira compreensão do jogo, diferenciando significados
atribuídos por culturas diferentes, pelas regras e objetos que o caracterizam” (KISHIMOTO,
2011, p. 20).
Já para Moyles (2006, p. 13), lidar com o conceito de brincar é semelhante ao tentarmos
agarrar bolhas de sabão, pois “[...] sempre que parece que temos algo a que nos agarrar, sua
natureza efêmera impede que agarremos!” No exame do termo “play” da língua inglesa, a
pesquisadora explica que este pode ser considerado um substantivo, um verbo, um adjetivo e
um advérbio – “[...] um jogo ou um objeto para brincar, como uma peça de teatro ou um
brinquedo; agir em relação a um método ou modo; realizar alguma coisa de forma divertida; ou
podemos descrever alguém como uma “criança divertida” (p.14).
Desta forma, faz mais sentido considerar o brincar “[...] como um processo que, em si
mesmo, abrange uma variedade de comportamentos, motivações, oportunidade, práticas,
habilidade e entendimentos. ” (MOYLES, 2006, p.13). Para a pesquisadora, esse brincar deve
ser visto como um processo que, na verdade, é cíclico, estendendo-se em uma espiral de brincar:
Como uma pedrinha atirada em um lago, as ondulações do brincar livre
exploratório para o brincar dirigido e de volta para o brincar livre melhorado
e enriquecido permitiram que uma espiral de aprendizagem se espalhasse para
fora, em novas experiências para as crianças, e para cima, na aquisição de
conhecimentos e habilidades. Ao definir o brincar dessa maneira, percebemos
seu maior potencial, e o libertamos dos constrangimentos impostos pelo
pensamento excessivamente didático a respeito da estrutura (p. 28).

A autora também menciona o brincar estruturado versus o brincar não-estruturado, e o
brincar livre versus o brincar dirigido. Segundo a pesquisadora, o brincar não-estruturado pode
sugerir a ideia de que qualquer outro tipo de brincar não oferecido pela professora é “nãoestruturado”. Essa noção de brincar estruturado versus não-estruturado não tem ajudado os
professores e pode “[...] ter contribuído para criar salas de aula nas quais não ocorre o brincar
desafiador”. (MOYLES, 2002, p.25). Assim, se pensarmos em qualquer situação em que
ocorrem formas diferentes de brincar, uma coisa ficará clara: “[...] o brincar é sempre
estruturado pelos materiais disponíveis para os participantes” (MOYLES, 2002, p.25)..
Isso quer dizer que a criança só pode transformar a areia em tortas, se houver areia
disponível para ela brincar. Ou seja, se todo brincar é estruturado pelos materiais e recursos
disponíveis, “[...] a qualidade de qualquer brincar dependerá em parte da qualidade e talvez da
quantidade e da variedade controladas do que é oferecido” (MOYLES, 2002, p.25); logo não
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se trata de definir o brincar por uma questão de estrutura, mas sim se a criança brincará
livremente ou será dirigida (MOYLES, 2002).
Segundo a pesquisadora, o acesso ao brincar livre é aquele onde a crianças tem “[...] a
oportunidade de explorar e investigar materiais e situações sozinha podendo ser o percursor de
um brincar mais desafiador. Esse brincar mais desafiador tem sua origem em um brincar
dirigido pela professora, onde se canaliza momentos de exploração de brinquedos, jogos ou
diferentes materiais lúdicos e a aprendizagem do brincar livre para levar a crianças em “um
estágio mais avançado em termos de entendimento [assim o brincar] adequadamente dirigido
assegura que a criança aprenda a partir de seu atual estado de conhecimento e habilidade”.
(MOYLES, 2002, p.29).

3.2.1 Brincar para Vigotski

Se tomarmos as contribuições de Brougére, onde se estabelecem algumas características
do brincar como a frivolidade e a incerteza, estaremos frente a uma encruzilhada, já que tais
características nem sempre se “encaixam” em um programa educacional. Em alguns contextos,
como em creches e pré-escolas, o brincar tende a ser marginalizado, podendo ser concedido
pelo adulto para um momento de recreação, utilizando-se de espaços como o playground ou até
mesmo a Brinquedoteca.
Contudo, a abordagem vigotskiana pode ajudar a resolver alguns aspectos dessa
dicotomia entre brincar e aprendizagem, entendendo que o brincar é bem mais que um simples
reflexo do nível atual de desenvolvimento que a criança se encontra. Para Vigotski (2008), o
brincar é a atividade guia34 pois “[...] a criança é movida por meio da atividade de brincar.
Somente nesse sentido a brincadeira pode ser denominada de atividade principal, ou seja, a que
determina o desenvolvimento da criança” (p.35).
Segundo Vigotski (2008), o brincar é um mecanismo que impulsiona o desenvolvimento
da criança para uma nova etapa. Nesta abordagem, o brincar não é visto como simples
consequência do instinto infantil, mas como um fenômeno histórico-cultural que depende, em
34

Sobre atividade-guia consultar Leontiev (1981). Ainda segundo Prestes (2010) há outros estudiosos que se
dedicaram aos estudos das atividades da criança como Elkonin (2009): “Elkonin diz que a brincadeira na idade
pré-escolar é a atividade-guia da criança. Assim como a relação emocional e direta com os adultos é a atividadeguia dos bebês; da mesma forma que a manipulação de objetos é a atividade-guia das crianças até o surgimento
das brincadeiras de faz-de-conta, por volta dos três anos. E é, como diz A.N.Leontiev, na atividade de brincar que
nasce a nova atividade-guia por volta dos 6 ou 7 anos, que é atividade de instrução ou ensino” (PRESTES, 2010,
p.163).
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grande medida, do grau e da qualidade de mediação realizada pelo adulto. Nesse sentido,
brincar é um importante mecanismo e fonte de desenvolvimento das funções psíquicas
superiores35, já que os três componentes presentes no brincar – situação imaginária, papéis e
regras – exercem um papel fundamental da formação da mente da criança, na medida em que
afeta o desenvolvimento do pensamento abstrato e simbólico, bem como a “[...] capacidade de
aprender a agir não apenas com base na percepção direta do objeto ou na situação que atua
diretamente sobre ela, mas com base no significado dessa situação” (VIGOTSKI, 2008, p.30).
A brincadeira cria uma zona de desenvolvimento iminente na criança, já que na
brincadeira a criança
[...] está sempre acima da média da sua idade, acima de seu comportamento
cotidiano, na brincadeira, é como se a criança estivesse numa altura
equivalente a uma cabeça acima da sua própria altura. A brincadeira em forma
condensada contém em si, como mágica de uma lente uma lente de aumento,
todas as tendências do desenvolvimento; ela parece tentar dar um salto acima
do seu comportamento comum (VIGOTSKI, 2008, P.33).

No texto de Vigotski (2004) intitulado “O pedaloguicheskom analize
pedagoguitcheskogo protsess”, define-se da seguinte forma o conceito de desenvolvimento
iminente:
Pesquisas permitiram aos pedólogos pensar que, no mínimo, deve-se verificar
o duplo nível do desenvolvimento infantil, ou seja: primeiramente, o nível de
desenvolvimento atual da criança, isto é, o que, hoje, já está amadurecido e,
em segundo lugar, a zona de seu desenvolvimento iminente, ou seja, os
processos que, no curso do desenvolvimento das mesmas funções, ainda não
estão amadurecidos, mas já encontram caminho, já começam a brotar;
amanhã, trarão frutos; amanhã, passarão para o nível de desenvolvimento
atual. (Prestes, 2010, p. 174)

Ou seja, a brincadeira de faz-de-conta é um novo tipo de atividade que vai criar a zona
de desenvolvimento iminente, “[...] revelando as tendências do desenvolvimento infantil,
desvelando as possibilidades das crianças [é a zona de desenvolvimento iminente que revela o
que] a criança pode desenvolver, não significa que irá obrigatoriamente desenvolver” (p.159160).

35

Para Vigotski (2004) as funções psíquicas superiores compreendem processos tipicamente humanos como:
lembrança voluntária, memorização ativa, imaginação, estabelecer relações, desenvolvimento da vontade,
elaboração conceitual, representação simbólica das ações propositadas, raciocínio dedutivo, pensamento abstrato,
atenção, uso da linguagem, ação intencional, memória, capacidade de planejar. Ainda segundo o autor, “[...]
qualquer função psíquica superior surge no desenvolvimento da criança duas vezes – primeiramente, como
atividade coletiva, social e depois com uma atividade individual, como um procedimento interno do pensamento
da criança” (Vigotski apud PRESTES, 2010, p. 34-35)

53

Ainda para Vigotski (2008) a brincadeira é a
[...] fonte de desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento iminente. A
ação num campo imaginário, numa situação imaginária, a criação de uma
intenção voluntária, a formação de um plano de vida, de motivos volitivos –
tudo isso surge na brincadeira, colocando-a num nível superior de
desenvolvimento, elevando-a para a crista da onda fazendo dela a onda
decúmana (maior de todas) do desenvolvimento da idade pré-escolar que se
eleva das aguas mais profundas, porém relativamente calmas (VIGOTSKI,
2008, p. 35).

É na brincadeira que a criança passa para atividade de criação, pois se inicialmente a
criança brinca sem estabelecer um plano de desenvolvimento das ações, na idade pré-escolar,
ao combinar situações vividas ou histórias vividas, começará a compreender (tomar
consciência) as relações existentes entre os mais diferentes fenômenos (pensamento e ação).
Então a brincadeira – enquanto atividade guia – tem um papel importante para o
desenvolvimento dos processos de criação na criança pois, segundo Vigotski, “[...] a criação de
uma situação imaginária pode ser analisada como um caminho para o desenvolvimento do
pensamento abstrato” (VIGOTSKI, 2008, p. 36)
Para Vigotski (2008) a brincadeira de faz de conta é o campo de liberdade de ação das
crianças, pois nesta atividade, elas são livres, sendo as regras da vida social, ocultas na situação
imaginária, que transforma essa liberdade em ilusão.
Parece-me que sempre que há uma situação imaginária na brincadeira, há
regras. Não são regras formuladas previamente e que mudam ao longo da
brincadeira, mas regras que decorrem da situação imaginária. Por isso, é
simplesmente impossível supor que a criança pode se comportar numa
situação imaginária sem regras, assim como se comporta numa situação real.
Se a criança faz o papel da mãe, então ela tem diante de si as regras do
comportamento da mãe. O papel que a criança interpreta e a sua relação com
o objeto, caso este tenha seu significado modificado, sempre decorrem das
regras, ou seja, a situação imaginária, em si mesma, sempre contém regras. Na
brincadeira, a criança é livre. Mas essa liberdade é ilusória (VIGOTSKI, 2008,
p. 28).

Ou seja, a situação imaginária “impõe regras, a criança começa a se comportar conforme
o que dita a situação” (VIGOTSKI, 2008, p. 28). Quando a criança escolhe um papel de acordo
com seus interesses e desejos, ela também começa a tomar consciência do seu comportamento,
pois ela precisará agir de acordo com este papel, seguir o que as regras ditam, senão a
brincadeira acaba.
Nesse sentido, para Vigotski (2008), a brincadeira de faz-de-conta deve ser
compreendida como uma atividade fundamental que guia o desenvolvimento psíquico da
criança em determinados estágios do desenvolvimento. A brincadeira enquanto atividade-guia
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não pode ser compreendida como aquela que ocupa mais tempo da criança, mas aquela
atividade que “[...] em certo sentido, é a linha principal do desenvolvimento na idade préescolar” (VIGOTSKI, 2008, p. 24). A brincadeira é a atividade que irá guiar o desenvolvimento
da criança, pois conduzirá seu desenvolvimento psicológico e a reestruturação das funções
psíquicas. Para Vigotski essa é a questão primordial!
É oportuno esclarecer que neste trabalho compreenderemos o brincar como “[...] uma
atividade de segundo grau constituída de uma série de decisões, dotada de regras, incerta quanto
ao seu fim e frívola, pois é limitada nas suas consequências” (BROUGÉRE, 2005, p.58 e 59).
Já o brinquedo será compreendido como “objeto, suporte de brincadeira” (KISHIMOTO, 1998,
P.07).
Seguem, no próximo capítulo, a definição, as características, funções, objetivos e
contextos relativos à Brinquedoteca, especificando e reflexionando acerca de sua presença em
creches e os sentidos da educação.
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4. BRINQUEDOTECA: qual a forma, em qual espaço e com que função?

Na primeira parte deste terceiro capítulo, tomaremos as contribuições de Brougére
(1998; 2002; 2010); e Guy, Lahire e Yhin (2001) para discutir qual a forma que as
Brinquedotecas assumem quando instaladas em instituições de Educação Infantil. Não podemos
ignorar algumas questões: Estará a Brinquedoteca sendo utilizada para estimular habilidades
acadêmicas na criança pequena? Ou estará a Brinquedoteca sendo utilizada como o único
espaço dentro da creche ou da pré-escola para a realização de brincadeiras e para o acesso a
brinquedos e jogos diversos? A Brinquedoteca instalada em instituições de Educação Infantil
assume, conforme Brougére (2010) uma forma lúdica ou uma forma educativa?
Em um segundo momento, discutiremos questões a respeito do espaço da
Brinquedoteca, quando incorporada por instituições de Educação Infantil. Tomaremos as
contribuições de Escolano (2001); Viñao-Frago (2001) e Trilla (1985), para compreender a
relação entre a instalação e uso da Brinquedoteca e os aspectos pedagógicos assumidos pelas
creches e pré-escolas.
Para fechar este terceiro capítulo, após apresentarmos os objetivos da Brinquedoteca,
discutiremos em qual esfera esta instituição se encontra inserida: na esfera da educação formal
ou na esfera da educação informal. Construiremos nosso diálogo a partir das contribuições de
Trilla (2008); Brougére (2002; 2004), Brougére e Bézille (2007); Roucous (2007); e Bézille
(2010).

4.1 Brinquedoteca na creche: Forma Lúdica ou Forma Educativa?
Vincent, G.; Lahire, B. e Thin, D. (2001) em um artigo publicado na “Educação em
Revista” (Belo Horizonte, nº 33), propõem-se a conceituar “forma escolar”, recorrendo à uma
análise sócio histórica da constituição da escola na França. Em determinado momento deste
artigo, os pesquisadores pontuam, ao falar da criança na escola, que:
Ela aprende a obedecer a determinadas regras – maneira de comer, de assoar
o nariz, de escrever, etc. – conforme regras que são constitutivas da ordem
escolar, que se impõem a todos (a começar pelo próprio silêncio dos mestres);
[...] Para a maioria dos alunos, a inutilidade de aprender não somente ler, mas
a escrever (caligrafar) um grande número de escritas mostra bem, que
contrariamente à ideia frequentemente desenvolvida segundo qual a “função
da escola” seria de “transmitir saberes e saber-fazer” – sendo que os “métodos
pedagógicos” garantem a eficácia desta transmissão –, a invenção da forma
escolar se realiza na produção das “disciplinas escolares”. E estes mestres, que
não ensinam nem, a fortiori, “pregam”, mostram de maneira clara o que é a
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“relação pedagógica”: não mais uma relação de pessoa a pessoa, mas uma
submissão do mestre e dos alunos a regras impessoais. Num espaço fechado e
totalmente ordenado para realização, por cada um, de seus deveres, num
tempo tão cuidadosamente regulado que não pode deixar nenhum espaço a um
movimento imprevisto, cada um submete sua atividade aos “princípios” ou
regras que a regem. Tal é, no essencial, a forma escolar. (p.15).

Estas considerações tecidas pelos pesquisadores franceses em relação à “forma escolar”
têm demasiado valor, pois nos ajuda a pensar, primeiramente, sobre qual a “forma” do espaço
educacional creche e, posteriormente, qual a forma que as Brinquedotecas possuem quando
instaladas em instituições de Educação Infantil.
Para Barbosa e Richter (2013), dada a história de criação e funções que possui, as
creches são instituições educacionais de grande complexidade e não podem ser submetidas à
forma escolar convencional do Ensino Fundamental. Para as pesquisadoras, a creche é
[...] uma forma institucional híbrida que tem um aspecto semelhante ao da
escola, já que separa as crianças da vida social criando um ambiente especifico
para elas. Porém, o modo como realiza esse processo é diferente daquele que
se exerce em nossas instituições de Ensino Fundamental, o que pode levar a
dois caminhos: o processo de adaptação da instituição educacional creche à
forma escolar (ou, ainda, à fôrma escolar), com o modelo normativo da escola,
ou o aprofundamento e fortalecimento da diferença dos processos
educacionais da creche que podem também interrogar a forma escolar
clássica. (BARBOSA e RICHTER, 2013, p.81)

Embora tenhamos tido avanços na legislação educacional, para Barbosa e Richter
(2013) ainda não está constituído em nosso sistema educacional brasileiro e nem na cultura
pedagógica uma versão daquilo “do que é e/ou como é/será a forma educacional creche no
Brasil” (p.81). Dada a falta ou a ausência de um claro debate acadêmico e político a respeito
das características, objetivos, modos de funcionamento desta instituição educacional, ela ainda
se encontra fragilizada como espaço de educação e cuidados em vida coletiva.
Como a creche, no sistema educacional, ainda não tem uma forma definida, não havendo
consensos ou resoluções claras, ela pode assumir a forma escolar convencional do Ensino
Fundamental ou a forma educacional creche pode ser “um lugar de vida para as crianças, um
ambiente educacional estruturado para que as crianças, em um momento crucial de suas vidas,
convivam com outras crianças e adultos” (BARBOSA e RICHTER, 2013, p.83).
Neste exercício de interrogar e pensar os modos de educar a infância de 0 (zero) a 3
(três) anos, também se faz urgente interrogar e pensar sobre a presença de Brinquedotecas no
interior de creches. Qual a forma que as Brinquedotecas assumem quando instaladas em
instituições de Educação Infantil?
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Entendemos que a Brinquedoteca, muitas das vezes, é utilizada como um dispositivo
para normatizar os saberes a serem ensinados, as práticas das professoras e para inculcar na
criança pequena determinadas regras e condutas. A adoção deste modelo escolarizante e
repetitivo por parte das professoras da Educação Infantil tem o intuito de obter das crianças
pequenas determinadas respostas (padronizadas e automáticas) que não são possíveis de serem
obtidas durante o brincar livre, pois este não pode ser controlado.
Nas brincadeiras, elemento central da Brinquedoteca, insere-se algum conteúdo
pedagógico, os objetivos educacionais passam a ocupar algum espaço dentro das brincadeiras,
de maneira que as atividades espontâneas realizadas pelas crianças pequenas sejam relegadas a
um segundo plano. Espera-se que este brincar satisfaça muito mais as expectativas presentes
na escola de Ensino Fundamental, do que nas peculiaridades e especificidades da Educação
Infantil.
Percebemos que o brincar utilizado neste espaço, “pegou uma carona” em atividades de
“aprender não somente ler, mas a escrever” (VINCENT, LAHIRE e THIN, 2001, p. 15).
Buscou-se, segundo Brougére (2010), dar ao brincar um potencial educativo que ele não possui,
ou se possui, seus jogadores não estão necessariamente conscientes disso. A esse respeito,
Vincent, Lahire e Thin (2001) esclarecem que:
Uma pedagogia do desenho, da música, da atividade física, (...), da dança, etc.
não se faz sem uma escrita do desenho, uma escrita musical, uma escrita
esportiva, (...) uma escrita da dança (...). Nada é deixado ao acaso, tudo é
objeto de escrita, decomposição, fixação dos movimentos e das sequências,
permitindo assim uma sistematização reforçada e um ensino simultâneo.
(p.29).

Desta forma, entendemos que na Brinquedoteca instalada em instituições de Educação
Infantil, isso não poderia ser diferente, havendo uma pedagogização do brincar, onde se faz
uma escrita, uma leitura, uma fixação de números, letras e cores através das brincadeiras das
crianças. Incorpora-se o brincar ao currículo, mas como um ardil para enganar as crianças
através do uso de uma atividade que, muitas vezes, é considerada a marca líder, a especificidade
da pré-escola (BROUGÉRE, 2010).
Provavelmente, a necessidade de inserir uma “forma escolar” na Brinquedoteca pode
ser explicada através de inúmeras razões que são bastante complexas para nosso entendimento.
Neste caso, o aspecto pedagógico presente na Brinquedoteca é apenas um elemento, entre tantos
outros: a distribuição das crianças de acordo com faixa etária; a tentativa de se resolver
problemas mais práticos como a falta de brinquedos e jogos nas salas de referência da criança
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pequena; a falta (ou pouca) formação das professoras; a preparação das crianças pequenas para
o ingresso no Ensino Fundamental; a presença de um maior número de crianças, o que envolve
escolhas relacionadas ao uso do espaço; a organização do tempo; além da necessidade de
realizar atividades que são desenvolvidas através da intervenção do adulto.
Neste desenvolvimento de atividades dentro da Brinquedoteca, há o predomínio da
visão ou ideia em que se considera o brincar como um veículo para a aprendizagem de
determinados conteúdos, onde se
(...) impõem um mínimo de disciplina e regras na aquisição de técnicas (neste
aspecto, opõem-se aos jogos “livres” (...) e tendem a organizar esta aquisição
conforme uma progressão programada sob forma de sequências sucessivas
que dão lugar a exercícios repetitivos. (VINCENT, LAHIRE e THIN, 2001,
p. 40).

A brincadeira é transformada em uma coisa útil, destruindo alguns benefícios que
possui, como a frivolidade e a incerteza36 (BROUGÉRE, 2010). Brougére (2002) julga
necessário que haja uma ruptura, uma quebra nesta ligação estabelecida entre brincar,
desenvolvimento e aprendizagem; nesta utilização do jogo para atingir somente objetivos
educacionais.
Em uma tentativa de captar as tensões existentes entre “jogo” e “educação”, Brougére
(2010) também se utiliza da caracterização da “forma escolar37”, proposta por Vincent, Lahire
e Thin (2001), para conceber duas novas formas: a “forma lúdica” e a “forma educativa”.
A “forma lúdica” pode ser compreendida através da combinação dos cinco critérios que
o brincar possui, estabelecidos por Brougére (2010): 1. Segundo Grau, que se refere às diversas
formas de faz-de-conta; 2. Decisão, não somente para entrar na brincadeira, mas ainda para o
fato de que a brincadeira é apenas uma sucessão de decisões, ou seja, brincar é decidir; 3.
Regras, negociadas ou construídas antes e durante a brincadeira; 4. Frivolidade, com a
minimização das consequências das atividades e, por fim, 5. Incerteza. Já a “forma educativa”
aparece quando o brincar é parcialmente ou totalmente construído com base na aprendizagem.

Segundo Brougére (2002, p.11), “[...] a frivolidade e a incerteza parecem antagônicas com um projeto educativo
e uma educação que perseguem objetivos de aprendizagem” O pesquisador francês questionar: “Como uma
atividade frívola, distantes de todo objetivo de aprendizagem, pode manter uma relação com o processo
educativo?”.
36

“[...] conjunto coerente de traços - entre eles, deve-se citar, em primeiro lugar, a constituição de um universo
separado para a infância; a importância das regras na aprendizagem, a organização racional do tempo, a
multiplicação e a repetição de exercícios, cuja função consiste em aprender e aprender conforme as regras ou, dito
de outro modo, tendo por fim seu próprio fim – é a de um novo modo de socialização, o modo escolar de
socialização” (BROUGÉRE, 2001, p.38).
37
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Na “forma educativa” realiza-se o planejamento e a inserção de momentos didáticos através da
utilização das brincadeiras.
Estas duas formas – lúdica e educativa – legitimamente tão contraditórias, são marcadas
pelos diferentes pontos de vista sobre o brincar: ou ele é visto como educacional, como um
apoio pedagógico específico, ou está vinculado ao lugar central que ocupa na vida da criança,
enquanto atividade central, destinada ao lazer e a recreação (Brougére, 2010)
A “forma lúdica” e a “forma educativa” estabelecidas por Brougére (2010), associadas
à “forma escolar”, de Vincent, Lahire e Thin, (2001), nos fazem pensar nas formas que as
Ludotecas assumem no contexto internacional e que as Brinquedotecas assumem no contexto
brasileiro, ao serem inseridas em creches e pré-escolas.
No contexto internacional, (como, por exemplo, na França, Portugal, Suécia, Reino
Unido), as Ludotecas assumem “forma lúdica”, ocupando um lugar legítimo, que abrange uma
parte importante do dia-a-dia da criança, onde elas são convidadas a brincar de acordo com sua
própria iniciativa, onde a intervenção do adulto ocorre indiretamente, em algum aspecto
espacial ou temporal, ou diretamente, como parceiro de brincadeira.
No caso das Brinquedotecas instaladas em creches e pré-escolas, é a “forma educativa”
que ocupa um lugar legítimo, onde o brincar é utilizado com base em alguma situação
educacional (BROUGÉRE, 2010). O brincar aparece “[...] como uma atividade dirigida,
proposta e controlada pela professora, repetida pela criança. Do jogo resta apenas a estrutura, o
aspecto exterior; toda iniciativa infantil é negada” (BROUGÉRE, 1998, p. 124). Rejeita-se o
brincar livre e espontâneo da criança, pois se entende que o brincar deve possuir algum
benefício educativo e que deve produzir algum resultado.
Nesta “forma educativa”, a Brinquedoteca aparece como uma boa solução para resolver
os inúmeros problemas das instituições de Educação Infantil, desde a falta de brinquedos e
jogos nas salas de referência da criança pequena, até a pouca (e equivocada) compreensão da
noção de brincar. Parece-nos que pouco importa que essa noção equivocada de brincar,
transformando-o em atividades e exercícios, que de lúdico tem “[...] apenas sua dimensão de
adaptação a infância, a sua idade, eventualmente uma atração, a presença de divertimento,
conciliável com as exigências educativas” (BROUGÉRE, 1998, p. 127).
Vemos nas Brinquedotecas um brincar que é muito valorizado, porém, as práticas de
muitas professoras da Educação Infantil consistem em dar a ele um “tom”, uma “forma escolar”.
Não queremos aqui afirmar que somente o jogo educativo tem espaço nas instituições de
Educação Infantil. O jogo livre, recreativo, também tem seu espaço garantido, embora de forma
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mais marginal, como na ida ao parque, para ocupar as crianças ociosas na “hora do soninho”
ou depois de completar as tarefas propostas pela professora (BROUGÉRE, 2002).

4.2 Brinquedoteca na creche (ou pré-escola): espaço ou lugar?
Embora sejam numerosos os textos e artigos que tratam do espaço escolar, os mais
citados e com grande notoriedade pertencem aos autores Viñao-Frago e Escolano (2001), que
abordam este tema a partir da Espanha e que estudam o espaço escolar como um fator que
influência as práticas educacionais. Tomaremos a contribuição destes dois pesquisadores,
entendendo que as discussões por eles realizadas nos ajudarão a pensar a respeito de questões
como distribuição e organização do espaço38 daquelas instituições de Educação Infantil que
possuem Brinquedotecas instaladas em seu interior. Precisamos refletir sobre esta proposta, na
relação que há entre a instalação e uso da Brinquedoteca e os aspectos pedagógicos assumidos
pelas creches e pré-escolas. Também não podemos ignorar que há, nessa relação, processos de
decisão política e até conflitos para legitimação do poder.
A presença de uma Brinquedoteca dentro de instituições de Educação Infantil revela
também uma prática que controla os movimentos da criança pequena e paralelemente disciplina
o tempo educativo, sinalizando que, desde a tenra idade, ela precisa de um “ordenamento da
vida acadêmica” (ESCOLANO, 2001).
Assim como o tempo, o espaço precisa ser disciplinado. A Brinquedoteca, assim como
outros espaços da creche (ou pré-escola), precisa ser organizada para facilitar “a rotina das
tarefas e a economia do tempo”. Segundo o autor, essa “espacialização” dos espaços escolares
“[...] organiza minuciosamente os movimentos e gestos e faz com que a escola seja “um
continente de poder”. (ESCOLANO, 2001, p.28).
Entendemos que a presença de uma Brinquedoteca reforça aquilo que Escolano (2001)
chama de “setorialização”, onde “[...] pessoas e objetos se relacionam precisamente através de
sua separação no e pelo espaço” (p. 28, grifo nosso). É no espaço de Brinquedoteca que as
crianças têm acesso aos jogos e brinquedos, mas é pela existência deste espaço que, muitas
Utilizaremos o termo “espaço” neste trabalho tomando as contribuições de Viñao-Frago (1998), que entende o
que qualifica o espaço físico e o constitui como lugar é a sua ocupação, sua utilização: “A ocupação do espaço,
sua utilização, supõe sua constituição como lugar. O “salto qualitativo” que leva do espaço ao lugar é, pois, uma
construção. O espaço se projeta ou se imagina; o lugar se constrói. Constrói-se “a partir do fluir da vida” e a partir
do espaço como suporte; o espaço, portanto, está sempre disponível e disposto para converter-se em lugar, para
ser construído” (p.61). Assumimos esta perspectiva, já que o espaço não pode ser entendido de forma neutra, pois
ao tratar-se de construções social e cultural, o espaço expressa as relações sociais e culturais que nele se
desenvolvem.
38
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vezes, estes objetos e materiais são retirados da sala de referência da criança pequena. É no
espaço da Brinquedoteca que as crianças podem brincar (ao menos uma vez na semana, em um
esquema de rodizio), mas é pela existência deste espaço que, muitas vezes, os encontros entre
crianças de diferentes idades e de diferentes turmas fica restrito.
A chamada “setorialização” no e pelo espaço pode ser vista além das fronteiras da
Brinquedoteca, acontecendo em todos os espaços que constituem a creche (ou a pré-escola).
Esta setorialização nas instituições de Educação Infantil é tão consistente que pode ser sentida
na existência de espaços destinados somente para alimentação, somente para brincar, somente
para esperar (sim, há setores em que as crianças permanecem esperando: esperando pelos
familiares, esperando pela higiene e assim por diante!). Assim como há um “[...] “gabinete”
para o astrônomo, o engenheiro, o arqueólogo, o historiador ou o arquiteto” (ESCOLANO,
2001, p.31), há também na creche (ou pré-escola) um lugar para guardar os materiais lúdicos.
A sala de referência da criança é esvaziada em função da presença da Brinquedoteca.
Mesmo que a Brinquedoteca faça parte da educação informal39, quando ela é
incorporada pela creche (ou pré-escola) podemos nos deparar que com um projeto totalitário de
educação, com a alocação de crianças em grupos, definidos pela faixa etária e que ocupam este
espaço em momentos definidos pela professora, havendo lacunas, momentos específicos e
intervalos definidos para o brincar. Tal espaço, assim definido e assumido pelas professoras das
creches e pré-escolas, pode tornar-se “[...] un elemento déterminante en la conformacion de la
personalidad y mentalidad de los individuos y de los grupos40” (VIÑAO-FRAGO, 1996, p.64).
Para Viñao-Frago (2001), “[...] a instituição escolar e o ensino só merecem esse nome
quando se localizam ou se realizam num lugar específico. E, com isso, quero dizer num lugar
especificamente pensado, desenhado, construído e utilizado única e exclusivamente para esse
fim” (p.69). Assim, como a ocorre com a instituição escolar, parafrasearemos esta citação dos
autores para nos referirmos à Brinquedoteca, ao dizer que ela só merece esse nome quando se
realiza em um lugar especificamente pensado e utilizado único e exclusivamente com a
finalidade de oferecer um brincar livre, prazeroso e para o empréstimo de brinquedos e jogos.
Diferentes propostas, como sua incorporação por creches e pré-escolas seriam, agora,
parafraseando Jaume Trilla (1985) a negação da Brinquedoteca como lugar41, pois quando
instalada na creche:
39

Aspectos da educação informal será discutido ainda neste capítulo.

40

(...) um elemento, um fator chave na conformação da personalidade e mentalidades dos indivíduos e dos grupos.
Segundo Viñao-Frago (2001), “[...] o salto qualitativo que leva do espaço ao lugar é, pois, uma construção. O
espaço se projeta ou se imagina; o lugar se constrói. Constrói-se “a partir do fluir da vida”. (p.61).
41
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(...) es um lugar al que no se puede ir em cualquier momento del día, ni
cualquier día, ni em cualquier época del año. (...). La escuela tacitamente
define certo momentos, días y épocas para la enseñazana: la dosifica em el
tempo e le señal ritmos e alternancias. Uma terminologia específica – a veces,
jerga – da cuenta de ello: Faltas de asiduidad, retrasos, novillos, campanas,
dias lectivos, calendário escolar. (p.24 e 25)

Porém, a Brinquedoteca é aberta a todos públicos, de todas as idades, podendo ser
frequentada em qualquer momento do dia, em qualquer época do ano. Não há restrições, basta
o brincante sentir desejo de brincar livremente. Na Brinquedoteca não há momentos específicos
para o ensino, pois sua vocação não é esta, já que o lazer, o divertimento e o relaxamento
superam qualquer compromisso educacional. Também não possui calendário escolar ou
controle de assiduidade, ou seja, nenhuma destas características que são tão comuns às
instituições destinadas a educação formal.
Para Moacir Gadotti (2005), a educação formal é aquela que tem objetivos claros e
específicos, que “depende de uma matriz educacional centralizada como o currículo, com
estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional com órgãos
fiscalizadores dos ministérios da educação” (p.02). Assim como o espaço das escolas, o espaço
das pré-escolas e das creches promove uma educação intencional, marcada pela
intencionalidade, pela regularidade e pela sequencialidade (GADOTTI, 2005).
As pré-escolas e as creches se constituem como estabelecimentos educacionais
(públicos ou privados) que educam e cuidam das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade,
no período diurno, podendo ser ofertada em uma jornada integral ou parcial, sendo reguladas e
supervisionadas por órgão competente do sistema de ensino e submetidas a controle a social.
(BRASIL, 2013).
Ainda pelo ordenamento jurídico brasileiro (Constituição Federal de 1988 e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96), as creches e pré-escolas possuem
um caráter institucional e educacional diverso daquele que ocorre em contextos domésticos, em
programas alternativos à educação das crianças de zero a cinco anos de idade ou na educação
não-formal.
Enquanto espaço de educação formal, as pré-escolas e creches devem garantir que as
crianças vivenciem
(...) experiências variadas com as diversas linguagens, reconhecendo que o
mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente
marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo, é preciso
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valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis (Parecer CNE/CEB nº
20/2009, pág. 6)42.

4.3 Brinquedoteca: entre o formal ou o informal?
Para Trilla (2008), foi a partir do século XIX – quando a escolarização começou a se
generalizar – que o discurso pedagógico se concentrou cada vez mais na escola. Contudo, na
segunda metade do século XX, fatores43 sociais, econômicos e tecnológicos geraram “[...] por
um lado, novas necessidades educacionais e, por outro, suscitaram inéditas possibilidade
pedagógicas escolares que buscam satisfazer essas necessidades” (p. 19). Com isso,
proliferaram-se novos espaços educacionais, deslocados estritamente daquele realizado pela
escola, enquanto espaço da educação formal44.
Com o surgimento destes novos espaços, houve também a necessidade de novos
conceitos “[...] que dessem conta diretamente da extensão espacial ou institucional do fato
educativo, de seu deslocamento do escolar” (TRILLA, 2008, p. 26). Com isso, uma série de
conceitos surgiram, inclusive aquele que aqui merece nossa atenção: a educação informal.
Segundo Trilla (2008), a educação45 pode ocorrer “[...] na escola e na família, mas ela
também se verifica nas bibliotecas e nos museus, num processo de educação à distância e numa
Brinquedoteca”; [é possível que ocorram processos de educação] “[...] na rua, no cinema, vendo
televisão e navegando na internet, nas reuniões, nos jogos e brinquedos (mesmo que eles não
sejam chamados educativos ou didáticos) ” (p. 29).
Para este processo de educação que ocorre em uma Brinquedoteca, ou na leitura
recreativa de um romance, Trilla adotou uma terminologia já utilizada por Coombs (1975),
intitulada “educação informal”. Segundo Coombs (1975), citado por Trilla (2008, p.33), a
educação informal pode ser compreendida como “[...] um processo, que dura a vida inteira, em
que as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e modos de
discernimento por meio das experiências diárias e de sua relação com o meio”.

42

Parecer CNE/CEB nº 20/2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf. Acesso
em: 10 de abril de 2018.
43

Para maiores informações a respeito destes fatores, consultar Trilla (2008, p.19-21).

Segundo Coombs (1975) citado por Trilla (2008), a educação formal compreende “[...] o sistema educacional
altamente institucionalizado, cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado que vai dos primeiros
anos da escola primária até os últimos da universidade”. (Coombs apud Trilla, 2008, p. 32-33).
44

Para Trilla (2008, p.29), a educação “[...] é um fenômeno complexo, multiforme, disperso, heterogêneo,
permanente e quase onipresente”.
45
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No entanto, esta definição de educação informal criada por Coombs permitiu que Trilla
desenvolvesse observações adicionais, na busca de uma maior exatidão, levando-o a adotar dois
critérios: de diferenciação e de especificidade da função ou do processo educacional. Em
relação à educação informal, isso quer dizer que
[...] estaríamos diante de um caso de educação informal quando o processo
educacional ocorre indiferenciada e subordinadamente a outros processos
sociais, quando aquele está indissociavelmente mesclado a outras realidades
culturais, quando não emerge como algo diferente e predominante no curso
geral da ação em que o processo se verifica, quando é imanente a outros
propósitos, quando carece de um contorno nítido, quando se dá de maneira
difusa (TRILLA, 2008, p. 37).

Esse conceito criado por Trilla (2008) nos ajuda a pensar na quantidade de instituições,
atividades e meios que acolhem a educação informal. Temos, no âmbito do lazer, a
Brinquedoteca, uma instituição criada em torno do brinquedo e do brincar e que prioriza o
acesso aos meios cultural e social, longe de um sentido acadêmico.
Na Brinquedoteca, segundo Roucous (2007), as interações e práticas que jogadores
desenvolvem em torno do brincar são particularmente propícios para a educação informal, já
que elas são desenvolvidas sem intencionalidade, sem ter um objetivo educacional, voltadas
unicamente para o lazer e o entretenimento. As Brinquedotecas se enquadram na perspectiva
da oferta do lazer, pois, oferecem
[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou,
ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.
(DUMAZEDIER, 1973, p. 34)

Além do lazer e do entretenimento, o aspecto educativo informal é reforçado pela forma
como as Brinquedotecas se configuram, organizam e gerenciam a atividade lúdica (jogos e
brincadeiras). Questões como a flexibilidade, o acolhimento e a forma como os seus usuários
são acompanhados pelos brinquedistas é que mantêm essa informalidade, seja em atividades
lúdicas, ou durante as interações que ocorrem entre os vários profissionais e usuários, entre
crianças, adolescentes e adultos. (ROUCOUS, 2007)
Já o brinquedista tem um papel importante na Brinquedoteca, conferindo-lhe como
função oferecer atenção aos usuários deste equipamento, além de suporte para a promoção do
brincar e para a realização das interações entre seus usuários. Cabe ao brinquedista encontrar
formas de se relacionar com as crianças, percebendo neste público atitudes flexíveis para que
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possa auxiliá-los a construir, transformar ou modificar as experiências vivenciadas no espaço
da Brinquedoteca. Além disso, esta/e profissional busca, utilizando diversas oportunidades
presentes nas brincadeiras, permitir e facilitar a relação entre os jogadores (pais e filhos, avós e
netos, etc.), a fim de promover uma relação especial desenvolvida através do brincar, mas
também no brincar e permitindo o enriquecimento das relações interpessoais entre criança e
brinquedista, criança e adultos.
Para Roucous (2007), outra possibilidade conferida à Brinquedoteca é de permitir que
se veja “publicamente” as relações e interações estabelecidas entre pais e filhos, já que estas
geralmente ocorrem em casa ou em outros espaços especializados. Pela simples observação, os
pais têm a oportunidade de conhecerem outras práticas e estratégias familiares, outras formas
de interação entre pais e filhos, permitindo que estes identifiquem semelhanças, como também
as diferenças. Com isso, a Brinquedoteca favorece que todos os usuários apresentem suas
práticas, suas ideias, mas também que se abram para novas possibilidades ou, no sentido
inverso, que consolidem determinadas posições a respeito dos conflitos que vivenciam com os
filhos.
A Brinquedoteca também prova ser um espaço onde crianças, jovens e adultos
desenvolvem diferentes habilidades como comunicação, diálogo, socialização, de escolhas,
tomada de decisões, além da expressão simbólica. Há, ainda, aquelas Brinquedotecas que
partilham oficinas de construção de brinquedos e brincadeiras, de contação de histórias que
estimulam a criatividade e o pensamento narrativo. Além disso, seus frequentadores usufruem
das oportunidades de compartilharem, confrontarem e questionarem as experiências e práticas
vivenciadas nesta instituição. Então, todas estas situações e interações desenvolvidas na
Brinquedoteca conduzem a uma educação informal.
Segundo Roucous (2007), a educação informal também ocorre na relação entre os pais,
que muitas vezes acompanham seus filhos pequenos, ao oferecer um espaço e um tempo
reservados para que eles compartilhem atividades entre si, facilitando e estreitando as relações
familiares e garantindo o respeito a todos.
Ao apresentar somente a brincadeira, o lazer e o entretenimento, sem haver aí nenhuma
outra intenção, as Brinquedotecas possibilitam que crianças e adultos desenvolvam diferentes
habilidades cognitivas, afetivas, sociais e motoras, tornando a educação informal possível. Seja
no processo de acolhimento e de apoio realizado pelas (os) brinquedistas, ou durante o
compartilhamento das experiências entre os usuários da Brinquedoteca, cada qual contribui, de
alguma forma, para construir e reconstruir seu conhecimento, mas sempre de modo informal.
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Roucous (2007) entende que temos aí um grande desafio: o de aceitar esta perspectiva
da presença da aprendizagem informal nas Brinquedotecas. No caso das Brinquedotecas
incorporadas por instituições de Educação Infantil, vemos um grande esforço e o desejo de
aumentar os efeitos deste processo de educação, tirando-a da informalidade, e a inserindo no
campo da educação formal. Toda a riqueza desta instituição é então transformada em pequenas
sessões para a criança pequena, onde será exposta a objetivos, conteúdos, métodos para que
adquira um conhecimento especializado destinado ao aluno (e não mais à criança!).
Este equívoco quanto à função das Brinquedotecas pode estar associado à dificuldade
existente em dar destaque à especificidade deste equipamento, que está voltado unicamente
para a educação informal, bem como, pela tentação existente em enquadrar as Brinquedotecas
em outras estruturas como, por exemplo, aquelas voltadas para algum tipo de formação de seu
público.
Para Brougére (2002), a noção de educação informal é pouco construída, mas permite
introduzir a ideia essencial de que “[...] a educação pode acompanhar outras atividades sem ser
apresentada em sua estruturação ou finalidade. É romper com uma visão de educação que pode
ser apenas o resultado de um processo consciente e voluntário” (p.13). Para o pesquisador
francês (2005), a educação pode acompanhar diversas outras atividades e não somente aquelas
realizadas em instituições formais de ensino, sem fazer parte de um processo consciente e
deliberado.
Para Brougére e Bézille (2007) a noção de educação informal também pode ser
compreendida pelo aprendizado em situações relacionadas com a vida cotidiana e que, a priori,
não têm nada de educacional. Segundo os dois pesquisadores, aprendemos fora de lugares
projetados para isso, não havendo nenhuma finalidade educativa explícita, nenhum programa
formalizado, construído com base em objetivos educacionais ou havendo a presença de um
professor.
Segundo Bézille (2010), este tipo de educação é desenvolvido nas atividades cotidianas
através de intercâmbios/ trocas regulares entre os indivíduos, relacionados tanto com a vida
profissional, quanto com a vida familiar, com a vida em comunidade ou durante o lazer. Esta
forma de educação não obedece uma lógica estruturada e ocorre de forma não programada no
indivíduo e, em grande parte, de modo inconsciente. Aquelas atividades da vida cotidiana, como
o trabalho, o lazer, a vida em comunidade ou em família, permitem que as pessoas aprendam,
mesmo que tais situações (das mais comuns até as mais complexas) não tenham sido projetadas
com tal finalidade.
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No caso das Brinquedotecas que se encontram instaladas em instituições de Educação
Infantil, existe uma forte tendência em negar a presença da educação informal que está presente
na brincadeira, a fim de garantir que esta experiência lúdica envolva, claramente, um projeto
educativo e também rentável (para as empresas que oferecem este tipo de brinquedo).
As instituições de Educação Infantil, ao tentarem excessivamente formalizar o brincar
realizado nas Brinquedotecas, também podem produzir algum tipo de tensão ao destruírem a
motivação, a inciativa, o prazer de brincar existentes nas crianças pequenas. Outra tensão que
pode existir refere-se ao reconhecimento, pelas instituições de educação formal, daquilo que foi
aprendido informalmente pela criança, ou seja, em validar as aprendizagens anteriores ao
ingresso na escola.
Ao condicionar o brincar a objetivos educacionais em termos de aquisição de
determinados conteúdos, corre-se o risco da Brinquedoteca não garantir determinados aspectos
como a flexibilidade, a espontaneidade e a aleatoriedade. Como consequência, minimizam-se
os aspectos ligados à dimensão da educação informal, o que garante a especificidade da
Brinquedoteca. Com base nestas reflexões, seguimos nos perguntando sobre o que é e onde está
o brincar para refletir sobre o brincar nas creches e pré-escolas e o direito das crianças a esta
expressão.
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5. UM POUCO DE HISTÓRIA, UM POUCO DE DIREITO: onde está o brincar?

Em geral, segundo Ozzanne e Ozzane (2011), as comunidades em todo mundo afirmam
que as crianças têm como direito fundamental o brincar. No entanto, entendemos que esta
proposta também se valida através de políticas públicas e legislações que visam promover o
brincar, embora o tempo da infância esteja se tornando cada vez mais organizado e agendado,
através de uma configuração onde o dia-a-dia da criança pequena está repleto de atividades.
Para aquelas crianças que frequentam creches e pré-escolas, a situação não difere muito,
pois desde a mais tenra idade ela é exposta àquelas atividades ligadas à alfabetização ou à
matemática e, como consequência, têm seu tempo de brincar diminuído. Para Heaslip (2006),
esta sensação de que o brincar está sendo substituído (seja pela televisão, por atividades de
numéricas ou de alfabetização ou, ainda, por atividades extracurriculares) provoca “[...] um
medo genuíno de que as crianças estejam perdendo seu direito à infância” (p. 131).
Há também aquelas instituições de Educação Infantil em que os brinquedos e jogos
foram substituídos por mesas e cadeiras, tal qual como ocorre no Ensino Fundamental. A sala
de referência torna-se uma sala de aula, onde a professora é a única responsável pela tomada de
todas as decisões, cabendo à criança assumir o único papel que lhe cabe: o papel de aluno. De
fato, para entendermos qual foi a trajetória da Educação Infantil, para entendermos o motivo do
por que “está tudo como está”, neste quarto capítulo faremos uma breve exposição sobre a
trajetória histórica das Brinquedotecas no Brasil. Basicamente dialogaremos com Kramer
(1988; 2006); Kuhlmann Junior (1998); Andrade (2010); e Haddad (2002; 2006).
Em seguida, olharemos para o lugar que o brincar possui nas creches e pré-escolas, já
que a identidade da Educação Infantil ainda nos parece ser bastante móvel: pendendo ora para
o assistencialismo, ora para a escolarização e ora para recreação. Nossa conversa aqui se dará
com Peters (2009); Wood; (2014); e Bodrova (2008). Por fim, fecharemos este capítulo
retomando a questão do direito da criança brincar. Precisamos refletir, principalmente, a
respeito daquelas instituições que incorporam uma Brinquedoteca, restringindo esse direito de
brincar, mas sem esquecer que em nossa sociedade estamos avançando para um brincar –
enquanto condição de direito – que vem sendo transformado em um produto consumível e
vendido, basta ver a quantidade de espaços destinados ao brincar controlado por comerciantes
(OZANNE e OZZANE, 2011). Essencialmente, tomaremos aqui as contribuições de Lester e
Russel (2010).
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5.1 Educação Infantil no Brasil: o que a história nos conta?

Buscando a compreensão da motivação existente para a instalação de Brinquedotecas
no interior de creches e pré-escolas é necessário, neste momento, a realização de uma breve
incursão pela história do surgimento da Educação Infantil no Brasil. Conhecer um pouco desta
história permitirá a reflexão sobre o porque “tudo está como está”, ou seja, quais foram os
caminhos percorridos para a criação de lugares destinados para cuidar, para escolarizar, para
educar, enfim, para receber a criança pequena. Entendemos que as diferentes formas que as
instituições de Educação Infantil assumiram com o passar do tempo estão diretamente
relacionadas com as necessidades, desejos e principalmente interesses (políticos; religiosos;
pedagógicos; médicos; jurídicos, etc.) da sociedade civilizada em determinada época e
contexto.
No Brasil, até o início da República, pouco se fazia a favor da educação da criança
pequena. Neste período, inexistia uma legislação que as amparasse ou que assegurasse algum
tipo de atendimento educacional. Para tanto, neste período, as primeiras inciativas possuem um
cunho médico-sanitário, alimentar e assistencialista. Basicamente, no século XIX e no início
do século XX, marcado pela falta de compromisso com o desenvolvimento infantil e com os
direitos fundamentais da criança, as ações estavam voltadas à liberação da mulher para o
mercado de trabalho. (KRAMER, 1988)
Segundo Kuhlmann Junior (1998), a implantação de creches e jardins de infância no
Brasil, no final do século XIX e no início do século XX, foi marcada por algumas tendências:
a jurídico-policial (defendendo uma infância moralmente abandonada); a religiosa; e a médicohigienista (ambas com intenção de combater o alto índice de mortalidade infantil no interior
das famílias e nas instituições de atendimento à criança pequena).
Ainda segundo o autor, somente no início da década de 1920, devido: à crescente
industrialização no país; à formação de uma nova elite burguesa (que vem substituir a elite
cafeeira); ao agravamento do estado de miséria da população; à inserção da mulher no mercado
de trabalho; à presença do migrante europeu; e ao início das tensões entre patrões e operários é
que as creches passam a ser reivindicadas pela sociedade. Neste momento histórico, a oferta de
creches para atendimento da classe operária tinha um caráter de favor e não de dever social.
Naquela época, as creches funcionavam como local para a guarda de crianças pequenas,
estando sob a responsabilidade de profissionais da área da saúde, que tinham como objetivo
“[...] nutrir as crianças, promover a saúde e difundir normas rígidas de higiene, associando a
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pobreza à falta de conhecimentos de puericultura e abafando qualquer relação com as questões
econômicas e políticas do país” (ANDRADE, 2010, p.137).
Por volta das décadas de 1930 e 1940, o Estado passou a buscar financiamento junto a
órgãos privados, a fim de propagar programas que combatiam a mortalidade infantil,
priorizando a alimentação e a higiene das mulheres trabalhadoras e seus filhos. Estas duas
décadas (1930 e 1940) podem ser caracterizadas como a “fase de assistência social” no Brasil,
já que foram marcadas pelo paternalismo do Estado, que estava preocupado com a
sobrevivência das crianças da classe trabalhadora e a existência de uma mão de obra futura.
Este caráter paternalista, com ações voltadas para a diminuição da mortalidade infantil,
perdurou por muitos anos. Segundo Kramer (1988), mesmo com o fim do Estado Novo, o
paternalismo manteve ações de assistência social, em especial para as crianças carentes.
Na década de 1960, as creches passarão a ser reivindicadas para atender às necessidades
da classe trabalhadora, já que a maioria da população brasileira não possuía condições
satisfatórias de vida:
O baixo salário e a falta de extensão de serviços de infraestrutura urbana para
atender as necessidades sociais agravam a questão da creche que nessa altura
não é mais aceita apenas como uma ajuda filantrópica ou empresarial, mas
começa a ser reivindicada pela população mais pobre como necessidade de
mães que precisam trabalhar para a subsistência da família. (Oliveira, 1988,
p.48).

Na década de 1970, iniciam-se as discussões sobre a função social das creches, passando
a serem reconhecidas como uma instituição destinada à educação das crianças pequenas. Na
legislação de 1971 (Lei 5.692), mesmo com a determinação de que os sistemas de ensino velem
para que a criança pequena (inferior a 7 anos de idade) receba educação em escolas maternais,
jardins de infância ou instituição equivalente, a Educação Infantil continuou não sendo
assegurada ou ampliada pelo Estado. O atendimento para a criança pequena não era direito das
crianças nem dos pais e, muito menos, dever do Estado. (OLIVEIRA, 2002).
Segundo Kramer (2006), na década de 1970 tem-se o advento de políticas educacionais
para as crianças de 0-6 anos de idade e que partem na defesa de uma educação compensatória,
visando a “[...] compensação de carências culturais, deficiências linguísticas e defasagens
afetivas das crianças provenientes das camadas populares” (p.799).
Influenciados por orientações de agências internacionais e por programas
desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa, documentos oficiais do MEC
e pareceres do então Conselho Federal de Educação defendiam a ideia de que
a pré-escola poderia, por antecipação, salvar a escola dos problemas relativos
ao fracasso escolar. (KRAMER, 2006, p. 799).
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Ainda na década de 1970, ocorreu o ingresso das mulheres de classe média no mercado
de trabalho para compensar as perdas de poder aquisitivo da família como um todo (Haddad,
2002). Este fato fez com que aumentassem as reinvindicações por creches, já que esta passou a
ser entendida como um direito das mulheres trabalhadoras, o que também fez com que houvesse
um aumento significativo no número de creches e pré-escolas particulares no Brasil.
No entanto, segundo Kramer (2006), somente em 1974, o pré-escolar passou a receber
atenção do Estado com a criação da Coordenação de Educação Pré-Escolar (COEPRE), que
trazia propostas compensatórias e que serviram para impulsionar o debate a respeito da função
e do currículo da pré-escola. Na prática, a década de 1970 ficou marcada pela reivindicação de
mulheres operárias, grupos feministas e intelectuais por creches, lutando para que estas fossem
tidas como um direito dos trabalhadores e um dever do Estado. Como efeito destas
reivindicações, o Governo aumentou o número de creches por ele mantidas (Haddad, 2002),
onde o atendimento das crianças continuava sendo de ordem assistencialista.
A Educação Infantil, neste período, ficou marcada pela improvisação do espaço físico,
do material pedagógico e/ou da mão de obra em relação à criação de creches comunitárias
(desvinculadas do apoio governamental e mantidas pelas famílias das crianças) e de creches
municipais, e pela presença de profissionais leigos e de crianças maiores de 07 (sete)
(ROSEMBERG, 2002b).
A década de 1980 é marcada pela presença de diferentes setores da sociedade
(organizações não-governamentais, pesquisadores, acadêmicos, intelectuais, população civil)
reivindicando o direito da criança por uma educação de qualidade desde seu nascimento. Neste
mesmo período, a abordagem pedagógica utilizada nas instituições de atendimento à criança
pequena começa a ser questionada por técnicos e professores.
Como resposta às reivindicações, o Governo cria, no ano de 1981, o Programa Nacional
de Educação Pré-escolar, com ações que visavam à expansão do atendimento da criança a baixo
custo e defendendo uma pré-escola com objetivos em si mesma (ROSEMBERG, 2002b). Tais
propostas causaram grande insatisfação nas universidades, centros de pesquisa e sistemas de
ensino, que passaram a denunciar a precariedade de alternativas de baixo custo, exigindo uma
educação de qualidade para a criança pequena.
No entanto, a falta de clareza a respeito da especificidade da Educação Infantil
permanecia ainda no início da década de 1980, já que as creches se encontravam subordinadas
às Secretarias de Promoção Social ou da Assistência Social; e as pré-escolas, mesmo alocadas
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em Secretarias de Educação, tinham suas ações voltadas para a alfabetização, seguindo o
modelo escolar (Faria, 2002).
O maior ganho da década de 1980 foi desempenhado pelos movimentos sociais que
partiram na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e que resultaram na implantação
de suas principais reivindicações na Carta Constitucional de 1988. Neste momento, “[...] a
questão da creche é legitimada como extensão do direito universal à educação das crianças de
0 a 6 anos, espaço de Educação Infantil, complementar à educação familiar” (ANDRADE,
2010, p.146). Com a Constituição de 1988, a criança passa a ser concebida como sujeito de
direitos.
Após a aprovação da Constituição Federal de 1988 reafirmou-se, no Estatuto da Criança
e do Adolescente (1990) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394 de
1996), o direito à educação das crianças de zero a seis anos e dever do Estado em oferecer o
atendimento em creches e pré-escolas para este público. Entre os anos de 1994 e 1996, o
Ministério da Educação publicou uma série de documentos considerando a necessidade de
avançar na implementação das diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Educação
Infantil (1994). Entre eles, citamos: “Por uma política de formação do profissional de Educação
Infantil” (1994); “Educação Infantil no Brasil: situação atual” (1994); “Critérios para um
atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças” (1995); “Educação
Infantil: bibliografia anotada” (1995b); “Propostas pedagógicas e currículo em Educação
Infantil” (1996).
O que vemos no Brasil, durante este período, é o nascimento de uma política nacional
de Educação Infantil. Questões como a valorização da infância, a inserção da Educação Infantil,
como primeira etapa da Educação Básica, a exigência de formação adequada de professores
vêm para demonstrar um grande passo no sentido de superar o caráter assistencialista dos
programas de atendimento à criança pequena.
No final da década de 1990, temos a criação do Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998) e, nos anos 2000, temos a criação dos Parâmetros Nacionais de
Qualidade para Educação Infantil (2006) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI, 2009).
Segundo Kishimoto (2016), os Referenciais Curriculares de Educação Infantil, de 1998,
foram amplamente divulgados em processos formativos, o que tornou possível sua adoção na
elaboração de documentos curriculares nas escolas. Contudo, isso não ocorreu e ainda não
ocorre com as das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, embora seja um
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documento mais recente (do ano de 2009). Para a pesquisadora, aspectos como a deficiência na
formação continuada impedem a compreensão de que a brincadeira e as interações relacionamse “[...] com pessoas e conteúdos culturais, com o conhecimento de si e do outro, além de
proporcionar leitura do mundo, com uso das múltiplas linguagens, prevalecendo tradição do
brincar pobre, fragmentado, espontaneísta, sem ampliação do repertório cultural”
(KISHIMOTO, 2016, p. 03-04).
Sequencialmente temos, ainda, publicados os seguintes documentos pelo MEC:
“Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à educação”
(2006-a); “Parâmetros Nacionais de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil”
(2006-b); “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil” (2006c); e “Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil” (2006d). Já em 2012, tivemos a
publicação do manual de orientação pedagógica, intitulado “Brinquedos e Brincadeiras de
Creches”.
Por fim, uma das mais recentes mudanças na Educação Infantil ocorre quando o
Governo Federal aprova o Projeto de Lei 144/2005, em 25 de janeiro de 2006, onde o Ensino
Fundamental é ampliado de oito para nove anos. Esta lei dispõe que as crianças de seis anos
devem estar legalmente matriculadas no Ensino Fundamental, o que reduz o tempo de
permanência da criança na Educação Infantil, já que esta passa a atender crianças de zero a
cinco anos de idade. Segundo Campos et al (2011), essa nova organização da carreira escolar
foi adotada sem que houvesse antes nas creches e pré-escolas “[...] a garantia de condições de
infraestrutura, formação docente, diminuição de números de alunos por turma, adaptação de
currículos e materiais didáticas, entre outras, que permitissem uma transição menos acidentada
para o novo formato” (p.29).
Basicamente, é neste panorama que a Educação Infantil no Brasil ainda revela toda a
fragilidade de um campo que ainda se encontra em um momento de consolidação no cenário
educacional de nosso país. O que é certo é que se notam muitos avanços, embora a Educação
Infantil brasileira ainda seja marcada por “[...] inconsistências, incoerências, paralelismo e
descontinuidade nos serviços voltados a educação e cuidado infantil” (HADDAD, 2006.p.521).
Tais avanços ocorreram em grande parte, no âmbito da legislação, no entanto, nas
entrelinhas da Educação Infantil ainda vigoram concepções como de uma creche ou de uma
pré-escola como “extensão do lar” da criança pequena; como lugar destinado a garantir cuidado
e a assistência à criança enquanto a mãe trabalha ou como uma instituição preparadora para o
ingresso no Ensino Fundamental.
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Segundo pesquisas realizadas por Campos, Füllgraf e Wigers (2006), são as creches que
possuem a situação mais precária, principalmente em relação à infraestrutura material, “[...]
adotando rotinas rígidas baseadas quase exclusivamente em ações voltadas para alimentação,
higiene e contenção das crianças” (p.117). Já nas pré-escolas, para as pesquisadoras, encontramse melhores condições em relação à formação pessoal e infraestrutura material, contudo as
rotinas também são “[..] pouco flexíveis, são focalizadas em atividades de cunho escolar”
(p.118). Contudo, tanto nas creches quanto nas pré-escolas, as pesquisadoras constataram “[...]
grandes bloqueios na comunicação com as famílias, geralmente percebidas de forma negativa
e preconceituosa por parte das equipes das escolas e creches” (CAMPOS, FÜLLGRAF E
WIGERS, 2006, p. 117-118).
Já em uma pesquisa realizada por Campos (2011) em 147 instituições de Educação
Infantil em seis capitais brasileiras, durante o segundo semestre de 2009, verificou-se que “[...]
aspectos importantes de uma programação voltada para crianças nessas faixas etárias estão
sendo negligenciadas na maioria das instituições avaliadas” (p.47). Basicamente esta pesquisa
revelou que as creches e pré-escolas necessitam “[...] pré-condições de infraestrutura mais
adequadas, melhor orientação, formação continuadas do pessoal – o que inclui gestores e
equipes técnicas das secretarias – e sistemas de supervisão mais eficientes” (CAMPOS, 2011,
p48).
Embora avanços legais tenham sido introduzidos com a Constituição Federal de 1988 e
com a Lei de Diretrizes de Bases de 1996, para Campos et al (2011) muitas das diretrizes (como
expansão do acesso, orientações legais que definem padrões de atendimento para creches e préescolas) não estão plenamente traduzidas na prática, principalmente no caso das creches. Além
disso há, segundo Campos et al (2011), um debate que precisa ser realizado e que diz respeito
ao tipo de currículo que deve ser adotado na Educação Infantil. As propostas em relação ao
currículo se diferenciam principalmente em relação “[...] ao espaço que deve ser reservado para
as brincadeiras, as atividades criativas e a livre expressão da criança, em comparação com as
atividades dirigidas de leitura e escrita e ensino de conteúdos curriculares” (CAMPOS et al,
2011, p. 30).
Para Kishimoto (2016), o tema currículo começa a ter visibilidade, embora fraca, no
final da década de 1970 e início dos anos de 1980, principalmente em decorrência da criação
de órgãos estaduais, municipais e federal, responsáveis pela Educação Infantil. Segundo a
pesquisadora, neste período, “[... prevaleciam reflexões sobre funções das instituições de
Educação Infantil e explicitação de projetos pedagógicos determinando expansão de creches e
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pré-escolas públicas, sem preparação de profissionais e falta de infraestrutura para atendimento
de crianças pequenas” (p. 01-02).
Nos anos de 1990, segundo Kishimoto (2016), com base em um diagnóstico realizado
pelo MEC em 1996 (BRASIL, 1996), a maioria das creches no Brasil ainda não possuía uma
proposta curricular e o termo currículo ainda não fazia parte do vocabulário adotado pela
Educação Infantil. Essa situação começou a mudar com a divulgação dos Referenciais
Curriculares de Educação Infantil (de 1998) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil (de 2009).

5.2 O brincar no cotidiano das creches e pré-escolas

A identidade móvel da Educação Infantil (que pende ora para o assistencialismo, ora
para escolarização e ora para recreação) pode ser detectada a partir das escolhas feitas a respeito
dos usos do brincar: embora geralmente a educação das crianças pequenas seja organizada para
promover algum tipo de aprendizagem através das brincadeiras, há também no contexto da
Educação Infantil momentos específicos para brincar e momentos para aprender, muitas vezes
separados no espaço e no tempo. A roda de conversa, contação de histórias, atividades de artes
são vistas como práticas ligadas ao ensino e, portanto, que proporcionam algum tipo de
aprendizagem. Já o brincar é posto de lado, ficando destinado para os momentos livres, ou
quando a criança termina alguma atividade, funcionando somente como recreação.
Segundo Peters (2009), para que se cumpra o papel pedagógico da brincadeira, é comum
às professoras utilizarem o brincar “[...] como um modo de cativar o aluno para se envolver em
determinadas atividades, disfarçando sua real intenção de trabalhar determinados conteúdos”
(p. 32). Há também práticas onde as professoras acabam não intervindo na brincadeira livre da
criança para evitar a perda do seu sentido lúdico. Para Peters (2009, p.32), esta prática pode
“[...] implicar em uma perspectiva espontaneísta de educação sem comprometimento com a
promoção do desenvolvimento”.
Já Wood (2014) entende que o brincar livre, quando iniciado pela criança, pode ser
educativo, mas poderá ser desvalorizado pela professora se seus efeitos e resultados não
estiverem relacionados com os objetivos que ela definiu previamente. Isso demonstra, segundo
Wood (2014), que quanto mais as intenções e objetivos dos adultos se encontram em primeiro
plano, é menos provável que as atividades mantenham elementos do brincar ou que atendam o
propósito das crianças.
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De fato, chegar a um consenso entre o brincar livre e o brincar dirigido pelo adulto é
bastante complexo e pode constituir mais um problema para as professoras, já que é bastante
difícil integrar os planos que a criança possui àqueles que os adultos possuem. A tensão aqui
presente diz respeito à preocupação das professoras em alcançarem determinados objetivos, ao
passo que as crianças podem estar mais preocupadas com objetivos que são de interesse direto
para o seu brincar (WOOD, 2014). Como solução, entende-se que as práticas de avaliação
precisam ter um foco duplo: primeiramente, nos objetivos das crianças quando elas brincam e,
em segundo lugar, nos objetivos e metas que adulto tem em mente quando planeja o brincar e
a interação de crianças em diferentes contextos.
Entendemos que a abordagem Vigotskiana ajuda, de certo modo, a romper com aquela
ideia de que a principal missão das instituições de Educação Infantil deve ser a de apoiar, desde
cedo, a aprendizagem acadêmica. Quando temos os principais elementos do brincar definidos
por Vigotski (2008) – situação imaginária, papéis e regras – ausentes ou pouco desenvolvidos
nas instituições de Educação Infantil, as mesmas podem não servir como uma fonte de
desenvolvimento da criança ou nem mesmo criar uma zona de desenvolvimento iminente
(WOOD, 2014)
Não é necessário acelerarmos e encurtarmos o prazo da infância, transformando a
criança da Educação Infantil em um aluno do Ensino Fundamental. O que é esperado é que a
criança pequena fique imersa em atividades que são próprias da Infância: a brincadeira, a
pintura, o faz-de-conta, o desenho, a socialização, a interação com seus pares e com os adultos...
Para Kishimoto (2016), o brincar complexo46 e de qualidade, exige um tempo maior que
se prolongue por dias, semanas e meses, o que não parece fazer parte do repertório de ação das
crianças da Educação Infantil. Segundo a pesquisadora (2016), nas creches e pré-escolas
brasileiras ainda há o predomínio do brincar repetitivo sobre a mesma temática e com pequena
duração, “[...] sem a produção de cenários imaginários e papéis diversos assumidos pelas
crianças ou substituição de objetos, com uso da linguagem verbal e não verbal” (p.19).
Bodrova (2008), apoiada em Vigotski, entende como necessário a realização de uma
intervenção sistêmica no brincar a fim de fornecer os andaimes47 para que as crianças em idade
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Brincar complexo: requer tempo prolongado, uso de objetos substitutivos, vários parceiros e papéis
desempenhados (KISHIMOTO, 2016, p.19).
Segundo Bodrova e Leong (2011), o termo “andaime” não faz parte dos termos iniciais utilizados por Vigotski.
Este termo foi introduzido por Jerome Bruner, quarenta anos após a morte de Vigotski. De acordo com Bodrova e
Leong (2011), Bruner utiliza o termo “andaime” para o processo da transição da assistência dado pela professora
para a independência da criança pequena. Ou seja, os andaimes consistem na libertação gradual de
responsabilidade da professora para a criança, resultando em uma criança responsável por seu próprio desempenho.
47
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de creche e de pré-escola se desenvolvam. Sua proposta é a utilização de estratégias específicas
oferecendo para a criança pequena brinquedos e adereços para uso de forma simbólica,
desenvolvimento de cenários consistentes e prolongados para a realização do brincar, além de
conduzir a criança para que seja capaz de assumir ou representar um papel/personagem durante
a brincadeira, bem como ser capaz de seguir, de forma consistente, as regras que determinam o
que cada personagem pode ou não fazer.
A respeito da utilização de brinquedos e adereços de forma simbólica, Bodrova (2008)
entende que muitas crianças em idade pré-escolar crescem utilizando brinquedos extremamente
realistas, com um tempo rígido para vivenciar o conceito de fingir/simular. Para essas crianças,
Bodrova (2008) esclarece que a professora precisa oferecer diferentes modelos de como usar
adereços e brinquedos de forma simbólica, ampliando gradualmente o reportório para inúmeras
formas de uso para o mesmo objeto.
Em relação ao desenvolvimento de cenários consistentes e prolongados para a realização
do jogo, Bodrova (2008) esclarece que, muitas vezes, as crianças não possuem conhecimento
suficiente para construir seus cenários para as brincadeiras de faz-de-conta como, por exemplo,
de “casinha” ou “hospital/médico”. Para a construção destes cenários é necessário que a criança
pequena possua conhecimento dos papéis e das ações que cada um destes papéis possui na
brincadeira. Segundo Bodrova (2008), para construir este conhecimento, as professoras podem
utilizar viagens de campo, convidar palestrantes (como médicos, enfermeiros, etc.), mostrar
vídeos ou contar histórias, a fim de que a criança pequena compreenda a descrição de cada um
destes personagens e as atividades que elas exercem e as formas como interagem. Deste modo,
ao compreender de forma clara os atributos que caracterizam cada um dos personagens, a
criança poderá reproduzir o conteúdo das histórias e modelar os cenários no jogo.
Para ser capaz de seguir de forma consistente regras que determinam o que cada
personagem pode ou não fazer; Bodrova (2008) entende que a professora precisa explicar o
propósito de cada um dos comportamentos, as sequências, a causa e o efeito da relação entre
estes diferentes comportamentos, pois as regras do jogo baseiam-se na lógica de situações da
vida real. No entanto, este “script” fornecido pela professora não deve manter as crianças em
comportamentos regulados somente pelo adulto. Neste caso, a criança pequena utiliza os
modelos fornecidos pelas professoras, mas também constrói seus próprios papéis e regras,
podendo, ou não, requerer o apoio do adulto.

Essa liberação gradual de responsabilidade é realizada continuamente, diminuindo o grau de assistência fornecido
pela professora, sem alterar a própria tarefa de aprendizagem (BODROVA E LEONG, 2011).
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Outra forma sugerida por Bodrova (2008) é de ensinar as crianças se planejarem com
antecedência, onde a professora pergunta o que elas querem jogar e as incentivando a discutirem
a escolha dos papéis com seus pares, a detalharem o cenário que será utilizado no jogo,
incluindo aí a definição dos adereços/fantasias ou se precisam assumir um papel diferente. Para
Bodrova (2008), ao fazerem o planejamento dos passos necessários para a realização de um
jogo, a professora também direciona a atenção das crianças para a existência de regras.
Este processo de planejamento pode ocorrer via oral, mas a pesquisadora Bodrova
(2008) não descarta a possibilidade das crianças realizarem desenhos, pensando nos detalhes a
respeito do cenário. A presença de um lembrete para ajudar as crianças a regularizarem algumas
regras e comportamentos também é válida, já que uma criança, tendo uma imagem de uma
princesa com seu nome sobre ele, é bastante difícil que outra criança tente se apropriar desta
função. Desta forma, através dos planos de brincadeira, as crianças também aprendem a respeito
dos propósitos comunicativos e instrumentais da língua escrita, inserindo-as em
comportamentos de alfabetização48. (BODROVA, 2008)
Segundo Bodrova et al (2013), muitas professoras em salas de primeira infância não
fornecem muito apoio necessário para o brincar, resultando em crianças que não conseguem
progredir, mas que regridem em formas mais primitivas de brincadeiras. Ou seja, quando os
principais elementos do brincar definidos por Vigotski estão menos especificados ou
desenvolvidos, este se torna cada vez menos uma fonte fértil para o desenvolvimento da criança
pequena.
Contudo, não basta apenas que as professoras ofereçam para a criança pequena tempo,
espaço e adereços para que brinquem. Ao assumirmos o brincar como uma atividade
eminentemente sociocultural é preciso que o adulto assuma um papel que seja capaz de envolver
as crianças na brincadeira, oferecendo suporte para que ela se desenvolva. Em outras palavras,
é preciso criar mecanismos para que a progressão para a zona de desenvolvimento iminente49
ocorra, evitando que a criança pequena fique “congelada” no mesmo nível ao longo da primeira
infância. Espera-se com isso que os ambientes educacionais como creches e pré-escolas não
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Segundo Kishimoto (2016), um aspecto polêmico e recorrente na educação infantil brasileira é a ausência da
alfabetização, “que se oculta como um tabu, criando barreiras para a inserção da criança no mundo letrado. Não
se entende alfabetização como amplo processo que inclui brincadeira e interações e acompanha a criança desde
seu nascimento, como leitura do mundo, até a aquisição sistemática de códigos da cultura relacionados à escrita,
leitura e cálculo! ” (p. 04).
49

É importante lembrar que, segundo Vigotski (1978), o conceito de Zona de Desenvolvimento Iminente é
aplicável apenas na medida em que o desenvolvimento pode ser influenciado pela aprendizagem.
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sejam vistos apena como locais pedagógicos para a instrução e enculturação 50, mas também
locais em que as crianças constroem suas próprias identidades, regras, rotinas e significados
(WOOD, 2014).
Para que isso ocorra, Rinaldi (1999) propõe uma educação desafiadora que está baseada
na escuta da criança denominada “currículo emergente”. No currículo emergente, os conteúdos
“emergem” dos interesses e das falas das crianças. Segundo Kishimoto (2016), a emergência
dos conteúdos tem criado ansiedade naquelas professoras que “[...] se habituaram na reprodução
de práticas de programas definidos previamente antes do início do ano” (p.09). Ainda, segundo
a pesquisadora, há aquelas professoras que temem a chamada “antecipação da escolaridade” e
que acabam por se afastar “[...] de qualquer ação que vise o uso de conteúdos para ampliação
dos conhecimentos, gerando práticas fragmentadas e sem complexidade, impedindo o direito à
educação de qualidade” (KISHIMOTO, 2016, p. 09).
Para Kishimoto (2016), adotar a experiência de cada criança como ponto de partida “[...]
requer a compreensão de que cada uma dispõe de conhecimentos próprios, conforme sua
experiência prévia, de vivência em diferentes famílias, com etnias, classes sociais, de gênero e
requer formas educativas diversas para atender seus interesses e necessidades” (p.10).
O significado de experiência adotado por Kishimoto (2016) provém de Dewey (1978),
que entende que toda aprendizagem “[...] deve ser integrada à vida, isto é, adquirida em uma
experiência real de vida, onde o que for aprendido tenha o mesmo lugar e função que tem na
vida” (p. 36). Segundo Teixeira (1978), Dewey (1978) concebe a experiência com sendo parte
da natureza humana, “[...] uma forma de interação, pela qual dois elementos que nela entram –
situação e agente – são modificados” (p.14). Tomemos como exemplo o ato ou situação de
jogar bola:
[...] tanto a criança, como sendo o agente, que age pegando uma bola e
jogando-a no chão, como a bola que rola, ambos sofrem mudanças - o que age
e o que é movido. Enquanto a bola que rola ao ser jogada no chão não deixa
de ser objeto- bola, a criança, ao passar pela experiência, pela reflexão em
torno do movimento da bola de borracha que rola pelo chão, modifica-se
reconstruindo sua experiência anterior, ao perceber que a bola rola, mas a
colher que cai no chão, não rola. (KISHIMOTO, 2016, p.07)

Esse exemplo demonstra que o fato de conhecer uma coisa, “[...] importa em uma
alteração simultânea no agente do conhecimento e na coisa conhecida. Essas duas existências
Entendemos enculturação como “[...] o processo através do qual uma pessoa aprende as exigências da cultura
na qual ela está inserida, e adquire valores e comportamentos que são tidos como apropriados ou necessários
naquela cultura”. Enculturação. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Encultura%C3%A7%C3%A3o.
Acesso em: 28 de junho de 2017.
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se modificam, porque se modificaram as relações que existiam entre elas” (TEIXEIRA, 1978,
p. 14). Através daquela experiência de jogar a bola há uma transformação que altera, em certo
aspecto, o mundo em que a criança vive.
Por esse motivo, Dewey (1978) afirma que vida, experiência e aprendizagem não podem
se separar, já que “[...] simultaneamente vivemos, experimentamos e aprendemos”
(TEIXEIRA, 1978, p. 16). Contudo, não podemos esquecer que existe uma educação formal e
direta para infância “para fornecer aquilo que a vida, diretamente, não pode
ministrar”(TEIXEIRA, 1978, p. 17).
Dewey (1978) nos faz um alerta sobre os perigos dessa organização, que ao invés de
educação51 “[...] esteja aí a obrigar a criança a deveres insípidos e contraproducentes. Que a
escola, deslembrada da sua função se torne um fim e si mesma, fornecendo aos alunos um
material de instrução que é da escola, mas não da vida” (TEIXEIRA, 1978, p. 20)..
Este alerta de Dewey também serve para pensarmos a respeito do brincar desenvolvido
em muitas creches e pré-escolas, que ao invés de proporcionar uma brincadeira como “[...] voz
da criança, como linguagem que expressa o seu ponto de vista, suas necessidades, interesses e
opiniões contribui para indicar como ela vê o mundo que a rodeia, pelo gesto, pela voz, pelo
desenho, pela música, pelas cem linguagens como postula Malaguzzi” (KISHIMOTO, 2016,
p.12), opta por atulhar “[...] a cabeça da criança de coisas inúteis e estúpidas, não relacionadas
com a vida nem com a própria realidade” (TEIXEIRA, 1978, p. 21).
Não queremos aqui negar o lugar importante que o brincar possui nas instituições de
Educação Infantil, mas entendemos ser necessário romper com discursos e armadilhas que
transformam o brincar em uma série de exercícios para a criança pequena realizar – tornandoo “um esplêndido exemplar de “bicho ensinado” – mas que, na verdade, não possuem nenhuma
relação com brincar ou com atividade lúdica.
Trata-se, segundo Brougére (1998), de uma maneira doce de transmitir informações para
as crianças de uma forma que se assemelhe ao brincar e não como trabalho. A criança pequena
é “enganada” para que trabalhe sem se dar conta disso. No entanto, “não se trata de um jogo,
só guarda sua aparência” (p.55). Ou seja, durante este tipo de brincadeira, a criança está sujeita
“[...] a estímulos muito específicos que despertem respostas certas e definidas” (TEIXEIRA,

Segundo Teixeira (1978, p.17) Dewey define a educação como “[...] o processo de reconstrução e reorganização
da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habituamos a melhor o curso
de nossas experiências futuras”.
51
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1978, p. 26), onde a professora age “propositadamente no sentido de dirigir a atividade alheia”.
Contudo, para Teixeira (1978), não é assim que se dirige uma criança, já que
Na maioria desses casos, uma superioridade física ou moral força a prática do
ato desejado pelo adulto. Mas ninguém pode assegurar o perfeito resultado
educativo dessa obediência. Perde-se a oportunidade de fazer que o educando,
por sua própria disposição, participe do ato, e dê assim, ao seu modo de agir
uma direção intrínseca e persistente. O verdadeiro meio de direção, ou
controle social das atividades dos educandos é sua participação com outras
pessoas em atividades comuns, cujo sentido e finalidade eles adotem
plenamente” (p. 26-27).

Segundo Brougére (1998), no contexto francês o brincar não é suprimido, mas é
limitado, centrando o objetivo das creches e pré-escolas nas noções de aprendizagem. Neste
caso, o brincar continua sendo limitado a um modelo educativo, se relacionando mais
fortemente com a escola primária, o que reforça a necessidade de adaptá-lo “[...] às necessidades
de uma pedagogia que rejeita o jogo espontâneo da criança” (p.123).
Investigando o discurso das professoras sobre a presença do brincar nas escolas
maternais francesas, o pesquisador pontua que o maior obstáculo encontrado pelas professoras
para deixarem as crianças livres é a preocupação de que não estejam cumprindo com suas
funções. Cabe então, à professora, trazer constantemente essa dimensão pedagógica do brincar
pela qual ela estima ser paga. O status conferido ao brincar é como um suporte para a realização
de aprendizagens, sendo dirigido, frequentemente, pela professora. Trata-se de utilizar o brincar
para preparar as condições necessárias para qualquer futura aprendizagem e, de preferência,
“[...] ainda mais rapidamente porque essa base será sólida” (BROUGÉRE, 1998, p. 183).
Com esta justificativa, muitas instituições de Educação Infantil expõem a criança
pequena a um universo de cores, luzes, letras, sílabas do alfabeto e números, reconhecendo seu
valor e conteúdo educacionais. E será assim desde seu nascimento até o ingresso no Ensino
Fundamental: a criança pequena será exposta a jogos e brinquedos que permitam que a
professora de Educação Infantil explore conteúdos pedagógicos, transformando-os em puros
materiais de aprendizagem. Mas para Brougére (1998, p.183), “[...] quando não há mais prazer,
não há mais jogo. O jogo é espontâneo e não é uma perda de tempo. Trata-se de uma atividade
séria marcada de verdade para a criança em um compromisso efetivo e intelectual que lhe
demandam, às vezes, muitos esforços”.
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5.3 E o direito da criança pequena brincar, como fica?

Em termos legais, o direito de a criança brincar é reconhecido desde 1959, com a
Declaração Universal dos Direitos da Criança. No Brasil, o direito ao brincar também é
reconhecido em diversos documentos legais como a Carta Magna Brasileira (Constituição de
1988); o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 1990); e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394 de 1996). Embora tenhamos tido avanços em relação ao
direito da criança brincar, há ainda interpretações restritivas a respeito do brincar e que acabam
por menosprezar as orientações contidas nas legislações. Até porque a noção de direitos da
criança é ainda bastante complexa, sujeita a inúmeros debates entre a área acadêmica e a
política. No entanto, é necessário reconhecer que as legislações vigentes têm exercido forte
influência na propagação de melhorias dos serviços voltados para a criança e na atenção das
condições da infância.
Para Lester e Russel (2014), há uma crescente inquietação a respeito da homogeneização
sobre o que significa “ser criança”. Para os dois pesquisadores há uma lente que vê as crianças
como indivíduos imaturos, que passam por determinados períodos de aprendizagem para então
tornarem-se adultos independentes, autônomos e autossuficientes. Esta lente revela um olhar
que entendemos aqui como “senso comum” e que, bem ou mal, fornece um modelo de criança
propício para a elaboração de políticas públicas, para criação de instituições de Educação
Infantil e para a propagação de práticas pedagógicas.
Ainda para os dois pesquisadores (2014), a questão do direito de brincar, dentro de um
quadro bastante amplo de direitos da criança, possui alguma irregularidade, já que direitos como
participação, proteção e provisão52 podem ser incorporados em legislações, políticas públicas e
práticas institucionais. No entanto, o brincar não pode ser dado ou fornecido. Os dois
pesquisadores entendem que o brincar é co-criado por meio do encontro de corpos e materiais,
de modo não prescritivo, já que não possui nenhum aviso prévio daquilo que ele pode se tornar
(LESTER e RUSSEL, 2014).
Para Lester e Russel (2010), crianças que se encontram em situações de estresse severo
(violência, medo, discriminação, abuso, pressão acadêmica excessiva, ambientes inseguros ou
tóxicos, escassez de alimento e de água, etc.) têm sua capacidade para participar de brincadeiras
significativamente diminuídas. Para tanto, o direito de brincar é tão amplo, que exige a garantia

52

No sentido de sobrevivência e desenvolvimento.
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de ambientes social e físico adequados. Isso quer dizer que quando estes ambientes são
violados, a capacidade de brincar da criança também sofre um impacto.
Os adultos precisam garantir que ambientes físicos e sociais suportem o brincar da
criança, caso contrário, questões como bem-estar e desenvolvimento podem ser
comprometidos. Para Lester e Russel (2010), deve-se evitar a tentação de ver o brincar como
uma atividade frívola, restringindo-o, controlando-o ou apropriando-se dele como um
mecanismo para aprendizagem. Espera-se que o brincar dentro de instituições de Educação
Infantil seja reconhecido, respeitado e promovido como um direito da criança pequena.
Lester e Russel (2010) entendem que o brincar é, sem dúvidas, uma das questões mais
interessantes da infância, já que inclui as atividades que as crianças desempenham e que não
são controladas pelos adultos. Esta questão do controle do brincar produz um grande desafio
para as creches e pré-escolas e também para o Estado: Como podemos garantir o direito de a
criança brincar em espaços controlados pelos adultos? Com inserir o brincar na vida diária das
crianças, para que elas mantenham o controle desta atividade tão própria da infância?
Reconhecer a importância do brincar na vida das crianças é o primeiro alicerce para que
ele seja respeitado e promovido como um direito. Isso quer dizer que as instituições de
Educação Infantil precisam de boa compreensão da natureza e dos benefícios do brincar. Se,
entendemos que o brincar faz parte do cotidiano das crianças que frequentam creches e préescolas, respeitar o direito ao brincar significa a permissão para que a criança pequena tenha
pleno acesso ao gozo de seus direitos.
Reconhecida sua importância, é necessário que o brincar seja promovido, ou seja, que
sejam encontrados formas e meios para que a criança pequena brinque em um universo, onde
muitas vezes, priorizam-se desejos, vontades e planos do adulto e que acabam por atropelar o
direito delas brincarem. Para Lester e Russel (2010), a promoção pode envolver questões como
assegurar que as condições sejam favoráveis para as crianças brincarem. Os dois pesquisadores
entendem que não é de exclusiva a responsabilidade do Estado respeitar o direito das crianças
a brincarem. Cabe também aos adultos promover brincadeiras, ao invés de ignorá-las ou
obstruí-las.
As formas em que os espaços das creches e pré-escolas são organizados estabelecem e
determinam um sentido de ordem, incutindo na criança pequena certas maneiras e determinados
padrões de ser e de agir, de acordo com as expectativas do adulto. Segundo Lester e Russel
(2010), essas expectativas não só controlam as ações das crianças, mas também ordenam as
crianças a regularem o seu próprio comportamento. Por isso, é esperado que os espaços das
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creches e pré-escolas garantam que o brincar da criança aconteça, de modo que ela não se
restrinja somente a uma ida até a Brinquedoteca, até o parque ou ao tanque de areia. Contudo,
muitas vezes no cotidiano das creches e pré-escolas, a rotina diária faz com que as necessidades
da criança pequena em relação às brincadeiras não sejam reconhecidas ou relegadas a um
segundo plano.
Na pior das hipóteses, a Educação Infantil torna-se focada em metas acadêmicas e na
aprendizagem de conteúdos, em detrimento da participação da criança em brincadeiras. Ou seja,
preparar a criança pequena para ingresso no Ensino Fundamental é, muitas vezes, considerado
mais importante do que proteger seu direito ao brincar livre. É provável que a intenção de
“facilitar” o desempenho escolar esteja mais próxima das atividades que devem ser
desenvolvidas com as crianças da Educação Infantil.
A legislação existente (Declaração Universal dos Direitos da Criança, Constituição de
1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996) deve servir como um guia para os governos e para todos aqueles que fazem
a Educação Infantil brasileira a fim de garantir um direito básico da criança, que é parte central
de sua vida, o direito de brincar. Este direito de jogar permite a construção de uma infância livre
da obrigação de trabalhar, embora o permanecer na escola pode significar trabalhar e não
brincar.
No caso da Educação Infantil, muitas vezes a brincadeira é convertida em
“aprendizagem” ou em “aceitação de responsabilidades”. No entanto, o brincar se relaciona
com outros conceitos como, por exemplo, o descanso das funções e das responsabilidades que
são impostas à criança pequena. Em muitos casos, a supressão da atividade lúdica vem quando
as crianças estão sobrecarregadas com trabalhos de casa ou de trabalhos em casa.
Longe de discutir a dicotomia existente entre trabalho e brincar, entendemos que o
oposto de brincar não é trabalhar, mas sim a falta, a ausência do brincar. Basta observarmos o
cotidiano das crianças e ver que nele foi estabelecido “hora para estudar”, “hora para lanchar”,
“hora para descansar”, “hora para brincar”, sugerindo como se a criança estivesse internamente
dividida em frações de horas, minutos e segundos. É como se houvesse uma parte da criança
que funcionasse para a obrigação, uma parte para o estudo, para a tarefa e o trabalho e outra
parte para o prazer, para momentos de distração e para o ócio (MORENO, 2008). Porém, pensar
a respeito do direito de brincar pede que consideremos a vida criança de forma holística e,
principalmente, escutemos suas próprias perspectivas sobre assuntos que lhe afetam
(FRONCZEK, 2009).
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No exercício de seus direitos e também para melhorar a qualidade dos serviços
oferecidos em instituições de Educação Infantil, é esperado que a criança pequena seja ouvida,
que se disponha de mais materiais e instalações apropriadas para a realização de brincadeiras,
para poder experimentar, ensaiar, provar, inventar, testar, vivenciar experiências diversificadas,
além de reconhecer o espaço da creche e/ou da pré-escola como um local de encontro com o
outro, de fazer e estreitar amizades, de criar vínculos, de jogar, de cantar, de dançar, de pintar,
de formar grupos, de participar de atividades culturais, de explorar o mundo por sua própria
conta. A criança pequena tem direito de brincar, de desenvolver sua fantasia e imaginação, de
criar e apreciar obras de arte, de ter vez e voz, de tomar decisões segundo seus próprios objetivos
e prioridades, conforme suas próprias habilidades e desenvolvimento.
Há uma discussão mais ampla, realizada por Papeschi e Trimarchi (2007), para os quais
quando os direitos da criança são respeitados, ela aprenderá a respeitar os direitos dos demais.
Se oferecemos uma Educação Infantil que não respeita os direitos da criança pequena, ela
poderá nunca saber, no futuro, o que significa ser respeitado e respeitar:
Si se enseña al niño a expresar egoísmo, prejuicios, racismo (no sólo contra
grupos étnicos diferentes, sino también contra ideas diferentes), si se ofrece al
niño la violencia psicológica como modelo de conducta y como modo de
resolver los problemas, si se enseña al niño a ver las relaciones interpersonales
solamente como un instrumento para el beneficio personal, si se enseña al niño
a alcanzar el éxito para que ser considerado “importante” y otras cosas por el
estilo, significa que estamos educando al niño a no respetar ni sus propios
derechos ni los de los demás. ( p.107).

Para Papeschi e Trimarchi (2007), o respeito aos direitos humanos é resultado da
educação, dos princípios que inculcamos na mente das crianças e das habilidades que nós
mesmos cultivamos. As pesquisadoras defendem o direito de a criança brincar, de ser feliz, de
expressar suas próprias opiniões e pensamentos e ter respeitada a sua dignidade. Partindo deste
princípio, é necessário entender que quando falamos em Educação Infantil, estamos falando de
educar e não somente de instruir a criança pequena. Educar não é o mesmo que instruir. A
instrução compreende a disposição do cérebro em aprender direitos humanos, no entanto, a
educação compreende promover a experiência em direitos humanos.
Embora a importância de brincar na vida da criança pequena tenha sido reconhecida
desde longa data pela comunidade internacional, no caso brasileiro ainda é preocupante, dado
o pobre reconhecimento deste direito em suas vidas. A visibilidade deste fato está na falta de
investimentos em brinquedos, materiais e estruturas adequadas para que a criança exerça este
seu direito.
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Garantir o direito de brincar é fundamental para a promoção da qualidade da infância,
para garantir seu desenvolvimento (físico, emocional, social, cognitivo...), para promover a
resiliência, a criatividade, a imaginação, a autoconfiança, para desenvolver a criatividade,
competências, para enriquecer a atividade lúdica, para experimentar novas ideias, papéis e
experiências e, assim, fazendo, aprender, construir e compreender sua posição dentro do
mundo.
Garantir o direito à brincadeira gera uma “cultura da infância53”, já que as crianças
reproduzem, transformam, criam e transmitem a cultura através de sua própria brincadeira, de
canções, danças, histórias, pinturas, teatro e assim por diante. Na medida em que as crianças
passam a compreender aspectos das vidas cultural, artística e social que ocorrem através do
relacionamento com seus pares ou com outros adultos, elas passam a traduzir e atribuir novos
significados às suas próprias experiências, transmitindo em sua própria linguagem seus mundos
secretos, fantasias e imaginações.
Além de garantir o direito à brincadeira, é importante também garantir que a criança
viva, experimente e desfrute de atividades culturais e artísticas. Tais atividades são necessárias
para que ela construa uma compreensão não só da sua própria cultura, mas também para ampliar
seus horizontes, aprendendo, compreendendo e valorizando as tradições culturais e artísticas de
outros grupos sociais.
A partir do exposto partimos, no próximo capítulo, para a descrição detalhada da
Metodologia de Pesquisa utilizada a fim de respondermos às nossas proposições.

Segundo Barbosa, as culturas infantis são “as culturas produzidas pelas crianças, nos seus fazeres da vida
cotidiana, sozinhas ou em interlocução com outras crianças, com a presença ou não dos adultos, no interior de uma
cultura heterogênea e abrangente” (2014, p.657).
53
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6. METODOLOGIA DE PESQUISA
Os princípios fundamentais que regem as Brinquedotecas – livre acesso; livre escolha;
empréstimo de brinquedos; e realização do brincar livre, as distinguem de uma série de outras
instituições e serviços que possuem limitação em relação a esta oferta. A Brinquedoteca está
posta para a realização de brincadeiras oferecendo, especialmente para as crianças, todas as
possibilidades para que a atividade lúdica floresça.
Embora a Brinquedoteca possa ser situada na interseção de três grandes áreas de
intervenção (educativa, social e cultural), quando se apresenta instalada em instituições de
Educação Infantil podemos ter uma supervalorização de atividades mais ligadas à
escolarização, saturando o tempo da criança com atividades pedagógicas, restando pouco tempo
para a realização de atividades lúdicas espontâneas. Ou seja, diferentemente daquilo que ocorre
em
[...] países americanos, europeus e asiáticos que instalam Ludotecas como
espaços culturais fora da escola, no Brasil cria-se a prática inadequada de
inserir uma sala com brinquedos – conhecida como Brinquedoteca – para
centenas de crianças, em creches e pré-escolas, como único espaço para
brincar. (KISHIMOTO, 2009, p. 454).

Esta introdução de Brinquedotecas em instituições de Educação Infantil pode receber,
tradicionalmente, uma orientação conteudística, onde a falta de brinquedos e jogos é substituída
por atividades pedagógicas, dirigidas pela professora, que seleciona brinquedos educativos a
serem disponibilizados para a criança pequena ou que delimita aqueles a que elas poderão ter
acesso.
Reafirmamos que é neste contexto que esta pesquisa se situa, objetivando compreender
“por que” as Brinquedotecas foram instaladas em creche públicas do município de Indaiatuba
e como tais são utilizados pelas professoras. Segundo Yin (2001), ao estabelecer, em uma
pesquisa, questões do tipo “como” ou “por que”, ela provavelmente nos conduz “[...] ao uso de
estudo de caso, pesquisas históricas e experimentos” (p.25). Isso se deve ao fato de que tais
questões lidam com ligações operacionais que necessitam ser traçadas ao longo do tempo, em
vez de serem encaradas como meras repetições ou incidências.
Para Ludke (1983), a escolha de um método de pesquisa “[...] surge oportunamente,
procurando responder a exigência de melhores e mais efetivas contribuições da pesquisa para a
realidade da prática educacional” (p.15). No caso desta pesquisa, o formato da questão, do
problema de pesquisa nos forneceu uma chave importante para traçarmos a estratégia adotada.
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Assim, definimos como abordagem qualitativa de pesquisa o estudo de caso, pois este
se encaixa nas três condições proposta por Yin (2001): primeiro, a forma de questão da pesquisa
elaborada a partir do “por que”, seguido do “como”; segundo, a pesquisa em creches que
possuem Brinquedotecas instaladas em seu interior não exige controle sobre eventos
comportamentais efetivos e, por último, esta pesquisa focaliza acontecimentos contemporâneos
(a instalação de Brinquedotecas em creches), não havendo necessidade de o pesquisador
utilizar, “[...] como fonte principal de evidências, documentos primários, secundários e artefatos
físicos e culturais” (YIN, 2001, p.27).
O estudo de caso procura retratar naturalmente a realidade do fenômeno
educacional em sua inteireza, sem depender muito de artifícios analíticos
utilizados por outros métodos mais tradicionais da investigação científica. No
esforço de retratar a realidade, o pesquisador dela procura se aproximar ao
máximo, tanto pela sua maneira de agir durante o estudo, como pelo relato
final. (LUDKE, 1983, p.15-16)

Ludke (1983) possui um olhar favorável em relação à adoção do estudo de caso, já que
no quadro geral onde pesquisas em Educação têm oferecido pouca ou longínqua contribuição
para a compreensão e solução de problemas reais, este método de pesquisa também procura
“[...] encontrar contribuições para um melhor equacionamento dos problemas em questão”
(p.16). Em outras palavras, o estudo de caso permite que realizemos uma investigação que
preserva as características holísticas e significativas de eventos da vida real, permitindo que se
tenha, de forma inigualável, a compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais
e políticos (YIN, 2001).
Para Rabitti (1999. p. 10), os estudos de caso nascem “[...] quando as descrições têm
por finalidade compreender os processos e os contextos no interior dos quais aqueles processos
se realizam”. Já Yin (2001, p.32) define, de modo objetivo, o estudo de caso como uma “[...]
investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de
vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto não estão claramente
definidos”. Diante desta última conceituação, sentimos a necessidade de responder a duas
questões para validar a utilização do estudo de caso nesta pesquisa: qual o fenômeno que será
pesquisado e em qual contexto?
Para Kishimoto (1998), os países americanos, europeus e asiáticos instalam
Brinquedotecas em diversos contextos, como em escolas, hospitais, universidades, bairros,
comunidades, centros culturais etc. No caso brasileiro, as Brinquedotecas também podem ser
encontradas em contextos similares, porem assumindo funções distintas daquelas encontradas
no contexto internacional.
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Respondendo às duas questões postas anteriormente (Qual o fenômeno que será
pesquisado? Em qual contexto?), estabelecemos que o contexto de pesquisa foram as
instituições públicas de Educação Infantil do município de Indaiatuba e, quanto ao fenômeno,
temos, primeiramente, o “por que” da instalação de Brinquedotecas neste contexto e, em
segundo plano, “como” ocorre a sua utilização no cotidiano das creches e pré-escolas.

6.1 Objetivos do Estudo de Caso

O estudo de caso apresentado nesta tese assume, portanto, uma abordagem qualitativa,
com perspectiva explicativa, centrando seus objetivos em compreender os motivos que levaram
à instalação de Brinquedotecas em creches públicas do município de Indaiatuba. Para isso, uma
questão fundamental nos motivou: Por que Brinquedotecas foram instaladas em creches
públicas do município de Indaiatuba?
Para responder a esta questão, outros objetivos secundários foram traçados:
1- Identificar as motivações existentes para a instalação de Brinquedotecas em creches
públicas da referida cidade;
2- Verificar de onde partiu a decisão para sua instalação;
3- Conhecer o processo de sua instalação;
4- Identificar os resultados obtidos com sua instalação;
5- Identificar as práticas pedagógicas das professoras frente ao uso das mesmas;
6- Verificar qual o entendimento a respeito da função, estrutura e funcionamento das
Brinquedotecas em questão.

6.1.1 Estudo de casos múltiplos

Para Yin (2001) é importante decidir se será utilizado um estudo de caso único ou de
casos múltiplos. No caso desta pesquisa, optamos pela realização do estudo de casos múltiplos,
pois
Ter casos múltiplos pode ajudar a reforçar os achados de todo o estudo –
porque os casos múltiplos podem ser escolhidos como replicações de cada
caso, como comparações deliberadas e contrastantes, ou variações com base
em hipóteses (p. 384).

Entendendo a validade de uma pesquisa de casos múltiplos, objetivando uma melhor
análise e, consequentemente, uma melhor abordagem das questões propostas, esta pesquisa foi
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realizada em três creches públicas que atendem crianças de zero a três anos de idade, o que
possibilitou a realização de estudos paralelos e a determinação de pontos singulares e pontos
em comuns. Também utilizamos o projeto múltiplo incorporando, para além das perguntas
centrais, a investigação das práticas pedagógicas adotadas pelas professoras que utilizam este
espaço, funcionando como uma subunidade de análise.

6.1.2 Delineamento da pesquisa em Estudo de Caso

Segundo Yin (2001, p.12) o estudo de caso deve compreender cinco componentes: 1.
Questões de estudo; 2. Preposições de estudo (caso exista alguma); 3. Unidade (s) de análise;
4. Lógica ligando os dados às proposições; 5. Critério para interpretação dos resultados. Cada
aspecto será detalhado abaixo, com apresentação de sua aplicação na condução da pesquisa.
1. Questões de estudo: A elaboração da questão desta pesquisa foi baseada no “por que”
ocorre determinado fenômeno, ou seja: Por que Brinquedotecas foram instaladas em creches
públicas do município de Indaiatuba?
Segundo Shramm (1971), citado por Yin (2001),
[...] a essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos
de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de
decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e
com quais resultados. (p. 31)

Ao respondermos o “por que” da decisão de instalar Brinquedotecas em creches
públicas do município de Indaiatuba, surgem outras questões significantes: Como as
Brinquedotecas vêm sendo utilizadas nas creches da rede pública do município de Indaiatuba?;
De quem foi a decisão de instalar Brinquedotecas nestas creches públicas de Educação Infantil?;
Qual foi o motivo?; Como ocorreu o processo de instalação de Brinquedotecas neste contexto?
2. Proposições de estudo ou propósito do estudo: Ao definirmos a questão principal
deste estudo de caso, também estabelecemos as proposições – cada proposição de estudo
direciona a atenção para algo que foi examinado dentro do escopo da pesquisa (Yin, 2001).
Como o objetivo desta pesquisa é compreender os motivos da instalação das Brinquedotecas,
estabelecemos as seguintes proposições:
Proposição I: As Brinquedotecas foram instaladas para realizar o ensino de conteúdos
pedagógicos;
Proposição II: As Brinquedotecas foram instaladas para suprir a falta de brinquedos e
jogos na sala de referência das crianças pequenas;
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Proposição III: As Brinquedotecas foram instaladas para atender a concepção a respeito
da importância do brincar estabelecida previamente pela Secretaria de Educação;
3. Unidade de análise: Segundo Yin (2001), a unidade de análise se relaciona
diretamente com o problema fundamental de se definir o que é um “caso”. Para o pesquisador,
a unidade de análise pode ser um indivíduo, pacientes clínicos, estudantes exemplares, grupos
ou organizações. Na presente pesquisa, a unidade de análise são Brinquedotecas que se
encontram instaladas em diferentes creches públicas.
4. Lógica ligando os dados às proposições: Para Yin (2001), a ligação dos dados a
proposições pode ser feita de várias maneiras. No entanto, o pesquisador sugere a utilização da
técnica de adequação ao padrão, já que esta permite relacionar os dados as preposições. Nesta
pesquisa foi estabelecido como dado “a instalação de brinquedos em creches públicas de
Indaiatuba”, como proposição com efeito “o ensinar conteúdos pedagógicos” e como
proposição sem efeito “ensinar conteúdos pedagógicos, o que já ocorria antes da instalação de
Brinquedotecas nas creches referidas”.
5. Critério para interpretação dos resultados: Segundo Yin (2001), normalmente, não há
nenhuma maneira precisa de se estabelecer critérios para a interpretação das descobertas
realizadas no decorrer da pesquisa. Por isso, no início desta pesquisa foram definidos somente
três padrões diferentes que estivessem contrastando, para que as descobertas pudessem ser
interpretadas em termos de comparação de, pelo menos, três proposições concorrentes.
6. Preparação para a coleta de dados: Para Yin (2001), a preparação para a realização de
um estudo de caso envolve habilidades prévias do pesquisador, além da preparação de um
protocolo de estudo de caso. Há uma lista básica de habilidades comumente exigidas
Uma pessoa deve ser capaz de fazer boas perguntas – e interpretar as respostas.
Uma pessoa deve ser uma boa ouvinte e não ser enganada por suas próprias
ideologias e preconceitos. Uma pessoa deve ser capaz de ser adaptável e
flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam ser
vistas como oportunidades, não ameaças. Uma pessoa deve ter uma noção
clara das questões que estão sendo estudadas, mesmo que seja uma orientação
teórica ou política, ou que seja de um modo exploratório. Essa noção tem
como foco os eventos e as informações relevantes que devem ser buscadas a
proporções administráveis. Uma pessoa deve ser imparcial em relação a
noções preconcebidas, incluindo aquelas que se originam de uma teoria.
Assim, uma pessoa deve ser sensível e estar atenta a provas contraditórias.
(p.81).

Yin (2001) entende que cada um desses atributos pode ser corrigido, sendo que qualquer
pessoa que não possua uma ou mais dessas habilidades, pode desenvolvê-la (s). Em relação à
existência de um protocolo de estudo de caso, esclarece-se que um protocolo para o estudo de
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caso contém o instrumento, mas também contém os procedimentos e as regras gerais a serem
seguidas ao utilizar o instrumento. Como nesta pesquisa utilizamos uma abordagem de casos
múltiplos, nesta circunstância, é essencial a realização de um protocolo para o estudo de caso.
Seguindo estas orientações, desenvolvemos um protocolo de estudo de caso, que objetivou
aumentar a confiabilidade da pesquisa e também para servir como orientação. Para uma melhor
compreensão, vide tabela 4:

Tabela 4 - Protocolo do Estudo de Caso
Protocolo de Pesquisa
Compreender os motivos para a instalação de
Brinquedotecas em creches públicas do município de
Indaiatuba-SP
Questões
Principal
Por que Brinquedotecas foram
imperativas
instaladas em creches públicas da
cidade de Indaiatuba?
Secundárias
1- Como as Brinquedotecas vêm
sendo utilizadas nas creches?
2- De quem foi a decisão de instalar
Brinquedotecas nas creches?
3- Qual foi o motivo?
4- Como ocorreu o processo de
instalação neste contexto?
Proposições
Proposição I
As Brinquedotecas foram instaladas
para realizar o ensino de conteúdos
pedagógicos.
Proposição II
As Brinquedotecas foram instaladas
para suprir a falta de brinquedos e
jogos na sala de referência das
crianças pequenas.
Proposição III
As Brinquedotecas foram instaladas
para atender à concepção a respeito da
importância do brincar estabelecida
previamente pela Secretaria de
Educação.
Pessoas
Diretora de área Educação Infantil; Coordenadoras
envolvidas
pedagógicas; diretoras; professoras; monitoras; auxiliares
de desenvolvimento educacional.
Documentos
Projeto pedagógico global do município de Indaiatuba;
consultados
Projeto de Desenvolvimento Escolar de cada uma das três
creches pesquisadas;
Registros de planejamento das professoras.
Procedimentos 1º - Obter acesso às creches que possuem Brinquedotecas instaladas; através
de campo
da abertura de um protocolo, a ser solicitado na Prefeitura Municipal de
Indaiatuba;
Visão geral
Estudo de
Caso
Múltiplos

Objetivo
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Questões do
Estudo de
Caso

2º - Possuir materiais suficientes enquanto estiver no campo: computador
pessoal, gravador e caderno de campo;
3º - Solicitar, quando necessário, auxílio para a professora orientadora desta
pesquisa;
4º - Estabelecer uma agenda com as atividades e períodos para a realização
da coleta de dados;
5º - Preparar-se para acontecimentos inesperados, como alteração nas datas
de realização das entrevistas.
Questões:
1- Como ocorre a instalação de Brinquedotecas nas creches públicas de
Indaiatuba?
2- Quem é responsável pela instalação destas Brinquedotecas?
3- Quando foi tomada a decisão de instalar Brinquedotecas em creches
públicas de Indaiatuba?
4- Como são utilizadas as Brinquedotecas instaladas em creches de
Indaiatuba?
5- Quais os brinquedos e jogos disponibilizados nas Brinquedotecas das
creches de Indaiatuba?
6- Como as professoras percebem a Brinquedoteca instalada dentro de uma
creche?
7- Como a Brinquedoteca está organizada dentro da creche?
8- Quais serviços são disponibilizados pela Brinquedoteca? Há algum
trabalho de orientação destinado aos pais e familiares das crianças?
Empréstimos de brinquedos? As crianças podem escolher livremente os
brinquedos?
9- Quanto aos espaços da Brinquedoteca: possui áreas/centros para
realização de brincadeiras? Para a realização de oficinas?
Fontes de dados:
Supervisoras pedagógicas; Coordenadoras pedagógicas; Diretoras;
Professoras; Monitoras; Auxiliares de Desenvolvimento Infantil;
Estratégias:
Realização de entrevistas; Realização de observação direta nas creches e
pré-escolas; Consulta em documentos.

Fonte: A autora.

6.1.3 Seleção das creches para a realização do estudo de casos múltiplos
Segundo Yin (2001, p.101), “[...] a conveniência, o acesso aos dados e a proximidade
geográfica podem ser os principais critérios na hora de selecionar o caso”. Para tanto, não há
como negar que no caso específico desta pesquisa, a questão por optar pelo município de
Indaiatuba, localizado no interior de São Paulo, deveu-se ao fato de ser um local conveniente e
acessível para a pesquisadora, mas não somente por isso.
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O município de Indaiatuba possuía, segundo censo demográfico do IBGE do ano de
201054, uma população estimada em 201.619 habitantes, sendo 199.592 pessoas residentes na
área urbana e 2.027 pessoas residentes na área rural do município. Para o ano de 2015, o IBGE
estimou uma população de 231.033 habitantes, espalhadas em uma área aproximada de 311,
545 km2. Indaiatuba está localizada a 100 km da capital paulista, fazendo divisa com os
municípios de Salto, Elias Fausto, Itupeva e Campinas. Apesar de Indaiatuba ser uma cidade
pequena do interior de São Paulo, ela carrega consigo dados expressivos a respeito de seu
desenvolvimento socioeconômico, especialmente sob a ótica de três grandes áreas do
desenvolvimento humano: Educação, Saúde, Emprego e Renda55.
Segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), no ano de 2012,
Indaiatuba possuía uma população de 10.842 crianças com idade de 0 (zero) a 3 (três) anos e
5.268 crianças com idade entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos. Neste mesmo ano, das 10.842
crianças, somente 45,20% estavam matriculadas na creche e, das 5268 crianças, 92,57%
estavam matriculadas na pré-escola. Já em 2014, houve um significativo aumento na oferta de
vagas, sendo que 54,32% das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade estão atendidas em
creches públicas e 98,74% das crianças de 4 e 5 anos estão matriculadas em pré-escolas
públicas56. Embora os índices da oferta de vagas em creches sejam singelos, já atendem o Plano
Nacional de Educação 2014-202457, que tem estabelecido como meta atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças até o final da vigência deste plano (no ano de 2024).
Como meta para o ano de 2015, a prefeitura municipal de Indaiatuba almejava atender
60% das crianças em idade de creche (4 meses a três anos de idade) e, para a pré-escola, tinha
como meta atender toda população de crianças nas faixas etárias de 4 e 5 anos de idade, não
havendo demanda reprimida, como é possível observar na tabela 5:

54

População de Indaiatuba. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=352050. Acesso
em: 21 de setembro de 2015.
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Para maiores informações, consultar dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) a respeito
do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS).
56

Índice
Paulista
de
Responsabilidade
Social.
Disponível
http://www.fde.sp.gov.br/simeducacao/graficos/mapas.html. Acesso em: 23 de setembro de 2015.

em:

57 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras
providências.
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Tabela 5 - Projeção da População de Indaiatuba faixa etária 0 a 3 anos
ANO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030

POPULAÇÃO
11.384
11.657
11.664
11.664
11.662
11.651
11.635
11.120
10.367

CRECHE
6.518
6.994
7.232
7.582
7.930

Metas Mun.
57,2557976
60%
62%
65%
68%

Meta PNE
50
50
50
50
50

8.156
8.377
8.340
8.340

70%
72%
75%
80%

50
50
50
-

Fonte:
Plano
Municipal
de
Educação
de
Indaiatuba
(2015-2025).
Disponível
em:
http://www.educmunicipal.indaiatuba.sp.gov.br/shared/upload/z_outros/files/planomunicipalensino/plano_forma
tado_com_a_lei_aprovada_correto.pdf. Acesso em: 09 de outubro de 2015.

Esta breve explanação relativa aos índices da oferta da Educação Infantil em Indaiatuba
tem como objetivo suprimir alguns problemas que aparecem naqueles trabalhos que são
apresentados como estudos de caso, e que na verdade não se caracterizam como tal. Para AlvesMazzotti (2006) existe uma visão equivocada sobre a natureza desse tipo de pesquisa:
Esses estudos são assim chamados por seus autores pelo simples fato de serem
desenvolvidos em apenas uma unidade (uma escola, uma turma) ou por
incluírem um número muito reduzido de sujeitos. Frequentemente, o autor
apenas aplica um questionário ou faz entrevistas em uma escola, sem
explicitar por que aquela escola e não outra, deixando a impressão de que
poderia ser qualquer uma. Ou seja, a escola ou a turma escolhida não é um
“caso”, não apresenta qualquer interesse em si, é apenas um local disponível
para coleta de dados. (p.639).

Evitando ocorrer tal equívoco neste estudo de caso, tomamos cuidado em não somente
definir o local (cidade de Indaiatuba) por ser conveniente e acessível, mas por entender que
dentro de um contexto mais amplo, o município demonstra esforços significativos para
universalizar o acesso à Educação Infantil. Estes esforços podem ser percebidos no aumento de
número de creches e pré-escolas públicas instaladas no município, com o intuito de atender à
demanda reprimida.
No ano de 1996, com advento da LDB 934/96, a Secretaria de Educação do Município
de Indaiatuba assumiu sob sua responsabilidade as creches e pré-escolas. No entanto, nesta
época o município contava apenas com 07 (sete) creches e que atendiam, em período integral,
175 crianças, com idade entre quatro meses e seis anos. A partir daí, o munícipio, dentro das
suas possibilidades orçamentárias, passou a se dedicar à ampliação do atendimento a esta faixa
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etária. Em 2015, o município contava com 21 creches municipais, 14 (quatorze) creches
conveniadas e que possuem prédio próprio e 29 (vinte e nove) pré-escolas58. Já segundo dados
obtidos na Secretaria Municipal de Educação de Indaiatuba, na Educação Infantil estavam
sendo atendidas, no ano de 2015, 3199 crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e 11 (onze) meses
nas creches municipais, 2533 crianças nas creches conveniadas e 4537 crianças de 4 (quatro) e
5 (cinco) anos na pré-escola. A relação de creches e pré-escolas do município de Indaiatuba
pode ser encontrada na seção dos Anexos.
Definido o município de Indaiatuba para a condução do estudo de caso, o próximo passo
dado foi a escolha das creches para a realização da coleta de dados. Segundo Alves-Mazzotti
(2006, p.640-41), os estudos de casos múltiplos são aqueles “[...] nos quais vários estudos são
conduzidos

simultaneamente:

vários

indivíduos

(como,

por

exemplo,

professores

alfabetizadores bem-sucedidos), várias instituições (diferentes escolas que estão desenvolvendo
um mesmo projeto), por exemplo”.
Atendendo às recomendações de Alves-Mazzotti (2006) definiu-se, então, realizar o
estudo de casos múltiplos em três creches de Indaiatuba e que possuem como ponto em comum
uma Brinquedoteca instalada em seu interior. É importante esclarecer que a definição das
creches que poderiam ser pesquisadas se deu pela própria Secretaria Municipal de Educação
Indaiatuba, sendo que das 35 (trinta e cinco) creches públicas do Município, somente 05 (cinco)
ainda mantêm esse espaço. Nas pré-escolas não há mais a presença de Brinquedotecas, pois
segundo a própria Secretaria, devido à necessidade de atendimento, todas as salas disponíveis
foram transformadas em salas para receber novas matrículas.
O pedido para autorização59 de realização de uma pesquisa em creches públicas se deu
na data de vinte e sete de maio de dois mil e quinze (27/05/2015) através da abertura de uma
solicitação formal no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. O
processo de número 12678 foi encaminhado para a Secretaria de Educação, recebendo aval para
a realização da pesquisa na data de oito de junho de dois mil e quinze (08/06/2015).
A Secretaria Municipal de Educação de Indaiatuba entendeu que, frente ao pedido para
realização desta pesquisa, “pode colaborar com o referido trabalho do requerente”, sugerindo
três creches para a realização desta. Por questões éticas e com intuito de manter sigilo em

58

Plano
Municipal
de
Educação
de
Indaiatuba
(2015-2025).
Disponível
em:
http://www.educmunicipal.indaiatuba.sp.gov.br/shared/upload/z_outros/files/planomunicipalensino/plano_forma
tado_com_a_lei_aprovada_correto.pdf. Acesso em: 09 de outubro de 2015.
59

O pedido para autorização de realização de pesquisa nas creches públicas de Indaiatuba encontra-se na seção
dos Anexos.
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relação às creches indicadas pela Secretaria de Educação, as mesmas estão identificadas nesta
pesquisa como: 1. Creche Amarela; 2. Creche Azul; e 3. Creche Verde. Assim como
manteremos o sigilo em relação às creches pesquisadas, também utilizaremos nomes fictícios
para manter o anonimato e a privacidade das pessoas entrevistadas.
Abaixo apresentamos uma tabela contendo, de maneira sucinta, as características gerais
de cada uma das creches pesquisadas:

Tabela 6 - Creches pesquisadas e características
Creche
Crianças atendidas

218

Amarela

Verde

Azul

crianças,

em 232 crianças, em 170

crianças,

período

integral: período

(6:30 - 17:30).

integral dois

(6:30 - 17:30).

em

períodos:

Manhã: 7:00 - 12:00
Tarde:12:30 - 17:30.

Quadro de

31 Monitoras

28 Monitoras

14 Monitoras

funcionários

02 ADE´s.

08 ADE´s.

08 ADE´s.

Ano de 2013.

Ano de 2011.

Instalação da

Sem registros,

Brinquedoteca

anterior a 2013.

Fonte: A autora.

6.1.4. Analisando as evidências do estudo de casos múltiplos
Anterior à análise de dados é fundamental esclarecermos como se deu a coleta das
evidências nas três creches pesquisadas. Para Yin (2001), as evidências para um estudo de caso
podem se originar de seis fontes distintas: documentos; registros em arquivo; entrevistas;
observação direta; observação participante; e artefatos físicos. No caso específico deste estudo
de casos múltiplos, utilizamos variadas fontes de evidências, a fim de eliminar qualquer
problema de validade do constructo ou de confiabilidade desta pesquisa.
Em relação aos documentos, consideramos a Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba;
o Projeto de Desenvolvimento Educacional (PDE) de cada uma das três creches pesquisadas;
Avaliação Municipal do Desempenho do Aluno da Educação Infantil; e atribuição de cargos de
Monitor e de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional (ADE). Outra fonte considerada foi a
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consulta de registros, principalmente os registros de planejamento das idas e utilização da
Brinquedoteca.
Segundo Yin (2001), uma das mais importantes fontes de informações para um estudo
de caso são as entrevistas. No caso deste estudo de casos múltiplos, as entrevistas iniciaram no
segundo semestre de 2015 e terminaram no primeiro semestre de 2016. Durante esse período,
foram realizadas entrevistas com a Diretora de área Educação Infantil – Creche, com as
diretoras, coordenadoras pedagógicas, professoras, monitoras e auxiliares de desenvolvimento
infantil das três creches pesquisadas.
Além destas estratégias, foram realizadas observações diretas nas Brinquedotecas das
três creches pesquisadas, a fim de “[...] fornecer informações adicionais sobre o tópico que está
sendo estudado” (YIN, 2001, p.115). Aproveitou-se, neste momento, de observações para tirar
fotos das Brinquedotecas, já que as fotografias ajudam a transmitir as características
importantes do local pesquisado, inclusive “[...] aumentando a confiabilidade das evidencias
observacionais” (p.116). Por fim, a última fonte de evidência utilizada trata de um artefato
físico, que é o espaço físico da Brinquedoteca. Para o autor, os artefatos físicos podem constituir
um componente essencial no estudo de caso. No caso deste estudo de casos múltiplos, verificar
como ocorre a utilização de Brinquedotecas em creches pede a verificação da natureza real da
utilização deste espaço.
O próximo passo foi o tratamento das evidências de uma maneira justa, com objetivo
de “[...] produzir conclusões analíticas irrefutáveis e eliminar interpretações alternativas” (YIN,
2001, p.133). Sugere-se que o pesquisador inicie seu trabalho estabelecendo prioridades do que
deve ser analisado e por que. Tal estratégia foi considerada bastante útil e considerada como
passo inicial da pesquisa, com o intuito de “[...] maximizar a compreensão do fenômeno
estudado e de aumentar o valor de agente transformador da própria pesquisa” (RABITTI, 1999,
p. 34).
Durante o processo de análise das evidências também esteve em jogo, além da visão de
mundo do pesquisador60, questões como ética, honestidade profissional e convicções teóricas.
Rabitti (1999) citando um trecho de um artigo publicado por Robert Stake, reforça a mesma
questão já levantada anteriormente pelo pesquisador: “Quão afiados devem estar os dentes do
avaliador?”. Conclui-se que se os dentes estiverem poucos afiados, a pesquisa não possuirá

Conforme orientações dadas por Leonardo Boff (2003, p.09) ao dizer que “[...] todo ponto de vista é a vista de
um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo.
Isso faz da leitura sempre uma releitura”.
60
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grande valor, já que “[...] não terá muita incidência sobre a compreensão do fenômeno
estudado” [já ao contrário, se os dentes estiverem afiados demais], “[...] arrisca-se a tornar-se
inútil, porque não será aceita” (RABITTI, 1999, p.35).
É sabido que no meio acadêmico esta questão possui alto valor e, de qualquer modo,
deveria ser aprofundada. No entanto, sem querer ignorar as contribuições dadas pela
pesquisadora, nesta pesquisa buscou-se oferecer um material rico e particularizado, já que um
estudo aprofundado a respeito de Brinquedotecas instaladas em creches públicas de Indaiatuba
“[...] pode ser iluminante, ou seja, esclarecedor para professores de outras escolas e de outros
países” (RABITTI, 1999, p. 35) e para os demais que vivenciam a mesma realidade apresentada
nesta pesquisa.

6.1.4.1 Matryoskas: um modelo para análise das evidências

Há, em diversos sites da internet, explicações a respeito do significado e da criação da
Matryoska. Basicamente, trata-se de um brinquedo tradicional da Rússia, feito de madeira e
constituído por uma série de bonecas. As bonecas são colocadas uma dentro das outras, da
maior até a menor (a única que não é oca). Geralmente, o número de bonecas que se consegue
encaixar é de seis ou sete, embora existam algumas Matryoskas com um número impressionante
de peças.
Essa breve explicação a respeito das Matryoskas tem como objetivo indicar o modo
como ocorreu a análise das evidências. Utilizamos a metáfora das famosas bonecas russas, já
que, como em cada uma cabe a outra, há o sentido de que a anterior não nos contou tudo. Deste
modo iniciamos pelo maior documento que rege a Educação Municipal de Indaiatuba – a
Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba -, mas como este documento não revelou tudo a
respeito dos motivos para instalação de Brinquedotecas nas creches públicas, avançamos para
outro documento - Atribuição de cargo para Monitora e Auxiliar de Desenvolvimento
Educacional (ADE). Após consultar estes documentos, e ainda sem obter todas as respostas,
seguimos para as entrevistas estruturadas com a gestora do Departamento de Educação Infantil
– Creche. Estas entrevistas foram transcritas e, posteriormente, utilizadas para análise.
Saindo da esfera da Secretaria de Educação, entramos nas três creches e analisamos o
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). É importante aqui mencionar que o PDE das
creches pesquisadas foi construído utilizando o formato de uma publicação do Ministério da
Educação, denominado como “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (2009). Este
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documento “[...] caracteriza-se como um instrumento de auto avaliação da qualidade das
instituições de Educação Infantil, por meio de um processo participativo e aberto a toda a
comunidade” (BRASIL, 2009, p. 09).
Os “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” têm como objetivo
[...] traduzir e detalhar esses parâmetros em indicadores operacionais, no
sentido de oferecer às equipes de educadores e às comunidades atendidas pelas
instituições de Educação Infantil um instrumento adicional de apoio ao seu
trabalho. Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a instituição de
Educação Infantil pode intervir para melhorar sua qualidade, de acordo com
suas condições, definindo suas prioridades e traçando um caminho a seguir na
construção de um trabalho pedagógico e social significativo. (BRASIL, 2009,
p.15).

Estes “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” definem sete dimensões
fundamentais, que devem ser utilizadas para reflexão coletiva a respeito da qualidade da
instituição da Educação Infantil: Planejamento institucional; Multiplicidade de experiências e
linguagens; Interações, Promoção da saúde; Espaços materiais e mobiliários; Formação e
condições de trabalho das professoras e demais profissionais; Cooperação e troca com as
famílias e participação na rede de proteção social.
Para avaliar cada uma destas sete dimensões, foram propostos “sinalizadores da
qualidade de aspectos importantes da realidade da Educação Infantil: os indicadores” (BRASIL,
2009, p.15). Assim, as sete dimensões podem ser constatadas através dos indicadores, onde
cada indicador, “[...] é avaliado após o grupo responder a uma série de perguntas”; [serão as
respostas destas perguntas que permitirão que a comunidade avalie] “[...] a qualidade da
instituição de Educação Infantil quanto aquele indicador” ” (BRASIL, 2009, p.20).
Este documento também sugere que, para facilitar a avaliação, atribuam-se cores aos
indicadores. Essas “cores61 simbolizam a avaliação que é feita: se a situação é boa, coloca-se
cor verde; se é média, cor amarela; se é ruim, cor vermelha” (BRASIL, 2009, p. 20).
Como não temos aqui intenção de detalhar todas as sete dimensões avaliadas no Plano
de Desenvolvimento da Escola das creches pesquisadas, selecionamos dois indicadores de duas
diferentes dimensões que entendemos ser pertinentes para compreender o porquê da

Sobre a atribuição de cores: “Caso o grupo avalie que essas ações, atitudes ou situações existem e estão
consolidadas na instituição de educação infantil, deverá atribuir a elas a cor verde, indicando que o processo de
melhoria da qualidade já está num bom caminho. Se, na instituição de educação infantil, essas atitudes, práticas
ou situações ocorrem de vez em quando, mas não estão consolidadas, o grupo lhes atribuirá a cor amarela, o que
indica que elas merecem cuidado e atenção. Caso o grupo avalie que essas atitudes, situações ou ações não existem
na instituição de educação infantil, atribuirá a elas a cor vermelha. A situação é grave e merece providências
imediatas. Perguntas que se referem a realidades específicas (ex: sobre povos indígenas ou população do campo)
não devem ser preenchidas caso não se apliquem à instituição” (BRASIL, 2009, p.22).
61
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Brinquedoteca ser incorporada: a Dimensão 1: Avaliação da dimensão planejamento
institucional, com indicador 1.2.: Planejamento, acompanhamento e avaliação e a Dimensão 5:
Espaços, materiais e mobiliários, com indicador 5.2.: Materiais variados e acessíveis às
crianças.
Quadro 1 – Dimensão 1: Avaliação da dimensão planejamento institucional, com indicador 1.
INDICADOR 1. 2. Planejamento, acompanhamento e avaliação:
1.2.1. As professoras planejam e avaliam as atividades, selecionam materiais e organizam os
ambientes periodicamente?
1.2.2. As professoras organizam o tempo e as atividades de modo a permitir que as crianças
brinquem todos os dias, na maior parte do tempo, tanto nas áreas externas quanto internas?
1.2.3. As professoras auxiliam as crianças na transição de uma atividade a outra de modo que
isso se dê de forma tranquila?
1.2.4. A equipe da instituição conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação para
supervisionar e avaliar o desempenho da instituição?
1.2.5. Na prática de planejamento e avaliação, criam-se condições para que as crianças
também possam manifestar suas opiniões?
Fonte: BRASIL, 2009, p.38

Quadro 2 – Dimensão 5: Espaços, materiais e mobiliários, com indicador 5.2
INDICADOR 5. 2. Materiais variados e acessíveis às crianças:
5.2.1. Há diversos tipos de livros e outros materiais de leitura em quantidade suficiente?
5.2.2. Há brinquedos que respondam aos interesses das crianças em quantidade suficiente e
para diversos usos (de faz de conta, para o espaço externo, materiais não estruturados, de
encaixe, de abrir/fechar, de andar, de empurrar, etc.)?
5.2.3. Há instrumentos musicais em quantidade suficiente?
5.2.4. Há na instituição, ao longo de todo o ano e em quantidade suficiente, materiais
pedagógicos diversos para desenhar, pintar, modelar, construir objetos tridimensionais
(barro, argila, massinha), escrever, experimentar?
5.2.5. Há material individual de higiene, de qualidade e em quantidade suficiente, guardado
em locais adequados (sabonetes, fraldas, escovas de dentes e outros itens)?
5.2.6. Há brinquedos, móbiles, livros, materiais pedagógicos e audiovisuais que incentivam
o conhecimento e o respeito às diferenças entre brancos, negros, indígenas e pessoas com
deficiência?
5.2.7. Há livros e outros materiais de leitura, brinquedos, materiais pedagógicos e
audiovisuais adequados às necessidades das crianças com deficiência?
Questão que se refere apenas a bebês e crianças pequenas:
5.2.8. Há objetos e brinquedos de diferentes materiais em quantidade suficiente e adequados
às necessidades dos bebês e crianças pequenas (explorar texturas, sons, formas e pesos,
morder, puxar, por e retirar, empilhar, abrir e fechar, ligar e desligar, encaixar, empurrar,
etc.)?
Fonte: BRASIL, 2009, p.52
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Após realizarmos a análise deste documento, iniciamos com as entrevistas nas creches.
Primeiramente as entrevistas foram realizadas na creche Amarela, após na creche Azul e por
último, na creche Verde. Antes de iniciar as entrevistas com as diferentes profissionais de cada
creche, foi apresentado e entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, fornecendo
maiores informações sobre o processo de pesquisa. É importante mencionar que o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi enviado em 25 de Maio de 2015 para a
Comissão de Ética em Pesquisa Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP)
para aprovação. Na data de 27 de maio de 2015 recebeu a aprovação. O TCLE pode ser
encontrado na seção de anexos deste trabalho.
Em cada uma das creches pesquisadas iniciamos as entrevistas estruturadas
primeiramente com a diretora e coordenadora pedagógica e, posteriormente, com as professoras
(naquelas creches que possuem esta profissional), monitoras e auxiliares de desenvolvimento
educacional. Todas estas entrevistas foram gravadas (com autorização de todas as
entrevistadas), transcritas e, posteriormente, utilizadas para análise.
Na creche Amarela, as entrevistas ocorreram no próprio espaço da Brinquedoteca ou no
Cantinho de Artes, com duração, em média, de 30 (trinta) minutos cada. Na creche Azul, as
entrevistas ocorreram na sala dos professores, também com duração de aproximadamente 30
(trinta) minutos cada. Já na creche Azul, as entrevistas correram na Brinquedoteca, na sala da
direção e nas salas de referência, com duração de 30 (trinta) minutos cada.
Também realizamos visitas as Brinquedotecas de cada uma das creches que geraram
fotos e que foram apresentadas, na medida do possível, no decorrer da análise dos dados. Houve
a consulta ao diário de campo, com registros da pesquisadora. A opção por esta pluralidade de
fontes se justifica por assegurar uma maior confiabilidade aos dados recolhidos e por permitir
a triangulação destes.
Para Caixeiro (2014), a triangulação é um meio eficaz de realização da confirmação e
interpretação da informação. Neste estudo de caso ela assume importância pois
[...] impede que a unilateralidade de uma observação, de um documento ou de
um depoimento se possa sobrepor à realidade, em todo o seu conjunto e
complexidade. O cruzamento de informação possibilita explicar o que
eventualmente não converge, a partir de outras fontes ou ângulos de visão e
confirmar mais seguramente o que converge. Com efeito, a triangulação da
informação permite detectar sempre que ocorre a divergência entre os dados,
um ponto de tensão, a contradição, a expressão de um modo singular de ser
ou de pensar e agir” (p. 379).
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A seguir, apresentamos a Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba em seus
objetivos, localizando o aluno, o educador e o ambiente escolar no contexto local de educação,
realizando as primeiras análises acerca da elaboração dos espaços físicos das creches estudadas.
Também abordaremos a atribuição de cargo para Monitora e Auxiliar de Desenvolvimento
Educacional (ADE) e a constituição e os usos das Brinquedotecas observadas em relação às
diretrizes da Proposta do Município e de entrevistas com a Diretora de Área da Educação
Infantil – Creche, lançando reflexões e elucidando questionamentos, com base nas referências
teóricas utilizadas.
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7. PROPOSTA PEDAGÓGICA GLOBAL DE INDAIATUBA: primeiras análises em
campo
7.1 A Proposta Pedagógica Global da Rede Municipal de Ensino de Indaiatuba

A Proposta Pedagógica Global da Rede Municipal de Ensino de Indaiatuba foi criada
no ano de 2004 por um grupo de diferentes colaboradores pertencentes ao quadro de
funcionários da rede pública do município composto, basicamente, por supervisores
educacionais, orientadores pedagógicos, professores, além de profissionais das creches, das
pré-escolas, das escolas municipais de Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos,
do Programa de Apoio a Educação Especial e do Grupo de Apoio Pedagógico da Secretaria
Municipal de Educação.
Segundo Jane Shirley Escoddro Ferretti, Secretária de Municipal de Educação deste
período (2004), a Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba (PPG) tem como objetivo
[...] ajudar a todos os profissionais vinculados a Rede Municipal de Ensino,
melhor entenderem a dimensão do trabalho realizado pela Secretaria
Municipal de Educação, assim como, auxiliar os educadores a transformarem
o trabalho diário com a comunidade escolar numa experiência de crescimento
mútuo. (INDAIATUBA, 2004, p.19).

Além disso, a PPG de Indaiatuba tem como preocupação “[...]ajudar os educadores a
planejarem ações concretas de educar e cuidar, a luz da natureza construtiva e interativa do
conhecimento e do desenvolvimento” (INDAIATUBA, 2004, p.19).
A Diretora de Área Educação Infantil – Creche revelou durante uma entrevista que a
PPG de Indaiatuba é visto como “[...] um documento histórico, portanto tem sua validade nesta
Rede Municipal de Educação. Entretanto, a demanda implicou em mudanças em todo o
processo de utilização dele na rede. Em 2016, a Proposta passará por ampla revisão 62 em que
serão incluídas as orientações da Base Nacional Comum Curricular63”. Ainda segundo esta
profissional, a PPG de Indaiatuba “[...] serve de subsídio para a construção dos Planos de
Desenvolvimento das Escolas, uma vez que nela estão os princípios e concepções teóricas sobre
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A revisão da Proposta Pedagógica Global da Rede Municipal de Ensino de Indaiatuba não ocorreu em 2016
como anunciado pela Diretora de Área Educação Infantil – Creche.
63

Informações obtida através de troca de e-mails com uma gestora da Secretaria Municipal de Educação de
Indaiatuba em 20 de novembro de 2015.
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ensino e aprendizagem que orientam as práticas nas escolas, os demais materiais agregados a
ela, complementam estas concepções, não as refutam64”.
É importante esclarecer que buscaremos na PPG de Indaiatuba a existência (ou não) de
alguns indícios que justifiquem a instalação de Brinquedotecas no interior de creches públicas.
Das ideias contidas na PPG de Indaiatuba também identificaremos aquelas que revelem o olhar
que se tem a respeito da criança pequena, além de expor aqui qual o discurso vigente a respeito
do brincar nas instituições públicas de Educação Infantil do município de Indaiatuba.
Basicamente a PPG de Indaiatuba apresenta uma breve história da constituição,
caracterização e ampliação da Rede Municipal de Ensino, trazendo os objetivos do Ensino
Municipal, em seus diversos níveis e modalidades, além de pressupostos teóricos que são
baseados em princípios construtivistas. Na seção que trata da caracterização atual da Rede
Municipal de Ensino, esta aparece subdividida em três grandes eixos: o aluno, o educador e o
ambiente escolar:

7.1.2 O aluno na Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba

Segundo a PPG de Indaiatuba, o contingente de alunos que compõe a Rede Municipal
de Ensino
[...] é formado por diferentes faixas etárias – do bebê ao adulto da terceira
idade – com suas particularidades e necessidades, especiais ou não. Essa
população apresenta origens geográficas e étnicas variadas; valores, crenças,
religiões, costumes, hábitos e condições socioeconômicas distintas.
(INDAIATUBA, 2004, p.35).

Embora as necessidades e particularidades de cada faixa etária sejam reconhecidas,
optou-se, na PPG de Indaiatuba, utilizar o termo aluno para se referir às crianças de zero a três
anos de idade. Essa persistente imagem da criança pequena ser transformada em aluno, permite
indagarmos: Quando falamos somente em “aluno” estamos negando, de alguma forma, a
infância? Quando temos um documento oficial emitido por uma Secretaria de Educação, onde
todas as crianças pequenas (de zero a cinco anos de idade) são tratadas como alunos,
começamos a pensar em uma nova ordenação para a Educação Infantil, suportada por conteúdos
que visam, sobretudo, a preparação e antecipação a escola de Ensino Fundamental. Neste caso,
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Informações obtida através de troca de e-mails com uma gestora da Secretaria Municipal de Educação de
Indaiatuba em 20 de novembro de 2015.
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a creche (ou a pré-escola) se destina ao desenvolvimento de habilidades, como a leitura, a
escrita, etc.
Podemos explicar este fato, em parte, pela grande dificuldade em compreender a
Educação Infantil numa perspectiva de integrar o cuidar e o educar nas creches e pré-escolas,
sempre tendo em vista as necessidades e especificidades de cada faixa etária objetivando,
principalmente, romper e/ou superar com “[...] a visão adultocêntrica, onde a criança é
concebida apenas como um “vir a ser”, ou seja, necessita ser “preparada para”. (BRASIL, 2005,
p.08).
Na PPG de Indaiatuba é dito apenas quem é o aluno, mas esquece-se que a Educação
Infantil é constituída por crianças que fazem, pensam e dizem, de modo que é fundamental
entender aquilo que se faz com elas, o que se pensa delas e o que se diz sobre elas (COHN,
2013). É importante desvendar o que é ser criança na creche ou na pré-escola, ou em outros
termos, como se compreende e se define a infância (ou seriam as infâncias?) nas instituições
públicas de Educação Infantil de Indaiatuba. Para Barbosa (2007),
As crianças não são e não existem como seres abstratos e generalizáveis. E
frases como: “Todas as crianças são imaturas, dependentes, alegres...” foram
tão fortemente ensinadas e repetidas que, até hoje, naturalizamos estas
características nas pessoas de pouca idade. Ao contrário, crianças, em variados
tempos e espaços, viveram a sua experiência de infância de modos muito
diferenciados, portanto a infância é uma experiência heterogênea. (Barbosa,

2007, p.1065)
Quando falamos das noções de infância(s), estamos falando também de todas as
experiências que as crianças vivem, o que e como fazem, criam, recriam, falam, cantam,
desenham, como brincam... Por isso, todas estas experiências vividas na(s) infância(s) possuem
um valor único, sendo diversa para cada sociedade, assim também como o é para cada escola,
creche ou pré-escola. Por isso, nossa recusa da ideia de isolarmos a infância como única ao
afirmarmos a busca das diversas infâncias existentes nas instituições de Educação Infantil e de
Ensino Fundamental.
De qualquer modo, discutir a concepção de infância (s) é um grande desafio para
qualquer pesquisador, assim como definir o que é ser criança, já que “[...] cada psicólogo, juiz,
conselheiro tutelar, (...) terá uma resposta” (COHN, 2013, p.225). No entanto,
[...] não significa relativizar a infância fazendo um inventário de infâncias
possíveis, (...), mas perceber, sempre, que o modo como se pensa a experiência
que as crianças podem e devem ter, informa o modo como se age sobre elas e
também informa (mas não determina) o modo como elas agem sobre o mundo.
(p.227).
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Neste caso, vemos a PPG de Indaiatuba revelando o modo pelo qual a(s) infância (s)
está/estão sendo construída(s) nas creches e pré-escolas: “uma infância escolarizada”, segundo
Malheiros Moraes (2012); ou seja, desde a mais tenra idade, a criança é transformada em
[...] aluno, o corpo dócil cuja atenção é focada em processos de ensinoaprendizagem regidos pela professora, sobretudo em sala de aula. É um corpo
que deve ser atento – olhos direcionados ao que é solicitado que seja visto,
ouvidos voltados aquilo que deve ser compreendido de uma orientação ou
instrução – e também um corpo participativo, ainda que não de modo absoluto,
mas apenas naquilo que a professora determina. (p.150).

Na contramão deste movimento onde a criança aprende a tornar-se um aluno,
Abramowicz, Levcovitz e Rodrigues (2009) condenam essa prática em que se utilizam
estratégias de poder para submeter todas as crianças em uma lógica semelhante ao que os
adultos estão inseridos. Para as pesquisadoras, a infância pode ser entendida como
[...] uma experiência que pode, ou não, atravessar os adultos, da mesma forma
que pode, ou não, atravessar as crianças. Nessa perspectiva, a ideia de infância
não está vinculada unicamente à faixa etária, à cronologia, a uma etapa
psicológica ou a uma temporalidade linear, cumulativa e gradativa, mas ao
acontecimento, à arte, ao inusitado, ao intempestivo. Vincula-se, portanto, a
uma espécie de des-idade65” (p.180)

Em termos gerais, o que as pesquisadoras descrevem é que a infância pode acontecer
com as crianças, mas também como os adultos, já que esta pode ser vista “[...] como tudo aquilo
que existe como possibilidade, experimentação, criação de coisas diferentes” (AGUILAR,
2001, p.18).
Para Abramowicz, Levcovitz e Rodrigues (2009), as escolas de Educação Infantil têm
como primeira função promover as infâncias, principalmente pensando que nem todas as tem.
Para tanto, é necessária a criação de estratégias educacionais que promovam o exercício da(s)
infância(s), onde a educação promovida nas creches e pré-escolas alavanquem múltiplas
experiências, onde a criança tenha espaço-tempo disponível para a experimentação, criação e
sociabilidade.
De qualquer modo, vemos que tratar a criança como aluno é algo tão natural, que a
própria PPG de Indaiatuba não trouxe questionamentos a respeito desta condição, entendendo
ser adequado utilizar este termo, inclusive considerando-o como “genérico”. Escolarizar a
infância tornou-se um fato natural, aceito (e documentado) dentro da rede municipal de
Educação de Indaiatuba. Neste cenário, vive-se uma ambiguidade do que é ser criança e de
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Cf. Abramowicz (2006, p. 321), em que uma das premissas defendidas é que a escola de Educação Infantil
promova experiências de infância.
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como garantir que ela possua infância (s), já que tal documento trabalha com a universalização
de um termo – aluno – se abstendo de discutir questões a respeito do mundo da(s) infância (s)
e das crianças.
Dentro desta condição, onde a criança está ligada à condição de aluno, a infância(s)
define-se como aquela que deve ser escolarizada, reduzida a um momento destinado para se
preparar para aquilo que está por vir. A criança não apenas será preparada para o futuro, mas
também aprenderá a organizar seu tempo e sua vida conforme a ordem que lhe é imposta,
prefigurando aquela à qual deve se submeter ao assumir responsabilidades de adultos
(BONDIOLI, 2007).
Entendemos que no cotidiano das creches e pré-escolas é importante ter a compreensão
de que as possibilidades de infância e de ser criança são inúmeras e que elas não se esgotam
dentro da terminologia “aluno”. No caso da PPG de Indaiatuba, há uma cristalização de um
modo de ser criança, onde ela é muito mais considerada em sua dimensão aluno, do que em
suas especificidades infantis e lúdicas (Perez, 2012).
7.1.3 O educador na Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba

Na PPG de Indaiatuba todos os profissionais da rede municipal de Educação são
intitulados como “educadores”. Neste documento, não há nenhuma menção ou explicação para
a escolha deste termo.
Na Rede de Ensino Municipal, professores, monitores, diretores,
coordenadores, pais, profissionais de poio e comunidade externa, dividem o
propósito direto ou indireto de educar e cuidar. Entre todos esses educadores,
os professores e monitores de creches, profissionais conscientes de seu
compromisso social, são referências diretas e constantes dos alunos, que tem
como responsabilidade, a proposição de atividades que contribuam para o
desenvolvimento integral dos alunos. (INDAIATUBA, 2004, p. 36)

Nas creches e pré-escolas de Indaiatuba a presença de professoras é somente garantida
para as turmas com crianças com idade superior a três anos de idade. O ingresso para o cargo
de professora se dá através de concurso público e dos seguintes requisitos básicos66: Ensino
Superior – Curso de Graduação em Pedagogia ou Curso Normal Superior com Habilitação para
o Magistério na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio
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Conforme Edital de Abertura para o Concurso Público de Provas nº 01/2015.
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Completo na Modalidade Normal/Magistério e Ensino Superior – Curso de Graduação com
licenciatura.
Nas creches municipais de Indaiatuba pesquisadas, a grande maioria das profissionais
são Monitoras e Auxiliares de Desenvolvimento Educacional (ADE). O ingresso para estes dois
cargos também se dá através de concurso público, com o requisito básico de possuir Ensino
Médio completo, ou seja, sem formação específica.
A creche Amarela possui o seguinte quadro de monitoras e auxiliares de
desenvolvimento educacional, com sua respectiva formação e tempo de atuação na rede
municipal de ensino de Indaiatuba:
Tabela 7 – Funcionárias da creche Amarela/formação e tempo de atuação
Cargo
Grau de Escolaridade
Tempo de atuação na Rede
Monitor
Ensino Médio
Desde 23/02/2012
Monitor
Ensino Médio
Desde 10/03/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 14/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 08/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 07/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 15/03/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 16/03/2006
Monitor
Ensino Médio
Desde 11/03/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 07/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 27/05/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 07/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 11/03/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 09/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 15/03/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 08/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 23/07/2008
Monitor
Ensino Médio
Desde 16/03/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 09/06/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 01/04/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 22/03/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 05/04/2010
Monitor
Ensino Médio
Desde 28/07/2008
Monitor
Ensino Médio
Desde 18/09/2007
Monitor
Ensino Médio
Desde 22/06/2010
Monitor
Superior – cursando
Desde 01/04/2010
Monitor
Superior – cursando
Desde 10/03/2010
Monitor
Superior – Letras
Desde 25/05/2010
Monitor
Superior / Letras
Desde 15/06/2010
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Monitor
Monitor
Monitor
Aux. Desenv.Educacional
Aux. Desenv.Educacional

Superior – Pedagogia
Superior – Pedagogia
Superior / Pedagogia
Ensino Médio
Ensino Médio

Desde 10/03/2010
Desde 27/05/2010
Desde 05/04/2010
Desde 09/04/2015
Desde 16/08/2013

Fonte: PDE 2015, p.08.

Conforme demonstrado na tabela 7, a creche Amarela possui 33 funcionárias, sendo 31
monitoras e somente 02 auxiliares de desenvolvimento educacional. Destas 31 monitoras, 24
possuem o Ensino Médio completo (72,72%); 02 estão cursando o Ensino Superior (6,06%);
02 possuem o Curso Superior em Letras (6,06%); 03 possuem o Curso superior em Pedagogia
(9,09%). Em relação às auxiliares em desenvolvimento educacional, a creche Amarela possui
apenas 02 funcionárias com Ensino Médio completo (6,06%). A funcionária mais antiga de
casa é uma monitora com ingresso no ano de 2007 e uma auxiliar de desenvolvimento
educacional é a mais nova, com ingresso no ano de 2015.
Aqui também é importante revelar que a creche Amarela possui uma professora,
formada em curso superior de Pedagogia, com carga horária suplementar de somente 10
horas/semanais. No PDE 2015 da creche Amarela esta profissional não aparece listada nem no
quadro de docentes (neste quadro aparece somente a diretora e a coordenadora pedagógica –
conforme PDE 2015, p.07) e nem quadro de funcionários administrativos e de apoio (neste
quadro estão listadas as monitoras, ADE´s, agentes de suporte operacional e supervisores
técnicos de serviços administrativos – conforme PDE 2015, p.08).
Já a creche Verde possui o seguinte quadro de monitoras e auxiliares de
desenvolvimento infantil, com sua respectiva formação e tempo de atuação na rede municipal
de ensino de Indaiatuba.
Tabela 8 – Funcionárias da creche Verde/ formação e tempo de atuação
Cargo
Grau de Escolaridade
Tempo de Atuação na Rede
Monitora (readaptada)
Ensino Médio
13 anos e 02 meses
Monitora
Ensino Médio
12 anos e 11 meses
Monitora
Ensino Médio
03 anos e 03 meses
Monitora
Ensino Médio
03 anos e 03 meses
Monitora
Ensino Médio
03 anos e 03 meses
Monitora
Ensino Médio
10 anos e 07 meses
Monitora
Ensino Médio
04 anos e 10 meses
Monitora
Ensino Médio
04 anos
Monitora
Ensino Médio
03 anos e 01 mês
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Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora (readaptada)
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Monitora
Aux. Desenv. Educacional

Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Ensino Médio

03 anos e 03 meses
03 anos e 03 meses
03 anos e 03 meses
03 anos e 11 meses
03 anos e 03 meses
08 anos e 09 meses
03 anos e 10 meses
03 anos e 03 meses
14 anos e 03 meses
20 anos e 03 meses
06 anos e 10 meses
03 anos e 03 meses
03 anos e 03 meses
03 anos e 03 meses
03 anos e 03 meses
03 anos e 10 meses
15 anos e 06 meses
03 anos e 10 meses
02 anos e 05 meses

Aux. Desenv. Educacional
Aux. Desenv. Educacional
Aux. Desenv. Educacional
Aux. Desenv. Educacional
Aux. Desenv. Educacional
Aux.Desenv. Educacional
Aux. Desenv. Educacional
Professora
Professora
Professora

Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Bacharelado em Química
Técnico em Bioquímica
Magistério/Pedagogia
Magistério/Pedagogia
Magistério/Pedagogia

01 anos e 01 mês
01 ano
01 ano
01 ano e 09 meses
01 ano e 09 meses
01 ano e 09 meses
01 ano e 09 meses
10 anos e 03 meses
05 ano e 02 meses
09 anos

Fonte: PDE 2015, p.13.

Conforme demonstrado na tabela 8, a creche Verde possui 35 funcionárias, sendo 27
monitoras e 08 auxiliares de desenvolvimento educacional. Destas 27 monitoras, 23 possuem o
Ensino Médio completo (65,71%); 01 possui apenas o Ensino Fundamental (2,85%); 03
possuem o Curso superior em Pedagogia (8,57%). Em relação as 08 auxiliares de
desenvolvimento educacional: 06 possuem o Ensino Médio completo (17,14%); 01 possui o
Ensino Técnico em Bioquímica (2,85%); 01 possui o Ensino Superior em Química (2,85%)
O que mais chama nossa atenção em relação às profissionais da Creche Verde é a
presença de uma bacharela em Química e uma Técnica em Bioquímica. Trata-se de formações
tão específicas, sendo urgente
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[...] eliminar preconceitos arraigados da tradição brasileira, como o de que o
profissional que atua com crianças de 0 a 6 anos não requer preparo acurado
equivalente ao de seus pares de outros níveis escolares, o que demonstra o
desconhecimento da natureza humana e de sua complexidade, especialmente
do potencial de desenvolvimento da faixa etária de 0 a 6 anos. (KISHIMOTO,
1999, p. 74-75).

Outro aspecto importante na creche Verde refere-se à presença de uma monitora com
apenas o Ensino Fundamental, o que reforça a antiga visão de que para atuar com a criança
pequena não é necessário possuir formação especifica, bastando ter aquele “jeitinho de mãe”,
“gostar de crianças” para poder “cuidar” bem.
A creche Azul possui o seguinte quadro de monitoras e auxiliares de desenvolvimento
infantil, com sua respectiva formação e tempo de atuação na rede municipal de ensino de
Indaiatuba:
Tabela 9 – Funcionárias da creche Azul/ formação e tempo de atuação
Cargo
Escolaridade
Tempo de Atuação na Rede
Monitor
Ensino Médio
15/05/2009
Monitor
Ensino Médio
04/12/2006
Monitor
Ensino Médio
07/03/2001
Monitor
Ensino Médio
25/07/2008
Monitor
Ensino Médio
10/04/1996
Monitor
Ensino Médio
23/02/2012
Monitor
Ensino Superior
06/07/2010
Monitor
Ensino Médio
01/04/2005
Monitor
Ensino Médio
15/02/2001
Monitor
Ensino Médio
03/04/1997
Monitor
Ensino Médio
17/06/2010
Monitor
Ensino Médio
01/03/2012
Monitor
Ensino Médio
11/07/2006
Monitor
Ensino Médio
22/01/2001
Monitor
Ensino Médio
22/02/2002
Aux.Desenv. Educacional
Ensino Médio
13/08/2013
Aux.Desenv. Educacional Ensino Superior Incompleto
16/08/2013
Aux.Desenv. Educacional
Ensino Médio
18/11/2013
Aux.Desenv. Educacional
Ensino Médio
14/08/2013
Aux.Desenv. Educacional
Ensino Superior
01/11/2013
Aux.Desenv. Educacional
Ensino Médio
13/08/2013
Aux.Desenv. Educacional
Ensino Médio
09/08/2013
Aux.Desenv. Educacional
Ensino Médio
13/08/2013
Fonte: PDE 2015, p.14-18.
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Conforme demonstrado na tabela 9, a creche Azul possui 23 funcionárias, sendo 15
monitoras e 08 auxiliares de desenvolvimento educacional. Destas 15 monitoras, 14 possuem o
Ensino Médio completo (60,86%); 01 possui Ensino Superior completo (4,34%); em relação as
08 auxiliares de desenvolvimento educacional: 07 possuem o Ensino Médio completo
(30,43%); 01 está cursando o Ensino Superior (4,34%).
Totalizando o número de funcionárias entre as três creches pesquisadas (Amarela, Azul
e Verde), temos: 73 Monitoras (80,21%) e 18 Auxiliares de desenvolvimento educacional
(19,78%). Destas 66 monitoras, 65 ingressaram na rede pública municipal de Indaiatuba após
a promulgação da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Apenas uma monitora ingressou
anteriormente a esta data, em 10 de abril de 1996. Já as auxiliares de desenvolvimento
educacional, todas ingressaram após a promulgação da LDB 9393-96, onde o artigo 62
estabelece que “ [...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores
de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na Educação
Infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio na
modalidade normal”67.
A LDB 9394-96, mesmo trazendo questões essenciais a respeito de formação dos
profissionais para atuar na Educação Infantil, não teve o poder de, por si só, alterar a realidade
das creches de Indaiatuba. Em um contexto mais amplo, tomando como exemplo o Estado de
São Paulo, a LDB 9394-96 produziu efeitos mais significativos. De acordo com a Organização
Não Governamental (ONG) “Todos pela Educação” no ano de 2011, 62,7% dos docentes
atuantes nas creches do Estado de São Paulo possuíam curso superior. Já no ano de 2012, houve
um crescimento de 5,5 pontos percentuais, totalizando 68,2% dos docentes atuantes nas creches
com curso superior. No ano de 2013, 71,5% dos docentes possuíam curso superior e em 2014,
74,2% dos docentes do Estado de São Paulo possuíam curso superior para aturem nas creches.
Nesta série histórica de quatro anos (2011 -2014), segundo a ONG Todos pela Educação, houve
um crescimento de 11,5% no número de docentes com formação em curso superior para
atuarem nas creches no Estado de São Paulo68.
Já no Brasil, este crescimento foi um pouco inferior ao ocorrido no Estado de São Paulo,

67

LDB 9393-96, artigo 62. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.html. Acesso em: 02
de junho de 2016.
68

Formação dos docentes de São Paulo. Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-daeducacao/5-metas?task=indicador_educacao&id_indicador=158#filtros. Acesso em: 03 de maio de 2017.
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se olharmos a mesma série histórica compreendida entre os anos de 2011 até 2014. No ano 2011
tínhamos 51,6% dos docentes atuantes nas creches com curso superior; em 2012 eram 56,2%;
no ano de 2013, 59,6%; e em 2014, 61,7% dos professores possuíam curso superior para
atuarem nas creches. Houve um crescimento neste período de 10,1% de professores atuantes na
creche com curso superior em nosso país.69
Mesmo com uma formação exigida por lei, entendemos que há no município de
Indaiatuba uma omissão em relação a esta legislação educacional vigente, bastando que as
profissionais possuam o Ensino Médio completo. Os concursos públicos realizados em
Indaiatuba ainda admitem profissionais sem qualquer formação específica. Nas três creches
pesquisadas não estamos lidando com profissionais que não passaram por uma formação
específica, já que a grande maioria, ou seja, 89,01% das monitoras e auxiliares de
desenvolvimento educacional não possuem curso superior em Pedagogia ou em nível médio na
modalidade Normal. Apenas 7,6% das monitoras e auxiliares de desenvolvimento educacional
possuem curso superior em Pedagogia, e 3,2% destas funcionárias ainda estão frequentando um
curso superior.

7.1.4 O ambiente escolar na Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba

Conforme a PPG de Indaiatuba, o ambiente escolar é
[...] composto essencialmente pelos aspectos físicos e social, que devem ser
organizados com o propósito de viabilizar ações pedagógicas e
administrativas. No aspecto físico são fundamentais ações que garantam a
higiene, a segurança e a manutenção do espaço escolar. (...). É importante
ressaltar que a organização de todo ambiente escolar varia de uma Unidade
para outra, a fim de atender diferentes necessidades das faixas etárias, níveis
e modalidade de ensino ali oferecidas. (INDAIATUBA, 2004, p. 37).

De certo modo, a PPG de Indaiatuba ignora que a qualidade do ambiente físico está
diretamente ligada à qualidade da educação que é ofertada, pois questões relativas ao espaço de
uma Unidade Escolar, como tamanho, densidade, privacidade, configurações bem definidas,
espaços em plano aberto, espaços ao ar livre para realização do jogo não são mencionadas. O
documento enfatiza apenas questões como higiene, segurança e manutenção do espaço físico.
Não que tais questões não sejam importantes, mas espera-se que um documento norteador de

Formação de docentes – nível superior. Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-daeducacao/5-metas?task=indicador_educacao&id_indicador=158#filtros. Acesso em: 03 de maio de 2017.
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uma rede municipal indique orientações de como o ambiente físico deve ser organizado para a
atividade a que se destina abrigar, estimular e incentivar.
Não há como negar que as crianças passam uma enorme quantidade de tempo do seu
dia dentro de creches, pré-escolas ou escolas de Ensino Fundamental. Principalmente no espaço
da creche, as crianças comem, dormem, separam-se de seus familiares (e depois voltam a se
reunir), crescem, engatinham, caem, andam, correm, brincam, dançam, aprendem, sentem
(alegria, tristeza, dor, medo), etc. Enfim, as crianças pequenas vivem plenamente (ou não) o
espaço da creche. Por esse motivo, este espaço deveria encorajar os desenvolvimentos físico,
social, emocional, intelectual e proporcionar conforto, individualidade, aceitação...
Muitas vezes, as creches revelam uma grande preocupação com a beleza do espaço que
é proporcionado para a criança pequena. É claro que beleza é uma questão de cultura e de gosto.
Porém, não há como negar que geralmente as paredes e janelas das creches estão tomadas por
uma profusão de cores ou tomadas por uma quantidade enorme de informações, onde do teto
proliferam variados móbiles, penduricalhos de todos os tipos (confeccionados ou
industrializados), murais permanentes e até mesmo a velha e conhecida decoração com
personagens da Disney, Galinha Pintadinha e tantos outros que são vendidos
mercadologicamente para a infância.
A preocupação com o ambiente da creche torna-se apenas uma preocupação com a
beleza de um cenário e não como um ambiente de aprendizado, de socialização, de trocas, de
descobertas, de experiências, de trocas com as famílias. Muitos dos enfeites e penduricalhos
presentes nas salas das creches não partem da perspectiva de quem vai usá-lo (a criança
pequena), mas sim da perspectiva do adulto, já que muitas vezes é a leitura que ele (o adulto)
faz do mundo da criança que o leva a priorizar como o ambiente físico da sala da creche será
organizado. Por esse motivo, é bastante comum encontramos brinquedos, materiais e utensílios
demasiadamente distantes, fora do alcance da criança pequena. Talvez seja porque o adulto
esqueceu qual o comprimento do braço da criança ou porque quer apenas garantir o controle de
tudo aquilo que ocorre dentro do espaço da sala.
Uma sala empobrecida, com poucos (ou nenhum) materiais disponíveis ou com poucos
brinquedos cria um ambiente desinteressante e desestimulador para criança. Por isso, a
organização do espaço físico (portas, paredes, pisos, utensílios, móveis, murais) diz muito a
respeito da concepção de infância e de criança que a creche possui. Como o espaço não é
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neutro70, ele comunica e também dialoga com as pessoas que por ali passam, principalmente
com as crianças e seus familiares. Este diálogo deve comunicar o que as crianças fazem, vivem,
experimentam, criam, testam e pensam a respeito do seu dia-a-dia na creche, servindo também
de elemento de reflexão para seus familiares. A seguir, para uma melhor compreensão e
posterior reflexão, fotos da creche Amarela:
Figura 2 – Sala da creche Amarela - Crianças de 2 e 3 anos de idade

Fonte: Acervo da pesquisadora.

70

Principalmente por que revela fortemente aquilo que o adulto sabe a respeito da criança pequena, suas
necessidades, habilidades e interesses
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Figura 3 – Brinquedoteca da Creche Verde

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Figura 4 – Painel na creche Amarela

Fonte: Acervo da pesquisadora.

É importante dizer que a organização do espaço da sala pode ser tomada como uma
declaração pública a respeito da concepção de Educação Infantil que a creche possui. Mais
especificamente, o arranjo dos móveis, dos materiais e daquilo que é exibido nas paredes podem
transmitir o quão árido, rígido e impessoal pode ser o espaço da creche. Vejamos uma breve
análise de cada uma das figuras aqui expostas:
A figura 1 refere-se a uma sala de referência que foi fotografada na creche Amarela,
onde é possível observar que não há brinquedos e/ou materiais à disposição das crianças
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pequenas, já que todos foram guardados no alto dos armário, impedindo o exercício da
autonomia. Na figura 2 que retrata a Brinquedoteca da creche Verde é possível notar que o
“cercadinho” foi utilizado como uma forma de impedir as crianças acessarem os brinquedos
guardados na estante de ferro, o que dificulta seu uso espontâneo pela criança. Já a figura 3 que
retrata o painel exposto na creche Amarela referenciando a Semana da Criança, fixado bem
longe da altura dos olhos das crianças – estes (assim como os murais e as paredes) poderiam
ser organizados com a sua participação, principalmente respeitando, valorizando e revelando
suas criações. Estas criações deveriam ser compreendidas como importante documentação
pedagógica das ações das crianças, possibilitando que elas visitem, revisitem e recriem aquilo
que foi feito e, principalmente, avancem.
Um espaço bem concebido permite que as crianças encontrem espaço para ficar
sozinhas e também em grupo, um espaço onde elas possam usar materiais de arte (Ex.: tinta
guache, argila); onde tenham acesso à água; espaço para brincar na areia e poder cavar (fazendo
túneis, estradas e castelos de areia); acesso a fantasias e panos (seja para fazer uma roupa ou
para construir uma cabana); espaço para poder observar a natureza; acesso a brinquedos de
qualidade e de acordo com a faixa etária a que se destinam; espaço para jogar, correr, pular,
escorregar, balançar e exercitar todos seus músculos.

7.1.5 Objetivos Gerais da Educação Infantil na Proposta Pedagógica Global de Indaiatuba

Com a Constituição Federal de 1988, reconheceu-se como direito o atendimento das
crianças em creches e pré-escolas e, desde então, o campo da Educação Infantil vem passando
por intensos debates a respeito da “[...] educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção
e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento
das crianças (BRASIL, 2010, p.07).
Incialmente, estes debates deram origem, no ano de 1998, ao Referencial Curricular
Nacional para Educação (RCNEI) onde, no volume introdutório, é posto que a prática de
Educação Infantil requer organização de modo que as crianças desenvolvam diferentes
capacidades, entre elas o “[...] brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos,
desejos e necessidade” (BRASIL, 1998b, p. 63). Na PPG de Indaiatuba é posto que os “[...] os
objetivos específicos da Educação Infantil foram organizados e adaptados do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil” (Indaiatuba, 2004, p.33), enquanto como objetivo
geral da Educação Infantil municipal, a PPG estabelece:
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Trabalhar integradamente a construção dos conhecimentos físico, social e
lógico-matemático, através da proposição de atividades práticas, lúdicas,
contextualizadas e significativas, instigando o aluno a ampliar suas
possibilidades cognitivas, afetivas, sociais e físicas, de compreender o mundo
e a si mesmo, através de múltiplas relações. (INDAIATUBA, 2004, p. 40 –
grifo nosso).

Novamente a PPG de Indaiatuba reforça que a Educação Infantil oferecida no município
é formada por alunos e não por crianças, embora para Barbosa (2009), seja importante distinguir
crianças e alunos, já que muitas vezes estas palavras são tratadas como sinônimas. É preciso,
segundo Barbosa (2009, p.26), “[...] constatar que aluno pode ser apenas um dos papéis sociais
desempenhados pelas crianças, papel que também pode ser representando por jovens e adultos”.
Mesmo se referindo aos objetivos da Educação Infantil, a PPG de Indaiatuba, ao trazer
novamente a questão do aluno, reforça a possibilidade de excluir experiências que são
peculiares da infância (Barbosa, 2009). Com isso, dependendo da proposta educacional, estas
crianças poderão ser reduzidas às “[...] suas cabeças, isto é, às possibilidades de seu
desempenho cognitivo como se a mente e as emoções fossem algo etéreo, separado do corpo”
(BARBOSA, 2009, p.27).
Aparece também na redação do objetivo geral a questão da “construção dos
conhecimentos”, embora em nenhum momento da PPG de Indaiatuba seja atribuído significado
ao termo “conhecimento”. Para Barbosa (2009), o objetivo da Educação Infantil, do ponto de
vista do conhecimento e da aprendizagem, “[...] é o de favorecer experiências que permitam às
crianças a apropriação e a imersão em sua sociedade, através das práticas sociais de sua cultura,
das linguagens que essa cultura produz, e produziu, para construir, expressar e comunicar
significados e sentidos” (p. 47-48)
É imprescindível, aqui, questionarmos: Quais possibilidades de conhecimento serão
propiciadas para as crianças das instituições públicas de Educação Infantil de Indaiatuba? Os
conhecimentos elencados no objetivo geral (físico, social e lógico-matemático) podem
“metamorfosear” (ou transformar) as creches e pré-escolas em uma escola “elementar”
simplificada”? (BARBOSA, 2009, p.08). Estes questionamentos são importantes, pois quando
é posto que as creches e pré-escolas de Indaiatuba trabalhem a “construção de conhecimentos”,
entendemos que é necessário um rompimento com a visão de alunos e com o modelo
convencional de escola, “[...] historicamente estabelecido e vigente em grande parte das práticas
escolares” (BARBOSA, 2009, p.28).
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Nesse sentido, a construção de conhecimentos é um processo, onde a criança viverá
“situações de interação e de inserção das crianças nas práticas sociais e linguagens de sua
cultura” (BARBOSA, 2009, p.28).. Entendemos que o objetivo geral da Educação Infantil em
Indaiatuba tem como referência o modelo das disciplinas do Ensino Fundamental, com
definição prévia de conhecimentos que a criança pequena deverá adquirir durante seu percurso
na Educação Infantil (conhecimentos físico, social e lógico-matemático).
Há também na redação do objetivo geral, outro ponto que chama nossa atenção, quando
se afirma que o aluno deverá “[...] compreender o mundo e a si mesmo, através de múltiplas
relações” (INDAIATUBA, 2004, p. 40). Contudo, segundo Barbosa (2009), uma pedagogia
voltada para a primeira infância não se sustenta somente em múltiplas relações, mas sim em um
tripé composto por relações, interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para
experiências cotidianas.
Já em relação aos objetivos específicos da PPG de Indaiatuba, é importante mencionar
que foram organizados e adaptados do RCNEI. Embora neste documento se elenquem oito
objetivos gerais, na PPG de Indaiatuba eles foram transformados em dezenove objetivos
específicos. Uma destas adaptações ocorreu especialmente naquele objetivo ligado ao brincar.
Pelo RCNEI (Brasil, 1998b), o objetivo aparece com a seguinte redação: “A prática da
Educação Infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes
capacidades: “[...] brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e
necessidades” (BRASIL, 1998b, p.63). Na PPG de Indaiatuba, este objetivo foi divido em dois
novos objetivos:
As Unidades Escolares, que ministram as modalidades de ensino Creche e Préescolas, devem criar um ambiente acolhedor que de segurança e confiança as
crianças, garantindo oportunidades adequadas a cada faixa etária,
promovendo condições para que os alunos possam:
- Brincar;
- Enriquecer cada vez mais a capacidade expressiva através da manifestação
das emoções, sentimentos, ideias, pensamentos, desejos e vontades,
desagrados e necessidades essenciais, agindo com progressiva autonomia;
(INDAIATUBA, 2004, p.40-41).

Entendemos que, ao adaptar o objetivo do RCNEI em dois novos objetivos, pode-se
correr o risco de esvaziarmos o lugar que o brincar deveria ocupar nas instituições de Educação
Infantil. Este brincar “isolado” pode ser marginalizado, visto como “tapa-buraco” e, por este
motivo, outras atividades serão ofertadas para a criança pequena: atividades realizadas em um
espaço previamente delimitado e com materiais controlados pelo adulto. Muitas atividades
lúdicas realizadas no espaço da Brinquedoteca poderão ser didatizadas, através da seleção de
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materiais que permitem “treinar” a criança pequena para que ela adquira determinadas
habilidades ou funções específicas (como por exemplo, discriminação visual, motora ou
auditiva, coordenação motora fina, aprendizagem do alfabeto, numerais, etc.).
Como o RCNEI foi amplamente divulgado e distribuído nas instituições de Educação
Infantil brasileira, é compreensível que no ano de 2004 o município de Indaiatuba tenha
utilizado este documento para a elaboração de sua proposta pedagógica. Contudo, causa-nos
estranheza o fato deste documento – a PPG de Indaiatuba - não ter sofrido nenhuma revisão ou
atualização durante o período compreendido entre 2005 até nossos dias atuais. Como o campo
da Educação Infantil vive um intenso “[...] processo de revisão de concepções sobre educação
de crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas
mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças” (BRASIL, 2010, p.08),
entendemos que a PPG de Indaiatuba carece de uma discussão mais atual, dando,
principalmente, mais visibilidade aos bebês e as crianças pequenas.
Principalmente em relação à criança que frequenta a creche, a PPG de Indaiatuba revela
maior preocupação com cuidados essenciais como a proteção, a alimentação e a higiene,
dedicando uma parte dos anexos para executar estas dinâmicas. Em relação à proteção, procurase dar ênfase para “cuidados com a ventilação, insolação e higiene (do ambiente, dos objetos,
utensílios e brinquedos)”; sobre alimentação, o foco está na “[...] introdução de alimentos
sólidos para os bebês, a transição da mamadeira para o copo, a independência na utilização de
talheres e ao servir-se, a aceitação de novos alimentos, a conscientização quanto a alimentação
saudável”; em relação à higiene, as ações estão voltadas para higiene bucal dos bebês; com o
surgimento da dentição, inicia-se a escovação, primeiramente realizada pelo adulto e
posteriormente pela criança; e o banho que deve ocorrer “[...] de acordo com a necessidade de
cada criança, para conforto e prevenção de assaduras” (INDAIATUBA, 2004, p. 81).
Ainda segundo a PPG de Indaiatuba, todas estas atividades de proteção, alimentação e
higiene ocorrem “[...] em meio a um “fazer brincando” que estimula grandemente o
desenvolvimento da função simbólica” (p. 82). Embora seja feita esta afirmação na PPG de
Indaiatuba, ao percorrer o restante do documento, a questão do brincar não é mais mencionada,
nem sequer discutida.
Para Barbosa (2010, p.03), a oferta de um serviço educacional para crianças em idade
de creche deveria promover a possibilidade para que elas vivam “[...] uma experiência de
infância comprometida com a aprendizagem gerada pela ludicidade, brincadeira, imaginação e
fantasia”, onde elas possam aprender “observando, tocando, experimentando, narrando,
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perguntando, e construindo ações e sentidos sobre a natureza e a sociedade, recriando, desse
modo, a cultura”.
Fica evidente, portanto, a pouca ênfase que é dada ao brincar, embora, segundo as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), as práticas pedagógicas
realizadas em creches e pré-escolas devam ter como eixos norteadores as interações e a
brincadeira. Entendemos que são estes dois eixos – brincadeiras e interações – que deveriam
compor o objetivo geral da Educação Infantil de Indaiatuba, perpassando pela função
indissociável do cuidar-educar.
É preciso garantir os direitos e as necessidades que as crianças pequenas têm em relação
à alimentação, higiene, saúde e proteção, mas também é fundamental superarmos este modelo
de educação assistencialista e avançarmos para uma proposta onde sejam oferecidas às crianças
na faixa etária de 0 a 5 anos de idade condições para “[...] usufruírem plenamente suas
possibilidades de apropriação e de produção de significados no mundo da natureza e da cultura”
(BRASIL, 2006, p.18).

7.2 Atribuição de cargo para Monitora e Auxiliar de Desenvolvimento Educacional

Embora desde o ano de 1996, com a promulgação de LDB 9394, venha-se exigindo
formação do docente em nível superior para atuar na Educação Infantil71, a situação do
município de Indaiatuba apresenta-se na contramão deste movimento sem exigir formação
específica de seus funcionários para atuarem nas creches.
Sem dúvida, a LDB 9394/96, associada ao Plano Nacional de Educação, do ano de 1997,
representa um grande desafio para as diversas secretarias municipais de Educação do Brasil, já
que muitas das profissionais atuantes nas creches e pré-escolas do município em questão ainda
possuem apenas Ensino Fundamental ou Ensino Médio.
Neste caso, a contratação dos funcionários para atuarem nas creches ocorre através de
concurso de público, porém sem exigir a habilitação mínima de nível médio na modalidade
Normal72 para assumirem os cuidados e a educação das crianças de zero a três anos de idade.

Conforme LDB 9394/96 - Art. 62º: “A formação de docentes para atuarem na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal”.
71

72

Conforme LDB 9394-96, artigo 62.
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Consultando os últimos editais dos concursos públicos realizados na cidade de
Indaiatuba, é possível verificar quais são as atribuições das profissionais que atuam nas
creches73. No concurso público do ano de 2009, para atuar como Monitor nas creches públicas
de Indaiatuba, no edital Nº 001/200974 exigia-se apenas o Ensino Médio completo, tendo
atribuições principalmente ligadas ao cuidado, proteção e higiene. Neste edital foram listadas
17 (dezessete) atribuições para o cargo de Monitor, onde uma referenciava o desenvolvimento
de atividades de recreação e lazer e outra o planejamento e organização de atividades lúdicas:
V. Desenvolver atividades de recreação e lazer, através de jogos e brincadeiras
que venham resgatar aspectos culturais e estimular o desenvolvimento integral
das crianças;
VI. Planejar e organizar atividades lúdicas, com auxílio e orientação dos
Diretores e Coordenadores, propondo às crianças situações e atividades que
estimulem o desenvolvimento físico, da inteligência, da sociabilidade, da
afetividade e da moralidade; (Conforme edital Nº 001/2009, da Prefeitura
Municipal de Indaiatuba).

Neste edital do concurso público do ano de 2009 é visível o rompimento entre os
momentos de cuidar e educar. O cuidar fica reduzido a cuidados com o corpo, higiene,
alimentação e sono. É importante esclarecer que não há intenção de diminuirmos a importância
dada ao cuidar, já que esta também é uma forma de educar a criança. Porém, o cuidar realizado
nas creches não deve se justificar apenas em função da dependência que a criança pequena
possui em relação aos adultos, mas sim como um direito, uma necessidade humana, como um
fator de humanização (KRAMER, 2003a).
Barbosa (2010) também fala de outro tipo de cuidado que as creches devem oferecer,
visto aqui como essencial na oferta de uma Educação Infantil de qualidade, afirmando que é
preciso “[...] um profundo olhar de cuidado do professor: cuidado na seleção dos materiais,
cuidado para estar atento às expressões das crianças, cuidado para dar o tempo adequado para
o desenvolvimento da atividade” (p. 12).
Isso quer dizer que o cuidar vai além das necessidades fisiológicas das crianças
pequenas. Nos momentos de alimentação, o cuidar também envolve a escolha de alimentos, o
modo de organização das cadeiras, o lugar em que se come (se acontecerá na sala ou refeitório),
os instrumentos utilizados para comer, a participação da criança, pois se trata de um momento
que não é igual àquele que ocorre em sua casa. Nos momentos de alimentação há também a
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As atribuições para o cargo de Monitor encontram-se nos Anexos deste trabalho.
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Edital do concurso público. Disponível em: http://www.indaiatuba.sp.gov.br/administracao/rh/concursopublico/pmi-001-2009/. Acesso em: 10 de dezembro de 2015.
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dependência da criança, onde o adulto que serve, e depois, aos poucos, esta alimentação vai
sendo realizada por elas mesmas, em um processo de progressiva autonomia e independência.
Já os momentos de higiene pedem um ambiente tranquilo, de intimidade, para o adulto
ofertar tempo e disponibilidade de atenção individual. Nas creches geralmente os momentos de
higiene são transformados em uma “linha de produção”, onde as crianças são limpas quase que
mecanicamente uma após a outra, sem haver um tempo de troca, de afeto. Por fim, no momento
do sono, é preciso delicadeza e reflexão por parte do adulto para auxiliar a criança pequena a
dormir e também para o momento de acordar “[...] que pode ser precedido por uma canção,
uma história, uma poesia” (BARBOSA, 2010, p.13).
Outro ponto merecedor de nossa atenção nesta atribuição de cargo para Monitor referese ao desenvolvimento de atividades de recreação e lazer. Segundo o RCNEI (1998b, p.66),
“[...] não é desejável que a creche seja considerada apenas um espaço de cuidados físicos e
recreação”, pois quando o brincar tem apenas como objetivo a recreação, pode ser confundido
como um espaço para compensar as “duras atividades” da sala de aula ou como espaço de
extravasamento e/ou reconstituição das energias (AYOUB, 2005). Há também pesquisas que
indicam que as atividades recreativas “[...] estão mais condicionadas ao cumprimento de
horários e rotinas estabelecidas, do que às necessidades das crianças” (REGO, 2010, p. 06).
Em relação à utilização ao termo lazer, fazemos a seguinte ressalva como base nos
escritos de Dumazedier (1974):
Assim, o lazer é primordialmente liberação do trabalho profissional que a
empresa impõe. Para a criança, é liberação do trabalho imposto pela
escola. O lazer é liberação das obrigações fundamentais primarias impostas
pelos demais organismos básicos da sociedade: instituição familiar,
instituições sócio-políticas, sócio espirituais (p.94, grifo nosso).

O lazer, portanto, não possui nenhum fim utilitário, mesmo “[...] quando é objeto de
tentativas de integração por parte de instituições profissionais, escolares, familiares, sócio
espirituais, sócio-políticas” (DUMAZEDIER, 1974, p.95). Quando o lazer se torna utilitário ou
se converte em uma obrigação, ele já não é mais inteiramente lazer, torna-se parcial, um semilazer, ou seja, “[...] uma atividade mista, em que o lazer é misturado a uma obrigação
institucional”, como a obrigação escolar ou a obrigação profissional.
Desta forma, segundo o autor, a condição primeira do lazer é de fato a busca por um
estado de satisfação, de alegria e provavelmente não é este tipo de atividade que comumente
encontramos nas creches, já que muitas delas poderiam ser classificadas pelas crianças como
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“não interessantes” ou “não engraçadas”. Para Dumazedier (1974, p. 96), quando isso ocorre
“[...] o lazer não é então mais, totalmente, ele mesmo, é um lazer empobrecido”.
Provavelmente a incorporação de Brinquedoteca por creches pode se justificar por esta
oferta de atividades recreativas e de lazer, embora o objetivo da Educação Infantil não seja este.
A creche não é um espaço de lazer, já que o espaço de lazer é “[...] um espaço social onde se
entabulam relações específicas entre seres, grupos, meios, classes”, [ou seja], o espaço de lazer
é determinado pelas “[...] características da população que o utiliza, pelo modo de vida dos
diferentes meios sociais que o frequentam. Deverá ao mesmo tempo respeitar, desenvolver as
diversidades culturais destes indivíduos para escapar à: uniformização, à padronização, ao tédio
social” (DUMAZEDIER,1974, p. 169-170).
Mas não seria justamente isso que muitas instituições de Educação Infantil fazem:
uniformizam e padronizam as crianças? Ou ofertam atividades entediantes, através de longos
momentos de espera? Para o autor, quando espaços de lazer são incorporados por espaços do
trabalho escolar nota-se que, em geral, eles são “irrisórios, em face das necessidades culturais75
das crianças” (p. 169).
Outra atribuição dada às monitoras refere-se ao planejamento e organização de
atividades lúdicas. Para Barbosa (2009, p.70) o respeito incondicional “[...] ao brincar e à
brincadeira é uma das mais importantes funções da Educação Infantil” e justamente por este
motivo que o adulto deveria garantir contextos que favoreçam oportunidades para as crianças
brincarem. Contudo, nas três creches pesquisadas, as salas de referência têm como
características espaços vazios de materiais lúdicos. Mas como as monitoras podem garantir o
desenvolvimento de atividades lúdicas em um espaço que não convida ao lúdico? Caberia à
Brinquedoteca ser o local para estas atividades lúdicas, mesmo que as crianças a frequentem
somente uma vez na semana? De um modo geral, observamos que a maneira com que estas três
creches arranjam os espaços da sala de referência (e também os demais espaços da creche) e o
acesso aos brinquedos, jogos e materiais representa o “[..] não protagonismo das crianças, do
não entendimento de que elas aprendem em e na interação com seus pares e com o espaço no
qual estão inseridas”. (HORN, 2013, p. 06).
Durante o período compreendido entre 2009 e 2013 não houve novos concursos
públicos para a contratação de monitores. No ano de 2013, o cargo de Auxiliar de
Desenvolvimento Educacional (ADE) foi criado, onde a nomenclatura foi alterada: de monitor
Dumazedier (1974, p. 183) entende cultura como “o conjunto das relações simbólicas do indivíduo com o
mundo”.
75
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de creche para Auxiliar de Desenvolvimento Educacional, já que as atribuições foram
ampliadas. Diferentemente do monitor de creche, o ADE também pode trabalhar atendendo as
crianças com algum tipo de deficiência76.
No ano de 2015, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba lançou o edital 0101/2015 para a
contratação de novos ADE’s. Surpreendentemente, o edital além de exigir apenas a formação
de Ensino Médio para este cargo, restringia a contratação para apenas as pessoas de sexo
feminino, reforçando a imagem profissional de que a Educação Infantil é feita pela mulher,
vista como naturalmente uma “[...] educadora nata, passiva, paciente, amorosa, que sabe agir
com bom senso, é guiada pelo coração, em detrimento da formação profissional” ARCE (2001,
p.182)
Conforme o edital 001/2015, as atribuições para o cargo de ADE77 tiveram 11 (onze)
novas atribuições acrescentadas, todas estando diretamente relacionadas ao atendimento de
crianças com algum tipo de deficiência. Questões ligadas ao “cuidar e educar” permaneceram
as mesmas daquelas relacionadas ao cargo de monitor, não sofrendo alterações nem mesmo na
sua redação. É importante aqui mencionar que a Secretaria de Educação de Indaiatuba investiu
na capacitação em serviço dos ADE´s, tendo como foco as gestões administrativa e pedagógica
das escolas, o desenvolvimento infantil, conteúdos e didática das aulas78.

7.3 Entrevista com a Diretora de Área da Educação Infantil – Creche
Segundo a Lei 3.490 de 19 de dezembro de 199779, que dispõe sobre a estrutura
administrativa da Secretaria Municipal da Educação, no seu artigo 2º, é posto que a Secretaria
Municipal da Educação de Indaiatuba compreende o Departamento de Planejamento e
Administração; o Departamento de Educação Infantil e o Departamento de Alimentação
Escolar. Ao Departamento de Educação Infantil compete “[...] cuidar e supervisionar as
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Cargo de ADE. Disponível em:
Acesso em: 14 de dezembro de 2015.
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http://www.indaiatuba.sp.gov.br/comunicacao/imprensa/noticias/20129/.

As atribuições para o cargo de ADE encontram-se nos Anexos deste trabalho.
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Capacitação em serviço. Disponível em: http://sb24horas.com.br/indaiatuba-secretaria-de-educacao-faz-obalanco-das-atividades-realizadas-em-2014/. Acesso em:14 de dezembro de 2015.
79 Lei 3.490 Disponível em: http://www.indaiatuba.sp.leg.br/leis/arquivos/lei_3490.pdf. Acesso em: 15 de
dezembro de 2015.
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atividades educacionais no nível do ensino infantil e o desenvolvimento dessas atividades nas
creches do Munícipio” (Conforme artigo 4º da Lei 3.490).
Apresentadas suscintamente a estrutura da Secretaria Municipal de Educação de
Indaiatuba e as competências do Departamento de Educação Infantil, é importante esclarecer
que para compor um amplo cenário a respeito dos motivos que levaram à instalação de
Brinquedotecas nas creches públicas de Indaiatuba, precisamos tecer uma rede com os discursos
vigentes – partindo da Secretaria Municipal de Educação até chegar nas três creches que foram
pesquisadas.
A primeira entrevista para composição deste estudo de casos múltiplos se deu com uma
das gestoras do Departamento de Educação Infantil que aqui, nomearemos como Lúcia80. Os
primeiros contatos com a gestora se deram através de e-mail e se iniciaram em 11 de maio de
2015, culminando com a primeira entrevista, em 13 de agosto de 2015. As questões da
entrevista foram enviadas previamente para seu conhecimento e aceite.
Durante as entrevistas, Lúcia revelou que a rede municipal de Indaiatuba possui apenas
cinco creches com Brinquedoteca instaladas em seu anterior. Estas Brinquedotecas são
“alimentadas” com a compra de brinquedos realizada pela Diretoria de Planejamento e
Administração, sendo que esta
[...] bianualmente adquire uma vasta quantidade e diversidade de brinquedos
para a creche. Tanto brinquedo de sala, brinquedos musicais e pedagógicos,
quanto brinquedos de parque. (...) São brinquedos de boa qualidade, inclusive
nós temos professores de outras redes, rede particular, que citam que a rede
particular não aquela diversidade de brinquedos que as crianças têm.
(Entrevista com a gestora Lúcia, em 13.08.2015)81

Para Kishimoto (2010),
A seleção de brinquedos envolve diversos aspectos: ser durável, atraente,
adequado e apropriado a diversos usos; garantir a segurança e ampliar
oportunidades para o brincar; atender à diversidade racial, não induzir a
preconceitos de gênero, classe social e etnia; não estimular a violência; incluir
diversidade de materiais e tipos ― brinquedos tecnológicos, industrializados,
artesanais e produzidos pelas crianças, professoras e pais. (p.02)

Além destes aspectos, há também a classificação de brinquedos elaborada pelo
International Council for Children´s Play82 (ICCP), com diversas categorias. O ICCP também
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Utilizaremos nome fictício a fim de garantir a privacidade e o anonimato da entrevistada.
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Todas as falas da gestora Lúcia foram extraídas desta mesma entrevista.
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Conselho Internacional para o Jogo da Criança.
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definiu quatro qualidades fundamentais segundo os quais o brinquedo pode ser analisado:
Funcionais, de acordo com Michellet (1992): “[...] como o brinquedo se destina a seres em
desenvolvimento, seu valor funcional diz respeito à sua adaptação ao usuário” (p.158);
Experimentais: “[...] diz respeito àquilo que a criança pode fazer ou aprender com seu
brinquedo” (p.159) ; Estruturação: “[...] diz respeito a tudo que concorre à elaboração da área
afetiva” (p.159); Relação: “[...] diz respeito à forma segundo a qual o jogo ou brinquedo
facilitam o estabelecimento de relações com outras crianças e com os adultos, propondo o
aprendizado de regras (jogos de papéis e de empatia” (p.159).
Ainda, segundo Michelet (1992), cada brinquedo carrega consigo estas quatro
qualidades em maior nível, sendo que o critério para sua classificação ocorrerá a partir da
qualidade dominante apresentada. Neste processo de classificação do brinquedo, o autor
também levou em conta os seguintes aspectos: classificação psicológica; classificação prática
por famílias de brinquedos e a classificação psicológica. Como não temos intenção aqui de
realizar uma análise completa segundo a classificação ICCP, nos basearemos na classificação
prática por famílias de brinquedos para indicar aqueles mais comumente encontrados nas três
creches pesquisadas.
Basicamente em relação aos brinquedos para a primeira idade destinados às atividades
sensório motoras, as creches pesquisadas dispõem de chocalhos e mordedores, alguns móbiles
dispostos em alguns berços, animais e objetos em borracha, pelúcias, brinquedos de empurrar,
puxar e rolar, brinquedos para areia e água, carrinhos para os primeiros passos, formas para
empilhar e caixas de encaixe de formas e cores.
Quanto aos brinquedos para atividades físicas, as creches dispõem de triciclos, bolas,
petecas, cordas para pular, balões de ar, bambolês e também equipamentos para playground,
como escorregadores, gangorras e balanços. Encontramos também aqueles brinquedos para
atividades intelectuais como loto, dominó, jogo de memória, blocos lógicos, quebra-cabeças,
blocos de construção, jogos de alfabetização. Brinquedos que reproduzem o mundo científico
também foram encontrados como ferro de passar e a máquina fotográfica com a função de
imitar o real.
Encontramos também exemplares de brinquedos para o desenvolvimento afetivo como
pelúcias, bonecas, bonecos imitando bebês, carrinhos, berços e móveis para as bonecas, louças,
panelinhas, fogões, geladeiras, miniaturas de animais, apetrechos para a limpeza da casa,
acessórios de beleza para as crianças como bolsinhas e fantasias, bancadas com ferramentas de
marceneiro e mecânico. Os brinquedos para atividades criativas, mais comumente encontrados
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são massa de modelar, brinquedos musicais como pianos, violões, tambores e pandeiros e
também fantoches. Brinquedos para relações sociais não foram localizados durante a pesquisa,
provavelmente pela idade das crianças.
Durante as visitas às Brinquedotecas, foi possível verificar que, grande parte dos
brinquedos disponíveis é de plástico (com exceção de boneca bebê, bandinha musical e ursos
de pelúcia), não havendo um grande repertório de brinquedos artesanais, feitos de sucata ou até
mesmo extraídos da natureza. Também foi possível verificar que os brinquedos disponíveis na
Brinquedoteca não estão adequados para atender a todas as faixas etárias, com é o caso dos
bebês (de 0 a 18 meses de idade).
Outra questão observada durante as visitas foi a verificação de que todas as creches
recebem o mesmo tipo de brinquedo, não privilegiando a individualidade de cada instituição.
No entanto, Lúcia revelou durante a entrevista que “[...] em um momento eu fui gestora de
creche e havia consulta de quais brinquedos as crianças se interessam mais. E antes de fazer
essa aquisição é consultada as unidades. Que brinquedos as crianças gostam mais? Se
interessam mais? ”
Segundo a gestora Lúcia, mesmo que esta consulta esteja sendo feita, na prática vemos
todas as creches equipadas (e consequentemente todas as Brinquedotecas) com os mesmos tipos
de brinquedos e materiais. Embora essa seja a forma adotada pela Rede Pública de Educação
de Indaiatuba entendemos que a mesma “[...] não privilegia a individualidade das creches”, [já
que muitos destes brinquedos recebidos] “[...] podem não atender suas necessidades” (BRASIL,
2012, p.13):
Se, compartilhamos a ideia de que a educação das crianças se faz por meio das
relações e interações, a escolha dos brinquedos e materiais deve atender aos
princípios da Pedagogia das Relações, em que a educação se torna um
processo amplo, coletivo, de relações estabelecidas entre políticas
governamentais, as Instituições de Educação Infantil, as famílias e a
comunidade. Portanto, a escolha dos brinquedos deve prever a participação de
todo o grupo responsável pela educação das crianças: o governo, por meio de
políticas públicas, cria e oferece alternativas para orientar a aquisição e
compra dos brinquedos; a equipe da creche-pré-escola baseia-se nos
princípios da brincadeira e das interações, de modo a atender os interesses e
necessidade de cada criança na sua individualidade e os dos agrupamentos por
meio do projeto curricular; e a família e a comunidade participam da educação
de suas crianças trazendo a riqueza e a diversidade das culturas de seus
membros. (BRASIL, 2012, p. 11)

A escolha dos brinquedos e materiais a serem disponibilizados nas creches relaciona-se
diretamente com a gestão e o trabalho pedagógico desenvolvido nestas instituições. Mesmo que
as professoras, monitoras e ADE´s sejam consultadas em relação à compra de materiais, a
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palavra final vem da Secretaria de Educação, definindo o que será comprado e em qual
quantidade, conforme revelado pela gestora Lúcia:
Bom, o papel da Secretaria, primeiramente, é na política de aquisição desses
brinquedos. Acreditar que eles são necessários para essa faixa etária (falando
das crianças de zero a três anos de idade) e para essa modalidade de ensino,
né? Paralelo a essa distribuição, a essa logística de acreditar que precisa ter
(brinquedos) e fornecer o material, acontece na parte da orientação
pedagógica, orientações para equipe. Para coordenador, gestor e para os
educadores, nos momentos de formação que nós temos durante o ano. Durante
todo o período que o funcionário está na rede. Do porquê aqueles brinquedos
estão ali e qual a melhor forma de usar. Há, vamos dizer assim, a
disponibilização do material – que é a logística – e a orientação – parte das
formações, parte do por que usar e como organizar os brinquedos.

Também é importante revelar que em nenhum momento da pesquisa de campo foi
mencionada a participação das famílias no processo de escolha destes materiais, embora
tenhamos o entendimento de que a participação dos pais, ou seja, “[...] a gestão partilhada é um
critério importante para definir a escolha dos brinquedos” (BRASIL, 2012, p.11). Após a
compra destes brinquedos, estes são enviados para as creches cabendo à equipe decidir como
será feita sua distribuição e organização. Segundo a gestora Lúcia, para a Secretaria de
Educação cabe a função de orientar as creches sobre como usar e organizar os brinquedos e
como organizar os espaços:
A Secretaria Municipal de Educação orienta todas as creches quanto à
organização e utilização dos espaços disponíveis nas creches. A concepção é
de que todos os espaços educam, portanto, devem ser intencionalmente
organizados, ter a utilização planejada a fim de promover qualidade na
estimulação do desenvolvimento das crianças. (...). Acreditamos que o espaço
educa. Se o espaço educa, logo a gente precisa cuidar desse espaço
pedagogicamente e na sua estrutura física também, então as formações ficam
nesse sentido, de tratar concepções. As concepções de ter o material e como
usar esse material. (...) Inclusive do brinquedo. Do brinquedo não como
espaço de estar no espaço designado Brinquedoteca. Mas do brinquedo em si,
o brinquedo estando na creche e sendo trabalhado através dos cantos.

A respeito da organização dos espaços, a gestora Lúcia informou que “[...] as educadoras
são orientadas a montar os cantinhos de interesse para as crianças” ou as chamadas “zonas
circunscritas83”. Como as chamadas “zonas circunscritas” são destinadas para as crianças
maiores, sentimos falta de um planejamento e organização de espaços para os bebês. Para os
bebês que ficam deitados, que sentam ou que engatinham é mais adequada outra forma de

Segundo Meneghini e Campos de Carvalho (1997, p.61), as zonas circunscritas são “[...] áreas delimitadas pelo
menos em três lados por barreiras formadas por mobiliários, parede, desnível do solo, etc.; a característica
primordial destas zonas é a sua circunscrição ou fechamento, independentemente do tipo de material colocado para
as crianças manipularem”.
83
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organização do que os “cantinhos de interesse”. Para este faixa etária seria interessante a
organização de um espaço que privilegiasse a integração entre espaços internos e externos. Por
isso, a fim de oferecer um serviço educativo de qualidade à criança e suas famílias, as
configurações dos ambientes e mobiliários deveriam se basear em uma “[...] proposta curricular
educativa, que venha favorecer o bem-estar da criança, o seu acolhimento e interação”
(BRASIL, 2012, p.13 – Módulo IV).
Embora haja a orientação da gestora Lúcia para que a sala de referência seja organizada
através de cantos, ignorando a especificidade do atendimento aos bebês que não andam que
sentam ou que engatinham, reforçamos nossa visão que as três creches pesquisadas são
marcadas pela escassez de brinquedos, mobiliário, objetos e equipamentos. Contudo, para
atender e estar em sintonia com os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (2009), não basta somente pensar no tipo de espaço, brinquedos e materiais
que serão disponibilizados, é também preciso “[...] identificar que espaços físicos a creche
dispõe, planejar o seu uso, selecionar e organizar brinquedos e materiais, dispor de equipes que
planejem atividades dentro de programas consistentes para as crianças, em conjunto com os
pais e a comunidade” (BRASIL, 2012, p. 109).
Além de pensar no espaço e materiais necessários para as brincadeiras e interações,
dever-se-ia considerar a qualidade destes espaços, a fim de possibilitar que bebês e crianças
pequenas adquiram “[...] experiências ricas em um mundo de afetos, de relações positivas e
desafiadoras, de fantasias e encantamentos” (BRASIL, 2012, p.109).
Para Rinaldi (2002), os espaços disponibilizados na creche não devem ser muito
estáticos, mas devem ser aconchegantes, acolhedores, estimulantes, seguros, flexíveis, estando
sempre prontos a serem mudados. Por este motivo, quando o adulto organiza determinados
espaços para as crianças, também deveria pensar na quantidade e na qualidade das relações,
bem como nas possibilidades proporcionadas (RINALDI, 2002, p. 79).
Para a gestora Lúcia, a Brinquedoteca funciona como um “algo a mais”, um “plus”, ao
afirmar que os brinquedos disponibilizados “[...] possuem um “Q” de novidade. [...]. Quando
as crianças vão para esses espaços, os brinquedos são diferentes. É uma novidade84”. Nesse
contexto sinalizado pela gestora, a função da Brinquedoteca fica altamente comprometida,
assim como o direito ao brincar fica relegado a um segundo plano. Entendemos que, devido ao
fato da Brinquedoteca valorizar o brincar, abre-se um espaço, uma “brecha” para sua
incorporação por creches. Nesse cenário, a Brinquedoteca aparece diferente/distinta da sala de
84

Entrevista com a gestora Lúcia, em 13.08.2015.
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referência das crianças pequenas, comportando um grande número de jogos e brinquedos, mas
que somente ficam disponíveis em determinados dias da semana e em determinados horários,
estipulados previamente pelas coordenadoras pedagógicas, professoras, monitoras e/ou ADE’s,
conforme relatado pela gestora Lúcia:
O coordenador da unidade faz o planejamento desse trabalho. Já tem o
cronograma. Ele que faz de modo que uma sala não atrapalhe a outra ou que
duas, simultaneamente, queiram usar o mesmo espaço. Então é elaborado pelo
coordenador. E aí elas recebem e nesse momento uma das educadoras sai e
organiza o espaço para que as crianças façam uso dele.

Esta fala da gestora Lúcia revela que cabe à coordenadora toda tomada de decisão
quanto à estrutura e funcionamento da Brinquedoteca, desconsiderando os interesses dos bebês
e das crianças pequenas e do trabalho desenvolvido pelas professoras, monitoras e ADE`s. Com
isso, a mesma fica a serviço da creche, da burocracia (com dias e horários específicos para
utilização) e não da criança, tornando-se mais um elemento na sua rotina.
Assim como a chegada, os momentos de alimentação, descanso e higiene podem se
tornar mecânicos, a utilização da Brinquedoteca pode padecer do mesmo mal. A pouca ou a
falta de reflexão por parte das professoras, monitoras e ADE´s a respeito da Brinquedoteca,
também podem transformar sua utilização em uma simples repetição mecânica, fazendo com
que a vida diária na creche perca sua riqueza.
As ações destas profissionais não deveriam ficar restritas ao cumprimento do
cronograma elaborado pela coordenadora pedagógica e nem somente à preparação e
organização dos espaços para a execução de alguma atividade, mas também deveriam estar
envolvidas nas atividades das crianças, “nem efusivamente, nem de forma indiferente”, mas na
“medida certa”; no sentido de que caberia às professoras, monitoras e ADE´s desempenharem
o papel de “parceiros de brincadeira”, respeitando o ritmo de cada criança, sem ter uma atitude
invasiva. Estes profissionais, além de testemunhas de experiências, além de líderes e
observadores das crianças, têm a importante tarefa de se envolverem nas atividades, de
mostrarem o que fazer e como fazer. É importante aqui mencionar que a gestora Lúcia também
compartilha desta ideia ao afirmar que “[...] o brincar precisa ser orientado pelo adulto. Não
basta apenas supervisionar o brincar. [...]. Hoje o brincar deve ser supervisionado e orientado
pelo educador. O educador brinca com a criança e ela se desenvolve melhor”. Mas em um
contexto onde poucos brinquedos e jogos são disponibilizados na sala de referência da criança
pequena, ficando em maior parte depositados em salas denominadas Brinquedotecas,
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distribuídos em estantes de ferro ou guardados em grandes caixas de plástico, corremos o risco
de tornar a creche um ambiente pobre de experiências, de aprendizagens e de relacionamento.
Para Galardini e Giovannini (2002), é importante que uma diversidade de materiais seja
oferecida para a criança pequena, de modo que algumas atividades sejam repetidas de formas
variadas. No caso das creches Amarela, Azul e Verde, segundo a gestora Lúcia, “[...] tem alguns
brinquedos que são destinados a ficar em uma sala o tempo todo com os educadores e as
crianças”. Mas como são poucos os brinquedos que ficam disponíveis na sala de referência,
preocupa-nos o fato de não estar sendo oferecido aquilo que os autores acima referidos chamam
de ambiente generoso, ou seja, um tipo de ambiente que resulta não somente “[...] da riqueza e
variedade dos materiais oferecidos, mas também das atividades dos professores, implícitas no
cuidado com que os materiais foram procurados, escolhidos e oferecidos às crianças” (p. 120).
Além disso, a variedade de materiais pode instigar a criança pequena a experimentar,
testar, agir, descobrir, organizar, estabelecer relações com base em seus próprios pensamentos.
A ausência ou um ambiente pobre destes materiais também pode gerar atividades pouco
significativas, interessantes, prazerosas e intrigantes para a criança pequena. Além do que,
segundo Bodrova e Leong (2001) para que uma atividade seja educativa e significativa, as
crianças precisam repeti-la diversas vezes ou continuamente, sendo praticada de forma divertida
e envolvente.
Por esse motivo, entendemos que caberia às professoras, monitoras e ADE´s
apresentarem novas possibilidades de brincadeiras para que, como diz Bodrova e Leong (2001),
a criança seja “armada” com ferramentas que levarão ao desenvolvimento das funções mentais
superiores. Em termos mais práticos, isso quer dizer que a professora, monitora ou ADE só
poderia apresentar uma nova alternativa de brincadeira quando o nível anterior já estivesse
consolidado. Ou seja, o adulto só estaria “liberado de sua responsabilidade” quando a criança
já estivesse plenamente responsável pelo seu próprio desempenho. Para os autores referidos,
essa “liberação” acontece de forma gradual, onde o adulto diminui continuamente o grau de
assistência prestada. A quantidade de assistência prestada é maior nos estágios iniciais de
aprendizagem e, à medida que a criança vem tendo maior domínio, o adulto vai retirando, aos
poucos, esta assistência (BODROVA e LEONG, 2001).
Para que os ambientes da creche - internos como a sala de referência ou externos - sejam
organizados de modo bem planejado e enriquecidos com diferentes e diversos jogos e materiais,
caberia ao adulto o papel de observador, para conhecer bem o seu grupo de crianças, os
interesses, desejos, curiosidades e suas necessidades para que possa propor brincadeiras,
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atividades desafiadoras, interessantes e que não ficassem submetidas ao improviso. Nas creches
Amarela, Azul e Verde, muitas das vezes, seja pela falta ou pouca quantidade de materiais, ou
por estarem alocados na Brinquedoteca, é possível que as professoras, monitoras e ADE´s se
utilizam deste subterfúgio. Há também o cronograma, que de certo modo “possibilita” o
improviso – que o adulto decida a cada começo de dia o que vai propor para as crianças do seu
grupo. Não se trata de um projeto de trabalho, mas de momentos de brincadeiras, de atividades
isoladas e desconexas.
Segundo a gestora Lúcia, “[...] todas as creches têm o cronograma de uso dos espaços85”,
mas também existe um planejamento das brincadeiras que serão oferecidas para as crianças:
Antes as crianças brincavam livre o tempo todo. E hoje, o trabalho vem sendo
no sentido de que quando o brincar é supervisionado e orientado pelo
educador, o educador brinca com a criança, ela aprende melhor. (...). Então
nosso investimento nas formações tem sido nesse sentido. Na qualidade desse
brincar, no planejamento desse brincar, tem que ser o brincar intencional.
Tem os momentos do brincar livre, por que é preciso ter e as crianças tem
necessidade disso. Elas vão exigir isso da gente, mas elas também vão exigir
esse brincar junto. Do adulto estar junto. Do adulto saber o que vai brincar, o
que vai perguntar e o que vai proporcionar para aquela criança naquele
momento.

Segundo Brougére (2010), aquilo que chamamos de “brincar”, “brincadeira” na creche,
não receberia esta mesma denominação fora deste espaço, já que, segundo o pesquisador
francês, somente a existência de uma atmosfera lúdica, de diversão ou lazer não é suficiente
para caracterizar o brincar. No contexto das creches e pré-escolas, esta utilização do termo
“brincar” é muito mais maleável, flexível, amplo, dependendo do interlocutor e do momento
em que está sendo utilizado. Por isso, há uma discrepância entre o uso deste termo e de sua
análise propriamente dita.
Nesta análise, evidencia-se a presença de uma forma lúdica, enquanto que muitas
atividades realizadas na creche possuem somente algumas características comuns com a forma
lúdica. Isso quer dizer que muitas atividades intituladas como “brincadeiras” na creche, não
contemplam os cinco critérios do brincar definidos por Brougére (2010) e que servem para
distinguir a atividade lúdica de outras: 1. Pensamento de segundo grau, semelhante ao faz-deconta; 2. Decisão: de brincar, de entrar ou sair da brincadeira, brincar é uma sucessão de
decisões; 3. Regra: podendo ser imposta, negociada, construída e reconstruída durante o jogo;
4. Frivolidade ou minimização das consequências; 5. Incerteza – não saber quais resultados
serão alcançados ou como vai terminar.
85
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Estas cinco características, de certo modo, trazem implicações para a compreensão do
brincar dentro das creches, já que muitas das atividades desenvolvidas com as crianças
pequenas (intituladas como “brincadeiras”) estão submetidas a uma forma educacional. Para
Brougére (2010), a forma educacional aparece quando as atividades oferecidas para as crianças
são parcialmente ou completamente baseadas na aprendizagem.
Segundo esta perspectiva, a combinação do segundo grau (onde a criança assume um
papel em um mundo de faz de conta, onde as coisas não são de verdade) e a decisão (onde a
criança possui a liberdade de tomada de decisão) forma o núcleo essencial da brincadeira. Mas
ao que parece, umas destas características – a tomada de decisão da criança – nem sempre
ocorre nas creches, pois a tomada das decisões ocorre hierarquicamente: em primeiro lugar, são
as coordenadoras pedagógicas que definem o cronograma de utilização da Brinquedoteca e
demais ambientes das creches; em segundo lugar são as professoras, monitoras e ADE´s que
baseadas no cronograma definem aquilo que oferecerão para as crianças; e estas acabam ficando
sem possibilidade de escolhas, de decidirem quando, com o que, como e onde querem brincar.
Para Smith (2006, p.30), nas brincadeiras livres, o adulto também desempenha um
papel-chave: “O adulto pode, por assim dizer; estimular, encorajar ou desafiar a criança a
brincar de formas mais desenvolvidas e maduras. Já naquelas brincadeiras em que o adulto cria
muitas estruturas, as crianças “[...] não exercem muitas escolhas e seguem rigidamente a
estrutura de regras da atividade ou imitam o que o adulto modela” (p.34). Este segundo modelo
apresentado por Smith (2006), pode ser, por muitas vezes, chato, mecânico e repetitivo, “[...]
obrigando as crianças a realizarem tarefas que muitas não compreendem direito. ” (p.35).
Nas três creches pesquisadas, muitas das vezes a Brinquedoteca é quem vem sendo
utilizada com esta finalidade, de garantir a presença do “brincar sério”, ou seja, aquele
associado à aprendizagem (KISHIMOTO, 2014). Segundo a gestora Lúcia, na Brinquedoteca
são oferecidas “[...] atividades que vão trabalhar o cognitivo, a matemática com os blocos, por
exemplo, e elas vão explorar conceitos pré-numéricos. Um exemplo clássico, né? Com sucatas
ao até mesmo com brinquedos, elas vão explorar aquele eixo”.
Entretanto, na Brinquedoteca, a brincadeira desenvolvida não precisa atender às
exigências postas pelo adulto (como por exemplo, ser útil), já que cabe à criança defini-la, de
acordo com seus interesses, dando ritmo, cor e forma a ela. Não há filtros impostos pelos
adultos, assim como não há distinção ou ressalvas para jogos de meninas versus jogos de
meninos, jogos de guerras, jogos eletrônicos, etc. Na Brinquedoteca não há os jogos “ruins” e
os jogos “bons” – segundo a visão do adulto.
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Outro aspecto bastante importante conferido à Brinquedoteca diz respeito à livre
escolha, já que esta supera uma lista de restrições que são impostas no dia-a-dia das creches.
Os brinquedos, jogos e utensílios disponibilizados não possuem utilidade direta ou um objetivo
proposto. A Brinquedoteca é um espaço onde a criança pequena tem a possibilidade de
experimentar, de vivenciar, de inventar e se reinventar. É claro que esta especificidade da livre
escolha também confere à Brinquedoteca um papel educativo, porém diferente daquele posto
na creche. Na Brinquedoteca, a criança também tem a possibilidade de se desenvolver, de se
afirmar e confirmar suas escolhas, de aprender com os outros. Neste sentido, ela se firma como
um ambiente, um meio de comunicação através da brincadeira e não como uma estrutura para
guarda de jogos, brinquedos e materiais ou onde sua frequência e horário são determinados pelo
adulto. A Brinquedoteca foge da abordagem da criança vista enquanto aluno e das atividades
impostas.
Para Roucous (1997), a prioridade da Brinquedoteca deve estar centrada no brinquedo
e no brincar, mas sem sua utilização para outros fins, como a aprendizagem de algum conteúdo
nitidamente escolar. Diferentemente de outras instituições coletivas de Educação Infantil (como
creches e pré-escolas) onde se propõe ou se utiliza o brinquedo para ensinar, para comunicar
ou para compreender alguma coisa, a Brinquedoteca propõe o brinquedo pelo simples fato de
que todos (crianças, adolescentes, adultos, idosos) podem brincar com tudo, sem
necessariamente haver cobrança em relação a alguma aprendizagem.
A presença da Brinquedoteca dentro da creche também serve para reforçar outra visão,
“[...] segundo a qual a escola da infância deveria ser de preparação e de antecipação à escola de
1º Grau” (RABITTI, 1999, p. 39). Entretanto, o brincar a ser realizado na Brinquedoteca deveria
ocorrer sem que houvesse alteração da sua forma: da lúdica para a educativa. A brincadeira
seguiria seu curso normal, sem ser modificada com base em algum objetivo educacional. Isso
é o que chamamos de educação informal, pois neste brincar ocorre algum tipo de aprendizagem,
embora quem “ensinou” ou quem “aprendeu” algo não percebam isso como tal.
Dada a singularidade da Brinquedoteca, entendemos que não cabe sua instalação dentro
dos moldes das três creches pesquisadas, seja com fins lúdicos, com fins educativos ou até
mesmo híbridos. Para Kishimoto (2005, p.186), “[...] criar Brinquedoteca dentro da creche ou
escola infantil é medida equivocada. Todo agrupamento infantil deve ter o direito a um
ambiente educativo de acesso diário ao brinquedo e à brincadeira”.
Entendemos que a creche deveria favorecer o acesso a um conjunto de jogos e
brinquedos variados para que a criança pequena tenha oportunidade e autonomia para escolher
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como, com o que e sobre o que quer brincar. Esse material deveria estar disponibilizado na sala
de referência da criança e não guardado fora dela, como na Brinquedoteca ou em almoxarifados.
Até porque, para Brougére (2010), não há nenhuma utilidade da creche acumular jogos,
materiais e brinquedos com que as crianças não brincam. Na verdade, o que importa, segundo
o pesquisador francês, é oferecer uma variedade de brinquedos e materiais para enriquecer as
brincadeiras escolhidas pelas crianças.
A seguir, apresentamos, em detalhes, cada creche estudada pontuando, a partir das
reflexões realizadas até então, uma análise mais aprofundada quanto à sua localização, espaço
físico, Plano de Desenvolvimento e dinâmica das Brinquedotecas. Este próximo capítulo
contém fotografias, falas e observações essenciais para respondermos, finalmente, às questões
propostas por esta pesquisa.
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8. APROFUNDAMENTO DAS ANÁLISES DOS DADOS: as creches em detalhes

8.1 A creche Amarela

8.1.1 Localização
Segundo o Plano de Desenvolvimento da Escola86 (PDE) de 2015, a creche Amarela foi
criada no ano de 2009, pelo prefeito Reinaldo Nogueira Lopes Cruz. Suas atividades somente
se iniciaram em abril de 2010. No ano de 2015 a creche atendia aproximadamente 218 crianças,
provenientes das classes alta, média e baixa87, distribuídas em 12 salas, assim divididas:
Berçário I88, Berçário II89 e Maternal I90, com atendimento em período integral (das 6h30min
às 17h30min).
A creche está localizada na zona urbana do município de Indaiatuba, em um bairro
residencial denominado Jardim Alice, avizinhado pelos bairros Jardim São Francisco, Jardim
Tancredo Neves e Vila Pires da Cunha. Em relação à sua estrutura, o bairro Jardim Alice possui
iluminação pública, rede de esgoto, transporte público e o fornecimento de telefonia fixa e
móvel. As casas deste bairro são de alvenaria, assim com a creche. Trata-se de um bairro
predominantemente residencial, porém conta com a existência de poucas indústrias e um
diversificado número de estabelecimentos comerciais.

8.1.2 Espaço Físico

Em relação aos espaços físicos existentes na creche Amarela, o PDE 2015 traz a
seguinte tabela, com a relação de todas as dependências, quantidade e condições de utilização
(adequado e inadequado). Há também itens que não foram preenchidos, sinalizados com uma

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) “[...] é um programa de apoio a gestão escolar baseado no
planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar sua gestão. Para as escolas
priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de todo ou de parte do
seu planejamento” . PDE. Disponível em: http://pdeescola.mec.gov.br/index.php/o-que-e-pde-escola#. Acesso
em: 17 de fevereiro de 2016.
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Conforme informação obtida no PDE da creche Amarela, p. 11.

88

Berçário I: atende crianças de 4 meses até 01 ano de idade (PDE 2015 – Creche Amarela, p. 07).

89

Berçário II: atende crianças de 1 ano até 02 anos de idade (PDE 2015 – Creche Amarela, p. 07).

90

Maternal I: atende crianças de 02 anos a 03 anos de idade (PDE 2015 – Creche Amarela, p. 07).
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sequência de hifens, o que significa ausência das dependências elencadas em sua arquitetura.
Logo, como é possível observar que não há sala de professores, de coordenação pedagógica, de
orientação educacional, de informática, de multi-meios, laboratório de ciências, auditório,
depósito de material de limpeza, quadra de esportes, vestiário dos alunos e banheiros acessíveis
para os deficientes. Um espaço que nos chamou a atenção foi refeitório, pois a creche Amarela
não possui um espaço específico para servir a refeição para as crianças, que utilizam o pátio
interno para esta finalidade. Vale ressaltar que ao utilizar o pátio interno, o refeitório divide o
espaço com o parque.
Tabela 10 – Espaço físico da creche Amarela: dependências, quantidade, condições de
utilização
Dependências

Quantidade

Condições de utilização

Fator Inadequado

1
1

Adequada
X
X

Inadequada
---

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

X

--

--

1

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-12
1

-X
X

----

---

--

--

--

1

X

--

Utiliza-se o
almoxarifado.
--

Refeitório

--

--

--

Utiliza-se o pátio.

Recreio coberto
Quadra de
esportes
Circulações
internas

2

X

--

--

--

--

--

--

1

X

--

--

Diretoria
Secretaria
Sala de
professores
Sala de Coord.
Pedag.
Sala de
Orientação.
Educacional.
Sala de
Brinquedoteca
Sala de TV e
vídeo
Sala de
informática
Sala de
multimeios
Sala de ciências/
laboratório
Auditório
Sala de aula
Almoxarifado
Depósito material
limpeza
Despensa
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Cozinha
Área de serviço
Sanitário dos
funcionários
Sanitário dos
alunos
Vestiário dos
alunos
Sanitário para
deficientes

2
1

X
X

---

---

8

X

--

--

8

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Fonte: PDE 2015, página 06.

Nota-se que no PDE 2015 faz-se menção da presença de uma sala de Brinquedoteca
instalada no interior da creche e que as condições de utilização se encontram adequadas. É
importante mencionar que, neste documento, a Brinquedoteca só é citada na seção que se refere
à enumeração dos espaços físicos. No restante do documento não se faz mais nenhuma menção
a seu respeito.

8.1.3 Plano de Desenvolvimento da Escola

8.1.3.1 Dimensão 1: Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional

Na dimensão 1, que diz respeito à Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional,
olharemos os dados do indicador 1.2: Planejamento, acompanhamento e avaliação. Neste, a
creche Amarela atribuiu cor verde a todas as questões indicando, conforme orientações contidas
nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, que “[...] o processo de melhoria da
qualidade já está num bom caminho” (BRASIL, 2009a, p. 22).
Mesmo atribuindo cor verde a todas as questões, precisamos relembrar que na creche
Amarela há um cronograma de atividades, elaborado previamente pela coordenadora
pedagógica, contendo a distribuição dos espaços a serem utilizados e também a definição do
tempo de utilização. De posse destas informações, as professoras, monitoras ou ADE´s definem
quais atividades serão possíveis realizar em cada um destes espaços, a exemplo de uma
contação de história; do brincar livre; da utilização de instrumentos da bandinha musical, e
assim por diante.
Neste cronograma, o dia-a-dia da criança é dividido em frações de hora. Ou seja, a
brincadeira no parque para uma determinada turma está agenda para que ocorra das 08h20min
até as 08h50min. São apenas 30 minutos de brincadeira no parque, com intuito de garantir que
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cada turma tenha este momento, porém sem a possibilidade de interagir com as crianças de
outros grupos. Por isso, questionamos: Como a criança pequena pode brincar e desenvolver sua
atividade lúdica, em apenas 30 minutos? Em rotinas recortadas, fragmentadas e desconexas?
Entendemos que é preciso garantir que a criança pequena tenha oportunidade de brincar
livremente com os materiais, contudo deve haver um planejamento e uma organização prévia
destes brinquedos por parte do adulto. Também é importante que a criança tenha tempo
suficiente para explorá-los para “[...]compreender e familiarizar-se com suas propriedades e
possíveis funções” (MOYLES, 2002, p.26). Esse tempo de exploração do brinquedo é muito
mais definido pela criança do que pelo adulto, de acordo com seu ritmo, sua necessidade e
curiosidade. Na creche Amarela a seleção de brinquedos ocorre sempre no início da manhã,
com a ida de uma profissional até a Brinquedoteca, para a escolha daqueles que ficarão à
disposição da criança pequena durante um determinado tempo.
Este modelo de cronograma também pode trazer como consequência longos momentos
de espera. Na creche Amarela, as crianças vivenciam esses momentos, esperando todos
chegarem e esperando o horário para tomar o café da manhã, depois esperam novamente para
realizarem sua higiene, troca de fraldas, escovação dos dentes, e assim por diante.
Em uma pesquisa realizada por Andrade (2002), em uma creche comunitária de
Fortaleza, foi detectado, em uma jornada média de dez horas diárias, que 41% deste tempo da
criança era composto por momentos de espera. Segundo a pesquisadora, o dia da criança
pequena nesta creche era formado por uma rotina rígida, composta basicamente das seguintes
atividades: chegada, lanche, atividade pedagógica, banho, almoço, sono, lanche, banho, jantar
e saída. No desenvolvimento desta rotina, marcada pela rigidez da realização das atividades,
havia muitos momentos de espera e “pouco prazer” (ANDRADE, 2002, p.58).
Na creche Amarela, a situação se assemelha à descrita, pois como a sala de referência
da criança pequena possui uma oferta reduzida de brinquedos e materiais, elas podem ficar
longo tempo sentadas no tatame esperando (para escovarem os dentes, para tomarem banho e
assim por diante), ficar andando pela sala, apenas em pé ou quietas, ou chorando, procurando
o que fazer neste tempo de ociosidade. Nesse contexto, há ainda o insistente pedido das
monitoras e ADE´s para que as crianças “[...] fiquem quietas, para esperar o almoço, o banho,
o lanche, que a mãe venha pegá-la ...” (ANDRADE, 2002, p.58).
De fato, a rotina da creche Amarela é marcada por esses momentos de espera e também
pelos momentos de ociosidade, onde “não há nenhuma atividade para as crianças”
(ANDRADE, 2002, p.58) e, deste modo, elas ficam aguardando que a monitora ou a ADE lhes
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apresente algo (como roda de conversa, parque, contação de histórias, etc.) ou que organizem
o espaço para a realização de uma atividade.
Ainda segundo Andrade (2002), nas creches comunitárias de Fortaleza estes momentos
de espera chegam a se confundir como um dos itens da rotina tanto da criança, quanto do adulto.
Os momentos de espera se consolidam e se tornam integrantes da rotina da creche. Não muito
diferente disso, a creche Amarela também é marcada por períodos de espera coletivos e
individuais, que vão adentrando a rotina e se transformam em mais uma atividade: esperar para
ir para o parque, ir assistir um filme, etc.
De certo modo, quando a coordenadora pedagógica estabeleceu um cronograma diário
de atividades, estes momentos de espera se intensificaram devido à rigidez nos horários para
uso dos diferentes espaços da creche, o que demonstra também um controle dos momentos
destinados à brincadeira e também da realização das interações com crianças de outras turmas
e de outras idades, conforme demonstrado em entrevista pela coordenadora pedagógica Marta:
O parque elas têm o dia certo e o horário para utilização do parque. O gramado.
O tanque de areia… Por quê? Para que não tenha, ou aconteça eu ir lá com as
minhas crianças e já tem outra sala lá. Ou de alguma sala irem muito e outras
irem pouco. (...). Eles têm o horário de parque. Horário de tanque de areia.
Horário de gramado. Então esses eu defino o horário justamente para que não
ocorra né? Chegar lá e… Assim, no começo do ano que eu demoro uns dias
para fazer. Aí a gente via que tinha sala que ia todos os dias para o parque e
tinha sala que não conseguia sair. (Entrevista com a coordenadora pedagógica
Marta, em 20.08.2015)

Essa necessidade da coordenadora pedagógica elaborar previamente o cronograma de
usos do espaço também tem a ver com a visão que se tem da criança pequena. Provavelmente,
devido à faixa etária das crianças da creche (0 a 3 anos de idade), há o entendimento de que
elas ainda não oferecem “condições” necessárias para manifestarem suas opiniões a respeito do
planejamento e avaliação. Embora nesta faixa etária as crianças estejam no processo de
aprendizagem para sentar, engatinhar, caminhar, correr, falar, interagir e explorar o mundo que
as cerca, é importante que o adulto tenha a clareza que mesmo com pouca idade “[...] os bebês
são seres que já têm vontade, têm consciência sobre o que querem, sabem decidir e dizer o que
querem” (BRASIL, 2012, p.12).
O cronograma de atividades também não garante que as crianças estejam brincando,
embora a coordenadora pedagógica Marta afirme que:
As crianças têm que brincar muito. E aí se eu ponho um dia, alguns vão
entender que só naquele dia pode brincar. E não é isso. A ideia é que eles
brinquem todos os dias, a maior parte do tempo. Brincadeiras direcionadas ou
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livres. Precisa brincar todos os dias. (Entrevista com a coordenadora
pedagógica Marta, em 20.08.2015)

Para Hurst (2006, p.203) é “[...] surpreendente a frequência com que os adultos afirmam
valorizar o brincar na primeira infância na verdade mostram por aquilo que fazem – ou por
aquilo que não fazem – que eles realmente não acreditam no que afirmam”. Embora
aparentemente a coordenadora pedagógica Marta esteja comprometida com esta afirmação, no
cotidiano da creche Amarela detectamos outra situação como a que ocorre na Brinquedoteca.
Este espaço está listado no cronograma, mas as crianças são impossibilitadas de frequentar,
dada sua estrutura que contém basicamente algumas estantes de ferro em que os brinquedos
ficam dispostos, um armário de ferro para guardar os jogos, uma máquina de costura, uma
geladeira para uso dos funcionários e uma grande mesa com cadeiras, utilizada para o café dos
adultos.
8.1.3.2 Dimensão 5: Espaços, materiais e mobiliários
Na dimensão 5: Espaços, materiais e mobiliários, indicador 5.2: Materiais variados e
acessíveis as crianças, a creche Amarela atribuiu cor amarela somente para a questão 5.2.2 91,
indicando atitudes, práticas ou situações realizadas com certa frequência, mas que não estão
consolidadas merecendo mais atenção e cuidado, seguindo as orientações presentes nos
Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (Brasil, 2009a). Nas demais questões foram
atribuídas cor verde.
Aqui a creche Amarela assume que faltam ou há poucos brinquedos disponíveis para
atender a todas as crianças, inclusive para garantir seu interesse. Entendemos que,
provavelmente, este item 5.2.2 nos ajuda a compreender o motivo da instalação de uma
Brinquedoteca no interior da creche Amarela.
Segundo Kishimoto (2012), a presença de Brinquedotecas em creche, pré-escolas e
escolas de Ensino Fundamental deve-se principalmente à “[...] carência de brinquedos nas
instituições de educação para crianças de 0 a 10 anos” (p.15). Ainda, segundo a pesquisadora
(2012, p.16), “[...] com a valorização da infância e do brincar as instituições educativas
enfrentam a dificuldade de adquirir e manter brinquedos” e, com isso, acabam por optar em
juntar em um único espaço “os poucos brinquedos e materiais disponíveis”.
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5.2.2. Há brinquedos que respondam aos interesses das crianças em quantidade suficiente e para diversos usos
(de faz de conta, para o espaço externo, materiais não estruturados, de encaixe, de abrir/fechar, de andar, de
empurrar, etc.)?
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Já existem estudos realizados que indicam que a Brinquedoteca instalada em creches,
pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental é utilizada para “[...] o uso pedagógico; outros
estudos indicam a presença de sistema de rodízio – cada agrupamento, uma vez por semana ou
quinzenalmente, faz uso do espaço confinado, contrariando o direito cotidiano ao brincar em
qualquer lugar da instituição” (PUGA e SILVA, 2008, p.19).
Em contrapartida, diferente daquilo que ocorre no Brasil, outros países possuem
Brinquedotecas com diferentes objetivos, avançando “[...] na direção da valorização do brincar
livre, do empréstimo de brinquedos, do suporte e do trabalho com crianças e suas famílias”
(KISHIMOTO, 2012, p.19). Sob essa ótica, a presença da Brinquedoteca na creche Amarela
não se justifica e entendemos que ela poderia suprir outras necessidades como o empréstimo de
brinquedos, a orientação dos pais e a formação continuada dos profissionais:
A Brinquedoteca vista com lugar para a infância brincar, emprestar
brinquedos e espaço de interações ente crianças e entre pais, profissionais e
crianças, pressupõe finalidade educativas, que não se confundem com o
ensinar. Integrar serviços sociais, culturais e educativos nas Brinquedotecas
das escolas possibilita trazer os pais à escola, no momento do empréstimo do
brinquedo; constitui um convite para uma educação colaborativa e uma
política que integra escola e a família por meio do brincar. (KISHIMOTO,
2012, p. 20-21)

Já aqueles materiais pedagógicos para desenhar, pintar, modelar, para construir objetos
tridimensionais como barro, argila ou massinha e para escrever são fornecidos em grande
quantidade pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Contudo, todos estes materiais ficam
trancados no armário em um espaço denominado “Cantinho da Arte”: “A gente não tem
material para trabalhar na sala. É tudo no Cantinho da Arte. (...) . Mas tipo assim, acho que tem
certas coisas, que nem toda hora dá para você vir com eles aqui. Tem coisas que você pode
fazer na sala92”.

8.1.4 A Brinquedoteca

A história da instalação da Brinquedoteca na creche Amarela antecede o ano de 2013,
no entanto, não há registros de como ocorreu – quando a diretora Maria e coordenadora
pedagógica Marta chegaram, em 2013, ela já estava montada, porém com poucos brinquedos e
jogos:

92

Entrevista com monitora Elaine, em 14.10.2015. As demais falas da monitora foram extraídas desta mesma
entrevista.
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Quando eu cheguei aqui em 2013, por que eu vim do Ensino Fundamental. Eu
vim para a creche em 2013. A gente já tinha um espaço de Brinquedoteca. Eu
apenas fiz algumas adaptações e mudei. A creche já nasce com esse espaço,
né? De Brinquedoteca, de ter um espaço de brincar ou de você ter um espaço
onde você dispõe dos brinquedos. Que é o caso nosso, a gente dispõe os
brinquedos para que os monitores levem para as crianças. Até para garantir
um giro, uma variedade de brinquedos. Que de repente se você garante um
único espaço, eu tenho 12 salas. Aí fica muito complicado para todo mundo
usufruir. Então a gente optou por fazer dessa forma, de ter um espaço com os
brinquedos disponíveis e as monitoras levam esses brinquedos onde elas vão
brincar que pode ser no gramado, pode ser no pátio. (Entrevista com a
coordenadora pedagógica Marta, em 20.08.2015)93
Então, estou nessa escola desde 2013. A gente tinha brinquedos, mas assim
numa quantidade não muito grande. Funcionava mais ou menos do jeito que
está aqui só que na sala de vídeo. E assim, a gente não tinha uma quantidade…
Pelo menos quando eu cheguei não tinha uma quantidade muito grande de
brinquedos. A gente, naquele ano, recebeu muito. (...). Naquele ano a gente
recebeu bastante brinquedo, em 2013. Só que até tiveram alguns brinquedos
que nem deu para colocar para uso por que eram brinquedos… Carrinho com
rodinha muito pequena, que era para crianças acima de 3 anos. Então muitos
a gente teve que mandar para outra escola. A gente guardou uma época
pensando que ia chegar crianças mais velhas. Mas a gente acabou se
desfazendo, mandando para outra escola, por que não dava. Não era adequado
para os nossos, né? Mas era uma sala comum. (...). Então quando a gente
chegou aqui, a gente estruturou do nosso jeito. (Entrevista com a diretora
Maria, em 14.10.2015).

Quando a coordenadora pedagógica Marta expõe que “a creche já nasce com esse
espaço”, demonstra-se que é de longo tempo que se reivindica um local dentro da creche para
dar acolhimento às brincadeiras e aos jogos. Embora haja ainda certa “confusão” de como
acolher o brincar, há, de certo modo, um convencimento praticamente unânime entre os
profissionais da Educação Infantil da necessidade deste fazer parte do cotidiano da criança
pequena que frequenta a creche.
Partindo da compreensão que o ambiente possui um papel fundamental de suporte na
ampliação do desenvolvimento e na aprendizagem da criança, entendemos que caberia aos
profissionais da Educação Infantil fornecerem “materiais, recursos e experiências adequadas
das para bebês e crianças pequenas” (MOYLES, 2010, p. 173), principalmente planejando
ambientes que tenham brinquedos, objetos e cenários que possibilitem a expressão do lúdico.
Trata-se de fazer da creche um lugar feliz e satisfatório para a criança pequena, e que contribua
tanto para o “[...] processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação
de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental” (BRASIL,2010, p.07).
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As demais falas da coordenadora pedagógica Marta e da Diretora Maria foram extraídas destas mesmas
entrevistas.
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Contudo, entendemos que antes da ação direta dos profissionais na creche, há questões
que nos remetem a políticas públicas para a infância, (que antecede o trabalho das professoras,
monitoras e ADE´s), sendo responsável por disponibilizar materiais diversos em quantidades
adequadas e recursos financeiros para que as creches tenham autonomia para adquirir aquilo
que precisam, dentro do contexto em que estão inseridas.
Embora o brincar tenha recebido alguma visibilidade na legislação brasileira recente,
entendemos que ele ainda é pouco considerado como indicador de alta qualidade nas avaliações
das instituições de Educação Infantil. Além disso, o conceito de brincar-brincadeira está mal
definido (ou indefinido) nos documentos emitidos por órgãos do governo. Basta consultarmos
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, na seção das Definições em
(BRASIL, 2010, p.12 e 13) e veremos que as definições constantes dizem a respeito à Educação
Infantil, à criança, ao currículo, e à proposta pedagógica. Não há definição a respeito do termo
brincar-brincadeira.
Trazemos essa discussão à tona justamente por conta da fala diretora Maria que entende
que a Brinquedoteca tem a função de “Primeiro o brincar, brincar assim, a descontração das
crianças. E outra parte a pedagógica, onde eles podem estar se desenvolvendo. Como função
mesmo, se utilizar dos brinquedos para fazer algumas atividades diferenciadas para que eles
possam estar se desenvolvendo, né?”. Esta sua fala, além de revelar o desconhecimento a
respeito dos usos, funções e objetivos da Brinquedoteca, traz um discurso a respeito do brincar
que ora se confunde como simples recreação e ora passa a ser utilizado na parte pedagógica.
Nesta, os brinquedos disponibilizados na Brinquedoteca da creche Amarela são utilizados para
o que chamaremos de “ensino lúdico” – um termo cunhado por Moyles (2010) que diz respeito
àquelas atividades divertidas que são controladas pelo adulto para produzir aprendizagens
específicas.
Também durante a entrevista com a coordenadora pedagógica Marta, reforçou-se a
compreensão de que a Brinquedoteca é apenas uma “ferramenta”, que fica à disposição: “a
Brinquedoteca é o material de trabalho das meninas. Por que assim, professor trabalha com
livros, giz e lousa. As minhas meninas trabalham com brinquedos e livros”. Novamente aqui
encontramos um desconhecimento quanto à função da Brinquedoteca pois na creche Amarela
ela foi transformada em “material de trabalho”, enfrentando o risco de ser subutilizada somente
para fins mais didáticos.
Outro aspecto que chama nossa atenção na Brinquedoteca da creche Amarela é que ela,
acima de tudo, funciona basicamente (dada sua estrutura) para a guarda dos jogos e brinquedos,
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embora não devesse ser utilizado como “guarda de brinquedos”, mas como uma “guardiã do
brincar” – no sentido de proteger as brincadeiras. Na creche Amarela, ela funciona como um
abrigo, principalmente porque faltam brinquedos para atender todas as crianças:
Então, tem alguns brinquedos na sala. São poucos. É uma variedade muito
pequena. Elas têm um pouquinho de brinquedos lá na sala delas. No armário
delas tem um pouquinho de brinquedo. Mas a maioria dos brinquedos estão
aqui na Brinquedoteca. [...]. Como eu tenho 12 salas, para que todo mundo
tenha o mesmo acesso eu precisava ter um número muito grande de cada
brinquedo. Às vezes, tem brinquedo que a gente tem quatro, cinco peças.
Então para garantir o giro, que todos tenham acesso, a gente trabalha dessa
forma. Como se fosse uma biblioteca de livro mesmo. Elas (as monitoras e/ou
ADE’s) vem, retiram, levam...

Como se vê, a falta de brinquedos ainda é um problema enfrentado pela creche Amarela,
assim como turmas com muitas crianças para um adulto ainda são a norma e poucos brinquedos
para muitas crianças ainda é a realidade enfrentada por muitas creches. Então, mesmo que as
profissionais da Educação Infantil declarem que consideram valioso, importante o brincar e que
ele ocupa um lugar central no cotidiano da creche, vemos na prática “[...] que este lugar não é
tão importante, sendo secundário às atividades que eles dirigem e supervisionam” (MOYLES,
2002, p. 100)
Outro aspecto que não devemos ignorar diz respeito à estrutura oferecida para a criança,
já que ela deveria estar basicamente munida de recursos, especialmente materiais lúdicos, a fim
de que o adulto possa oferecer brincadeiras mais desafiadoras e estruturadas. A sala de
referência deveria ser considerada um ambiente educativo relevante na vida da criança pequena,
já que é lá que ela se encontra diariamente com seus pares, com as professoras, monitoras ou
ADE´s e aprendem, realizam trocas, vivências e variadas experiências.
Como na creche Amarela, a estrutura oferecida prevê uma Brinquedoteca para a guarda
de brinquedos e jogos, a sala de referência é organizada com “[...] algumas peças de montar,
Lego, aquele Polibol. É o que mais tem na sala. Mas tem bonecas e ursinhos de pelúcia – esse
tipo de brinquedo elas tem lá um pouquinho. Não é uma quantidade grande, mas tem um
pouquinho em cada sala”. (Coordenadora pedagógica Marta).
Como a seleção de brinquedos e jogos acontece no começo da manhã, coma ida do
adulto até a Brinquedoteca, entendemos que esta seleção pode acontecer de forma aleatória, a
não ser que que adulto possua “[...] conhecimentos sobre características dos brinquedos e
materiais, aspectos relativos a qualidade e segurança, a quantidade de crianças por agrupamento
sob cuidado da professora e aos espaços disponíveis na creche” (BRASIL, 2012, p.12)
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Também é muito comum encontramos nas creches uma atmosfera lúdica, marcada
fortemente por cores vibrantes e alegres, por painéis e decoração infantil (ou infantilizadas ou
estereotipadas) e pelo tipo de material disposto. Embora este ambiente esteja fortemente
marcado de maneira lúdica, sugerindo que ali a criança pequena tem garantido o direito a
brincar, isso não significa efetivamente que neste espaço se brinque. Apesar de toda esta
atmosfera lúdica sugerir a real possibilidade de brincadeiras, não há como garantir de que isso
de fato ocorra e, mesmo as professoras pegando brinquedos na Brinquedoteca e levando à sala
de referência, não se garante que as crianças tenham o direito e a oportunidade de brincar.
Considerando que as brincadeiras devem constituir um dos eixos norteadores das
práticas pedagógicas na creche, não queremos aqui reforçar a ideia de que basta apenas
disponibilizar brinquedos e jogos, ou realizar brincadeiras com as crianças. Até mesmo porque
o brincar não depende apenas da criança, já que ela não nasce sabendo brincar94. Antes de tudo,
é preciso que haja planejamento do espaço físico e também das ações, para que estas favoreçam
um brincar com qualidade.
Entendemos que o brincar com qualidade é aquele que resulta de um planejamento, da
intencionalidade do adulto e que procura oferecer autonomia e também liberdade para que a
criança pequena escolha e explore os brinquedos. Por isso, o ambiente físico precisa ser
planejado e organizado, os brinquedos, jogos, materiais selecionados e o mobiliário devem estar
adequados, as crianças devem estar envolvidas e a intenção educativa esclarecida, a fim e
garantir um brincar de qualidade na creche.
No caso da creche Amarela, o ambiente físico é marcado por salas, corredores e pátios
quase vazios de brinquedos, já que segundo a coordenadora pedagógica Marta:
Olha, os brinquedos maiores, mais chamativos ficam na Brinquedoteca.
Aqueles que vão causar uma disputa maior, a gente deixa aqui. Porque a gente
entende que se esses brinquedos chamam mais a atenção deles; é porque são
brinquedos que todo mundo tem que ter acesso. Brinquedos que são mais
comuns, brinquedos de montar – aqueles Legos, aquelas pecinhas de montar,
aquelas peças de madeira, uma bonequinha, algumas bonecas – eles ficam na
sala. Então brinquedos maiores, tipo aqueles cogumelos, aquelas peças de
madeira, esses a gente deixa na Brinquedoteca para garantir que todos tenham.

Se pensarmos na questão do desenvolvimento infantil, vemos que, em geral, a criança
pequena tem a necessidade de repetir as mesmas ações, os mesmos movimentos e até os
mesmos jogos e brincadeiras. No entanto, nesse “arranjo” proposto pela creche Amarela talvez
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Para Brougére (2001), a criança não nasce sabendo brincar, ela aprende a entrar no universo da brincadeira a
partir das relações que estabelece com o seu meio.
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essa necessidade não seja completamente atendida, pois como os brinquedos não permanecem
na sala de referência, com intuito de que “rodem” nas turmas, não se garante que a criança
explore todas as possibilidades do mesmo. Além disso, entendendo que a criança sempre deseja
algo de imediato e que utiliza o brinquedo para resolver esta tensão gerada pela não realização
de seu desejo, a falta (ou ausência) destes objetos lúdicos não possibilita que ela se envolva no
mundo ilusório e imaginário, onde seus anseios e desejos podem ser realizados no momento
que desejar (VIGOTSKI, 1998).

8.1.4.1 Perspectiva da professora acerca da Brinquedoteca

Além das monitoras e ADE´s, a creche Amarela possui apenas uma professora
concursada em seu quadro de funcionários. Trata-se de uma carga horária suplementar, onde a
professora tem atribuído somente 10 (dez) horas/semanais, onde 08 (oito)horas são dedicadas
em sala, atendendo 03 (três) turmas de Maternal I, através de um sistema de rodízio, além de
02 (duas) horas/semanais para realizar o planejamento em conjunto com a coordenadora
pedagógica Marta. Segundo a professora Denise, a orientação quanto ao uso da Brinquedoteca
vem através da coordenadora pedagógica Marta, durante os momentos de planejamento das
atividades que serão realizadas com as crianças do Maternal I:
Então, o uso do material que tem na Brinquedoteca é mais por parte da
coordenadora. Por que geralmente a gente faz o HTPC95 junto, então discute
o planejamento. Como só sou eu professora aqui também.... Então a gente tem
bastante contato, eu e ela. Então acaba sendo da parte dela mesmo. (Entrevista
com a professora Denise, em 27.08.2015)96

Também por conta da carga horária semanal da professora Denise ser insuficiente (08
(oito) horas/semanais dividida em três turmas), ela privilegia, em seu planejamento, as
atividades dirigidas:
Mas por conta do período que eu fico com eles, eu deixo mais as atividades
dirigidas. [...]. Por exemplo, agora eu estou trabalhando com eles cores,
formas... “Vamos juntar as que são iguais?” Reconhecimento de cores, agora
de formas.... Acho que é isso. [...]. Aí também por causa do número de crianças
eu faço assim: como tem ali cinco cogumelos, eu faço cantinhos nesse caso.
Sabe? Eu divido a sala em cantinhos. E se eu quero focar ali nesse brinquedo
eu fico nesse cantinho e as outras monitoras ficam orientando nos outros
cantinhos, né? Para não ter bagunça e eu faço rodízio. E aí eu fico com foco
nesse daí fazendo intervenções mais precisas com os alunos.
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HTPC - Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo.
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As demais falas da professora Denise foram extraídas desta mesma entrevista.
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Visitando a Brinquedoteca, constatamos que há uma quantidade de 05 (cinco) unidades
deste tipo de brinquedo “cogumelo97”, mas em contrapartida, existem três turmas de Maternal
I (crianças de 02 e 03 anos de idade), com em média 23 (vinte e três) crianças cada. Se fizermos
um cálculo simples, dividindo o número de crianças de uma turma pelo número de cogumelos
de brinquedo disponíveis na creche Amarela, teremos, em média, grupos de 04 (quatro) ou 05
(cinco) crianças dividindo o mesmo brinquedo.
Brinquedos como do tipo “cogumelo” podem ser considerados essenciais dentro da
creche, dada a sua função ensinar cores, letras, números e formas para a criança pequena.
Contudo, para Brougére (2006), quando a criança manipula um brinquedo, ela tem em suas
mãos uma imagem a decodificar. Como a criança dispõe de um acervo de significados, ela deve
interpretar este brinquedo e atribuir significados a ele durante a brincadeira. Isso significa que,
necessariamente, a criança não apenas utilizará o brinquedo do tipo “cogumelo” para aprender
cores, letras, formas ou números, mas que no curso da brincadeira este brinquedo ganhará novos
significados.
Embora brinquedos do tipo “cogumelo” sejam normalmente distribuídos para as
creches, partindo de uma análise a respeito de sua função ou de seu potencial, para Brougére
(2006) o brinquedo deve ser compreendido, antes de tudo, como “um objeto que a criança
manipula livremente, sem estar condicionado às regras ou a princípios de utilização de outra
natureza” (p.13). Desta forma, a função do brinquedo é a brincadeira e como a brincadeira
“escapa a qualquer função precisa”, durante o seu desenrolar a criança pode “[...] fabricar seus
objetos, em especial, desviando de seu uso habitual os objetos que cercam a criança” (p.13).
Isso quer dizer que, a priori, não temos como definir o que é brincar com um “cogumelo” de
brinquedo e como será o desenrolar desta brincadeira.
Apesar deste aspecto, nosso objetivo é unicamente refletir acerca da presença deste tipo
de brinquedo na creche, sem nos atermos unicamente à sua função, pois para Brougére (2006)
em um brinquedo é importante considerarmos seu potencial de sedução, ações e manipulações
que este permite e se estas estão em harmonia com as representações sugeridas.
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Segundo o site do fabricante deste brinquedo, “o cogumelo superdivertido está cheio de atividades para
estimular o bebê! Vem com telefone, reloginho e uma florzinha giratória. As peças de encaixar são coloridas e tem
forma de letras e números. Quando terminar, é só abrir a portinha para pegar as peças de volta e a brincadeira
recomeça. Contem: 1 cogumelo, 6 formas didáticas e 1 telefone”. Brinquedo cogumelo. Disponível em:
http://www.calesita.com.br/pt_BR/produto-detalhes/0/1/Cogumelo/. Acesso e: 03 de março de 2015.
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Por outro lado, fugindo do insistente coro a respeito da falta de brinquedos, há uma
proposta para as creches que carecem destes materiais. No período compreendido entre 1913 e
1932, Walter Benjamin já falava que nada
[...] é mais adequado à criança do que irmanar em suas construções os
materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, madeira, papel. Por outro
lado, ninguém é mais casto em relação aos materiais do que crianças: um
simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúnem na solidez,
no monolitismo de sua matéria, uma exuberância das diferentes figuras.
(BENJAMIN, 2002, p.92).

É possível fugir do brinquedo industrializado, voltando àquilo que chamaremos de
“primitivo”, oferecendo à criança pequena materiais diversificados como madeira, tecido,
argila, folhas, pedrinhas, galhos, pétalas de flores, areia, etc. – materiais que consideramos
importantes, pois “[...] todos eles já eram utilizados em tempos patriarcais, quando o brinquedo
era ainda a peça do processo de produção que ligava pais e filhos” (BENJAMIN, 2002, p.92).
Embora apresentemos aqui esta proposta, é importante esclarecer que na creche Amarela, assim
como faltam os brinquedos industrializados, também faltam os brinquedos do tipo “primitivo”.
Figuras 7 e 8 – Brinquedos disponíveis na sala do Maternal I da creche Amarela.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Segundo a professora Denise, como faltam brinquedos na sala de referência, sua opção
é por desenvolver atividades com o Lego, ou com peças de montar:
No começo eu deixava explorar livremente o Lego para eles conhecerem as
peças, né? Ter mais familiaridade. Aí com o tempo eu fui instigando eles a
fazer certas montagens. A torre para trabalhar a noção de tamanho “maior,
menor”, o tamanho deles. Formar a torre do tamanho deles. Aí entrei também
com as cores: “Vamos dividir em cores?” e também o tamanho das peças”.
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Privilegiar este tipo de material (Lego e peças de montar) possibilita que a professora
Denise oriente a brincadeira para seus objetivos pedagógicos, já que eles carregam informações
que podem ser utilizados para o ensino de algum conteúdo (por exemplo cores, formas,
quantidades e assim por diante.) Para Brougére (1998, p. 186) “[...] trata-se sempre de pensar o
objeto lúdico em função de seu interesse educativo”. No ambiente da creche, os brinquedos e
jogos, dado seu formato e coloração lúdica (geralmente os brinquedos são confeccionados em
cores fortes e chamativas como vermelho, amarelo, azul e verde) permitem atividades de
aprendizagem, adaptando-se às exigências escolares.
Esse modo de utilizar os jogos, brinquedos e brincadeiras com alguma finalidade
pedagógica é reforçado pela coordenadora pedagógica Marta. Para ela, a professora Denise
deve “brincar com objetivo” pois é a única profissional concursada como professora na creche
Amarela. Sua condição como professora difere das monitoras e ADE´s, então, para a
coordenadora pedagógica as brincadeiras realizadas com as crianças deve contemplar algum
objetivo:
Coordenadora Pedagógica Marta: “O brincar dela é um brincar com propósito.
Não é uma brincar, brincar .... Mas o brincar da Denise tem um objetivo. O
brincar dela é pedagógico”.
Professora Denise: “É isso. É um brincar direcionado”.
Coordenadora Pedagógica Marta: Então eu brinco para aprender cor, para
aprender número, para aprender forma”.
Professora Denise: Essa semana, que eu estava te contando do livro artesanal,
que eu acabei formando com eles as casinhas, né? E aí, a partir disso – até uma
coisa que não estava no meu planejamento, mas eu vi ali uma necessidade de
trabalhar as formas geométricas. E aí foi muito legal! Por que eu ampliei esse
reconhecimento deles a partir da brincadeira. Por que a gente estava ali
recontando uma história que eles já conheciam. E na brincadeira eu fui
mostrando: “Olha aqui, formamos a casinha. E quais são as formas que tem
casinha? Que cor é essa casinha?” E vai brincando com eles”.

De fato, as confusões e equívocos acerca do valor do brincar na creche são agravadas
quando se supõem que, quanto mais cedo a criança pequena começar a dominar elementos da
alfabetização e outras habilidades acadêmicas, mais provável que elas tenham garantido o
sucesso quando ingressarem no Ensino Fundamental. Entendemos que há uma grande
preocupação em preparar a criança pequena para a escola, porém não podemos deixar de
questionar: Não deveria a escola estar preparada para receber a criança?
Durante a pesquisa de campo, acompanhou-se uma das atividades que a professora
Denise desenvolveu com uma turma do Maternal I. Tratava-se da leitura de um livro sobre
animais da fazenda, seguida da brincadeira de montar, com animais de borracha, uma fazenda
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de faz-de-conta98. Questões como organização do espaço e gestão tempo chamaram a atenção.
Inicialmente, todas as crianças tiveram de sentar encostadas na parede, com a perna cruzada,
tipo “perninha de índio”, e após 40 minutos de iniciada a atividade, a professora Denise
recolheu todos os brinquedos e os guardou sobre uma pilha de colchões. Havia pressa para que
as crianças iniciassem uma nova atividade, embora as possibilidades de exploração da primeira
não estivessem esgotadas.
Para a segunda atividade da tarde, a professora Denise disponibilizou pequenas porções
de massa de modelar para as crianças. Essa atividade foi iniciada faltando 20 (vinte) minutos
para a ida ao refeitório para o jantar. Novamente houve pouco tempo para as crianças
explorarem todas as possibilidades da brincadeira, havendo nova interferência por parte da
professora Denise.
Quando se pensa em organizar o cotidiano das crianças na creche, imediatamente pensase em estabelecer uma sequência de atividades, prioritariamente, partindo-se das mais básicas:
chegada na creche, alimentação, sono, higiene, despedida das crianças. Contudo, entendemos
que essa organização do cotidiano deveria partir muito mais da necessidade da criança pequena,
do que ficarem somente subordinadas às necessidades dos adultos.
Embora haja essa necessidade de organizar o tempo da criança de acordo com suas
necessidades (tempo de repouso, tempo de alimentação, tempo de higiene), não é possível
esperar que todas as crianças façam tudo ao mesmo tempo (o banho, por exemplo, deve ser um
momento único entre criança e professora, monitora e/ou ADE) ou que todas façam a mesma
coisa ao mesmo tempo (brincar com massa de modelar, por exemplo), numa espécie de
uniformização da ação de todas as crianças, padronizando seu comportamento (todas sentadas,
encostadas na parede, “perninha de índio”) .
No caso da creche Amarela, o cotidiano das crianças pequenas aparece fragmentado,
havendo recortes inclusive no curto tempo que a professora Denise tem com as crianças do
Maternal I: houve um tempo para ensinar sobre animais da fazenda, lendo um livro, houve um
tempo para explorar brinquedos do tipo animais da fazenda, brincando com eles de montar uma
fazenda tal qual aparecia no livro de histórias, e houve também um tempo (bem menor, por
sinal!) para brincar com a massa de modelar.
Há também aquele tempo na creche Amarela em que todas as crianças vão para o
refeitório, para que todas comam na mesa hora. Embora as turmas comam todas juntas no
refeitório, há ainda a preocupação de separar as crianças, dispondo mesas bem distantes umas
98

O registro completo do diário de campo desta atividade encontra-se em anexo.
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das outras. Essa organização do espaço do refeitório evita que uma criança se “distraia” com as
crianças das outras turmas. Fica clara a mensagem: a hora é de comer!
Não podemos ignorar que a questão da organização do espaço (seja do refeitório ou da
sala de referência da criança pequena) está diretamente ligada à organização do tempo, ou seja,
como as professoras, monitoras e/ou ADE’s definem a rotina no dia-a-dia da creche. Na creche
Amarela o tempo ainda é bastante rígido, sendo ele responsável por definir atividades (como a
ida ao parque, a sala de vídeo, a caixa de areia, etc.) e também as ações/práticas das professoras,
monitoras e/ou ADE’s.

8.1.4.2 Perspectiva das monitoras acerca da Brinquedoteca

O mais interessante com a realização das entrevistas é a possibilidade de encontrar uma
explicação “outra”, “diferente” ou “alternativa” de tudo aquilo que até então foi dito. A
entrevista com as monitoras de fato trouxe novas questões a respeito da utilização e função da
Brinquedoteca instalada na creche, conforme revelado pelas monitoras Daniela e Eliane:
Monitora Daniela: A orientação de como usar a Brinquedoteca vem da
Secretaria de Educação. Que é nos cursos, né? Eles orientam. Por que a
coordenadora, para mim nunca.... (...). Por que no começo tinha bastante curso
de preparação, né? Então nos cursos elas falavam isso. Que a gente pegasse
os brinquedos, sentasse com as crianças, sabe? Levava o brinquedo na sala,
sentar com eles, fazer uma roda...
Monitora Eliane: Interagir com eles. Aí a gente usa o tempo que for necessário
ali e depois devolve para as outras salas também usufruírem dos mesmos
brinquedos”. (Entrevista com as monitoras Daniela e Eliane, em 14.10.2015)99

Entendemos que as falas das monitoras Daniela e Eliane, provavelmente, tenham sido
construídas com base em uma fala vinda principalmente dos cursos de formação/capacitação
oferecidos pela Secretaria de Educação do município de Indaiatuba. Presumivelmente, nos
cursos referidos são apresentados diferentes conceitos pedagógicos que, embora as monitoras
conheçam, há certa dificuldade em decodificar seu significado de forma mais ampla e
aprofundada e vivenciá-los nas situações do cotidiano. Parece-nos razoável entender que esta
dificuldade que as monitoras possuem para decodificar os termos e conceitos apresentados nos
cursos de formação liga-se diretamente à falta de formação de base destas profissionais.
O que as monitoras estão revelando a respeito do uso e função da Brinquedoteca tem
origem em um discurso advindo, a priori, dos cursos de formação/capacitação oferecidos pela
Secretaria de Educação e que serviram para “moldar” o atual discurso das monitoras Eliane e
99

As demais falas das monitoras referidas foram extraídas desta mesma entrevista.
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Daniela. Como entendemos que um discurso é sempre atravessado pela fala de outro, então, o
que as monitoras Eliane e Daniela estão falando, em algum momento já foi dito – seja pela
Secretaria de Educação ou pela coordenadora pedagógica Marta. Contudo, não podemos
ignorar que há também o processo de interpretação deste discurso por parte das monitoras e que
as ajudam a se situarem em relação a tudo aquilo que está sendo falado durante os cursos de
formação/capacitação. Ou seja, neste processo de interpretação, as monitoras procuram achar
um sentido relacionando àquilo que está sendo dito com aquilo que elas já fazem.
Também durante as entrevistas as monitoras Daniela e Eliane também revelaram como
ocorre a utilização da Brinquedoteca no dia-a-dia da creche:
Pesquisadora Karina: E vocês pegam os brinquedos todos os dias na
Brinquedoteca? Uma vez na semana? Qual é a dinâmica?
Monitora Eliane: Dois dias, né? Por que tem... nós temos um cronograma, né?
Então um dia a gente vai no gramado, outro dia no tanque de areia, outro dia
na lateral da creche, no outro dia é fazendo Arte e o dia de pegar o brinquedo
e levar para a sala e brincar.
Pesquisadora Karina: E nos dias que vocês não pegam brinquedo da
Brinquedoteca, o que vocês oferecem para as crianças?
Monitora Daniela: Tem brinquedo na sala. Na própria sala tem os que a gente
usa lá.
Pesquisadora Karina: E quais são os brinquedos que tem na sala?
Monitora Daniela: São Lego, aqueles “monta-monta”, boneca, carrinhos.

Durante as entrevistas com a coordenadora pedagógica Marta, esta revelou que as
monitoras e ADE’s poderiam ir todos os dias até a Brinquedoteca para retirarem os brinquedos
e jogos. Mas na prática parece que isso não vem ocorrendo; no dia-a-dia da creche Amarela, as
crianças somente têm acesso a alguns poucos brinquedos que ficam guardados na sala e são
disponibilizados pelas monitoras em alguns momentos (antes de irem para o refeitório, durante
o momento de espera para o banho ou para escovação dos dentes, etc.). O tempo “disponível”
(que entendemos muito mais como um tempo de “espera”) é preenchido oferecendo,
principalmente, às crianças peças de montar (como Lego, por exemplo), com a exigência de
que elas permanecem sobre o tatame – que funciona para restringir o movimento da criança
pequena.
Na creche Amarela também pudemos observar que a criança pequena não se encontra
no centro da atenção, conforme revelado pelas monitoras Daniela e Eliane:
Pesquisadora Karina: As idas até a Brinquedoteca, então, são planejadas
dentro de um cronograma?
Monitora Eliane: Isso.
Pesquisadora Karina: E vocês tiveram alguma influência na elaboração ou ele
parte de uma decisão da coordenação, direção?
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Monitora Eliane: Da coordenadora. Ela manda já uma folha pronta para a
gente ir colocando as nossas atividades, entendeu?
Monitora Daniela: Já vem pronto. Tipo assim, nós temos o dia da sala de
vídeo. Está lá, hoje, quarta-feira – vamos supor – hoje, quarta-feira, das 09:00
as 09:30 lá na sala de vídeo. Aí a gente só escreve o que vai fazer lá.
Monitora Eliane: São divididos os horários para as salas, para todas na semana
terem oportunidade de brincar nos brinquedos, entendeu? Ou ir para a sala de
vídeo ou ir para o gramado. Por que não pode ir duas salas no gramado, você
está entendendo? Não pode ir duas salas para o parque.
Monitora Daniela: Aqui embaixo são quatro salas, se ela (falando da
coordenadora pedagógica) não estipular o horário das salas sai tudo de uma
vez. Aí fica meio tumultuado, então ela já dividiu assim.

Essa fala trazida pela monitora Eliane: “Não pode ir duas salas no parque” revela o
quanto de controle o adulto exerce sob a criança pequena. Na creche Amarela, o movimento do
corpo associado a momentos de socialização e trocas entre diferentes turmas é concebido como
um momento de bagunça e não um momento de construção do conhecimento. Não há um
projeto coletivo que permita que as crianças tenham oportunidade para compartilhar, pois na
creche Amarela, os horários para uso do parque, sala de vídeo, tanque de areia são previamente
estipulados para que não ocorra “tumulto” – segundo a monitora Daniela.
Entendemos também que dada a falta de materiais de sala de referência e nos demais
espaços da creche, a ação das monitoras e ADE´s também se torna limitada, de modo que estas
acabam exercendo maior controle sobre a ação das crianças, ofertando pouca autonomia a elas,
seja pela falta do que fazer ou do que escolher. Na creche Amarela privilegiam-se aquelas
atividades isoladas de outros agrupamentos infantis – as próprias crianças das quatro turmas de
02 (dois) e 03 (três) anos não mantêm (ou mantêm pouco) contato entre si.
Essa proposta de organização mina com a possibilidade de interação entre as crianças –
seja de diferentes turmas ou de diferentes faixas etárias. Entendemos que a criança menor
aprende com a maior; já a maior, ao interagir com a criança menor, tem a possibilidade de
estabelecer novas relações que a enriquece e que também a desenvolve. Este planejamento de
momentos coletivos não é privilegiado pois há o desejo de manter a “ordem e a disciplina” até
quando as crianças são retiradas da sala de referência para realizar alguma atividade
direcionada:
Monitora Eliane: A gente chama assim: “Vamos fazer um combinado?” –
quando a gente vai sair da sala. Por que na sala a gente consegue controlar
eles, né? Aqui fora não. Então quando a gente sai a gente fala: “Vamos fazer
um combinado? A gente vai ficar no pátio”. Então eles já sabem que vai ficar
ali.
Monitora Daniela: Se a gente fala: “A gente vai para o Cantinho de Arte” –
eles já sabem que é aqui. Já vem tudo para cá.
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Monitora Eliane: Se a gente fala: “É na sala de vídeo”, já sabe que vai subir a
rampa. Aí quando a gente vai sair a gente fala assim para eles: “Qual foi o
combinado?” “Não correr na rampa”. Entendeu?
Monitora Daniela: Então eles já estão nessa rotina.

Não podemos esconder nossa preocupação quando se fala dos “combinados” na
Educação Infantil, até mesmo porque um “combinado” é um acordo que envolve duas ou mais
pessoas. Nas creches o que mais comumente vemos é um “combinado” feito apenas por uma
pessoa, ou seja, pelo adulto que dita tudo aquilo que a criança não pode fazer: não pode correr,
não pode gritar, não pode bater, não pode morder, não pode chorar e assim por diante. Mas há
também as permissões: pode ser amigo, pode ser “bonzinho”, pode andar “devagar”, ...
Claramente, a criança pequena “não pode” fazer mais coisas do que aquilo que ela “pode” fazer.
Embora as monitoras chamem isso de “combinados”, os entendemos como regras
criadas e impostas pelo adulto, onde a criança não participa de sua elaboração e discussão,
cabendo-lhe apenas reconhecê-las e aceitá-las. Caso a criança não cumpra o “combinado”,
provavelmente ela enfrentará alguma penalidade: se correr na rampa, vai andar de mãos dadas
com a monitora; se bater com a caneca na mesa, vai ficar sem tomar suco ou água; se fizer
bagunça na roda de conversa, vai ser retirada da roda e colocada sentada ao lado da monitora,
e assim por diante.
Para Formosinho et al (1996) uma das primeiras questões para se pensar em
contribuições para elaborar uma estrutura curricular100 de qualidade para a educação da infância
diz respeito ao que se entende por desenvolvimento moral na criança pequena. Isso quer dizer
que em investigações recentes do ponto de vista da emergência das aprendizagens a questão da
moralidade vem merecendo atenção, pois
A questão do tamanho da fatia de bolo que cada um toca, o acesso ao novo
interessante brinquedo, ou o acesso ao colo da educadora, levantam questões
de justiça distributiva paralelas às questões colocadas pelo adulto, só que a
propósito de outros conteúdos e evidentemente com diferentes níveis de
formalização. Também a propósito da participação nas várias rotinas de
manutenção, de limpeza e de ordem da sala, a criança coloca questões de
participação que, ao seu nível, exprimem preocupações de direitos cívicos.
Seria tolice pensar que as questões das crianças são menos importantes de que
as questões dos adultos (p.76).

Desta forma, a construção da moralidade na criança pequena acontece de maneira
progressiva, no âmbito da cultura envolvente, onde a criança passa a entender as obrigações
que ela tem consigo própria e com os outros (demais crianças e adultos), seus direitos e deveres
100

Para maiores informações a respeito da questão curricular na Educação Infantil consultar: Modelos Curriculares
para Educação de Infância (FORMOSINHO et al, 1996).
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e também para o exercitar sua responsabilidade social. A moralidade na criança pequena não
se fundamenta apenas na escuta de um discurso virtuoso, facilmente decorado e repetido (“Não
pode correr na rampa porque pode cair e machucar”), mas na possibilidade “de experimentar
contextos vivenciais, onde as questões da justiça (Kohlberg) e dos cuidados (Gilligan) sejam
sentidas, vividas e reflectidas na acção quotidiana” (FORMOSINHO et al, 1996, p. 77).
Analisando os componentes de uma sala de Educação Infantil para se ter uma atmosfera
moral favorável para as crianças, os autores verificaram que eles se situam em três níveis
distintos: o primeiro nível diz respeito a organização e responsabilização pela sala e pelas
realizações (responsabilização individual e coletiva pela ambiente físico e por sua manutenção);
o segundo nível diz respeito aos estilos de interação (relação criança e seus pares e criança e
adultos) e, por fim, o terceiro diz respeito ao nível da resposta educacional aos interesses e
necessidades da criança (encorajamento da experimentação, resolução de conflitos
interpessoais). Ainda segundo estes pesquisadores, se a preparação inicial da sala é
responsabilidade da professora:
[...] a reorganização que o fluir das actividades educacionais requer é da
responsabilidade de todos. Isto é, todos – adultos e crianças – têm direito de
decidir acerca de novos materiais, de novas áreas ou da reorganização das
áreas. Correlativamente todos têm também responsabilidade na manutenção.
Isso exige uma gestão partilhada do poder, das decisões, exige uma
cooperação que promove certos estilos de interação e evita outros
(FORMOSINHO et al, 1996, p. 78-79)

Assim como as crianças têm o direito de decidir acerca da organização da sala e
materiais, um ambiente favorável para o desenvolvimento moral busca responder às
necessidades e interesses da criança, estimular a experimentação e a cooperação e partilhar o
poder com objetivo de encontrar formas mais assertivas para a resolução de conflitos
interpessoais.
Também não podemos negar que esta situação vivenciada na creche Amarela lembra
um pouco o panóptico de Bentham101, já que a criança é o tempo todo vigiada a fim de garantir
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Segundo a Wikipédia: No final do século XVIII o filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham concebeu pela
primeira vez a ideia do panóptico. Para isto Bentham estudou “racionalmente”, em suas próprias palavras, o
sistema penitenciário. Criou então um projeto de prisão circular, onde um observador central poderia ver todos os
locais onde houvesse presos. Eis o Panóptico. Ele também observou que este mesmo projeto de prisão poderia ser
utilizado em escolas e no trabalho, como meio de tornar mais eficiente o funcionamento daqueles locais. Foi
naquele período da história que, segundo o francês Michel Foucault, iniciou-se um processo de disseminação
sistemática de dispositivos disciplinares, a exemplo do panóptico. Um conjunto de dispositivos que permitiria uma
vigilância e um controle social cada vez mais eficientes, porém, não necessariamente com os mesmos objetivos
“racionais” desejados por Bentham e muitos de seus antecessores e contemporâneos. Panóptico de Bentham.
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%B3ptico. Acesso em: 16 de março de 2016.
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a ordem e onde, caso ela não cumpra tais ordens, será punida, para que não cometa mais o
mesmo “mal”, os mesmos “erros”. No panóptico, há a presença de um “inspetor central”,
tomado como onipotente, onipresente e onisciente. Na creche Amarela, as monitoras,
professoras e ADE’s exercem esse papel – as relações de poder estão bem instituídas, tanto que,
segundo a monitora Daniela, as crianças já “estão nessa rotina”.
Ainda a fim de manter a ordem, as monitoras Eliane e Daniela revelaram que alguns
brinquedos disponíveis na Brinquedoteca não são ofertados às crianças. Mas neste caso não é
apenas uma questão de manter a ordem e disciplina; há a questão da falta de brinquedos:
Monitora Eliane: No dia do faz-de-conta eu poderia pegar as geladeirinhas e
o fogão e levar. Mas são duas geladeiras e dois fogões. E o que vai acontecer?
Se eu trouxer vai dar briga. Nunca trouxe...
Monitora Daniela: Por que por mais que você converse com eles, eles não vão
entender que não tem para todo mundo. Nunca tem o suficiente, entendeu?
Monitora Eliane: Então eu acho isso horrível. Por que eu acho assim, eles
deveriam ter a quantidade até a mais. Eles sabem a quantidade de crianças que
tem na sala. Então, tipo assim, se tem 25 crianças na sala, eles deveriam
mandar; a Prefeitura deveria mandar 30 brinquedos.

A questão da falta de brinquedos já havia sido apontada anteriormente durantes as
entrevistas realizadas com a diretora Maria, com a coordenadora pedagógica Marta e com a
professora Denise. Contudo, quanto mais você se aproxima do dia-a-dia da creche, esta questão
fica mais latente, pois não se trata apenas de insistir com o discurso a respeito da falta (ou de
poucos) brinquedos, mas de revelar que no cotidiano da creche Amarela o direito da criança
brincar está sendo negado e/ou limitado.
Entendemos que o direito à infância, o direito de ser criança precisa ser resguardado e
isso precisa ser feito principalmente pelo adulto – aqui, no caso, pelas professoras, monitoras e
ADE’s – pois a criança pequena, dada sua faixa etária, não consegue se organizar para lutar
pelos seus direitos. A luta, hoje nas creches e pré-escolas, deve ser por uma Educação Infantil
que respeite a criança como sujeito de direitos, vista como cidadã, protagonista, estando no
centro do processo educativo (LEITE FILHO, 2001).
Nessa perspectiva, é importante questionarmos sobre a presença de uma Brinquedoteca
instalada na creche Amarela, refletindo se sua presença garante que o direito da criança pequena
brincar esteja assegurado. Se o objetivo da Brinquedoteca também é preparar a criança para o
ingresso na pré-escola ou no Ensino Fundamental, utilizando as brincadeiras, brinquedos e
jogos como recurso didático, temos uma negação deste direito.
O mesmo ocorre quando a Brinquedoteca é transformada em um instrumento para
seduzir a criança pequena, pois mesmo que ela seja um ambiente lúdico, toda atividade será
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“[...] dirigida, proposta e controlada pela professora, repetida pela criança”; [então, será
oferecido um tempo de brincadeira da qual] “[...] resta apenas estrutura, o aspecto exterior, já
que toda iniciativa infantil é negada” (BROUGÉRE, 1998, p. 124). Por esse motivo,
Kishimoto102 (2009) é taxativa em relação a esta questão, afirmando que a Brinquedoteca deve
permanecer fora dos recintos escolares, sendo que os brinquedos devem estar dispostos em
todas salas.
Para as monitoras Eliane e Daniela a Brinquedoteca, dentro da creche Amarela deve
existir, mas organizado de um modo diferente do que hoje ela se apresenta:
Monitora Eliane: Do jeito que está aí eu não concordo. Por que antes era na
sala de vídeo e a gente pegava eles e ia brincar na Brinquedoteca. Agora a
gente não pode levar lá porque lá é a sala de café, a sala da fulana costurar.
Desse jeito aí eu não concordo.
Monitora Daniela: Era só para a gente e para as crianças. Não existia outra
atividade na sala, entendeu? “Ah, vou costurar agora!” – Por que nessa sala
tem costura, tem mesa de tomar café. Então isso não é uma Brinquedoteca.
Monitora Eliane: Você não pode levar a criança. Não tem nem como levar a
criança. Lá não. A gente saia como eles: “Hoje é dia da Brinquedoteca”.
Vinham todos para a sala. Espalhava lá, agora não dá mais para fazer isso.
Pesquisadora Karina: E por que a Brinquedoteca de lá – que ficava na sala de
vídeo - foi desativada e instalada nesta outra sala?
Monitora Eliane: Olha, eu não sei te explicar. Foi depois que teve a troca de
direção. Eu comecei aqui. Essa creche inaugurou aqui com a gente. Comigo,
eu sou uma delas. A creche tem cinco anos.
Pesquisadora Karina: Então nessa mudança de sala, vocês não foram
consultadas? Não foi uma decisão tomada pelo grupo da creche?
Monitora Eliane: Eu acho que não.

Diante desta revelação feita pelas monitoras, visualizamos um problema na gestão da
creche Amarela, dentro de uma perspectiva onde algumas práticas ditatoriais ainda não foram
completamente superadas. Entendemos que caberia à coordenadora pedagógica Marta e à
diretora Maria, enquanto gestoras, a responsabilidade e o compromisso de fortalecer os
membros que compõem o corpo da creche, conscientizando-os dos objetivos da Educação
Infantil, da função da creche dentro da sociedade, para que a prática pedagógica esteja norteada
por uma concepção de infância que, prioritariamente, identifique os verdadeiros sujeitos a quem
toda ação, tomada de decisão e planejamento se destina: a criança, principal sujeito deste
processo.
As práticas de gestão deveriam priorizar a participação dos vários membros que
compõem a creche, desde as monitoras, ADE’S, professoras, crianças e familiares,
principalmente com a criação de espaços de discussão e de reflexão. Por isso, entendemos que
102

Em entrevista disponibilizada para Portal do Professor. Entrevista Kishimoto. Disponível em:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/noticias.html?idEdicao=19&idCategoria=8. Acesso em: 17 de março de 2016.
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a instalação da Brinquedoteca também deveria ter passado por este processo de consulta. No
entanto, esta instalação ocorreu através de uma “via de mão única”, resultado de uma decisão
da diretora e da coordenadora pedagógica. Uma gestão democrática pede o rompimento das
relações de poder, a fim de que os vários membros que a compõem tomem parte, se envolvam
e desenvolvam uma cultura mais participativa, baseada no diálogo103, na ética e no respeito.

8.2 A creche Azul

8.2.1 Localização

Segundo o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) de 2015, a creche Azul foi
construída em 1994 pelo Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de
Indaiatuba. No ano de 2015, a creche possuía sete salas104, atendendo aproximadamente 170
crianças a partir de 4 meses até 3 anos e 11 meses de idade, estando divididas nas seguintes
turmas: Berçário I (atende crianças de 4 meses a 01 ano de idade); berçário II (atende crianças
de 01 ano a 02 anos de idade) e Maternal I (atende crianças de 02 anos a 03 anos de idade ). No

ano de 2013, a creche Azul, objetivando aumentar o número de vagas a serem oferecidas para
a população, passou a atender as crianças de modo parcial, em dois períodos: no período da
manhã, das 07h00 ao 12h00 e no período da tarde das 12h30 às 17h30. A creche Azul encontrase instalada no mesmo bairro que a creche Amarela, separadas por apenas uma quadra.
Ainda segundo o PDE 2015, a creche Azul atende crianças das classes média e baixa,
provenientes dos seguintes bairros: Jardim Morada do Sol, Parque das Nações, Jardim Tancredo
Neves, Jardim Alice, Vila Pires da Cunha, Jardim São Francisco, Jardim Monte Verde, Jardim
Colonial, etc.
8.2.2.Espaço Físico
Em relação aos espaços físicos existentes na creche Azul, o PDE 2015 aponta a presença

Entenderemos “diálogo” com base em Ferreira Murad (2011), que diz que o diálogo pressupõe
“compartilhamento dos espaços de fala. É mais que a troca de ideias e conceitos; é entendimento, construção de
sentido entre duas ou mais partes da busca do consenso. Exige comprometer-se com o outro” (p.20).
103

104

Destas sete salas, há aquelas com atendimento parcial (meio período): Berçário I, Berçário II e Maternal I; e
também salas com atendimento integral: Berçário I, Berçário II e Maternal I.
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de sete salas, além de uma Brinquedoteca, juntamente com a biblioteca (definida também como
sala de atividades), uma sala de vídeo, lactário, refeitório, despensa, sanitários masculino e
feminino e lavanderia, copa, secretaria e diretoria, uma área externa bem ampla, parquinho
juntamente com tanque de areia, pátio e um espaço frente a creche que as crianças desfrutam
de diversas maneiras.
Tabela 11 – Espaço físico da creche Aazul: dependências, quantidade, condições de utilização
Condições de
utilização
Adequada
x
x
x

Dependências

Quantidade

Diretoria
Secretaria
Sala de professores
Sala de coordenação
pedagógica
Sala de orientação
educacional

1
1
1

Sala de leitura ou biblioteca

1

x

Sala de TV e vídeo
Sala de informática
Sala de multi-meios

1
0
0

x

Sala de ciências/ laboratório

0

Auditório
Sala de aula
Almoxarifado
Depósito de material de
limpeza

0
9
1

Despensa

1

Refeitório
Recreio coberto
Quadra de esportes
Circulações internas
Cozinha
Área de serviço
Sanitário dos funcionários
Sanitário dos alunos
Vestiário dos alunos
Sanitário deficientes

1
0
0
1
1
1
5
6
0
1

Condições de
utilização
Inadequada

Fator
inadequado

0
0

x

1
x

Muito
pequeno

x

x
x
x
x
x

Fonte: PDE 2015, pag. 11
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Nota-se que no quadro de dependências da Creche Azul, a Brinquedoteca não é
mencionada, ocorrendo o mesmo no restante do PDE 2015 – não se faz mais nenhuma menção
a respeito deste espaço.

8.2.3 Plano de Desenvolvimento da Escola

8.2.3.1 Dimensão 1: Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional

Na dimensão 1, que diz respeito à Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional,
olharemos os dados do indicador 1.2: Planejamento, acompanhamento e avaliação. Neste
indicador a creche Azul atribuiu cor verde a todas as questões, afirmando que o processo de
planejamento das atividades, seleção de materiais, organização de materiais ocorre de modo
satisfatório.
Assim como ocorre na creche Amarela, há na creche Azul o cronograma de atividade,
também elaborado pela coordenadora pedagógica, com a indicação dos espaços a serem
utilizados e definição do tempo de utilização. Reforçamos aqui nossa visão de que as atividades
diárias destinadas à criança pequena devem estar apoiadas em um planejamento que permite
uma flexibilidade suficiente para estender aquelas atividades em que as crianças se encontram
particularmente envolvidas e motivadas. Entendemos o planejamento como uma tarefa
essencial na docência, e não simplesmente uma questão técnica, burocrática ou desprovida de
valor, que inclusive pode ser realizada por aqueles que não têm contato diário e constante com
a criança pequena, como o caso da coordenadora pedagógica da creche Azul. O planejamento
também não cabe em um simples cronograma onde, de maneira mecânica, se repetem, semana
após semana, as mesmas atividades.
Para Ostetto (2000, p.175), as creches e pré-escolas possuem grande responsabilidade
“para com as crianças pequenas, seu desenvolvimento e sua aprendizagem, o que reclama um
trabalho intencional e de qualidade. Na intencionalidade do trabalho reside a preocupação com
o planejamento”. Mas será que o planejamento é apenas uma lista contendo aquilo que as
crianças vão fazer, assim como ocorre na creche Azul? Como pensar no planejamento para
crianças de 0 a 03 anos de idade?
Embora tais questões sejam complexas, a pesquisadora nos ajuda a pensar a seu respeito,
pontuando que a forma de escrever um planejamento “deve ser muito pessoal e, principalmente
funcional para o educador”. Por isso, entendemos que o formato utilizado pela creche Azul
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precisaria ser revisto, pois o “planejamento não pode ser confundido com uma ficha preenchida
formalmente com uma lista do que se pretende fazer na sala de aula” (OSTETTO, 2000, p.1770:
O planejamento educativo deve ser assumido no cotidiano como um
processo de reflexão, pois, mais do que ser um papel preenchido, é
atitude e envolve todas as ações e situações do educador no cotidiano
do seu trabalho pedagógico. Planejar é essa atitude de traçar, projetar,
programar, elaborar um roteiro pra empreender uma viagem de
conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas
para com o grupo de crianças. Planejamento pedagógico é atitude crítica
do educador diante de seu trabalho docente. Por isso não é uma fôrma!
Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador repensar,
revisando, buscando novos significados para sua prática pedagógica.
(OSTETTO, 2000, p.177)

Como a questão não é somente a forma, formato ou formulário, elaborar um
planejamento “[...] depende da visão de mundo, de criança, de educação, de processo educativo
que temos e que queremos” [e o ato de planejar envolve escolhas] “[...] do que incluir, do que
deixar de fora, onde e quando realizar isso ou aquilo” (OSTETTO, 2000, p.179). O
planejamento envolve, principalmente, decidir sobre ações, prever de interações, reconhecer
problemas, propor soluções e antecipar consequências e reações. Desta forma, no processo de
planejamento, o adulto também precisa reconhecer as necessidades do grupo de crianças, já que
o ato de planejar também pressupõe o olhar atento à realidade.
No caso da creche Azul, o modelo adotado de planejamento, considerando o conteúdo
e a forma, é definido por Ostetto (2000) como um planejamento baseado em “listagem de
atividades”, considerado
[...] um dos mais rudimentares, pois está baseado na preocupação do
educador em preencher o tempo de trabalho com o grupo de crianças,
entre um e outro momento da rotina (higiene, alimentação, sono etc.).
O professor busca, então, organizar vários tipos de atividades para
realizar durante cada dia da semana. (p. 181)

Na creche Azul, este tipo de planejamento é diário e as monitoras e ADE´s vão listando
as possíveis atividades que as crianças irão desenvolver. Nos dias subsequentes e a cada semana
estas atividades vão se repetindo, conforme demonstrado no cronograma abaixo elaborado pela
coordenadora pedagógica da creche Azul:
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Figura 11 – Cronograma de atividades

Fonte: Acervo da pesquisadora

Tomemos como exemplo a Brinquedoteca: na segunda feira, as crianças do Maternal I
podem brincar nesse espaço no horário das 14h30min até às 15h30 min. Para o uso deste espaço,
com tempo previamente determinado, as monitoras e ADE´s listam possíveis atividades que as
crianças deverão realizar enquanto ali permanecerem, como por exemplo: dominó, contação de
histórias, bandinha musical e assim por diante. A prática pedagógica, neste modelo, resume-se
àquela “hora da atividade”, uma vez que os outros momentos da rotina, mais ligados aos
cuidados das crianças, não são planejados.
A preocupação do adulto está em ocupar as crianças durante o tempo que permanecem
na creche. Nesse sentido, “quase não pode ser classificado como planejamento, uma vez que a
intencionalidade do educador não está marcadamente definida considerando princípios
educativos, muito embora exista por trás dessa pratica uma concepção, mesmo que implícita,
de criança e Educação Infantil” (OSTETTO, 2000, p. 182).
Neste modelo, a criança é concebida como passiva, que não possui particularidades,
vontades, desejos ou necessidades específicas e que deve esperar quase que sem reação pelas
decisões do adulto. O planejamento é feito de acordo com o tempo (como por exemplo, 1 hora
na Brinquedoteca na segunda-feira para as crianças do Maternal I), e não com o
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.
Compreendemos o cronograma de atividade como uma mecanização da rotina – já que
muitas das atividades oferecidas carecem de uma reflexão mais profunda –, onde qualquer
possibilidade de espontaneidade e livre iniciativa por parte da criança pequena será reduzida.
Provavelmente, há o entendimento de que, por se tratar de crianças tão pequenas que não falam,
166

apenas engatinham ou ficam deitadas, que todas as escolhas e decisões fiquem centradas no
adulto. Quando a criança ingressa na creche, o adulto lhe imputa uma forma de governo, sobre
o qual ela (pela pouca idade) não consegue ter controle. A criança pequena passa a ser
demasiadamente controlada e protegida pelo adulto, restringindo qualquer possibilidade de
tomar decisões, manifestar suas opiniões e ter novas experiências.
Segundo Moyles (2010), é possível pensarmos em um currículo co-construído na
Educação Infantil, caso o adulto passe a ver a sala como “um lugar onde a responsabilidade do
adulto ensinar pode vir junto com a capacidade da criança de trazer seu próprio mundo para a
sala de aula por meio de brincar” (p.105). Isso quer dizer que o currículo co-construído pode se
tornar uma prática real quando o adulto começa a conceber “o brincar como algo que pertence
às crianças, e não como algo oferecido pelos adultos”. Desta forma, a criação deste currículo
deve possuir o brincar no seu âmago, por isso, é necessário pensar “em maneiras de planejar
junto com as crianças”, já que planejar junto com as crianças “também as torna parceiras
genuínas na jornada de aprendizagem, fazendo com que se sintam capazes e importantes”.

8.2.3.2 Dimensão 5: Espaços, materiais e mobiliários
Na dimensão 5: Espaços, materiais e mobiliários, indicador 5.2: Materiais variados e
acessíveis as crianças, a creche Azul também atribuiu cor verde a todos as questões, embora
durante a pesquisa de campo detectamos problemas em relação ao mobiliário das salas e a
quantidade de brinquedos, jogos. Em relação ao espaço físico da creche Azul, é bastante
adequado, com salas amplas, parquinho, tanque de areia, pátio coberto, sala de vídeo e TV,
Brinquedoteca e biblioteca. Já as salas de referência são desprovidas de mobiliário adequado
para a criança; todas elas apenas possuem apenas um armário, uma estante de ferro e tatames
dispostos no chão para as crianças sentarem. Para os bebês, os berços ficam enfileirados e para
as crianças menores, os colchões são distribuídos no chão na hora do descanso.
Mesmo o PDE 2015 declarando que há materiais variados e acessíveis para as crianças,
a monitora Valesca nos revela uma situação oposta, afirmando que na “[...] na nossa sala está
um pouco complicado. Eles têm só aqueles brinquedos de montar. Algumas bonecas eles têm
lá na sala. Tem alguns carrinhos. Algumas coisas assim” (Entrevista com a monitora Valesca,
em 28.09.2015).
Quando uma instituição de Educação Infantil traz como proposta a conversão de uma
sala disponível em um novo ambiente – como biblioteca, ateliê e até mesmo uma Brinquedoteca
– deveria haver a preocupação principalmente com recursos disponíveis a fim de torná-lo mais
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rico e com a possibilidade de desenvolver um trabalho com grupos menores e heterogêneos.
Este “novo espaço” deveria expandir oportunidades para a criança pequena experimentar
diferentes possibilidades, brincadeiras, novos agrupamentos, outros desafios e ser um espaço
de aprendizagem, mas também de descoberta, de exploração, de invenção, de aventura, de vida.
Um espaço onde as crianças pudessem fazer suas próprias escolhas: para qual espaço ir, o que
fazer, quais materiais utilizar e assim por diante.
Figuras 12 e 13 – Brinquedoteca: brinquedos

Fonte: Acervo da pesquisadora

Se olharmos o acervo de brinquedos e jogos disponíveis na Brinquedoteca, em um
primeiro momento diríamos que a quantidade é suficiente, mas se fossem distribuídos eles não
atenderiam satisfatoriamente todas as salas da creche Azul. Para a monitora Valesca, até mesmo
os brinquedos disponíveis na Brinquedoteca são insuficientes para atender uma turma:
A Brinquedoteca, ela tem um espaço pequeno ao meu ver. Então a gente tem
um total de 19 crianças e assim, quando a gente leva todos é muito
complicado. Por que assim, se você der um brinquedo para um, o outro quer.
E isso acontece normalmente. E ali na Brinquedoteca eles têm o acesso, mas
assim, é um acesso que não é tão livre. Por que de repente você dá um
brinquedo para a criança e a outra quer. Então assim, eu acho que é um pouco
complicado na forma da gente lidar com isso, entende? Por que assim, a gente
pode pegar os brinquedos que estão ali disponíveis, mas eu acho que gera um
pouco de briga se você levar o total de crianças que você tem na sala. Isso por
causa da pouca quantidade de brinquedo. É pouco para esse número de
crianças. Então eles orientam assim, que a gente faça a divisão das crianças,
né? Faça tipo grupinhos e leve cada grupinho para fazer essa brincadeira.
(Grifo nosso)

A divisão da turma em pequenos grupos, orientação dada pela coordenada pedagógica,
é bastante pertinente desde que ela esteja centrada na criança pequena e no seu desenvolvimento
e não na problemática da falta (ou escassez) de brinquedos. A divisão em pequenos grupos é
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para fomentar um clima de cooperação entre as crianças, onde elas misturam-se entre si para
brincar, explorar, inventar, descobrir, e assim por diante.
A criança em idade de creche age como uma verdadeira “investigadora”, descobrindo
as propriedades contidas nos brinquedos como, por exemplo, som e texturas. Por isso a presença
de materiais variados permite que ela mude várias vezes de brinquedo. Como na idade de zero
a três anos de idade a atenção da criança não fica por muito tempo no mesmo objeto, é
importante que ela tenha uma quantidade suficiente de materiais para brincar, de modo que ela
possa mudar de brinquedo várias vezes, sem ter que monopolizá-lo.
No caso da creche Azul, a falta de brinquedos e diferentes materiais nas salas de
referência pode inclusive revelar uma excessiva preocupação com a segurança das crianças. Ao
esvaziar a sala, mantendo apenas berços, colchões, armários e estantes de ferro, é provável que
as monitoras e ADE´s tenham a “sensação” de manter o controle de tudo aquilo que a criança
faz. Contudo, “[...] todas as crianças precisam brincar de uma forma que seja estimulante e
desafiadora, e precisam ser protegidas da superproteção”. (CARRUTHERS, 2010, p. 199 –
grifo nosso).
Para a monitora Valesca, seguir a proposta de divisão de pequenos grupos de crianças
para frequentar a Brinquedoteca oferece outra dificuldade no trabalho desenvolvido com as
crianças pequenas:
Pesquisadora Karina: Você falou que vocês recebem orientação para dividir a
turma. De onde vem esta orientação?
Monitora Valesca: Da direção. Da coordenação. Por que assim, a gente pode
fazer grupinhos. Tipo, uma (monitora) pega cinco crianças e leva para a
Brinquedoteca e brinca com esses cinco. Depois a gente retorna para a sala e
a outra (monitora) sai com mais cinco, entendeu? Mas assim, eu acho
complicado porque enquanto uma sai com esses cinco, as outras (monitoras)
ficam lá na sala fazendo a outra parte. (Grifo nosso).

Essa “outra parte” a que a monitora Valesca se refere é o banho. Na creche Azul, as
crianças tomam banho logo após ao dejejum – por volta das 08h00 da manhã:
Às 08h00 horas a gente começa o banho. O horário correto seria das 09h00 às
10h00 horas. Mas se a gente começar as 09h00 não dá tempo de dar banho em
todos. Então a gente começa a dar banho as 08h00 e termina umas 09h30. É
um horário corrido. Então a gente faz, leva as crianças para a Brinquedoteca
depois que termina o banho. E assim, se a gente dividir a turma, não são todos
que vão. Então a gente procura levá-los todos juntos, para dar tempo e fazer
com que aconteça nesse dia que está marcado, por que no outro dia já é outra
turma.

Na busca de informações históricas sobre o atendimento infantil, Haddad (1997)
pontuou dois tipos de atendimento extrafamiliar à criança: o primeiro, com uma função tutelar,
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“[...] funcionando a maior parte do dia e orientado para atender as necessidades básicas
(segurança, higiene, bem-estar, proteção, alimentação e aquisição de hábitos) de crianças
provenientes de família em condições precárias de sobrevivência”; [e o segundo, com um
caráter intencionalmente educativo, destinado às classes mais favorecidas e] “funcionando
apenas durante algumas horas por dia e destinado a enriquecer e completar as experiências das
crianças, através de atividades estruturadas”( HADDAD, 1997, p. 01).
Estes dois modelos demonstram claramente a existência de diferentes objetivos e
funções que o atendimento à criança pequena pode assumir em nosso país. Equivocadamente,
acredita-se que as creches públicas que funcionam em período integral têm um forte apelo às
questões ligadas principalmente a alimentação, saúde, higiene, repouso, etc. Esta fala trazida
pela monitora Valesca revela que há, ainda, a necessidade de valorizar muito mais o cuidado
do que o desenvolvimento integral da criança pequena, desqualificando um conceito mais
amplo de Educação Infantil.
Outro aspecto mencionado pela monitora Valesca é a questão da rigidez dos horários, o
que revela uma forte preocupação em manter uma rotina de higiene, nutrição e saúde.
Entendemos que na creche Azul, a rotina vem sendo transformada em uma repetição mecânica
de ações, sem considerar os momentos de cuidado como momentos privilegiados de encontro
do adulto com a criança pequena, onde esta seja respeitada e ouvida; onde suas reações sirvam
como guia, para que o adulto ajuste suas ações ao ritmo e necessidade daquilo que a criança
pequena, de fato, precisa.
Já as chamadas “atividades pedagógicas” são “encaixadas nos intervalos dessas tarefas
de cuidado” (HADDAD, 1997, p.88). Esta organização da rotina na creche é definida de acordo
com concepções e funções que o adulto possui acerca da Educação Infantil, demonstrando
aquilo que é prioridade dentro da instituição: Quanto tempo, dentro da rotina, é destinado ao
brincar? Quanto tempo, dentro da rotina, é destinado à alimentação, saúde, higiene, repouso?
Entendemos que esta organização do tempo tem muito mais um caráter de eficiência,
no sentido operacional, de execução de ações sequenciais, onde as monitoras e ADE´s realizam
diferentes operações (banho, troca de fraldas, escovação de dentes, etc.) em menos tempo105. A
ideia é que elas “ganhem tempo”, mesmo que isso signifique desconsiderar as características
individuais de cada criança e também de seu próprio tempo.
É sabido que o tempo da criança é diferente do tempo adulto, contudo, muitas das vezes,
a creche imputa na criança pequena o desejo de que ela brinque em um curto espaço de tempo
105

Tal qual uma linha de produção.
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(como no caso da ida até a Brinquedoteca) ou que mostre resultados o mais rapidamente
possível, ou seja, que ela termine aquilo que está fazendo (brincando, tomando banho,
comendo) simplesmente porque o tempo exige que ela encerre esta atividade. Principalmente o
tempo de brincar fica submetido aos resíduos de tempo, principalmente após a alimentação e
higiene.
Podemos então dizer que, de certo modo, o tempo governa não só o tempo das crianças,
mas também o tempo das monitoras e ADE´s, já que no planejamento de sua ação pedagógica
há a necessidade de certa “ordem”, uma “organização”, mas que, em contrapartida, pode vir a
romper com o tempo da criança, com o tempo da infância (GONZÁLEZ, 2013). Ou seja, na
creche Azul geralmente as atividades são definidas pelo tempo e não o contrário. O que importa
é cumprir aquilo que está previsto, a rotina, mas, principalmente, os horários.

8.2.4 A Brinquedoteca

Segundo a coordenadora pedagógica Laura, no ano de 2012, quando ela chegou para
trabalhar na creche Azul já havia uma Brinquedoteca instalada. Esta Brinquedoteca foi criada
no ano de 2011, por uma decisão da diretora Ivone.
Em 2011 quando eu vim para cá, o grande objetivo era montar uma
Brinquedoteca. Por que a gente acha que a creche tem que ter uma
Brinquedoteca. Então assim, foi difícil, porque na verdade aquela sala era um
depósito. Porque a Secretaria de Educação queria porque queria montar uma
sala de aula. Então quando eu cheguei, eu falei: “Não, depósito também não
vai ficar!” Então aí a gente começou o que? Pintamos as prateleiras e
começamos a organizar os brinquedos. Por que no início os brinquedos aqui
eram .... Todo mundo tinha um pouquinho. Ficavam todos na sala. Todos.
Então tinha Lego aqui, Lego lá e Lego acolá. E a gente começou a perceber
o que? Que na verdade todo muno tinha Lego, mas ninguém tinha nada. Por
que era um pouquinho que não dava para as crianças brincar. Foi onde a gente
falou: “Bom, vamos comprar caixas, juntar todos os brinquedos e vamos
montar a Brinquedoteca. (Entrevista com a diretora Ivone, em 02.09.2015,
grifo nosso).

De fato, a decisão de instalar a Brinquedoteca partiu unicamente da diretora da creche
Azul, não havendo participação ou consulta aos demais funcionários da instituição, crianças ou
seus familiares, conforme revelado pela diretora Ivone:
Assim, como eu vou te dizer? Não teve um aceitar, elas (monitoras e ADE’s)
gostaram. Na verdade, assim, tem coisas que .... Vou ser sincera com você.
Tem coisas que você pode escolher e tem coisas que você não escolhe.
Quando a gente montou a Brinquedoteca, de um modo geral, elas perceberam
que tinha necessidade sim. Por que os brinquedos estavam ... Ninguém tinha
nada, então fazendo isso, todo mundo tinha. E tinha como brincar com as
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crianças, então assim, elas aceitaram porquê? Por que já existia um
cronograma de algumas atividades. Então a Brinquedoteca só veio a ser mais
um. (Grifo nosso).

Embora a gestão democrática esteja proposta em políticas educacionais 106 e projetos
institucionais, tendo como princípio a participação de todos os atores do processo educativo
(profissionais da educação, alunos, família e comunidade), na creche Azul muitas das decisões
tomadas ainda se encontram centradas unicamente nas mãos da direção.
Quando a diretora Ivone pontua que “[...] tem coisas que você pode escolher e tem coisas
que você não escolhe”, ela confirma que o modelo de gestão implantado na creche Azul, muitas
das vezes, não conta com a participação efetiva e ativa de todos os atores, como os funcionários,
crianças e pais. Entretanto, uma gestão democrática é aquela que se preocupa, reconhece a
validade e a importância dos membros e se organiza afim de estimular a participação de todos.
Uma gestão democrática garante a tolerância, repudia atitudes discriminatórias, defende a
liberdade de expressão, a igualdade e as diferenças.
Entendemos que a fala da diretora Ivone serve como reforço ao caráter hierárquico que
há na creche Azul e que, definitivamente, limita (ou exclui) a expressão dos funcionários,
crianças, pais e comunidade. Na creche, uma gestão democrática é feita através da vez e da voz,
do direito ao voto dos diferentes atores, na participação da tomada de decisões, seja na etapa da
análise de problemas, no planejamento, na sua implantação ou na avaliação. A construção de
uma gestão democrática envolve todos os atores – e que são tidos como parceiros de um diálogo
contínuo – entretanto, a tarefa de promover e incentivar este tipo de gestão deveria partir da
direção da instituição.
Há também, na fala da diretora Ivone, outro aspecto que chamou nossa atenção e que se
refere à “falta de brinquedos” como justificativa para a instalação da Brinquedoteca na creche
Azul. Nega-se uma gestão autoritária com a alegação de que a Brinquedoteca tem um papel
importante dentro da creche, já que sua presença encerra com a problemática da falta de
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A gestão democrática aparece em documentos oficiais como a Constituição Federal de 1988 (No artigo 206 é
posto que o ensino terá como um dos princípios a gestão democrática), a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (No
artigo 14 é posto que os município terão que definir as ações para que a gestão da Educação Básica seja
democrática, conforme o princípio da participação em conselhos e na criação do projeto pedagógico) e a Lei 13.005
de 2014 (Que trata do Planto Nacional de Educação (2014-2024) e que apresenta como uma de suas diretrizes o
princípio da gestão democrática (Artigos 2º e 9º ). No caso da Educação Infantil, há diversos documentos legais
que destacam a necessidade de garantia da gestão democrática: Política Nacional de Educação Infantil (2006), os
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação infantil (2006) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (Resolução CNE/CEB 5/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção
1, p. 18.).

172

brinquedos. Por outro lado, evidenciamos outro problema: salas de referências vazias e bastante
impessoais, que não contam a história das crianças que ali se encontram.
Entendemos que os diversos espaços da creche devem possibilitar que a criança pequena
viva situações de brincadeira, de pesquisa, de atividades orientadas, de atividades livres, ricas
e variadas, de atividades de imitação, de observação e assim por diante. Provavelmente foi
pensando em uma diversidade de espaços na creche que a diretora Ivone tomou a decisão de
instalar uma Brinquedoteca na creche Azul. Durante uma entrevista, ela revelou que a
Brinquedoteca na creche veio para “somar”, por se tratar de mais um espaço disponível para as
crianças:
A Brinquedoteca vem para somar, porque já tinha sala de vídeo
semanalmente, já tem o tanque de areia semanalmente. Já tinham as
brincadeiras externas que eram nos espaços externos. Então assim, eles só
tinham essas. Então a Brinquedoteca foi mais um espaço, né? Elas (falando
das monitoras e ADE”s) tiveram que de início também aprender. Por que no
início a gente conseguiu fazer a classificação. Tem brinquedo que leva para
sala, tem brinquedo que não leva para sala. Porque? Por que se tudo leva para
a sala quando a criança vem na Brinquedoteca ela não sente vontade. Os que
ficam na caixa são brinquedos que eles podem estar levando. O restante eles
têm que se planejar para brincar dentro da Brinquedoteca. (Grifo nosso).

Segundo Browne (2010), no campo da Educação Infantil há, por exemplo, “[...]
discursos dominantes na sociedade no campo da educação e que criam “verdades” sobre as
crianças pequenas e suas necessidades” e [dentre essas ditas “verdades”, há aquelas que]
“também emergem nas práticas de Educação Infantil (tais como a organização dos recursos,
equipes, planejamentos” (BROWNE, 2010, p. 72). Quando a diretora Ivone fala da organização
dos recursos (alguns brinquedos podem ir para a sala, outros devem ficar exclusivamente na
Brinquedoteca) e do planejamento (para que as crianças possam brincar na Brinquedoteca com
todos os brinquedos), ela acaba por revelar a sua “verdade”, principalmente em um sentido de
ser “a coisa certa a fazer”.
No trabalho com a criança pequena precisamos perceber que certas “verdades”
silenciam a possibilidade de outras visões diversas ou discordantes. Por isso, para Browne
(2010), os profissionais de Educação Infantil “[...] precisam criar o hábito de refletir
criticamente sobre discursos dominantes que influenciam e moldam nosso trabalho com
crianças e nos dispor a considerar discursos alternativos” (p.72). Então, será mesmo que os
brinquedos não podem ficar na sala de referência porque as crianças enjoam deles? Será mesmo
que as crianças só podem brincar uma vez na semana com aqueles brinquedos que ficam fora
da caixa, ou seja, quando elas vão até a Brinquedoteca? Será que esta é “a coisa certa a fazer”?
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Este discurso da diretora Ivone a respeito da Brinquedoteca é poderoso no sentido que
as monitoras e ADE´s o tomam como “verdadeiro” e “certo”, e isso acaba por influenciar sua
prática, já que “nenhum profissional quer fazer o que, de modo geral, é visto como “errado”
(BROWNE, 2010, p. 72).
Outro discurso constantemente feito pela diretora Ivone diz respeito à “falta de
brinquedos” para justificar a presença da Brinquedoteca. Contudo, há nas creches um discurso
quase que generalizado também a respeito de outras “faltas”: “falta de participação e
envolvimento dos pais”, “falta de uma “boa” estrutura familiar”, “falta de formação dos
profissionais que atuam diretamente com a criança pequena”, “falta de uma estrutura adequada
para atender as crianças pequena”, “falta de conhecimento da criança”, “falta de materiais”,
entre outros. Podemos dizer então, que nesse discurso das “faltas” encontra-se a justificativa
para a pouca qualidade na oferta da Educação Infantil.
Para entendermos os motivos da instalação da Brinquedoteca na creche Azul não
podemos apenas nos apoiar neste discurso de “falta”. Precisamos avançar neste nosso
entendimento, a fim de compreender que esta ação – de instalar a Brinquedoteca no interior da
creche – tem uma ligação direta com os objetivos definidos para o trabalho com sujeitos de tão
tenra idade. Isso quer dizer que, inegavelmente, o currículo aqui exerce um papel central em
toda nossa discussão, já que ele deve incluir:
[...] tudo o que se oferece para a criança aprender, abrangendo conceitos,
princípios, procedimentos, atitudes, os meios pelos quais a escola oferece tais
oportunidades e formas de avaliação, pois é a explicação das intenções que
permitirá a orientação da prática pedagógica... enfatizando a necessidade de
que, na definição de um currículo, responda-se aos seguintes
questionamentos: a que criança se destina? Qual é a concepção de educação
presente? O que ensinar? De que forma, o que e como avaliar? (KISHIMOTO,
apud KRAMER, 1997, p.07)

A creche, enquanto instituição de Educação Infantil, tem como objetivo contribuir nos
desenvolvimentos físico, psicológico, intelectual e social da criança pequena e, por isso, precisa
ter clareza a respeito de sua identidade e características. Portanto, o currículo deveria ser
planejado seguindo princípios de qualidade e equidade e organizado de forma abrangente
respeitando, principalmente, as diferenças individuais das crianças e as diversidades existentes
na creche, ajustando sua ação educativa aos ritmos de crescimento, desenvolvimento e
aprendizagem de cada criança e levando em consideração suas experiências familiares, sociais
e culturais.
Como a Educação Infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança,
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também entendemos que a creche deveria se organizar visando proporcionar diversas situações
de aprendizagem, experiências, materiais diversos e espaços organizados que se configurariam
como um meio adequado para a criança pequena se desenvolver, ter múltiplas interações e ter
garantido o direito de brincar. Ainda pensando no desenvolvimento integral, a creche também
deveria contemplar a possibilidade da criança pequena viver uma infância de múltiplas relações,
interações e oportunidades.
Entendemos que a creche deveria ser vista como uma “local de encontros”, onde a
criança vive, se relaciona, compartilha sua vida com a vida de outras crianças e com a vida de
outros adultos. Como um “local de encontros”, ela deveria abarcar todas as possibilidades de
troca de experiências, através de diferentes interações, a fim de despertar na criança pequena
um sentimento de pertença.
Como a creche não deve ser vista apenas como uma instituição destinada somente ao
cuidado de questões meramente fisiológicas, em se tratando de currículo, este deveria explicitar
que se trata de instituição que apoia, favorece e estimula o pleno desenvolvimento da criança;
e por esse motivo, ele tem tanta relevância na creche, já que é um instrumento responsável por
guiar a prática educativa.
Contudo, se pensarmos no currículo e em todas as categorias de análise que ele abarca,
poderíamos selecionar aquelas que, de certo modo, nos auxiliam a pensar a respeito da
instalação da Brinquedoteca: espaço/ambiente físico, rotina, formação e experiência dos
profissionais que atuam com a criança pequena e tempo. Consideramos que estas que são
categorias e/ou elementos fundamentais para pensarmos a presença da Brinquedoteca e que, de
certa forma, nos permitem tomarmos certo distanciamento do discurso das “faltas”. Tais
elementos servem de base para refletirmos sobre a presença da Brinquedoteca na creche Azul,
Quando falamos do ambiente/espaço físico pressupõe-se que este seja espaçoso,
confortável, atrativo, rico e pleno de possibilidades, estimulante e variado. Se tomarmos apenas
a proposta dos espaços variados para a criança da creche, certamente caminharíamos para
aceitarmos a presença da Brinquedoteca dentro da creche. Contudo, dadas às características e
funções deste equipamento podemos eliminar esta hipótese, pois a Brinquedoteca é um
equipamento cultural destinado à educação informal, enquanto a educação realizada nas
instituições de Educação Infantil faz parte da educação formal.
Em relação à rotina, embora esta seja importante no dia-a-dia da criança pequena, no
currículo ela deve ser compreendida como um modo de significar e ressignificar as ações
cotidianas realizadas na creche. Se pensarmos na Brinquedoteca, ela aparece dentro de um
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cronograma de atividades fixas, um momento estanque dentro da rotina e que não favorece que
a criança pequena desenvolva sua autonomia, criatividade, independência, já que cada
momento, situação ou atividade desenvolvida é apresentado de modo fragmentado, separando
tempos de cuidar e educar, de brincar e aprender, de espera e de atividades. Certamente este
modelo adotado pela creche Azul pode ser definido como um simples conjunto de atividades
em locais previamente definidos pelo adulto, sem considerar a especificidade do trabalho com
a crianca pequena, adaptando modelos muito parecidos com aqueles utilizados no Ensino
Fundamental.
Não há também como ignorarmos a questão da formação dos profissionais que atuam
com a criança pequena. Quando pontuamos que muitos modelos adotados nas três creches
pesquisadas se assemelham às práticas utilizadas no Ensino Fundamental, precisamos
prioritariamente esclarecer que a coordenadora pedagógica da creche Azul atuava
anteriormente em escolas de séries iniciais. Claramente, não queremos reduzir a questão da
presença de Brinquedotecas nas creches olhando unicamente este aspecto, contudo trata-se de
mais um viés que merece nossa atenção, já que entendemos que são grandes as diferenças entres
os saberes para atuar com a criança pequena e com a criança do Ensino Fundamental.
Entendemos que há diferenciação de saberes107 para atuar na Educação Infantil e nas
Séries Iniciais e, por isso, é esperado que cada profissional tenha conhecimentos necessários
para atuar na modalidade em que se encontra inserido. Como muitos destes saberes são
aprendidos, absorvidos nos contextos de trabalho de cada profissional, entendemos que as
coordenadoras pedagógicas das três creches pesquisadas “replicam” os saberes, conhecimentos
e experiências adquiridas quando atuavam no Ensino Fundamental para o trabalho que será
desenvolvido na creche.
Podemos dizer que lançamos uma nova luz sobre a questão da presença de
Brinquedotecas nas instituições de Educação Infantil pesquisadas, entendendo que não
podemos ignorar os saberes que fundamentam o exercício dos profissionais que ali atuam.
Obviamente que tais saberes não são apenas construídos no trabalho cotidiano, mas sim “[...]
na confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores
educacionais, das universidades, etc.” (TARDIF, 2002, p.19). Contudo, dada a especificidade
deste estudo de casos múltiplos, entendemos que a presença das Brinquedotecas também se

Tardif (2002, p.36) define o saber docente como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”.
107
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deve muito ao contexto da carreira profissional das coordenadoras pedagógicas construído, em
grande parte, da experiência adquirida enquanto atuavam no Ensino Fundamental.
Por último, não podemos ignorar a questão do tempo, também visto como fator fundante
do currículo e, portanto, fundamental na promoção de uma Educação Infantil de qualidade.
Como a questão do tempo tem um papel estruturante na organização da rotina das crianças
pequenas, é importante destacar que atividades repetitivas podem se tornar enfadonhas e
entediantes – tanto para a criança quanto para o adulto.
Repetidamente, as crianças da creche Azul desenvolvem uma determinada atividade
previamente definida: um dia parque, outro dia sala de vídeo, outro dia Brinquedoteca, e assim
por diante. Essas atividades diárias vão se repetindo ao longo das semanas, meses e, assim,
sucessivamente. Contudo, embora as crianças tenham acesso a espaços variados, a questão do
tempo ainda pesa, pois este é reduzido diante de tantas outras atividades – principalmente
aquelas ligadas à alimentação e higiene. O dia-a-dia da criança pequena é dividido em pequenos
fragmentos: horário de chegada e de saída, horário de lanche, almoço, janta, horário do banho
e higiene, horário de descanso, etc. Esta repartição do dia-a-dia da criança em horários rigorosos
tem potencial altamente regulador, já que controla e delimita a ação das crianças em diferentes
momentos e espaços.
Contudo, a proposta de pensar o tempo na Educação Infantil é bem mais ampla do que
a divisão do dia-a-dia da criança em horas e minutos, na divisão de horários para cuidar e para
educar. O tempo na Educação Infantil não deveria ser reduzido a uma sequência – somente
controlada pelo adulto – de atividades que a criança pequena vai vivenciar durante seu tempo
de permanência dentro da creche. Segundo Formosinho et al (1996), a gestão do tempo, embora
seja uma atividade pensada pelo adulto, tem de ser progressivamente co-construída pela criança,
já que “[...] o adulto não pode aparecer e fazer, cada dia, o que quiser a seu bel-prazer. Ele tem
que utilizar o tempo de cada dia para prestar serviços educativos à criança” (p. 71).
No caso da creche Azul, há tempo e também lugar – definidos unicamente pelo adulto
– para brincar, ocorrendo principalmente após as atividades de higiene e alimentação. Segundo
a coordenadora pedagógica Laura, o tempo de permanência na Brinquedoteca é de
aproximadamente de 40 a 50 minutos:
Pesquisadora Karina: E quanto tempo as crianças ficam na Brinquedoteca?
Coordenadora Pedagógica Laura: Trinta a quarenta minutos.
Pesquisadora Karina: Como ocorreu a definição deste tempo?
Coordenadora Pedagógica Laura: Pelo espaço apertado da rotina da creche.
Por que chega, tem o café. Tem que dar banho, por que o banho é na parte da
manhã. Como o almoço é as 10h00min, então as dez horas as crianças têm que
estar prontas para o almoço e depois o descanso. Como tem turmas que
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almoçam as dez horas, elas (as monitoras) preferem dar o banho, por que aí as
crianças já ficam limpinhas. Daí leva para brincar e depois elas já vão para
o almoço. Então gira em torno de 40 minutos, 50, no máximo. (Entrevista
com a coordenadora pedagógica Laura, em 02.09.2015, grifo nosso)

Hoje, na creche Azul, todas as crianças, do berçário ao maternal, estão incluídas no
cronograma de atividades elaborado pela coordenadora pedagógica, sem fazer esta distinção de
idade ou de características das crianças ou do próprio agrupamento. Segundo Formosinho et al
(1996), a criança não precisa ficar ansiosa, nem se preocupar se ela pode fazer isso ou aquilo,
pois ela precisa saber que poderá fazer em outro momento, entendendo ser importante que a
criança tenha o conhecimento do antes, do depois e do agora. A criança, ao participar da
designação de cada tempo, torna-se menos dependente do adulto, com isso ela vai
progressivamente fazendo sua apropriação dos tempos de rotina; “a criança vai conquistando
uma forma de viver cada um desses tempos” (p. 72).
Como vemos nesta fala, a rotina das crianças da creche Azul está fracionada em um
tempo do relógio, que desconsidera o tempo da criança. Entendemos que o adulto precisa
compreender ao planejar atividades e ao distribuí-las ao longo do tempo é que as crianças não
precisam sempre fazer a mesma coisa e ao mesmo, já que elas não têm o mesmo ritmo e os
mesmos interesses. Esta distribuição do tempo não só ajuda o adulto a estruturar as atividades,
mas também auxilia a criança no momento de tomada de decisão (o que ela vai fazer, como vai
fazer, o que ela vai utilizar e assim por diante), sabendo que possui um determinado tempo
disponível para executar uma atividade. O adulto, ao perceber em quais atividades as crianças
se sentem mais interessadas, poderá flexibilizar este tempo, estendendo algumas atividades,
suprimindo outras e até propondo novas atividades que, embora não tenham sido planejadas,
despertam o interesse das crianças108.
Nesta distribuição de atividade durante um determinado tempo, definiu-se na creche
Azul que as atividades mais “pedagógicas” devem acontecer no período da manhã e, já no
período da tarde, as crianças “podem” brincar mais livremente:
Aí a tarde ocorre mais o que? A leitura, uma brincadeira assim mais tranquila,
que a criança brinque, mas sem um direcionamento. A criança fica mais livre.
E de manhã é a brincadeira mais direcionada. Por que se deixar tudo livre a
criança acaba até se perdendo no grupo.
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Não queremos, com isso, defender a ideia de que a professora possa conduzir a atividade educacional de forma
espontaneísta, desestruturada.
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Acreditamos que esta distribuição das atividades na creche Azul vem para ajudar as
monitoras e ADE´s a organizarem a rotina das crianças. Claramente, em uma jornada de seis a
oito horas diárias, nem todas as propostas de atividades serão significativas para todas as
crianças, pois cada uma possui um ritmo e necessidades individuais. Contudo, esta necessidade
de estabelecer uma rotina de atividades (período da manhã com atividades pedagógicas e
período da tarde com atividade livres) deveria estar atrelada a objetivos pedagógicos.
Principalmente na creche, a organização de atividades deve ajudar a criança pequena a
internalizar ritmos e antecipar aquilo que vai acontecer. Sem dúvida, isso ajuda a criança
pequena a sentir confiança e segurança para se desenvolver, principalmente em atividades
diárias, como comer, dormir, trocar roupas, escovar dentes e assim por diante. A realização
destas atividades tem extrema importância no cotidiano da creche, pois são com elas que a
criança pequena vai adquirindo autonomia, hábitos de higiene e cuidados com o próprio corpo.
Porém, mesmo estes momentos da rotina precisam de planejamento e não devem estar livres de
objetivos pedagógicos.
Nesta pesquisa, entendemos que o tempo na creche precisa se diversificar, privilegiando
atividades livres e direcionadas mantendo, contudo, os momentos da rotina em que todas as
crianças executarão juntas, ao mesmo tempo, principalmente aquelas ligadas à alimentação. Já
para aqueles momentos das atividades pedagógicas, decidiu-se na creche Azul que a
Brinquedoteca seria utilizada. Embora a Brinquedoteca esteja sendo utilizada no período da
manhã para “a brincadeira mais direcionada”, a diretora Ivone revelou que este espaço também
pode ser utilizado com objetivo de manter a ordem, disciplina e controle:
De início, assim... Primeiro a gente queria transformar, trazer todos os
brinquedos que estavam bagunçados. Foi essa a primeira etapa. Depois qual
é a função da Brinquedoteca? É trazer as crianças em um espaço onde elas
se sintam maravilhadas com aquilo. Onde aquilo também não é um espaço
que pega o que quer. Onde tem que ter o envolvimento do monitor, que ele
possa interagir ali com as crianças, naquele espaço e com aquele brinquedo
escolhido para aquela atividade. Então a função ali é uma função de interação
e de conhecimento das crianças com o que tem dentro daquele espaço. (Grifo
nosso)

Esta fala demonstra que a Brinquedoteca da creche Azul mantém um propósito
sustentado, principalmente, por um discurso ligado a relações de poder e ordem. Os jogos e
brinquedos disponíveis neste espaço são utilizados para conduzir o comportamento da criança
pequena, já que muitas das atividades desenvolvidas na Brinquedoteca visam a aquisição de
hábitos de obediência – pois este “não é um espaço que pega o que quer” – e também de ordem,
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no sentido de organização, onde foram disponibilizados “todos os brinquedos que estavam
bagunçados”.
Entretanto, para Foni (1998, p. 50), as crianças têm direito, antes de tudo, a viverem
experiências prazerosas dentro da creche, com as quais possam expressar “[...] todas as
potencialidades evolutivas na sua exploração do ambiente, de construir a própria identidade
através das trocas e das relações com as outras crianças e com adultos que não pertencem ao
seu núcleo familiar”. Nesse sentido, quando a Brinquedoteca, ou qualquer outro espaço da
creche Azul, é utilizado como forma de controlar a criança pequena, o adulto está reduzindo
todas essas possibilidades, talvez por entender que tudo “aquilo que dá prazer dá a impressão
superficial de ser fácil” (149). Isso quer dizer que, talvez, as monitoras e ADE´s da creche Azul
ajam desta forma controladora a fim de garantir suas intenções e objetivos pedagógicos e
impedir que a instituição seja vista como “não-séria”.
Nossa intenção não é defender que a creche funcione como um espaço não controlado
e desorganizado, mas demonstrar que um padrão de qualidade “[...] se alcança somente através
de uma severa definição coletiva dos objetivos e prioridades a serem seguidas” (FONI, 1998,
p. 149). No caso da creche Azul, a instalação da Brinquedoteca não foi uma decisão coletiva e
gerou sérias modificações na sala de referência, com a retirada dos brinquedos e jogos. Por esse
motivo, entendemos que a alteração de um ambiente em favor de outro deveria fazer parte de
uma reflexão pedagógica por todos aqueles que estão envolvidos com a educação da criança
pequena.
Como a Brinquedoteca da creche Azul “não é um espaço que pega o que quer”,
geralmente cabe às monitoras e ADE´s a definição daquilo que será disponibilizado para a
criança pequena. Esse problema, longe de ser somente uma questão de controle e ordem,
determina a qualidade das experiências que a criança terá nesse espaço. Para garantir essa
qualidade, o adulto deveria perceber quais as motivações e as exigências das crianças com que
ele atua e que tenha claras referências em relação a teorias do desenvolvimento infantil. Para
Foni (1998, p.153), a presença destes aspectos confere “qualidade no trabalho dos educadores”.
Não é fácil exigir das monitoras e ADE´s da creche Azul uma visão integrada de
desenvolvimento infantil, dados os problemas de formação de base que elas possuem. Por isso,
é bem mais fácil compreender a presença da Brinquedoteca pela ótica da falta de brinquedos,
do que assumir que há uma visão equivocada a respeito desta instituição devido à falta de
saberes pedagógicos por parte dos adultos que atuam com a criança pequena. Neste ponto, a
diretora Ivone reforça estes aspectos ao afirmar que “[...] a Brinquedoteca, além de ter essa
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questão da organização dos brinquedos, eu acho que ali a criança se maravilha e o monitor não
se perde no trabalho”.
Esta fala revela o quanto a falta de formação de base das monitoras e ADE´s implica no
trabalho pedagógico com as crianças. Faltam, para estas profissionais, os fundamentos
científicos para o desenvolvimento de sua ação educacional, o que também compromete a oferta
de Educação Infantil de qualidade. Mas não podemos atribuir a falta desta formação de base –
aqui entendida como “fruto de uma preparação antecedente ao trabalho” (SPAGGIARI, 1998,
p. 104) – como incompetência profissional das monitoras e ADE´s; neste caso, o conceito de
profissionalismo é muito mais dinâmico e flexível e por isso tais profissionais devem “estar em
permanente atualização” (p. 105).
Para Spaggiari (1998), a atualização continua é, sem dúvida alguma, “uma garantia para
a qualidade profissional dos educadores”, [portanto], “[...] a diversificação dos temas e da
maneira de atualizar-se torna-se indispensável para responder adequadamente aos múltiplos
interesses e necessidades presentes na creche” (p. 106)
Também nesta fala da diretora Ivone, demonstrou-se o temor de que as monitoras e
ADE´s “se percam no trabalho”, como se desconsiderasse o trabalho colegiado que há na creche
Azul: a permanente presença de um trio de monitoras (ou ADE´s) em cada sala de referência.
Para Spaggiari (1998),
[...] o trio de educadoras é inovador na medida em que não vê mais um só
educador para cada grupo de criança, mas três titulares que conduzem a turma
em conjunto. [...] Este trabalho conjunto, garantido por horários de trabalho
que permitem longos tempos de convivência dos educadores, superando,
através de discussões até intensas, as divergências, e confrontando-se o
máximo possível com a franqueza e a serenidade, representa a premissa
essencial, o elemento primário em torno do qual se estruturam mais tarde o
coletivo de trabalho e a gestão social. (p. 105).

O trabalho coletivo a que Spaggiari (1998) se refere é aquele constituído por todos os
funcionários da creche (como educadores, auxiliares, cozinheiros, pessoal que cuida das
roupas) e que sem “[...] hierarquias pré-constituídas e mesmo na diversidade das funções
profissionais, organizam-se colegiadamente atribuindo tarefas e encargos, identificando em
conjunto no início do ano escolar e distribuído em rodizio que envolve todo o pessoal” (p. 105).
Não podemos aqui negar que a existência da Brinquedoteca na creche Azul veio de uma
decisão que partiu unicamente da diretora Ivone. Neste ponto, Spaggiari (1998, p.106) refere
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uma gestão social109 na creche, onde todos os funcionários “[...] devem sentir-se parte integrante
do processo administrativo, todos devem perceber a responsabilidade de profissional de
pertencer a uma comunidade educacional participada” e, portanto, participar de decisões como
a de criar uma Brinquedoteca
Nesse sentido, a gestão social pode ser vista como uma “[...] proposta educacional
completa e sem diminuição de importância”, [...] já que engloba as] “[...] escolhas de conteúdo
e de método do fazer educativo na creche”, [sendo possível relacioná-la com a] “[...]
organização dos espaços e dos tempos, com a programação didática, com a atualização do
pessoal, com os horários e o trabalho, com o debate político e cultural, com os recursos
econômicos, etc.” (SPAGGIARI, 1998, p. 100):
Tudo isso fornece o quadro de uma gestão social que não pode ser considerada
como uma simples proposta organizacional, uma forma metodológica de
governo: é uma escolha de fundo, é uma concepção de prática educacional que
certamente pressupõe um habito mental, um estilo de trabalho e uma maneira
diversa de relacionar-se com as pessoas, e entre pessoas e as instituições
(SPAGGIARI, 1998, p. 100).

Na creche Azul, foi a diretora Ivone que decidiu retirar os brinquedos e jogos da sala de
referência, talvez por estar preocupada com a “falta de brinquedos” ou talvez para que as o que
monitoras (e ADE´s) não se “perdessem no trabalho”. De fato, não houve a promoção de um
processo de participação das crianças, pais e funcionários nesta tomada de decisão, embora toda
tomada de decisão exija compromisso com a escolha feita (instalar uma Brinquedoteca na
creche) e também com suas consequências.
Por esse motivo, a tomada de decisão de modo unilateral é tão questionada. No caso da
creche Azul, verificamos que a retirada dos brinquedos e jogos da sala de referência poderia
implicar diretamente no direito de a criança pequena brincar. Logo, esta decisão de instalar a
Brinquedoteca, usando brinquedos e jogos da sala de referência, traria consequências negativas
para as crianças. Quando questionamos a diretora Ivone a respeito do direito de brincar na
creche, ela aparentou estar um pouco “confusa”, referindo a pouca formação das monitoras e
ADE’s como uma justificativa para a violação desse direito:
Segundo Spaggiari (1998, p.99), “[...] se for preciso adotar uma definição clara e sintética de gestão social, é
preferível escolher: “exaltação da socialidade e da participação na condução do serviço”. Essa definição, de fato,
na medida em que objetiva a promoção de uma intensa vida de relação comunicativa entre educadores, pais,
crianças e sociedade, valoriza a linha conotativa de fundo de um projeto educacional que tem seus objetivos
fundado sobre a primazia da relação e da solidariedade. Tal projeto educacional, portanto, concebe a creche como
sistema permanente de relações, como sistema educacional de comunicações, de socialização e de personalização,
enfim, de interação, no qual estão interessados prioritariamente os três sujeitos protagonistas da vida na creche:
crianças, educadores e pais”.
109
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Diretora Ivone: Então, na verdade assim... Ainda é muito pouco se a gente
pensar, né? Na questão do brincar, elas têm horário sim, mas tem horário
determinados. Depois do cafezinho deles, eles têm um horário para brincar.
Tanto que eu acho que a gente é muito privilegiada, a gente tem muito espaço,
tanto nos fundos na sala, temos o parque novo, temos a Brinquedoteca, temos
fora da creche. Então nós temos muito espaço físico. Nós temos porque tem
lugar que ainda não tem. E como é o resto da pergunta?
Pesquisadora Karina: Sobre o direito de brincar.
Diretora Ivone: Então, só que eu ainda acho que nós precisamos de
profissionais mais especializados, que tenham essa visão que não é só
assistencialismo. Nós estamos para brincar e quando a gente ensina uma
brincadeira não achar assim: “Ah, não é minha função! A minha função é só
cuidar!” Então nós estamos em um processo. (Grifo nosso).

Segundo Albon (2010), na creche há uma prática onde, geralmente, “[...] há uma divisão
entre cuidar do corpo da criança e educar sua mente, com este último aspecto tendo maior
status” (p. 224). No caso da creche Azul, os cuidados ligados ao corpo ainda ganham maior
ênfase, talvez pela baixa formação e qualificação das profissionais que ali atuam. Entendemos
que há nesta creche uma forte tendência em pôr os cuidados acima da educação. Porém, o que
precisa ficar claro é que ambos são igualmente importantes.
Embora para a diretora Ivone o brincar na creche ainda seja “muito pouco se a gente
pensar, né? ”, para a coordenadora pedagógica Laura, o direito de brincar fica garantido através
do cronograma de atividades semanais que ela elaborou:
Pesquisadora Karina: Como fica o direito de brincar dentro da creche? Como
vocês conseguem garantir esse direito?
Coordenadora Pedagógica Laura: “ah não! Isso aí é pela própria rotina, pelo
cronograma que é seguido. Por que no parque o brincar é livre, então é
garantido o direito de a criança brincar no parque, no tanquinho de areia. Então
é garantido na rotina da creche. Praticamente eles mais, além de comer, eles
brincam. Porque eles comem muito. (...). Mas aquele brincar que não precisa
de ninguém, isso daí todo dia acontece. Ou no parque, porque aí não é dirigido.
Aí no parque cada um brinca como quer. No tanque de areia cada um brinca
com seus baldinhos. É oferecido baldinho, pazinha e aí eles adoram! Isso é
garantido.

Segundo a International Play Association (IPA), embora o direito da criança brincar
esteja estabelecido no artigo 31 (trinta e um) da Convenção sobre os Direitos da Criança110, de

Art. 31: 1 – Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às
atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e artística.
2 – Os Estados Partes promoverão oportunidades adequadas para que a criança, em condições de igualdade,
participe plenamente da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. Convenção sobre os Direitos da Criança.
Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm. Acesso em: 09.08.2016.
110
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20 de novembro de 1989, ainda é o menos conhecido, menos entendido, menos reconhecido e,
como consequência, mais ignorado, menosprezado e violado no mundo atualmente111.
No período compreendido entre janeiro a julho de 2010, a IPA realizou uma consulta
global sobre o direito de a criança brincar, tomando como base o artigo 31 da Convenção sobre
os Direitos da Criança. Para esta consulta definiu-se oito cidades participantes: Bangkok,
Beirute, Johanesburgo, Cidade do México, Bombay, Nairóbi, Sofía e Tóquio. Um aspecto
central deste processo de consulta foi a elaboração de um “quadro de infrações”112, como uma
ferramenta que permitiu definir, quantificar e determinar o impacto de todas as violações
identificadas em cada cidade em uma única matriz.
Durante o processo de análise dos dados, a IPA identificou 115 (cento e quinze)
infrações do direito da criança brincar – incluindo a falta de conscientização do adulto e a
incapacidade de reconhecê-lo como um direito humano –, encontradas em todas as oito cidades
que foram consultadas. Se pensarmos na situação da creche Azul, veremos que talvez também
este seja a principal motivo da violação do direito da criança brincar. Mesmo que a
coordenadora pedagógica Laura afirme que “é garantido o direito de a criança brincar no
parque, no tanquinho de areia. Então é garantido na rotina da creche”, entendemos que há uma
violação deste direito pela simples existência de um cronograma que restringe as oportunidades
da criança pequena brincar.
A existência deste cronograma tem um impacto prejudicial na garantia do direito de
brincar, assim como a presença da Brinquedoteca reforça esta infração, já que as crianças podem
utilizá-la somente uma vez na semana, dentro de um curto espaço de tempo. A retirada dos
brinquedos e jogos da sala de referência para depositá-los na Brinquedoteca também serviu
como reforço para esta infração, pois a transformou em um espaço que não está apto ou
adequado113 para as crianças brincarem. Inclusive a existência de espaços e instalações
inadequadas para brincarem é mais uma das 115 (cento e quinze) infrações detectadas pela IPA.

111 Direito de brincar. Disponível em: http://www.uam.mx/cdi/pdf/p_investigacion/ipa_consulta.pdf. Acesso em:
09.08.2016.

112 O termo “infração” é utilizado neste relatório da IPA como: 1- uma ação que nega ou viola um direito humano
ou; 2- a falta de ação, quando existe a obrigação de agir e a consequência é que um direito humano é negado ou
violado. Informação disponível no relatório “IPA Consulta Mundial sobre el derecho de niñas y niños a jugar”,
página 02. Infração. Disponível em: http://www.uam.mx/cdi/pdf/p_investigacion/ipa_consulta.pdf. Acesso em:
09.08.2016.
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Isso porque as salas de referência da creche Azul contam apenas com um mobiliário básico, composto por
armário e estante de ferro, pilha de colchões, uma mesa (tipo escrivaninha para as monitoras e ADE´s) e tatames
distribuídos no chão para as crianças sentarem.
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8.2.4.1 Perspectiva das monitoras e ADE´s acerca da Brinquedoteca
Para a monitora Valesca, que atua na turma do Berçário II, a Brinquedoteca instalada na
creche é importante:
Eu percebo assim, que é um espaço importante para a creche. É um espaço
onde você tira a criança de dentro da sala e você leva para ela ver uma coisa
diferente. Para ela brincar com os brinquedos que não tem dentro da sala de
aula. Embora alguns desses brinquedos eles podem ser retirados da
Brinquedoteca e serem levados para a sala. Mas assim, na Brinquedoteca eu
acho que é o lugar onde eles têm mais acesso com os outros brinquedos. Com
os brinquedos que normalmente eles não têm na sala. (Entrevista com a
monitora Valesca, em 28.09.2015)114.

Essa fala pode nos levar a uma contradição daquilo que realmente ocorre na creche Azul,
já que, até este momento do texto, afirmávamos que os brinquedos e jogos foram retirados da
sala de referência e depositados na Brinquedoteca. De fato, foi isso que ocorreu quando a
diretora Ivone decidiu criar este espaço dentro da creche. Contudo, existe a possibilidade de
retirar alguns brinquedos da Brinquedoteca e levá-los para a sala durante um curto período de
tempo. Com intuito de evitar algum tipo de confusão, questionamos a monitora Valesca acerca
de quais brinquedos estavam disponíveis na sala de referência, e ela informou que “na sala tem
aqueles brinquedinhos de montar. Na nossa sala está complicado a falta de brinquedos. Então
eles só têm aqueles mesmos. Algumas bonecas eles têm na sala. Tem alguns carrinhos. Algumas
coisas assim”. Realmente podemos afirmar que nas salas de referência há poucos brinquedos,
havendo ainda o agravante deles não ficarem disponíveis para as crianças, sendo guardados em
cima de armários ou estantes, conforme demonstrado nas fotos:

114

Todas as falas da monitora Valesca foram extraídas desta mesma entrevista.
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Figuras 15 e 16 – Como são guardados os brinquedos.

Fonte: Acervo da pesquisadora

Para Barbosa e Horn (2012), muitas vezes, a organização da sala de referência fica
comprometida pois falta o entendimento “[...] que a sala de aula não é propriedade do educador
e que, portanto, deveria ser pensada e organizada em parceria com o grupo de alunos e com os
educadores que atuam com este grupo de crianças” (p. 76). No caso da creche Azul, as duas
fotos retratam o modo que as salas de referência são organizadas: uma organização ditada pelo
adulto, que define quando e quais brinquedos as crianças terão acesso.
Na organização dos espaços internos da creche é fundamental que haja o entendimento
de que “[...] este espaço não pode ser visto como um pano de fundo e sim como parte integrante
da ação pedagógica” (BARBOSA e HORN, 2012, p.76). A organização dos espaços é um fator
essencial na oferta de experiências lúdicas de qualidade.
Pensando nesta organização de tempo e espaços, questionamos a ADE Solange a
respeito da retirada dos brinquedos da sala de referência. Para ela, esta retirada não foi favorável
nem para o desenvolvimento de seu trabalho e nem para as crianças:
Monitora Solange: Eu acho que se os brinquedos ficassem na sala seria mais
fácil para a gente. Eles terem ali ao alcance deles todos os dias, do que só uma
vez na semana. Porque na Brinquedoteca a gente só pode levar para a sala os
que estão na caixa. Os que estão fora a gente não pode. Tem que brincar só na
Brinquedoteca, entendeu?
Pesquisadora Karina: Então as crianças só vão ter acesso a esses brinquedos
uma vez na semana?
Monitora Solange: Só uma vez na semana. Tem brinquedos ali que a gente
nunca pegou porque não tem condições de brincar. Não dá tempo de brincar,

186

entendeu? Também não tem como ir de mais de uma vez porque tem muita
sala, né? Mas eu acho que se pudesse pegar os brinquedos e leva para a sala
de vem em quando, não só o de caixas, seria uma ideia também. Seria uma
boa ideia. (Entrevista com a ADE Solange, em 28.09.2015)115.

Embora a creche Azul ofereça a Brinquedoteca como mais um espaço para brincar, as
monitoras e ADE´s exercem grande controle dos materiais ali disponíveis, não permitindo que
a criança pequena faça uma escolha verdadeira. Mesmo que seja importante que a criança
pequena faça escolhas e desenvolva sua independência, a Brinquedoteca vem sendo utilizada
de modo que cada agrupamento de crianças da creche Azul tenha acesso aos brinquedos “só
uma vez na semana”, conforme revelado pela ADE Solange.
Para Heaslip (2012, p.128), para que as crianças possam escolher os brinquedos e jogos
que desejam utilizar, “[..] os recursos de que elas provavelmente precisarão devem estar
disponíveis sem que seja preciso ficar em uma fila para pedir aprovação ou permissão de
acesso”, ou sem que precisem ficar sentadas sob um tatame e impedidas de saírem dele para
irem até a estante e escolherem aquilo que desejam – conforme ocorrido em uma de nossas
visitas na Brinquedoteca da creche Azul. Trata-se de uma regra rígida para a utilização deste
espaço e que provavelmente não foi estabelecida após uma cuidadosa reflexão por parte do
professor ou de outro adulto. Este modo de utilização da Brinquedoteca na creche Azul sugere
que a posse do brincar seja retirada da criança, com as monitoras e ADE´s dominando e ditando
o que as crianças devem fazer:
Entendemos que as monitoras e ADE´s deveriam estar cientes das necessidades
individuais e coletivas de seu grupo de crianças, que tivessem um “conhecimento profundo de
cada criança”, para criar um ambiente de aprendizagem que estimule o seu desenvolvimento e
aprendizagem. Segundo Heaslip (2012), “[...] os educadores precisam perguntar-se que
ambientes permitirão às crianças a socialização, a exploração, a experimentação, a interação
satisfatória” (p. 130). É preciso perguntar: será que a Brinquedoteca, no modelo implantado na
creche Azul, proporciona isso tudo para as crianças? Será que ela realmente se ajusta as
necessidades da criança pequena? Será que a Brinquedoteca foi criada com este propósito?
Para a ADE Solange, a Brinquedoteca teria valor dentro da creche se oferecesse outras
possibilidades, como “se você pudesse chegar, brincar com tudo o que está ali, entendeu? Não
ter restrições. Você poderia também pegar os brinquedos e tirar dali. Igual como é, a gente tem
19 crianças em um espaço muito pequeno”. De fato, a Brinquedoteca foi criada com o propósito

115

Todas as falas da ADE Solange foram extraídas desta mesma entrevista.
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das crianças (adolescentes, adultos e idosos) brincarem livremente, em um espaço de livre
acesso ou para o empréstimo de brinquedos e jogos. Contudo, é preciso esclarecer que a
Brinquedoteca é a única instituição que tem como prioridade o brincar ou deixar as crianças (e
demais públicos) brincarem. Outras instituições, como a creche, não têm esta função, cabendo
a ela a conciliação de cuidados com a educação da criança pequena.
Já no dia-a-dia da creche Azul, a Brinquedoteca funciona da seguinte maneira:
A Brinquedoteca a gente leva as crianças e a gente escolhe os brinquedos.
E a gente dá para eles estarem brincando. A gente também estimula eles a
dividirem o brinquedo, essas coisas. A gente procura fazer da melhor forma
para que eles entendam que o brinquedo está ali e você pode usar, mas
assim, não é..... É livre e não é livre ao mesmo tempo. A criança pode, ela
tem acesso, mas assim, de acordo com aquilo que a gente for fazer no
momento. A gente tem o cronograma e no cronograma a gente coloca: “na
quarta-feira a gente vai explorar música”. Então a gente vai com as crianças e
a gente vai dar para eles a bandinha. (Grifo nosso).

Se pensarmos no cotidiano de uma creche, veremos que nele estão previstos momentos
diferenciados, que são organizados de acordo com a idade, ritmo, necessidades da criança
pequena. São diversas atividades que envolvem essa jornada, desde a chegada da criança na
creche até sua despedida, havendo momentos para alimentação, para repouso, para higiene, para
brincar, para leitura de livros e assim por diante. Para Barbosa e Horn (2012), este cotidiano
pode ser organizado em “atividades diversificadas para livre escolha”116, “atividades
opcionais”117 e “atividades coordenadas pelo adulto”118.
Nos causaria estranheza se na creche Azul não ocorressem estas “atividades
coordenadas pelo adulto” pois claramente entendemos que o cotidiano de uma creche também
é constituído por este tipo de atividade. Porém, nosso questionamento se dá pela utilização da
Brinquedoteca com esta finalidade. Os profissionais que atuam nas Brinquedotecas não exigem
nada da criança, a não ser que elas brinquem, ao contrário daquilo que muitas vezes ocorre na
creche, onde há expectativas em relação ao progresso da criança, sua aprendizagem ou em
relação ao seu desempenho:

“Estas atividades permitem que as crianças escolham o que desejam fazer, desde que o ambiente em termos de
materiais e espaços o permita” (BARBOSA e HORN, 2012, p. 68).
116

“São aquelas que podemos propor tendo como referência o interesse das crianças por algum fato ou
acontecimento. São organizadas coletivamente, podendo se realizar em diferentes locais, dentro e fora da
instituição” (BARBOSA e HORN, 2012, p. 69).
117

“Geralmente são organizadas pelo adulto e propostas para todo grupo. Estas ocasiões são importantes para se
trabalhar a atenção, a concentração e a capacidade das crianças de atenderem propostas feitas coletivamente”
(BARBOSA e HORN, 2012, p.69).
118
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Eu acho que é assim; a gente pensa “Acho que será legal para eles
aprenderem a bandinha”. Pensar em um instrumento musical. A música
é importante para eles nesse momento, então a gente coloca a bandinha e canta
junto, sabe? As musiquinhas que eles já estão acostumados. (Valesca, grifo
nosso).

Queremos chamar a atenção para esta fala, justamente porque ela refere, de certo modo,
que na creche há objetivos educacionais estabelecidos, que há preocupação com o
desenvolvimento da criança. Por estas características (e mais tantas outras), a creche se encontra
inserida no campo da educação formal, diferentemente da Brinquedoteca. Precisamos reforçar,
aqui, que a Brinquedoteca é uma instituição que está estruturada em torno do brinquedo, do
brincar, concebida como um espaço aberto, com acesso livre para todos os públicos, o que a
difere de uma instituição de Educação Infantil, como a creche.
Na creche, muitas vezes, as crianças são “obrigadas” a fazerem aquilo que o adulto
determina, há necessidade de horários para organizar as atividades e diferentes momentos da
rotina. Já no contexto internacional, as Brinquedotecas recebem diferentes públicos, onde sua
ida e vinda depende unicamente de sua vontade e desejo; trata-se de uma participação
voluntária. Entendemos que esta deveria ser aspiração brasileira para as Brinquedotecas e não
o modelo apresentado.
Para a monitora Valesca, a ida até a Brinquedoteca (ou a qualquer outro espaço da creche
Azul) sempre está vinculado a algum objetivo, mesmo que ela não tenha clareza de qual seja
este objetivo:
Sempre tem um objetivo, mesmo que não esteja no cronograma. O
objetivo de a gente levar a crianças até a Brinquedoteca é ela explorar o novo
espaço para ela não ficar sempre na sala, porque na sala é um espaço comum
para ela. Então na Brinquedoteca, no tanque de areia, no parque é uma coisa
diferenciada e que são os espaços que a gente tem. Então a gente está levando
para as crianças se acostumarem a explorar esses espaços, né? (Grifo nosso).

Esta fala nos permite novamente demonstrar a diferença entre a creche e a
Brinquedoteca. Enquanto a creche tem objetivos ligados ao desenvolvimento integral da criança
pequena, a Brinquedoteca defende-se da proposta de utilizar as brincadeiras para alcançar
objetivos que estariam associados a elas. Na Brinquedoteca se reafirma o princípio do brincar
como um fim em si mesmo, ou seja, o “brincar pelo brincar” (ROUCOUS, 2007).
Na Brinquedoteca as crianças, e também os adultos, podem manipular, adaptar,
transformar, testar, realizar experiências sem consequências importantes e, assim, obter
diferentes compreensões e controle daquilo que está sendo feito. Todas essas práticas e
interações desenvolvidas na Brinquedoteca em torno das brincadeiras são, segundo Roucous
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(2007), favoráveis para o que parece ser a aprendizagem informal, já que elas se desenvolvem
sem intencionalidade, seja por parte do usuário ou da instituição (Brinquedoteca).
Nesse sentido, quando a Brinquedoteca oferece brincadeiras tendo em vista o lazer de
seus frequentadores, ela se constitui como um espaço de aprendizagem informal e mesmo sem
ter essa intenção educativa, as práticas que ali são desenvolvidas por seus usuários têm uma
dimensão educativa, o que confere a Brinquedoteca esta função. Mas além da brincadeira, este
aspecto educativo informal é reforçado pela forma como a Brinquedoteca é estruturada,
organizada e como se gerencia a atividade lúdica. A flexibilidade do acolhimento e
acompanhamento dados aos usuários mantém essa informalidade, assim como os modos de
interações que ali são estabelecidos (profissionais, crianças, adultos, idosos, etc.).
Entendemos que a partir do momento em que esta dimensão educativa foi percebida,
muitas instituições educativas (como creches, pré-escolas e escolas) tiveram o desejo de levar
a Brinquedoteca para o campo da aprendizagem formal, através de uma abordagem mais
tradicional, com objetivos, conteúdos e métodos, a fim de transmitir um conteúdo mais
especializado para as crianças (agora alunos). Inclusive este fato pode ser detectado na fala da
coordenadora pedagógica Laura: “quando as crianças estão brincando na Brinquedoteca o foco
é outro. Elas já vão com outro foco, não é só brincar. [...]. Então a gente orienta que elas (as
monitoras) podem explorar forma, tamanho, cor. Aí as monitoras colocam no cronograma delas
que é os brinquedos de encaixe, que vai incentivar a criança a formar novas figuras. Como o de
montar que dá para explorar cor ou explorar a forma”.

8.3 Creche Verde

8.3.1 Localização

Segundo o Plano de Desenvolvimento da Escola de 2015, a creche Verde foi criada no
ano de 2009, recebendo, inicialmente, outra denominação. No ano de 2010 ela recebeu o nome
de Creche Verde. Neste mesmo ano ela deu início ao atendimento as crianças da comunidade,
entretanto sua inauguração aconteceu somente no ano de 2011. No ano de 2015 a creche Verde
possuía 12 salas, assim distribuídas: duas turmas de Berçário I, quatro turmas de Berçário II,
três turmas de Maternal I e três turmas de Maternal II e atendendo 232 crianças a partir de 4
meses até 3 anos e 11 meses de idade, todas oriundas do próprio bairro.
A creche Verde está localizada no bairro Jardim São Conrado, entre os bairros Jardim
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Morada do Sol e Lauro Bueno, em uma rua sem saída. O bairro possui água encanada, rede de
esgotos, iluminação, telefones públicos e pavimentação adequada. Também existem diversos
estabelecimentos comerciais: lojas de roupas, armarinhos, lojas de venda de ração, bares,
mercados, restaurantes, depósitos de materiais de construção, padaria, farmácia, salão beleza,
etc.
8.3.2 Espaço Físico
Em relação aos espaços físicos existentes na creche Verde, o PDE 2015 aponta a
presença de doze salas, além de uma Brinquedoteca que funciona no mesmo espaço da sala de
recursos tecnológicos, lactário, cozinha, copa, refeitório, almoxarifado, sanitários masculino e
feminino, lavanderia, secretaria e diretoria, uma área externa que possui um parque.
Tabela 12 – Espaço físico da creche Verde: dependências, quantidade, condições de utilização
Condições de utilização
Adequada
Inadequada

Dependências

Quantidade

Sala direção/coordenação

1

X

--

Secretaria

1

X

--

Sala de atendimento

12

X

--

Sala de recurso tecnológico

1

Almoxarifado

1

X

--

Depósito material de limpeza

1

X

--

Copa

1

X

--

Refeitório

1

X

--

Cozinha

1

X

--

Lactário

1

X

--

Banheiro de funcionários

2

X

--

Banheiro de alunos

12

X

--

Área externa

1

X

--

Brinquedoteca

1

X

--

Lavanderia

1

X

--

Fator
inadequado

X

Fonte: PDE 2015, p.10

Nota-se que no PDE 2015 faz-se menção da presença de uma sala de Brinquedoteca
instalada no interior da creche Verde e que as condições de utilização se encontram adequadas.
É importante mencionar que no PDE 2015 da creche Verde, a Brinquedoteca só é citada na
seção que se refere a enumeração dos espaços físicos. No restante do documento não se faz
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mais nenhuma menção a seu respeito.

8.3.3 Plano de Desenvolvimento da Escola

8.3.3.1 Dimensão 1: Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional

Na dimensão 1, que diz respeito à Avaliação da Dimensão Planejamento Institucional,
olharemos os dados do indicador 1.2. Planejamento, acompanhamento e avaliação. Neste
indicador, a creche Amarela atribuiu cor verde as questões 5.1.2.a119, 5.1.2.b120 e 5.1.2.c121, cor
amarela para a questão 5.1.2.d122 e cor vermelha para a questão 5.1.2.e123
Apesar da creche Verde ter atribuído nota verde para três questões deste indicador, é
importante mencionar que ela compartilha da mesma prática adotada nas creches Amarela e
Azul, também adotando o cronograma de atividades pela coordenadora pedagógica Solange,
com uma definição prévia dos dias da semana, espaços que cada turma de crianças poderá
frequentar, em qual horário e durante quanto tempo. Cabe às monitoras e ADE´s a definição de
quais atividades serão realizadas nestes espaços, preenchendo um formulário também criado
pela coordenadora pedagógica e que deve ser entregue a ela semanalmente.

119

5.1.2.a) As educadoras planejam e avaliam as atividades, selecionam materiais e organizam os ambientes
periodicamente?
120

5.1.2.b) As educadoras organizam o tempo e as atividades de modo a permitir que as crianças brinquem todos
os dias, na maior parte do tempo, tanto nas áreas externas quanto internas?
121

5.1.2.c) As educadoras auxiliam as crianças na transição de uma atividade a outra de modo que isso se dê de
forma tranquila?
122

5.1.2.d) A equipe da instituição conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação para supervisionar e
avaliar o desempenho da instituição?
123

5.1.2.e) Na prática de planejamento e avaliação, criam-se condições para que as crianças também possam
manifestar suas opiniões?
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Figura 18 – Modelo de formulário para Planejamento

Fonte: Acervo da pesquisadora

Segundo este cronograma, no período da manhã as crianças são acolhidas, alimentadas
e, em sequência, terão atividades ligadas ao movimento, visuais ou táteis. Também em todas as
manhãs as crianças poderão ser levadas ao solário. Cada uma destas atividades deverá ter a
duração de 30 minutos. Ainda no período da manhã é dado o banho, com duração de uma hora,
servido o almoço e feita a higiene das crianças (das 10h00 até as 10h20min). Por volta das
11h00 as crianças descansam e já no período da tarde, entre as 13h20min até as 13h40min, as
crianças lancham. O período da tarde é dividido em atividades de leitura, ou auditivas, ou
motoras – também durante 30 minutos. Após algumas destas atividades, as crianças assistem
televisão – essa atividade está prevista todos os dias da semana, por um período de 30 minutos.
Entre as 15h00 até 15h20min as crianças são novamente alimentadas e feita sua higiene. Em
sequência é oferecida uma atividade de música – das 16h00 até as 16h30mim – também
ocorrendo todos os dias da semana; por volta das 17h00 ocorre o retorno das crianças para suas
casas. Todas estas atividades não precisam, necessariamente, ocorrer na sala de referência, já
que há outro cronograma indicando quais os espaços que podem ser utilizados:
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Figura 19: Cronograma de atividades

Fonte: Acervo da pesquisadora

Neste cronograma, aparece a Brinquedoteca, que poderá ser frequentada pelas
diferentes turmas até duas vezes na semana, por um período de trinta minutos. Em termos
práticos, isso quer dizer que as monitoras do Maternal IA precisam planejar para que, na
segunda-feira, no espaço da Brinquedoteca ocorra, entre as 08h00 até as 08h30min, alguma
atividade ligada ao movimento. Já nas quintas-feiras, no mesmo horário e local, as monitoras e
ADE´s precisam planejar alguma atividade tátil para oferecerem para as crianças.
No primeiro modelo aqui apresentado basta indicar qual atividade será realizada com a
criança pequena, não havendo necessidade de indicar os objetivos ou como ocorrerá a
avaliação. Esta ausência de planejamento, de intenção pode levar as monitoras e ADE´s
assumirem uma prática espontaneísta, o que descaracterizaria o caráter pedagógico da creche.
Mesmo a avaliação não aparecendo nos cronogramas da creche Verde, há disponível na
Secretaria Municipal de Educação de Indaiatuba, um material do ano de 2009 intitulado
“Caderno do Professor: Contribuições para o trabalho pedagógico – texto preliminar” que trata
brevemente das atividades de avaliação. Este texto se inicia referindo a “[...] observação
cuidadosa do professor e a análise do conjunto da produção escolar da criança” e segue dizendo
que:
A avaliação da aprendizagem das crianças pressupõe ter em conta não só
resultados obtidos nos momentos específicos para avalia, mas também (e
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principalmente) o conhecimento prévio que elas tinham sobre aquilo que se
pretendi que aprendessem, o seu percurso de aquisição de conhecimento e a
qualidade das propostas (atividades, agrupamentos, intervenções), para poder
redimensiona-las quando os resultados não forem os esperados.
(INDAIATUBA, 2009, p. 24)

Mais além, o texto evolui falando sobre a avaliação das produções das crianças,
avaliações utilizando instrumentos como provas e testes e avaliação a partir das observações
realizadas. Contudo, em nenhum momento do texto, é mencionada uma proposta de avaliação
para crianças em idade de creche. Basta olharmos o título deste material para sabermos que a
creche não seria contemplada. Nas creches municipais de Indaiatuba há poucas professoras124,
a grande maioria do quadro de funcionários é formado por monitoras e ADE´s. De fato, este
material não foi elaborado pensando nestas profissionais.
Como não há um material que auxilie as monitoras e ADE´s a realizarem a avaliação
dos bebês e das crianças, na prática esta acaba não acontecendo no dia-a-dia da creche. Mas
como saber se os bebês e as crianças da creche Verde estão se desenvolvendo, estão
aprendendo? Essa deveria ser uma pergunta que as profissionais que atuam na Educação Infantil
deveriam fazer todos os dias. Observar o que as crianças sabem, fazem, o que se interessam faz
parte do processo de avaliação – que deve ser contínuo e baseado nos registros e observações
realizadas no dia-a-dia da creche.
Não há registros na creche Verde indicando a realização da avaliação pelas monitoras e
ADE´s, como também não há registros de que as crianças são consultadas e que expressam suas
opiniões neste momento.
8.3.3.2 Dimensão 5: Espaços, materiais e mobiliários
Na dimensão 5: Espaços, materiais e mobiliários, indicador 5.2: Materiais variados e
acessíveis às crianças, a creche Verde atribuiu cor verde a todas as questões, com exceção da
questão 5.2.2.b125, que foi atribuída cor amarela. Assim como ocorreu nas creches Amarela e
Azul, a creche Verde também não possui brinquedos disponíveis para atender todas as crianças.

124

A creche Amarela que em 2015 possuía uma professora com carga horária disponível de 10 horas semanais. A
creche Verde possuía em 2015 três professoras, sendo duas com carga horária de 40 horas semanais e uma com
25 horas semanais.
125

5.2.2.b) Há brinquedos que respondam aos interesses das crianças em quantidade suficiente e para diversos
usos (de faz de conta, para o espaço externo, materiais não estruturados, de encaixe, de abrir/fechar, de andar, de
empurrar, etc.)?
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Aliás, das três creches pesquisadas, a creche Verde é a que menos brinquedos possui.
Nesta creche há também a prática de retirar brinquedos e jogos da Brinquedoteca e
disponibilizá-los na sala de referência para que a criança possa ter acesso a eles. Mesmo com
essa proposta de que todos os brinquedos e jogos da creche fique guardada na Brinquedoteca,
a quantidade é insuficiente para a organização de cenários e espaços diferenciados. Assim como
as salas das creches Amarela e Azul, as salas de referência da creche Verde não possuem um
ambiente estruturado com diferentes tipos de brinquedos e jogos, mesmo que “a presença de
cenários e materiais estruturados seja essencial para dar qualidade ao brincar” (KISHIMOTO,
2013, p. 35).
Figura 21 – Brinquedoteca: brinquedos

Fonte: Acervo da pesquisadora
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Figura 22 – Outros brinquedos

Fonte: Acervo da pesquisadora

Mesmo havendo a prática de retirar brinquedos da Brinquedoteca para abastecer a sala
de referência, a coordenadora pedagógica Solange reforçou, durante uma entrevista, que a
creche Verde “[...] não tem muitos brinquedos. Alguns são fornecidos pela Secretaria de
Educação, outros são adquiridos por verbas da escola, que é a APM 126 e outros que são os
próprios funcionários, professores e monitores que confeccionam, né? Elas utilizam sucata em
algumas coisas” (Entrevista com a coordenadora pedagógica Solange, em 30.09.2015).
Para os bebês que estão começando a engatinhar, essa falta de brinquedos fica mais
latente. Embora os bebês ainda não frequentem o espaço da Brinquedoteca, há uma sala
denominada solário, que foi equipada como diversos espumados e materiais de estimulação
para os bebês (feitos de plástico rígido). Tanto para os bebês que ficam deitados, como para
aqueles que engatinham ou aqueles que estão começando a caminhar, as salas de referência
possuem o mesmo padrão das demais salas das creches municipais: um armário e estante de
ferro, tatame espalhado no chão para os bebês sentarem, berços (encostados nas paredes,
deixando a parte central da sala livre) ou colchões empilhados em algum canto.

126

APM: Associação de Pais e Mestres
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Figura 22 – Brinquedos disponíveis no Solário

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Já a Brinquedoteca, além de ser pequena e com poucos brinquedos, ainda divide espaço
com a lousa digital. No município de Indaiatuba todas as creches, pré-escola e escolas
municipais de Ensino Fundamental possuem este recurso (BRUNCA, 2010).
Figura 24 – Lousa digital

Fonte: Acervo da pesquisadora
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Como há este equipamento decidiu-se pela divisão da sala em dois ambientes, “que é da
lousa e da Brinquedoteca. Então ele precisa ser dividido esse espaço. Então tem que ser feito
um cronograma onde as salas utilizam em dois momentos” (Solange). Essa fala revela que
quando as crianças frequentam o ambiente para utilizar a lousa digital, não podem brincar com
os brinquedos da Brinquedoteca. Acreditamos o quão difícil deve ser para as crianças
frequentarem esse espaço e não poderem acessar os materiais lúdicos. Elas devem permanecer
sentadas no tatame com a atenção voltada para o um desenho, um filme ou um vídeo que a o
adulto deseja exibir.
Para a coordenadora Pedagógica Solange, a presença da lousa digital na Brinquedoteca
é um problema, pois “[...] muitas das vezes elas (monitoras e ADE´s) querem utilizar esse
espaço só por conta da lousa digital. Elas não estão vendo o espaço como Brinquedoteca. Elas
estão vendo como uma lousa digital. Esse que é meu problema”.
Entendemos que um dos grandes problemas enfrentado pela creche Verde quanto ao uso
da lousa digital é que, ainda, uma grande parte das professoras, monitoras e ADE`s não se
sentem confortáveis ou preparadas diante desta tecnologia. Contudo, no ano de 2015, o Setor
de Tecnologia Educacional127 da Prefeitura Municipal de Indaiatuba apresentou para 1.200
(um mil e duzentos) educadores uma lista de atividades prontas para trabalhar na lousa digital.
Uma boa quantidade de material foi disponibilizado nos notebooks das professoras como
atividades da lousa digital para Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental; manuais
pedagógicos dos recursos tecnológicos; material didático para todas as séries.

8.3.4 A Brinquedoteca na creche Verde

A Brinquedoteca na creche Verde foi instalada no ano 2013 e, segundo a coordenadora
pedagógica Solange, ocorreu a partir de duas necessidades distintas. Primeiramente, a
coordenadora indicou que a instalação ocorreu devido “[...] uma necessidade da instituição de
ter um espaço que as crianças pudessem brincar”, mas, em seguida, afirmou que foi uma
necessidade dela “[...] foi uma necessidade que eu senti de ter esse espaço. Mais um espaço até
para as crianças. E o grupo aceitou”.
Na creche Verde, apesar da coordenadora Solange referir, em um primeiro momento, a
necessidade da instituição ter uma Brinquedoteca, parece-nos que ocorreu o mesmo movimento
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verificado nas creches Amarela e Azul. A decisão de ter a Brinquedoteca partiu da
coordenadora e o grupo de funcionários acabou aceitando a ideia, sem uma discussão prévia.
Para a diretora Luana, a Brinquedoteca “[...] é algo que veio para aprimorar, para
aperfeiçoar esse trabalho – da creche deixar de ser uma instituição assistencialista para se ver
como uma escola, como uma instituição de ensino128”. Embora a diretora Luana redefina os
valores da Brinquedoteca ao incorporá-la no universo da creche, é importante esclarecer que a
lógica destas duas instituições é distinta. Para Brougére (2004, p. 241), enquanto a creche
orienta o brinquedo para “o desenvolvimento e enriquecimento da atividade”, a Brinquedoteca
orienta “para a brincadeira como tal”; na Brinquedoteca, o brinquedo é visto como “[...] suporte
da brincadeira: ele deve permitir uma brincadeira de qualidade ” (BROUGÉRE, 2004, p. 241),
não havendo o desejo de utilizar a brincadeira (e o brinquedo) para promover algum tipo de
aprendizagem.
No caso da creche Verde, a maioria das entrevistas revelou que não existe tanto a
preocupação de utilizar a Brinquedoteca para alguma finalidade pedagógica, mas como um
espaço “[...] para as crianças brincarem mesmo, de ter um espaço de lazer, de criatividade e de
envolvimento entre elas. Entre elas – as crianças – e os adultos também129”. Para a professora
Larissa, quando ela utiliza a Brinquedoteca “[...] é realmente para brincar. Para sair um pouco
do espaço da sala e eles brincarem com aqueles brinquedos que estão lá. Não tenho um objetivo
assim, um foco principal. É só para eles saírem da sala mesmo e terem um espaço para eles
estarem brincando130”
Mas mesmo a Brinquedoteca tendo essa função de lazer ou entretenimento, há na creche
Verde o limite de frequentá-la somente uma ou duas vezes na semana, durante um tempo
determinado: “Toda semana a gente vai, cada sala tem um horário131”. Segundo a coordenadora
pedagógica Solange, a Brinquedoteca também faz parte “[...] do cronograma, onde é feito o
rodízio entre as salas. É uma rotina. Por que infelizmente pelo número de salas que nós temos
não é possível eles terem acesso a esse espaço todos os dias”.
Para Barbosa (2012), a rotina é “[...] uma categoria pedagógica que os responsáveis pela
Educação Infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas
instituições de Educação Infantil (p. 35). Contudo, na creche Verde, a rotina foi, em grande
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parte, imputada pela coordenadora pedagógica Solange, que definiu e estabeleceu regras e
horários para o acolhimento, café da manhã, atividades diversas, banho, almoço, higiene, hora
do sono, lanche da tarde, atividades diversas, jantar, higiene e despedida.
De modo geral, durante as entrevistas foi possível identificar que as rotinas estabelecidas
na creche Verde também podem ser justificadas pela de falta de espaço – por isso a necessidade
de um rodízio para utilização destes – e de materiais lúdicos, por isso a presença da
Brinquedoteca na creche. Não apareceu durante as entrevistas qualquer tipo de explicação sobre
“[...] o motivo pelos quais a manhã se inicia com um determinado tipo de atividade e é
finalizado com outro” (BARBOSA, 2012, p. 36).
Desta forma, a rotina nesta creche está organizada como um “esquema que prescreve o
que se deve fazer e em que momento esse fazer é adequado” (p. 36). A maior implicação da
rotina é a realização de tarefas e atividades como que por hábito, onde o adulto as executam
maquinalmente por gestos, ritos, códigos, ritmos e costumes. Na creche Verde, a rotina
estabelecida (e seus objetivos) é facilmente compreendida pela coordenadora pedagógica
Solange, mas talvez não seja para as monitoras e ADE´s:
O objetivo das atividades, para falar assim, é claro para mim. Eu sei quando
eu coloco lá no cronograma dela. Por isso eu organizei o cronograma desta
forma. Eu sei que tem na segunda-feira o horário de entrada, o horário que ela
vai trabalhar movimento, o horário que ela vai trabalhar o banho e assim por
diante. No outro dia o horário da leitura, o horário da percepção visual que ela
vai trabalhar. Ela só não esclarece o objetivo para mim. Isso eu não peço, mas
sei que naquele trabalho tem uma atividade de percepção visual, eu sei o que
ela está lá explorando com eles. Esse cronograma que eu montei já tem
organizado o tempo que elas precisam dar tantas aulas de movimento, tantas
aulas de linguagem...

O risco de se criar rotinas como a descrita pela coordenadora pedagógica Solange é de
não garantir uma ampla margem de movimentos o que, para Barbosa (2012), deixa um terreno
propício à alienação.
As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não
consideram o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a
fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de
sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos; quando se tornam apenas uma
sucessão de eventos, de pequenas, ações, prescritas de maneira precisa,
levando as pessoas a agir e a repetir gestos e atos em uma sequência de
procedimentos que não lhes pertencem nem está sob seu domínio. É o vivido,
sem sentido, alienado, pois está cristalizado em absoluto. (p. 39).

É como se na creche Verde a vida, o movimento, a imaginação, a realidade, o faz-deconta não pertencesse à criança pequena, pois a rotina da creche está “[...] invadida pela
conformação subjetiva, de acordo com os discursos hegemônicos, e nela procuram-se banir a
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transgressão, o desejo e a alegria” (BARBOSA, 2102, p. 40). A rotina da creche Verde não abre
o espaço para o imprevisto, para o novo, para o diferente, pois muitas das vezes:
[...] as funcionárias querem as crianças ali quietinhas e sentadinhas. Para elas
é muito fácil. Eu tomo a atenção da criança com aquele filme, com aquele
desenho ou com aquela música. Elas estão ali na zona de conforto, ali
tranquilo, sem brincar da maneira que tem que ser. Não quer dizer que a
criança irá extrapolar, vai ser uma bagunça e uma baderna. Vai ser algo
organizado. (Entrevista com a diretora Luana, em 23.09.2015).

Preocupa-nos esta visão de que o brincar possa ser visto como bagunça ou baderna,
como sinônimo de desordem. Inclusive a professora Larissa também comentou que prefere
evitar as idas até a Brinquedoteca – embora conste no cronograma – pois estas podem gerar
bagunça:
Porque eu não levo as crianças na Brinquedoteca? Por que, ao meu ver, tem
muita informação. Então de repente o meu foco, o meu objetivo não vai ser
alcançado porque tem muitos brinquedos. Então por exemplo, só levo se eu
tiver equipe, né? As monitoras me auxiliando, aí sim. Mas eu mesma vir e
deixar ele vai virar uma bagunça. (Entrevista coma a professora Larissa, em
23.09.2015)

Entendemos que muitas vezes o termo bagunçar é utilizado de maneira indiscriminada
nas creches e pré-escolas. No caso da professora Larissa, ela inclusive optou em fazer pouco
uso da Brinquedoteca com receio que as crianças façam bagunça e não alcancem os objetivos
propostos. Em uma pesquisa realizada por Teibel e Andrade (2014), a bagunça pode ser vista
como uma atividade infantil que gera desordem ou estar associada àquelas crianças que
extrapolam os limites impostos pela professora. Este limite geralmente é muito mais imposto
pelo adulto do que negociado com as crianças.
Muitas vezes, a bagunça também é confundida com a atividade lúdica executada pela
criança pequena. Para a professora Larissa, as brincadeiras realizadas na Brinquedoteca são
compreendidas como bagunça e, por isso, elas não têm nada de educativo. Isso quer dizer que,
se o brincar não tiver nenhuma finalidade pedagógica, ele pode ser facilmente nomeado como
bagunça, gerador de indisciplina por parte das crianças. Logo, a solução encontrada pela
professora Larissa foi reduzir as oportunidades das crianças frequentarem a Brinquedoteca.
Ao contrário da professora Larissa, a monitora Patrícia leva sua turma de crianças de
duas, até três vezes na semana na Brinquedoteca. Ela também procura seguir o cronograma
elaborado pela coordenadora pedagógica utilizando o período da manhã para esta atividade:
“Sempre no período da manhã a gente vai na Brinquedoteca, porque a tarde já tem outras
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programações e atividades. Então todo esse período da manhã é feito seguindo o cronograma e
a gente tem que estar indo mesmo lá132”
O que mais chamou nossa atenção na fala da monitora Patrícia foi o planejamento das
idas até a Brinquedoteca. Estas idas acontecem porque “a gente tem que estar indo lá mesmo”
e não porque envolvem um planejamento pensando no desenvolvimento da criança pequena.
Parece-nos que independe se as crianças vão brincar no parque, na sala de referência ou na
Brinquedoteca, pois o mais importante é seguir o cronograma, responsável por engessar o
tempo e o espaço
Outro aspecto interessante da fala da monitora Patrícia diz respeito à divisão das
atividades na creche Verde: durante o período da manhã, as crianças vão à Brinquedoteca para
brincar, mas é no período da tarde que ocorrem as atividades e outras programações. Segundo
Barbosa (2012), uma característica presente nas rotinas é a alternância dos tipos de atividades:
em um período há atividades mais livres e no outro, atividades mais programadas. As atividades
alternam entre o brincar e o pedagógico.
Ainda segundo Barbosa (2012), essa ideia de alternância é defendida por vários teóricos
que acreditam que deve haver um equilíbrio entre os momentos dirigidos e os momentos livres.
Para a pesquisadora, “[...] essa alternância é pensada a partir de um mito pedagógico que as
crianças têm atenção flutuante e pouco tempo de concentração nas atividades” (p. 144).
Essa ideia também é reforçada pela coordenadora pedagógica Solange, ao sugerir que
na Brinquedoteca e no parque aconteçam o brincar livre e na sala de referência aconteçam
atividades dirigidas. Mas apesar desta orientação, há uma certa resistência por parte das
monitoras e ADE´s em utilizarem a Brinquedoteca para brincar: “Eu oriento que elas utilizem
o espaço dentro do cronograma, até para não prejudicar toda unidade. Mas elas sentem mais à
vontade indo para a sala”. Para a coordenadora pedagógica Solange, “[...] a Brinquedoteca
acaba sendo volante, ou seja, os brinquedos estão indo até a sala. Elas pegam para brincar na
sala ou em outro espaço da creche, mas não necessariamente na Brinquedoteca”
A Brinquedoteca da creche Verde também pode ser utilizada, segundo a coordenadora
pedagógica Solange, somente por conta da lousa digital que se encontra ali instalada: “Talvez
uma dificuldade aqui da creche seja porque esse espaço está sendo utilizado pelo objetivo da
lousa digital e não pela Brinquedoteca. Elas não estão vendo o espaço como Brinquedoteca,
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elas estão vendo como uma lousa. Esse que é meu problema133”. Em todas as entrevistas
realizadas com a coordenadora pedagógica Solange ela demonstrou essa preocupação de a
Brinquedoteca não ser utilizada para as crianças brincarem, mas como uma sala para exibição
de filmes e desenhos. A professora Larissa também comentou a respeito desta questão,
confirmando que “utiliza a Brinquedoteca mais na questão do vídeo, de ver um vídeo. Essa é a
questão. Pelo menos na minha sala é assim e nas outras também” (entrevista com a professora
Larissa, em 23.09.2015).
Abordamos essa questão com intuito de reforçar que todos os dias na creche Verde as
crianças assistem televisão na parte da tarde por aproximadamente 30 minutos. Então é provável
que além da utilização da lousa digital, há ainda mais esse tempo para a televisão. Parece-nos
que o tempo dedicado às crianças ficarem em frente a alguma tela é bastante significativo e
mereceria uma reflexão por parte das professoras, monitoras e ADE´s.

8.3.4.1 Perspectiva da professora acerca Brinquedoteca

Assim que iniciamos a entrevista com a professora Larissa e indagamos a respeito da
Brinquedoteca na creche a primeira questão que apareceu foi a respeito de existência da lousa
digital: “Como nós temos várias salas, ao meu ver ela ficou um pouco ... a função dela ficou
um pouco de lado. Porque na Brinquedoteca nós temos a tela, o vídeo, então todas as salas
utilizam muito mais para o vídeo” (Entrevista com a professora Larissa, em 23.09.2015)134. Na
sequência da entrevista, a professora Larissa ressalta que na creche Verde a “Brinquedoteca não
tem assim a função de brincar, de ficar naquele espaço e você brincar com as crianças”
A professora Larissa optou em retirar os brinquedos e jogos da Brinquedoteca e
disponibilizá-los através de “cantos na sala mesmo, né? Por que tem os materiais e então se
pede os cantos. Tem o canto das pecinhas, o canto das massinhas, ...”. Não veríamos problema
nesta dinâmica adota pela professora Larissa se estes cantos ficassem permanentemente
disponíveis na sala de referência. Mas segundo ela isso não é possível, pois “[...] a gente tem
que colocar os colchões. Eles dormem na sala, então não tem como deixar. Então eles brincam,
aí termina o tempo da brincadeira e a gente guarda”.
Na verdade, estes brinquedos, após serem usados, podem ser guardados ou podem
retornar para a Brinquedoteca, conforme revelado para professora Larissa: “Por exemplo, uma
133

Entrevista com a coordenadora pedagógica Solange, em 18.09.2015.

134
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monitora que está no Maternal pega um brinquedo. Se obviamente ela não está utilizando, eu
quero o brinquedo. Então vou lá na sala dela e pego. É livre acesso assim. Alguns obviamente
ficam nas salas para ficar mais fácil. Mas o que está lá na Brinquedoteca a gente pega e depois
devolve”. Os brinquedos disponíveis na sala de referência “são os blocos de montar. É mais de
montar mesmo. Também tem as massinhas, tem as bonecas e tem as reciclagens que eles
adoram”.
Durante a pesquisa nas creches Amarela e Azul muitas vezes apareciam reclamações a
respeito da falta de brinquedos, justificando a presença da Brinquedoteca. Contudo, na creche
Verde causou-nos estranheza essa ausência de queixas a respeito da falta destes materiais
lúdicos. A própria professora Larissa parece ser bastante tolerante a essa situação de falta de
brinquedos, conformando-se em buscá-los em outra sala ou na Brinquedoteca.
Barbosa (2012, p.162) entende que “[...] as crianças pequenas conseguem divertir-se e
aprender com os poucos materiais existentes na sala; afinal o mundo parece sempre um lugar
excitante para as crianças pequenas”. Entretanto, a pesquisadora faz uma ressalva ao afirmar,
com base nos estudos realizados por Bruner (1996, 1997) e Goldschmied (1998), que “[...] a
educação nessa faixa etária, ocorre, principalmente, pelo tipo de experiências que as crianças
realizam, pelo tipo de relação que estabelecem com outras crianças e adultos, pela diversidade
do ambiente e dos materiais disponíveis”. Essa afirmação de Barbosa (2012) nos faz refletir
quais seriam os motivos para que a professora Larissa (e demais profissionais da creche Verde)
não sentirem e nem reclamarem a falta de brinquedos e jogos. Estariam elas conformadas,
acostumadas com uma creche pobre de materiais, entendendo que qualquer coisa para brincar
já é o suficiente?
A existência de um amplo repertório de materiais escolhidos pelos
educadores, adequados às crianças, é um elemento que pode ampliar a
variedade das atividades das rotinas, dar tranquilidade ao educador para poder
criar novas ações e não repeti-las, fazer como que as crianças possam estar
mais envolvidas nas ações, realizando brincadeiras coletivas e individuais.
(BARBOSA, 2012, p. 164).

Ao questionarmos a professora Larissa a respeito de sua preferência, entre ter os
brinquedos disponíveis na sala de referência ou na Brinquedoteca, surpreendentemente ela
respondeu que “optaria pela Brinquedoteca, pois poderia estar saindo de um ambiente e
entrando em outro. Pois eu vejo que eles são muito enraizados na sala deles. Eles não querem
muitas vezes sair, por que eles sentem que a sala é o porto seguro deles. E assim a Brinquedoteca
seria uma válvula de escape, um outro mundo com outras coisas, com outras fantasias”.
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Chama nossa atenção essa fala da professora Larissa que atribuiu a sala de referência a
função de “porto seguro”. Por isso questionamos: A sala de referência deveria servir como
“porto seguro” ou a creche – como um todo - deveria ter essa função na vida da criança pequena,
já que ela passa boa tarde do seu dia nesta instituição? Ainda: A sala de referência se tornou um
porto seguro para proteger as crianças do que ou de quem? Não deveria a criança pequena sentir
confiança de transitar e permanecer nos diferentes espaços da creche? Não deveria a criança
pequena sentir confiança para estabelecer relações com outras crianças e outros adultos que
fazem parte do universo da creche? Deveria a criança pequena fincar raízes na sala de referência
ou esta deveria funcionar de fato como o nome já diz, ou seja, como referência? Por fim: Será
que as crianças “criam raízes” na sala de referência pois os demais espaços da creche Verde são
ainda mais desprovidos de brinquedos, jogos e materiais lúdicos?
Embora esta situação seja tolerada pela professora Larissa, ela sugere que esta incomoda
a coordenadora pedagógica Solange: “Porque assim, a Solange como coordenadora, ela às vezes
tem vontade de colocar coisas na Brinquedoteca que muitas vezes aparece nos livros. Por
exemplo, aquele pano que a gente coloca no teto para a gente estar brincando. E também outras
coisas para estar incrementando a Brinquedoteca”.
Talvez a professora Larissa tolere a falta de brinquedos na Brinquedoteca pois esta foi
uma decisão unilateral tomada pela coordenadora pedagógica Solange; e também por não ter
criado qualquer tipo de compromisso ou vínculo com este espaço é provável que tenha optado
em atribuir aspectos da organização também como responsabilidade desta profissional.
Entendemos que esta organização dos ambientes de educação e dos cuidados coletivos
não caberia somente para a coordenadora pedagógica ou somente para alguns profissionais que
atuam na creche. Trata-se de um projeto coletivo e que deveria envolver o corpo diretivo da
creche, professoras, monitoras, ADE´s, crianças e seus familiares. Como a organização do
ambiente funciona como revelador do projeto educacional da creche, traduz uma maneira de
como a infância é compreendida, percebida, como o desenvolvimento infantil é interpretado e
qual o papel, a função do educador, questionamos: O que revela a presença de uma
Brinquedoteca na creche? O que revela salas, corredores e espaços vazios, desprovidos de
brinquedos, jogos e de produções das crianças? O que revela a ausência de ambientes
estruturados para as crianças brincarem? Que pedagogia da Educação Infantil está sendo
construída em uma creche que não favorece encontros entre as crianças, entre as crianças e os
adultos (incluindo aqui seus familiares)? Quais experiências estão sendo proporcionadas para
que as crianças adquiram autonomia e independência?
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8.3.4.2 Perspectiva das monitoras acerca Brinquedoteca

Diferentemente da professora Larissa que pouco utiliza a Brinquedoteca, a monitora
Patrícia aprecia este espaço pois “[...] quando a gente coloca eles lá, eles brincam muito. Eles
fazem isso e aquilo, brincam, choram, correm. Então eu acho que é o momento ali deles”
(Entrevista com a monitora Patrícia, em 30.09.2015). Esta visão também é compartilhada pela
monitora Júlia que considera a Brinquedoteca “um ambiente bom para as crianças brincarem.
Porque assim, muitas das vezes eles enjoam do dia-a-dia dentro da sala, então só de mudar o
ambiente é uma coisa diferente para eles” (Entrevista com a monitora Júlia, em 30.09.2015)135.
Além das crianças “[...] enjoarem” de ficarem todos os dias na sala, para a monitora
Patrícia há outro aspecto que reforça a importância da Brinquedoteca dentro da creche. Segundo
ela, a ida até a Brinquedoteca “é o momento de eles brincarem, porque na sala tem outras
atividades” (Patrícia). Embora para a criança pequena a brincadeira seja sua atividade principal
ou atividade predominante, entendemos que muitas nas vezes na creche Verde se priorizam
outras atividades que os adultos consideram mais importantes. Por isso, no dia-a-dia há
situações como esta descrita pela monitora Júlia: “Às vezes, quando a gente sai do café, eles já
querem ir para a Brinquedoteca. Se deixar, todo dia eles querem ir para lá”.
As crianças até podem expressar o desejo de frequentarem todos os dias a
Brinquedoteca, mas é preciso lembrar que há um cronograma de utilização dos espaços e que
este deve ser respeitado. Segundo Barbosa (2012), este uso constante de uma rotina (única,
padronizada, indiscutível) também pode funcionar como “instrumentos de controle” (p.183),
no sentido de que “[...] todos na instituição conhecem as rotinas e, com isso controlam a vida
de todos” (p. 183). Em termos práticos, isso quer dizer que na creche, a monitora não apenas
sabe seu horário de ir para a Brinquedoteca, mas também sabe o horário das demais, agindo,
muitas vezes, no sentido de fiscalizá-las, inclusive denunciando quando tudo não está
funcionando de acordo com o cronograma. É preciso que tanto as crianças quanto os adultos se
encaixem neste modelo de controle, devendo estes serem muito mais aceitos do que
compreendidos.
Enquanto a Brinquedoteca é vista como “[...] um local muito gostoso e prazeroso para
as crianças, onde eles se desenvolvem”, na sala de referência serão oferecidas outras atividades
e também o brincar dirigido: “Na sala eu prefiro o brincar dirigido. Por que assim, na sala eu
sento, eu faço uma brincadeira lá com eles. Vou trocando e eles vão fazendo a mesma coisa.
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Então na sala eu acho que você consegue fazer o brincar dirigido, porque não tem tantos
brinquedos. Assim então você consegue fazer uma atividade dirigida naquele momento”
(Patrícia).
A questão da falta de brinquedos já é sabida, mas há outro aspecto desta fala da monitora
Larissa que revela uma demanda latente na Educação Infantil. Há uma discussão sobre as
creches e pré-escolas serem ou não instituições escolares: estamos vivendo no Brasil “um
período de transição, no qual se está passando uma perspectiva de educação para uma de
escolarização”:
Para desempenhar esse papel de transformar as crianças em alunos, as escolas
infantis utilizam-se de rituais – cerimônias, castigos, imagem de condutas,
modos valorizados de ser e proceder – que relacionam os indivíduos com a
ordem social do grupo, criando um repertório de ações compartilhadas com
todos, que dá o sentimento de pertencimento e de coesão ao grupo.
(BARBOSA, 2012, p. 191)

Como grande parte destes rituais é decidida pelo adulto, vemos que há na creche Verde
repetições que se fazem cotidianamente e que agem diretamente sobre a criança pequena, sobre
seus desejos, vontades e quereres. Muitas das vezes essas repetições são pobres em significado,
sem desafio para a criança pequena ou acontecem em um curto espaço de tempo. Como
exemplo, tomemos a fala da monitora Júlia, ao contar sobre o planejamento das atividades para
sua turma de crianças: “A gente escreve lá o que vai fazer. As vezes vai brincar na piscina de
bolinhas, então conta as bolinhas. Vai subir os degraus dos espumados, conta dos degraus. E
assim, essas coisinhas”.
São essas “coisinhas”, as atividades que as crianças são submetidas, que precisam
constantemente de revisão, que merecem reflexão por parte do adulto. É possível as crianças da
turma da monitora Júlia, a cada uso que fizerem da piscina de bolinha, sempre contarem as
bolinhas? Ou sempre que usarem uma escada as crianças deverão contar os degraus? Esse tipo
de atividade tem algum sentido ou significado para a criança pequena? Não seriam as
brincadeiras, o teatro, a dança, a música, os passeios, os desenhos, as colagens, as negociações,
elementos fundamentais que as crianças deveriam vivenciar no dia-a-dia da creche? Quais
marcas as monitoras estão deixando na vida das crianças? E quais marcas as crianças estão
deixando na creche Verde?
Uma marca em comum que há no trabalho das monitoras Júlia e Patrícia é a necessidade
de controlar o movimento das crianças, reforçando um brincar que na sala de referência deve
acontecer sentado, quieto. Segundo a monitora Júlia: “Na sala a gente coloca os brinquedos
para eles. Tipo: “Ah, hoje a gente vai brincar de boneca, de panelinha”. Então coloca todos
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sentadinhos no chão. “Senta lá que a tia vai dar o brinquedo”. E aí a gente dá”. A monitora
Patrícia também revelou essa mesma prática ao afirmar durante a entrevista que: “Na sala sim,
a gente coloca brinquedos, eles sentam e ficam brincando”. Entendemos que esta fala das duas
monitoras revela “práticas educativas que são baseadas no controle, regulação e normatização
dos corpos infantis” (FINCO; OLIVEIRA, 2011, p.57).
Parece que práticas normativas e disciplinares existentes na escola de Ensino
Fundamental tem contagiado as práticas da Educação Infantil. Pode não haver a fileira de mesas
e cadeiras, mas as crianças precisam estar todas sentadas para aguardarem a distribuição dos
brinquedos. Esta prática carrega como marca a individualização, o isolamento dos corpos, a
ausência de inciativa, de independência, de tomada de decisão por parte da criança pequena.
Mas se na sala de referência as monitoras assumem esta prática, na Brinquedoteca ocorre
o inverso; há nesse espaço uma marca de liberdade: “Porque eu acho que as crianças, elas
percebem que a gente deixou elas livres. Elas ficam até assim, parecendo passarinho voando.
A gente abre a porta da Brinquedoteca e eles até respiram, fazem assim (som da respiração). E
vai. Eu acho que na Brinquedoteca foge um pouco, a criança brinca e explora tudo. “Você quer
esse aqui? Tá bom!” Você vai lá e põe para brincar. Então eu acho que eles ficam meio assim...
Para mim eles estão no momento deles em êxtase, porque eles entram assim e adoram a parte
do a vontade, do livre” (Patrícia).
De fato, a Brinquedoteca tem como marca principal o brincar livre, mas seria esse o
motivo para inclui-la na creche? Para garantir o brincar livre precisamos que ela exista dentro
da creche? O brincar livre não seria um direito da criança pequena? Não estaria este direito
sendo colocado em segundo plano devido à falta de brinquedos na creche Verde?
Assim como ocorreu na entrevista com a professora Larissa, a monitora Júlia também
tolera a falta de brinquedos, afirmando que a creche Verde “deixa a desejar nessa parte de
brinquedos. Mas a gente se vira com o que tem. Dá um jeitinho”. Esse “jeitinho” que a monitora
Júlia fala e dado através do uso de sucatas, como “potinhos assim de xampu e condicionador,
lencinho. Tudo que eles vão usando invés de jogar fora a gente lava e higieniza e dá para eles
brincarem” (Entrevista com a monitora Júlia, em 30.09.2015).
Para Rosemberg (2003) essa insuficiência de recursos (como os jogos e brinquedos, por
exemplo) pode ser considerada resultante “da posição inferior que a criança pequena ocupa na
hierarquia social, traduzindo-se na opção de prioridades políticas e sociais de que o custo de
sua manutenção no sistema de ensino seja inferior ao dos demais níveis educacionais” (p.60)
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Resultante ou não devido à falta de brinquedos, a presença da Brinquedoteca na creche
Verde parece não incomodar as monitoras. Na verdade, o que as incomoda é mais uma questão
de falta de espaço, do que a falta de materiais lúdicos. Para a monitora Patrícia, “[...] o espaço
é o maior vilão. Porque se tivesse um bom espaço eu tenho certeza que a Brinquedoteca ficaria
organizada. Eu acho que teria que ter os cantinhos adaptados, cantinho da cozinha e aí a gente
pegava a turminha e ia no cantinho da cozinha. Cantinho do encaixe, cantinho da boneca,
cantinho da fantasia... Então eu acho que por conta do espaço somos impossibilitados de
desfrutar um pouquinho da Brinquedoteca”.
Embora a creche como um todo devesse promover um ambiente desafiador, de aventura,
de descobertas, de aprendizagens, de aventuras para a criança pequena, esta fala da monitora
Patrícia revela somente a preocupação em organizar um espaço adequado para a Brinquedoteca,
desconsiderando que a sala de referência também poderia oferecer todas essas possibilidades
para as crianças. Quando questionadas se as duas monitoras preferiam ter brinquedos e jogos
disponíveis na sala ou na Brinquedoteca, foram taxativas ao afirmar que preferem a
Brinquedoteca, mesmo não sendo acessível todos os dias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, são poucas as Brinquedotecas que se assemelham àquelas que encontramos
no cenário internacional, que combinam o empréstimo de brinquedos e jogos com o brincar
livre, prazeroso e recreativo. Segundo Kishimoto (2009; 2012), em nosso país temos como
tradição encontrar Brinquedotecas instaladas em instituições de educação como creches, préescolas e escolas que, muitas das vezes, têm como objetivos suprir a falta de materiais lúdicos
ou ensinar algum conteúdo principalmente ligado ao Ensino Fundamental.
Provavelmente, a incorporação da Brinquedoteca pelas creches, pré-escolas e escolas
ocorreu por, segundo Roucous (1997), não estar amparada legalmente ou ligada a um
organismo oficial superior que define seu funcionamento. Ou seja, não há documentos oficiais
que precisem seus objetivos, funções e caraterísticas, o que torna sua identidade bastante
vulnerável. Durante a realização desta pesquisa, foi possível verificar que quando a
Brinquedoteca se encontra instalada na creche, ela sofre adaptações para se adequar ao cenário
da Educação Infantil.
As observações e as entrevistas realizadas demonstram que, para compreendermos
nosso problema de pesquisa, precisamos deixar de vê-lo isoladamente. Isso quer dizer que a
instalação de Brinquedotecas em creches públicas do município de Indaiatuba está interrelacionada a outros diferentes problemas como a existência de profissionais com baixa
escolaridade ou sem formação, sem tempo e sem materiais; baixo nível de compreensão a
respeito do brincar, da infância e do seu desenvolvimento; ausência de compreensão a respeito
do que é uma Brinquedoteca, seus objetivos e função; ausência de gestão democrática (ausência
de participação dos profissionais, das famílias e comunidade); desarticulação entre o discurso
das equipes técnicas e as práticas das professoras, monitoras e ADE’s; baixo nível de
compreensão a respeito da especificidade da educação da criança pequena; tensão entre a
escolarização precoce e o modelo centrado no desenvolvimento integral da criança
(preocupação em preparar a criança para etapas posteriores da educação).
Certamente, tudo aquilo que está relacionado à instalação da Brinquedoteca é
consequência de algo que já estava em processo nas creches pesquisadas. Motomura (1996) nos
provoca a pensar deste modo a partir de indagações inscritas no prefácio do livro “A Teia da
Vida, de Frijot Capra:
Não seria a realidade visível um instantâneo do processo da vida? O que está
ocorrendo neste exato momento não seria consequência de algo que já está em
processo? E esse processo não irá continuar gerando ainda outras
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consequências, ou seja, uma sucessão de outros instantes, encadeados e
conectados entre si? (MOTOMURA, 1996, p.2015)

Estes questionamentos nos provocam a desancorarmos “do fragmentário e do
mecânico”, para enxergarmos a instalação de Brinquedotecas nas creches de forma
interconectada, interdependente e interligada, “[...] numa vasta e intrincada rede de relações, a
teia da vida” (CAPRA, 1996, p. 231). A existência das Brinquedotecas se relaciona a toda a
dinâmica das creches Amarela, Azul e Verde, no sentido de que todas se retroalimentam.
Com exceção da creche Amarela, da qual não obtivemos o ano exato de criação, tanto
as creches Azul e Verde foram criadas em períodos próximos (2011 e 2013, respectivamente).
Também no ano de 2013, no mês de junho, iniciaram-se as discussões para elaboração do Plano
Municipal de Educação de Indaiatuba136 (Decênio 2014-2024). Somente em junho de 2015, o
PMEI foi aprovado, tendo como uma de suas metas para a Educação Infantil “[...] estimular a
criação de espaços lúdicos e atraentes no ambiente escolar, de acordo com os Referenciais
Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e outros
documentos equivalentes” (INDAIATUBA, 2015, p.106).
Embora o PMEI tenha sido aprovado após a instalação das Brinquedotecas nas creches
pesquisadas, entendemos que ele pode reforçar ainda mais a ideia de que a sua presença em
instituições de Educação Infantil é pertinente, vista como mais um espaço lúdico a ser oferecido
para a criança pequena. Contudo, ao falarmos da creche, nosso entendimento é que todos os
espaços desta instituição deveriam ser espaços “de vida e interação” (WAJSKOP, 1999, p. 27),
flexíveis, democráticos, vivos e focados no protagonismo da criança.
O espaço na Instituição de Educação Infantil deve propiciar condições para
que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e
aprendizagem. Para tanto é preciso que o espaço seja versátil e permeável à
sua ação, sujeito a modificações propostas pelas crianças e pelos professores
em função das ações desenvolvidas (BRASIL, 1998, p.69).

Segundo Oliveira-Formosinho (2006), vários modelos pedagógicos demonstraram
preocupação com a arquitetura do espaço educacional:
Este ambiente, proposto por Maria Montessori, os modelos arquitetônicos
froeblianos, a integração dos espaços educativos interiores e exteriores de
Margaret Macmillan, a pedagogia da escuta de Reggio Emilia são somente
alguns exemplos que falam da importância do contexto físico, do espaço e da
arquitetura da sala de atividades, do espaço de recreio, da escola e do espaço
envolvente. Esses elementos são importantes para criar outra visão da criança
e do professor, do ensinar e do aprender. (p.23).

136

Plano Municipal de Educação de Indaiatuba: PMEI.
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Embora Oliveira-Formosinho (2006) assuma que o espaço físico tenha uma
pedagogicidade indiscutível, para a pesquisadora ele não é suficiente para caracterizar um
contexto. Isso quer dizer que, para Oliveira- Formosinho (2006), “[...] um conjunto de salas de
aula não é necessariamente uma escola” (p.23), pois um contexto físico, por si só, não faz uma
escola, dado que para que “[...] um edifício escolar seja uma escola, são necessárias diversas
condições. Uma escola é um contexto social constituído por atores que partilham metas e
memórias, por indivíduos em interdependência com o contexto que constroem intencionalidade
educativa” (OLIVEIRA- FORMOSINHO, 2006, p. 24).
Ousamos parafrasear esta fala de Oliveira-Formosinho (2006) para afirmar que um
conjunto de brinquedos alocados em uma sala não é, necessariamente, uma Brinquedoteca, pois
um contexto físico por si só não a constitui. Entendemos, sem dúvida, que esse é o maior
equívoco que vem ocorrendo nas creches Amarela, Azul e Verde: a falta de compreensão a
respeito do que é uma Brinquedoteca, sua função e objetivos.
Embora nas três instituições pesquisadas houvesse o desejo ou a tentativa de se adequar
aos propósitos da Brinquedoteca, precisamos reforçar que esta instituição deve ser vista como
uma alternativa adequada para a realização da educação informal, assegurando o direito de
brincar livremente, colocando à disposição de seus usuários uma coleção de brinquedos e jogos
que podem ser utilizados no mesmo local, ou serem emprestados.
A Brinquedoteca é um espaço informal de convivência e socialização, oferecendo às
crianças (e demais usuários) a possibilidade de escolher, manusear, dialogar com diferentes
brinquedos, jogos e materiais lúdicos diversos, brincar livremente, interagir com outras
crianças, pais, familiares de demais públicos, desenvolver (ou adquirir) uma perspectiva mais
coletiva e menos individualista, descobrir (ou redescobrir) o prazer de pais e filhos (netos e
avós ou crianças e seus familiares) fazerem coisas em conjunto. Ademais, a Brinquedoteca não
possui objetivos explícitos relacionados à educação, nem a formalidade ou, até mesmo, caráter
estruturado como, por exemplo, uma creche possui. A Brinquedotecas assentam seus objetivos
em promover o direito universal da criança brincar, principalmente dando oportunidade e
igualdade ao acesso aos jogos, brinquedos e atividades lúdicas diversas.
Outro aspecto revelado durante a pesquisa de campo é que, nas três creches, o formato
de funcionamento adotado é o mesmo, com a existência do cronograma com dias da semana e
horários definidos para sua frequência. Durante as entrevistas, foi possível constatar um
discurso que afirma que a presença da Brinquedoteca aumenta a possibilidade da criança
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brincar, porém verificamos que sua existência aumenta a regulamentação do seu uso pelo
adulto, único responsável por definir os dias e horários para sua utilização.
Embora as três creches pesquisadas tenham um cronograma de utilização da
Brinquedoteca, a creche Amarela mostrou uma situação bem específica, pois o espaço
denominado Brinquedoteca não oferece qualquer condição para as crianças utilizarem este
espaço para brincar (como já foi explicado anteriormente, a Brinquedoteca divide espaço com
geladeira, máquina de costura, mesa de café dos funcionários). Já as creches Azul e Verde têm
uma sala reservada para que as crianças possam frequentar a Brinquedoteca 1 (uma) ou 2
(vezes) na semana, por um tempo médio de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos.
Entendemos que esse tempo tão delimitado reforça os equívocos quanto aos eixos
norteadores da prática pedagógica para Educação Infantil (interações e brincadeiras), pois uma
das maneiras para ajudar a criança compreender uma determinada experiência é fornecendolhe longos períodos de tempo brincando (com brinquedos, jogos e materiais variados) para que
permaneça profundamente envolvida, inicialmente fazendo suas próprias narrativas ou,
simplesmente, fazendo aquilo que deseja.
Elas precisam de tempo para decidir do que querem brincar, como querem brincar, como
irão montar os blocos (Somente empilhar? Montar uma torre? Fazer um castelo?), o que irão
fazer com as bonecas (Trocar as roupas ou as fraldas? Levar para passear? Dar comidinha?),
com os carrinhos (Fazer uma pista de corrida?), com as fantasias (Ser uma bruxa ou superherói? Ser uma princesa ou um médico?) ou o que irão desenhar ou pintar (Um urso? Uma flor?
Sua família?). A criança necessita de tempo para criar, para inventar, para estruturar, para
construir seu imaginário e dar vida às suas brincadeiras.
Na medida em que elas têm tempo para criar seus próprios cenários de brincadeiras e
narrativas, as crianças passam a compreender e integrar, nas suas brincadeiras, aquilo que elas
também experimentam na vida, como o nascimento de um irmão, uma conversa entre os pais,
um passeio ao zoológico ou ao cinema. Isso quer dizer que, quando as crianças têm tempo para
brincar (repetindo, praticando, ensaiando), a brincadeira cresce em complexidade e em
qualidade.
Embora as três creches adotem o cronograma de atividades que limita ou reduz o tempo
das brincadeiras, durante as entrevistas, as monitoras, ADE´s, professoras e gestoras têm a
compreensão de que o brincar deve ser privilegiado na creche, visto como um direito da criança
pequena. Entretanto, segundo Moyles (2006), mesmo que a grande maioria de professoras
considere o brincar valioso, a maioria delas também indica, implicitamente, por suas atitudes,
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que o lugar que o brincar ocupa não é assim tão importante, sendo secundário em relação as
atividades que elas supervisionam e dirigem. Ou seja, embora as monitoras, ADE´s, professoras
declarem que estão comprometidas com suas afirmações a respeito do brincar, elas podem estar
sujeitos a pressões que subvertem suas intenções como falta de recursos, materiais e brinquedos,
muitas crianças por turma, falta de espaço para brincar ao ar livre (HURST, 2006).
Alem disso, mesmo que as monitoras, ADE´s, professoras repitam a todo o tempo para
as crianças “Vão brincar!”, muitas das vezes a linguagem empregada em uma tentativa de
encorajar que elas brinquem, há o risco de dar a impressão de que esta é uma atividade
desvalorizada, no sentido do brincar ser visto como algo que as crianças fazem para se
manterem ocupadas, enquanto os adultos estão ocupados em outro lugar, ou fazendo alguma
outra coisa. (CURTIS, 2006).
Durante as entrevistas também foi possível verificar que as profissionais agiam
conforme o cronograma e a rotina institucional que pouco valorizam o brincar e restringem
horários e espaços destinados ao lúdico (GUERRA, 2009). Segundo Barbosa (2006), a
presença do cronograma, muitas das vezes, acaba tornando-se uma camisa de força para a
execução de planejamentos mais flexíveis. Geralmente as atividades do cronograma são
definidas pelo tempo e não o contrário. O que importa é cumprir o previsto, o cronograma e os
horários. Entendemos que o grande problema do cronograma existente nas creches pesquisadas
reside na fragmentação, na falta de conexão entre uma atividade e outra.
Não podemos ignorar que a existência das Brinquedotecas também se relaciona com
presença, nas três creches pesquisadas, de profissionais com baixa escolaridade ou sem
formação e que, como consequência, não refletem sobre a prática junto às crianças (reflexão
aqui entendida como uma forma de pesquisar maneiras mais sensíveis de cuidar e de educar as
crianças) . Entendemos que falta, principalmente para as monitoras e ADE`s, o domínio de
conceitos, concepções e conhecimentos a respeito do brincar, da infância e do seu
desenvolvimento, da Educação Infantil, suas práticas, formas de gestão e supervisão para que
possam atuarem na promoção da aprendizagem, mas também do desenvolvimento das crianças.
As professoras, monitoras e ADE´s também demonstraram que há falta de entendimento
de como o brincar pode ser privilegiado na creche: ora pode ser livre, ora deve ser controlado
pelo adulto; ora deve ensinar algo, ora deve ser o “brincar pelo brincar”. Há falas que também
apontam que existe uma maneira correta de brincar, um único jeito que a criança deve brincar
– como se isso fosse possível!
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Entendemos que nas creches Amarela, Azul e Verde falta entendimento que o brincar é
“uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança; dá prazer, não
exige como condição um produto final; relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve
habilidades e introduz a criança no mundo imaginário.” (KISHIMOTO, 2010, p.01).
O brincar, para a criança, é a atividade principal do seu dia-a-dia, pois permite que ela
tenha poder de tomar decisões (Serei a fada ou serei a bruxa?), expressar seus sentimentos e
valores (“Eu sou o homem-aranha! Sou forte e corajoso!”), conhecer a si e aos outros (“Luiza
disse que não gosta do filme Frozen, mas eu amo a Elza!”), de expressar sua individualidade e
identidade, de repetir ações prazerosas (quantas vezes desejar!), de usar o corpo e os
movimentos (pulando, dançando, correndo, imitando e assim por diante), os sentidos (tocando,
cheirando, vendo, experimentando!), de partilhar, de solucionar problemas e também de criálos!.
É preciso desconstruir, nas creches Amarela, Azul e Verde, essa visão de oposição que
as professoras, monitoras e ADE`a estabeleceram entre o brincar livre e o dirigido. É preciso
pensar na criança inteira, que
[...] em sua subjetividade, aproveita a liberdade que tem para escolher um
brinquedo para brincar e a mediação do adulto ou de outra criança, para
aprender novas brincadeiras. A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa
aprender, por meio das interações com outras crianças e com os adultos. Ela
descobre, em contato com objetos e brinquedos, certas formas de uso desses
materiais. Observando outras crianças e as intervenções da professora, ela
aprende novas brincadeiras e suas regras. Depois que aprende, pode reproduzir
ou recriar novas brincadeiras. Assim, ela vai garantindo a circulação e
preservação da cultura lúdica. (KISHIMOTO, 2010, p.01-02).

A pesquisa de campo também revelou a necessidade que o adulto tem em conectar o
brincar a competências acadêmicas específicas que devem ser adquiridas em curto prazo (mas
que são pouco relevantes para o desenvolvimento infantil), subestimando a importância que o
brincar tem no desenvolvimento de uma ampla gama de competências que podem ser avaliadas
em um longo prazo. Para Kishimoto (2001, p.09), a desigualdade social que há no Brasil “[...]
trouxe a ansiedade na população em busca de ascensão social via escolarização, gerando uma
aceleração do aprendizado já na fase infantil. Nessa busca esquece-se a criança, sua forma
específica de aprendizagem e desenvolvimento”. Ao esquecer a criança, encurta-se a infância e
a mesma se torna um precoce aprendiz.
Dizer que a atividade infantil é lúdica, isto é, gratuita, não significa que ela
não atenda às necessidades do desenvolvimento. Embora “inútil”, fútil”, do
ponto de vista imediato, ela tem enorme importância a longo prazo. A
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necessidade de garantir espaço para o gesto “inútil” adquire enorme
importância. (KISHIMOTO, 2012, p. 115)

Assim como há, nas três creches pesquisadas, as atividades focadas em habilidades
acadêmicas (ou conteúdos escolares), há também aquelas que são preparatórias para o ingresso
na pré-escola ou no Ensino Fundamental. Mas por que na creche há esta preocupação? Para
Oliveira-Formosinho (2004) se exerce, na atualidade, uma pressão educativa que constrange o
tempo livre da infância e isso vem refletindo na atitude dos pais ou dos adultos que valorizam
e investem precocemente em atividades consideradas úteis para o futuro.
Parece-nos que o brincar livre, prazeroso, autônomo, no qual a criança tem liberdade de
tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas quase não é encontrado no quotidiano
das creches. Essa tendência de ocupar o tempo da criança com atividades preparatórias para
uma outra etapa de educação (pré-escola ou Ensino Fundamental) tem como consequência a
omissão do direito ao brincar no decorrer do seu processo de crescimento, além da falta de
reconhecimento da infância como uma categoria social.
Embora, na atualidade, a comunidade científica tenha dado destaque a essa nova visão
conceitual da infância, concebendo a criança como sujeito de direitos e com poder de
participação e decisão, durante as observações realizadas na Brinquedoteca foi possível
verificar que naquelas atividades planejadas pelo adulto as crianças recebiam mais suporte e
atenção. Já nas atividades lúdicas iniciadas pela própria criança, muitas das vezes, elas ficavam
sem suporte algum, já que monitoras, ADE´s e professoras agiam como simples espectadoras
das brincadeiras, sem oferecer qualquer tipo de suporte, as deixando à mercê de um brincar
pobre. Ocorre-nos que a mensagem que pode estar sendo passada para a criança é que algumas
atividades são mais importantes que outras, ou seja, que as atividades propostas pelos adultos
são mais importantes que as brincadeiras escolhidas pelas crianças (SANTER et al, 2007).
Não nos causa estranheza que, nas três creches pesquisadas, hajam equívocos e
confusões a respeito do brincar, pois mesmo que ele tenha recebido visibilidade em legislação
e documentos recentes, o conceito do termo “brincar” não aparece na documentação emitida
pelo governo. Conceituar o termo “brincar”, descrevê-lo e discuti-lo não é uma atividade fácil,
pois se trata de um termo demasiado complexo, mas é cada vez mais necessário que os
profissionais que atuam com crianças entrem em diálogo para compartilhar entendimentos e
termos que melhor descrevam as bases teóricas, os objetivos e os princípios de práticas de
qualidade (BODROVA, 2010).
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Outra questão que não podemos ignorar é o equívoco de pensar a Brinquedoteca como
um local para a guarda de jogos e brinquedos, com intuito de manter a ordem ou funcionando
como um “escape” para retirar a criança da sala de referência (que é desprovida de brinquedos),
para livrá-la do “tédio” de estar sempre no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, para
preencher os “tempos de espera” que há na creche, para “acalmar” aquelas crianças que são
consideradas muito “agitadas” ou também como sinônimo de “liberdade”, para fugir das salas
vazias, sem cor, sem forma, sem vida.
A pesquisa de campo também demonstrou outro equívoco em relação à Brinquedoteca,
atribuída a função de garantir a oferta de brinquedos e jogos variados para as crianças, mesmo
que ocorra em tempo reduzido. Isso quer dizer que, mesmo havendo a falta ou escassez de
brinquedos e jogos, a Brinquedoteca, ao reunir todos estes materiais garante, em alguns
momentos da jornada da criança na creche, seu acesso e, consequentemente, a garantia do
brincar. Em contrapartida, não podemos negar que, ao reunir todos os brinquedos e jogos no
mesmo espaço, a Brinquedoteca na creche também assume a função da guarda destes materiais,
desviando-se de sua maior função: ser uma guardiã do brincar. Também não podemos esquecer
que o princípio fundamental de uma Brinquedoteca é o de proporcionar um espaço com grande
diversidade de brinquedos e jogos, que se reflete em seu planejamento e organização para
atender às crianças que jogam ou que emprestam jogos e brinquedos, além de permitir
atividades recreativas, seja de cunho íntimo, solitário ou coletivo.
Durante as entrevistas, a questão da falta de brinquedos e jogos foi a justificativa mais
utilizada pelos diferentes profissionais para explicar a instalação da Brinquedoteca. Isso nos
leva a dois entendimentos: 1. É mais fácil justificar a presença da Brinquedoteca sob a ótica da
falta de brinquedos, do que assumir que há uma visão equivocada desta instituição dada,
principalmente, pela falta de saberes pedagógicos por parte dos profissionais que atuam com a
criança; e 2. A pouca ou a falta de reflexão por parte das professoras, monitoras e ADE´s a
respeito da Brinquedoteca reduz sua utilização a uma simples repetição mecânica de visitas
semanais em horários agendados.
Entendemos que a presença da Brinquedoteca também libera o profissional de repensar
os diferentes espaços lúdicos (principalmente a sala de referência), a sua organização para que
se torne um “segundo educador”:
Ao educador pedimos que crie espaço de participação para as crianças, o que
começa por criar um contexto que participe. Em um contexto que participa, a
estrutura, a organização, os recursos e as interações são pensados para criar
possibilidades múltiplas a fim de que a escuta ativa da criança tenha reais
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consequências
nos resultados
FORMOSINHO, 2006, p.26)

de

aprendizagem.

(OLIVEIRA-

Esta pesquisa também demonstrou que a prática de instalar Brinquedotecas no interior
de creches, revela o quanto estas duas instituições ainda são frágeis, tanto em seus objetivos,
quanto em suas funções e propósitos. Entendemos que não só a Brinquedoteca encontra
dificuldade em manter sua especificidade, mas o mesmo ocorre com a creche, daí sua
fragilidade. Essencialmente, percebemos durante as entrevistas, confusões entre os objetivos da
creche e os objetivos da escola do Ensino Fundamental – em determinados momentos, os
objetivos ligados à escola fundamental sobressaem aos da creche, pois há uma grande
preocupação no que diz respeito à capacidade de reconhecer letras e, consequentemente, ler e
escrever, conhecer números e, consequentemente, contar. Com isso, entendemos que nas
creches Amarela, Azul e Verde há uma prática e um olhar sobre a criança pequena onde, em
grande parte, ela é concebida como um “aluno-criança” e não como um ator social137. Pouco se
tem a dizer sobre a vida das crianças, mas há muito para dizer sobre os estudos da criança.
Assim, parece-nos que a creche não é um local onde ela viva (DEWEY, 2002).
A instalação de uma Brinquedoteca na creche pode estimular ainda mais essa visão de
“aluno-criança”, servindo como reforço para segregar ainda mais o brincar. Nas três creches
pesquisadas, o tempo de brincar foi abruptamente minimizado com a presença da
Brinquedoteca, principalmente em favor da aquisição de habilidade acadêmicas, preparatórias
para a pré-escola ou para o Ensino Fundamental. Isso quer dizer que, muitas das vezes, as
professoras, monitoras e ADE´s planejam atividades dentro de uma perspectiva futurista, ou
seja, preocupadas em preparar a criança para um futuro próximo ou remoto, dando pouca
relevância ao brincar na primeira infância. Nesse sentido, “[...] a educação para o brincar deu
lugar à educação pelo brincar e à educação para outras finalidades” (KISHIMOTO, 2001, p.11,
grifos da autora).

137

Segundo Corsaro (2002), a criança entendida enquanto ator social não reproduz simplesmente a cultura dos
adultos, mas também a reinterpretam, demonstrando uma maneira particular de ser, agir e de reagir, o que as
diferenciam do modo de ser dos adultos.
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ANEXOS
Tabela 1 – Relação das creches municipais de Indaiatuba
NOME DA CRECHE

CATEGORIA

N°

INÍCIO CRIANÇAS
1988
191
1988
174

1 Creche Dona Rosinha Candello
2 Creche Pingo de Gente

Municipal
Municipal

3 Creche Amiguinhos de Jesus

Municipal

1988

101

4 Creche José Balduíno de Campos

Municipal

1990

127

5 Creche Profª. Alice de Matos Wolf

Municipal

2000

102

6 Creche Profª. Esmeralda M. Paula

Municipal

2000

133

7 Creche Profª. Lourdes F. Pedro

Municipal

2001

229

8 Creche Morivaldo Antonio Morais

Municipal

2001

134

9 Creche Dr Jacomo Nazário

Municipal

2003

175

10 Creche Profª. Luciana C. Carneiro

Municipal

2003

208

Municipal
Municipal
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
M. Conveniada
Municipal
M. Conveniada
Municipal
Municipal
Municipal
M. Conveniada
Municipal
Municipal
Conveniada
Conveniada
Conveniada

2004
2004
2004
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2015
2015
1978
1999
2002

146
166
178
213
132
189
194
213
224
159
170
206
172
241
75
177
121
139
77
147
52
79
223
79
45

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Creche Profª. Joana Gurgel
Creche Prof. Galdino Lopes Chagas
Creche Profª. Martha Steiner Fruet
Creche Jorge Alves Brown
Creche Profª Francisca do Amaral
Creche Prof. Lauro Fonseca de Souza
Creche Maria Estella Amstalden
Creche do Complexo Nizio Vieira
Creche Profª. Maria das D. Tasca Mendes
Creche Profª. Vera Tosca M. Belluomini
Creche Profª. Ana Maria Pigatto
Creche Profª. Marina D. de Carvalho Macedo
Creche Beato José de Anchieta
Creche Profª. Silvia Lucia Silva Pinto
Creche Dalva Coltro Denny
Creche do Jardim dos Colibris - São Vicente
Creche Janette Vieira Vaqueiro
Creche Oswaldo Antonio Tuon
Creche José Pavani
Creche Antonio Frederico Ozanan
EMEB Cleonice Lemos Naressi
Creche Walda Maria Stocco Prandini
Casa da Criança Jesus de Nazaré
Creche Mãe Rainha
Creche Pedacinho do Céu

Fonte:
Plano
Municipal
de
Educação
de
Indaiatuba
(2015-2025).
Disponível
em:
http://www.educmunicipal.indaiatuba.sp.gov.br/shared/upload/z_outros/files/planomunicipalensino/plano_forma
tado_com_a_lei_aprovada_correto.pdf. Acesso em: 09 de outubro de 2015.
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Tabela 2 – Relação de pré-escolas municipais de Indaiatuba
N°

NOME DA ESCOLA

DEPENDÊNCIA

N° CRIANÇAS

1 Cleonice Lemos Naressi

Municipal

138

2 Galdino Augusto Lopes Chagas

Municipal

167

3 Janette Vieira Vaqueiro

Municipal

194

4 Joanna Gurgel

Municipal

139

5 Walda Maria Stocco Prandini

Municipal

271

6 Doardo Borsari

Municipal

91

7 Dom Ildefonso Stehele

Municipal

67

8 Elizabeth de L. Cardeal Sigrist

Municipal

178

9 Maria Cecília Ifanger

Municipal

62

10 Maria Ignez Pinezzi

Municipal

155

11 Maria Nazareth Pimentel

Municipal

41

12 Renata G. Brandão Anadão

Municipal

13 Sylvia T. de Camargo Sannazzaro

Municipal

68
56

14 Yolanda Steffen

Municipal

121

15 Arquimedes Prandini

Municipal

97

16 Elvira Maria Maffei
17 Escola Ambiental Bosque do Saber

Municipal

116

Municipal

54

18 Francisca Lucinda Bueno

Municipal

249

19 João Emílio Angelieri

Municipal

87

20 Maria Conceição Giacomini Bega

Municipal

130

21 Maria João de Campos

Municipal

139

22 Maria José de Campos

Municipal

213

23 Myioji Takahara

Municipal

104

24 Nizio Vieira Infantil

Municipal

501

25 Parque das Nações

Municipal

175

26 Patrocínia Robles Provenza

Municipal

472

27 Sinésia Martini

Municipal

104

28 Suely Terezinha Amstalden

Municipal

204

29 Vera Tosca Magnusson Belluomini

Municipal

133

Fonte:
Plano
Municipal
de
Educação
de
Indaiatuba
(2015-2025),
disponível
em:
http://www.educmunicipal.indaiatuba.sp.gov.br/shared/upload/z_outros/files/planomunicipalensino/plano_forma
tado_com_a_lei_aprovada_correto.pdf. Acesso em: 09 de outubro de 2015.
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Pedido de autorização para realização de pesquisa nas creches públicas de Indaiatuba.

Indaiatuba, 27 de maio de 2015.

Prezadas Supervisoras Pedagógicas da Rede Municipal de Educação Infantil de Indaiatuba

Me chamo Karina Cristiane Belz Garcia e sou aluna do Doutorado em Educação, na
Universidade de São Paulo (USP). Minha pesquisa refere-se as Brinquedotecas instaladas
em creches e pré-escolas públicas, tendo como principal objetivo compreender porque elas
foram instaladas no interior de instituições de Educação Infantil.
Para tanto, este meu contato tem como objetivo explicitar meu interesse em desenvolver esta
pesquisa nas creches e pré-escolas do município de Indaiatuba, além de solicitar
permissão/autorização desta Secretaria de Educação para a realização desta. Esclareço que
esta pesquisa de doutorado envolverá as seguintes ações:
1º- Realização de entrevistas com as supervisoras pedagógicas, coordenadoras pedagógicas,
diretoras e professoras de, no máximo, três instituições públicas de Educação Infantil que
possuem Brinquedoteca instalada em seu interior. Esclareço que estas entrevistas serão
gravadas. No entanto, manter-se-á sigilo das informações obtidas, assegurando a privacidade
dos sujeitos em volvidos na pesquisa, bem como seu anonimato.
2º- Consulta a proposta pedagógica de cada instituição e de diferentes documentos que
sinalizem como ocorre a utilização da Brinquedoteca, como por exemplo, os registros de
planejamento das professoras.
3º- Realização de observação direta nas instituições de Educação Infantil que possuem
Brinquedoteca, objetivando ver, in loco, como ocorre sua utilização. Saliento que estas
observações poderão ser, ocasionalmente, filmadas. Porém, as imagens geradas destas
filmagens serão utilizadas exclusivamente para a análise do pesquisador, não sendo
divulgadas com qualquer outra finalidade.
Esclareço que esta pesquisa de campo será realizada durante todo segundo de semestre de
2015, em no máximo três instituições de Educação Infantil públicas e que serão selecionadas
aleatoriamente pela pesquisadora em questão.
Caso o desenvolvimento desta pesquisa seja autorizado por esta Secretaria de Educação,
gostaria de ter inicialmente o acesso as seguintes informações:
Relação de instituições públicas de Educação Infantil de Indaiatuba que possuem
Brinquedotecas instaladas em seu interior (São as creches municipais que possuem
Brinquedotecas? São as Escolas Municipais de Educação Infantil que possuem
Brinquedotecas? Ou em ambas podemos encontrar Brinquedotecas instaladas em seu
interior?).
Nome e e-mail de contato (se possível) das Supervisoras Pedagógicas responsáveis pelas
creches e pré-escolas que possuem Brinquedotecas.
De posse destas informações, poderia dar início ao desenvolvimento desta pesquisa e iniciar
o agendamento de entrevistas e de visitas as instituições de Educação Infantil selecionadas.
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Caso seja necessário, antes da realização das entrevistas, encaminharei as perguntas para
as supervisoras pedagógicas, para que esta Secretaria de Educação tenha conhecimento
prévio das questões, assegurando assim a transparência desta pesquisa.
Também encaminho:

Declaração de matricula da USP, comprovando meu vínculo com a Universidade e indicando
o nome da minha professora orientadora, a professora Dra. Tizuko Morchida Kishimoto.
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que será entregue a cada profissional a ser
entrevistado, fornecendo maiores informações sobre o processo de pesquisa.
No aguardo de um aceite de meu pedido para o desenvolvimento da pesquisa, coloco-me a
disposição desta Secretaria de Educação para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

________________________________
Karina Cristiane Belz Garcia
E-mail: karinabelz@ifsp.edu.br
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) participante do estudo,

Considerando a Resolução CNS 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e as
determinações da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, temos o prazer de
convidá-lo(a) a participar da pesquisa intitulada “Brinquedoteca na creche: que espaço é
esse?”
O principal objetivo do estudo é compreender os motivos que levaram a instalação de
Brinquedotecas em creches públicas do município de Indaiatuba.
Para tanto, será necessário: (1) Realizar entrevistas com a diretoria de área – creche,
supervisoras pedagógicas, coordenadoras, diretoras e professoras, monitoras e auxiliares de
desenvolvimento educacional das creches selecionadas; (2) Realizar observações diretas nas
Brinquedotecas que se encontram instaladas em creches públicas de Indaiatuba; (3)
Consultar documentos institucionais, como projeto pedagógico e registros de planejamento
para utilização da Brinquedoteca pelas profissionais.
Salientamos que manter-se-á sigilo das informações obtidas, assegurando a
privacidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa, bem como seu anonimato. As informações
coletadas serão utilizadas exclusivamente para a análise da pesquisadora.
Informamos que não haverá despesas ou compensações financeiras relacionadas à
sua participação, havendo total e irrestrita liberdade de retirar seu consentimento durante
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.
Você terá garantia de acesso, em todos os momentos, a qualquer esclarecimento
pertinente ao estudo, para a solução de suas eventuais dúvidas.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que
uma será arquivada pela pesquisadora responsável e a outra será fornecida ao Sr. (a).
Certos de contarmos com a sua colaboração para a concretização desta investigação,
agradecemos antecipadamente a atenção dispensada e colocamo-nos à sua inteira
disposição para quaisquer esclarecimentos [e-mails: karinabelz@usp.br, telefone (19) 997602275].
Atenciosamente,
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__________________________________________
Karina Cristiane Belz Garcia

De acordo com o esclarecido, eu ___________________________________________,
RG _________________, aceito participar da pesquisa “Brinquedoteca na creche: que
espaço é esse?”, orientada pela professora Dra. Tizuko Morchida Kishimoto, e que tem como
pesquisadora responsável Karina Cristiane Belz Garcia, aluna da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo. Esclareço que estou devidamente informado(a) sobre a natureza
da pesquisa, objetivos propostos, metodologia empregada e benefícios previstos.

Nome: ________________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________
Assinatura do responsável: _______________________________________________
Indaiatuba, _____ de __________________ de 2015.

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar:

CEP – Comissão de Ética em Pesquisa - FEUSP
Faculdade de Educação da USP
Contato: Edinalva Candida Dias Intaschi
Telefone: 55 11 3091-3294 - E-mail: cep.fe@usp.br
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP
Concurso Público de Provas nº 01/2015
2.05 - Auxiliar de Desenvolvimento Educacional - Feminino
1 – Organizar a entrada e a saída de crianças, de acordo com orientações recebidas. 2 –
Acompanhar e zelar pelas crianças durante sua permanecia na Unidade Escolar, observando
condições de segurança, estado de saúde, comportamentos e outras características. 3 – Ministra
remédios conforme prescrição médica auxiliar no tratamento e conduzir a criança à Unidade de
Saúde, quando necessário até que os pais/responsáveis compareçam para o acompanhamento.
4 – Realizar curativos simples, em casos de emergência, utilizando noções de primeiros
socorros após estarem devidamente capacitados, a fim de propiciar aos pais e crianças um
ambiente tranquilo, afetivo e seguro. 5 – Desenvolver atividades de recreação e lazer através de
jogos e brincadeiras que venham resgatar aspectos culturais e estimular o desenvolvimento
integral das crianças. 6 – Planejar e organizar atividades lúdicas, com auxílio e orientação dos
Professores Gestores, Professores Coordenadores, propondo às crianças situações e atividades
que estimulem o desenvolvimento físico, da inteligência, da sociabilidade, da afetividade e da
moralidade. 7 – Acompanhar as crianças durante o sono, permanecendo no dormitório,
observando-as atentamente e procedendo a cuidados ou encaminhamentos que se fizerem
necessários. 8 – Favorecer o desenvolvimento da independência e autonomia em atividades de
vida diária e social no contexto escolar e nas atividades extraclasse, auxiliando a criança no que
for necessário como: a) Cuidado Pessoal: uso do sanitário, acompanhar e orientar a higiene
bucal e o desenvolvimento do hábito de escovação dos dentes realizando-o nas crianças mais
novas, fazer troca de fraldas, vestuário e banho sempre que necessário. Acompanhar e orientar
o aprendizado do controle do esfíncter e outros. b) Refeições: auxiliar o aluno em sua
alimentação, estimulando de forma prazerosa a construção de hábitos saudáveis e de higiene.
c) Locomoção: conduzir o aluno que faz uso de cadeira de rodas e/ou dificuldades motoras aos
diferentes espaços físicos, realizar a transposição do aluno para o sanitário, carteira escolar e
outros. 9 – Responsabilizar-se pela higiene das salas, dos utensílios e brinquedos solicitando
auxilio para esta tarefa sempre que necessário. 10 – Colaborar na realização de festividades
cívicas e nos eventos comemorativos. 11 – Compreender e respeitar as características gerais e
possibilidades das crianças da faixa etária trabalhada, com atitudes de paciência, bom senso,
cuidados e orientação. 12 – Reconhecer e respeitar as características individuais de cada
criança, para estimular cada uma delas segundo duas necessidades e também entender e
trabalhar o grupo como um todo. 13 – Na perspectivada Educação Inclusiva, além das
atribuições já especificadas, atuar diretamente com o(s) aluno (s) com deficiência com grave
comprometimento, matriculados Mem todos os níveis da Educação Básica compreendidos na
Rede Municipal de Ensino, para acompanhamento das habilidades de vida diária, contribuindo
para a sua interação e socialização com os pares. 14 – Promover a inclusão do(s) aluno (s) com
deficiência, auxiliando-os no seu desenvolvimento, nas questões de vida diária, na sala de aula,
no ambiente escolar e, quando necessário, no transporte escolar. 15 – Acompanhar o(s) aluno(s)
com o comportamento inadaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas sob a orientação
do professor e/ou outros técnicos. 16 – Cumprir a carga horária e aplicar junto ao(s) aluno(s)
com deficiência, as atividades em sala de aula ou externas promovidas pelo professor da turma
ou por professores de outras áreas que atuam junto à turma. 17 – Ter conhecimento do
planejamento das atividades programadas pelo professor da turma regular. 18 – Promover em
conjunto com o professor Docente, o avanço continuo das habilidades do(s) aluno(s) com
deficiência, através da utilização e organização de atividades pedagógicas a AVD (Atividades
de Vida Diária). 19 – Atuar como mediador do processo de ensino/aprendizagem,
acompanhando o (s) aluno (s) nas atividades escolares, seguindo as orientações recebidas do(s)
professor (es) Docente(s) ou, ainda, outros técnicos, contribuindo na aquisição de
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conhecimentos. 20 – Buscar conhecimentos na área da Educação Especial com ênfase na
deficiência apresentada pelo(s) aluno(s) com deficiência, matriculado(s) na escola. 21 –
Reconhecer e respeitar as características individuais de cada aluno com deficiência ou seu
acompanhamento, estimulando e trabalhando para sua inclusão em tosas as propostas de
atividades escolares. 22 – Auxiliar o professor Docente da Educação Infantil ou Ensino
Fundamental, no que diz respeito à inclusão, promovendo a aprendizagem do(s) aluno(s) com
deficiência com grave comprometimento e consequentemente aprendizagem coletiva da turma.
23 – Relatar os eventos, reuniões e estudos promovidos pela escola, quando solicitado pela
direção. 24 – Acompanhar e zelar pelo(s) aluno(s) com deficiência, durante todo o período de
permanência na escola, observando condições de segurança, estado de saúde, comportamentos
e outras características, mantendo o compromisso de relatar todo fato ocorrido ao Professor
Docente, aos Professores Gestores/Coordenadores e aos pais ou responsáveis através dos
mecanismos de comunicação adotados pela escola. 25 – Comunicar de maneira sucinta e clara
a rotina diária do aluno na escola, registrando-a adequadamente na agenda ou caderno de
comunicação com os pais, evitando linguagem que não reflita o caráter profissional dessa
comunicação. 26 – Acompanhar o(s) aluno(s) com deficiência, em caso de transferência, à nova
Unidade Escolar de destino do aluno transferido, caso a escola atual não possua outros alunos
com deficiência sob sua monitoria. 27 – Participar de eventos, reuniões e estudos promovidos
pela Unidade escolar, quando solicitado pela equipe gestora, bem como de formação continuada
e/ou reuniões organizadas pela Secretaria de Educação, diretamente ligadas à sua função ou que
visam o aprimoramento profissional. 28 – Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível
de complexidade, associadas ao cargo.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP
Concurso Público de Provas 001-2009
Monitor:
I. Organizar a entrada e saída de crianças, de acordo, com orientações recebidas;
II. Acompanhar e zelar pelas crianças durante sua permanência na creche observando condições
de segurança, estado de saúde, comportamento e outras características;
III. Ministrar, de acordo com autorização expressa dos pais e, prescrição médica, remédios além
de auxiliar no tratamento, bem como conduzir a criança às unidades de saúde quando
necessário;
IV. Realizar curativos simples, quando necessário e, em caso de emergência, utilizando noções
de primeiros socorros, a fim de propiciar aos pais e crianças um ambiente tranquilo, afetivo e
seguro;
V. Desenvolver atividades de recreação e lazer, através de jogos e brincadeiras que venham
resgatar aspectos culturais e estimular o desenvolvimento integral das crianças;
VI. Planejar e organizar atividades lúdicas, com auxílio e orientação dos Diretores e
Coordenadores, propondo às crianças situações e atividades que estimulem o desenvolvimento
físico, da inteligência, da sociabilidade, da afetividade e da moralidade;
VII. Reconhecer e respeitar as características individuais de cada criança, para estimular cada
uma delas segundo suas necessidades e também entender e trabalhar o grupo como um todo;
VIII. Acompanhar as crianças durante o sono, permanecendo no dormitório, observando-as
atentamente e procedendo a cuidados ou encaminhamentos que se fizerem necessários;
IX. Fazer as trocas de roupas, fraldas e banho das crianças sempre que necessário; X. Colaborar
na realização de festividades cívicas e nos eventos comemorativos; XI. Acompanhar as crianças
nos horários determinados das refeições, estimulando o prazer pela alimentação e a construção
gradativa de hábitos de higiene;
XII. Acompanhar e orientar a higiene bucal, realizando-a nas crianças mais novas; XIII.
Acompanhar e orientar o aprendizado do controle dos esfíncteres;
XIV. Compreender e respeitar as características gerais e possibilidades desta faixa etária com
atitudes de paciência, bom senso, cuidado e orientação;
XV. Responsabilizar-se pela higiene das salas, dos utensílios e brinquedos solicitando auxílio
para que esta tarefa sempre que necessário;
XVI. Participar dos cursos e estudos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação que
visam o aprimoramento profissional;
XVII. Executar outras atividades afins.
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Diário de campo
Data: 02 de setembro de 2015.
Local: Creche Amarela
Estou com as crianças da turma do Maternal I (2-3 anos de idade), acompanhando uma “aula”
da professora Denise. As crianças foram organizadas sentadas sobre o tatame: todas encostadas
na parede, formato de “L”, “perninha de índio”. A professora Denise encontra-se sentada em
uma (das três) cadeiras existentes na sala, de frente para a turma de crianças, contando uma
história de um livro chamado: “Boquinhas na fazenda”. Há duas monitoras na sala, mas elas
estão sentadas em outro canto da sala (nas outras duas cadeiras restantes), conversando entre
elas. Em nenhum momento elas participam ou auxiliam a professora Denise na contação de
histórias. Parece-me que agora “é o momento de a professora trabalhar um pouco”. As crianças
estão bem agitadas, acredito que seja minha presença na sala. No entanto, a professora Denise
ignora esse fato e segue contando a história sobre animais da fazenda. Aos poucos ela vai
perguntando, esperando resposta das crianças: “Como a vaca faz? Como o pato faz? Como o
cavalo faz? Como o cachorro faz? ” Terminada a história, a professora Denise apresenta os
brinquedos que ela trouxe da Brinquedoteca. Ela explica para as crianças que elas terão que
montar uma fazenda, com os animais e com as peças de montar, igual na história que ela acabou
de contar. Os brinquedos são variados: tem animais (gatos, cachorros, vaca, leão, dinossauro,
cavalo, etc.), cercados, casinhas e blocos de montar. A professora Denise espalha os brinquedos
no tatame e as crianças vão escolhendo os brinquedos e então, começam a brincar. Enquanto
as crianças vão escolhendo os brinquedos, a professora vai explicando como se monta uma
fazenda. No entanto, as crianças não estão preocupadas com isso, pois cada qual brinca do seu
jeito, criando seu próprio enredo. Algumas crianças preferem brincar sozinhas, outras preferem
em duplas e até em pequenos grupos. Durante a brincadeira, algumas crianças vão embora para
casa, pois os pais estão esperando na porta da sala. Aos poucos algumas crianças saem do
espaço restrito do tatame e procuram outros locais para brincar. Duas meninas sentam-se perto
da pilha de colchões. Elas brincam com dois patinhos e um telhado de uma casinha. Outro
menino brinca sozinho com três telhados das casinhas de montar. Tem uma menina que vem
até onde estou, com um prato descartável (destes de bolo de aniversário), com um lego dentro
e me oferece: “óóóóó, tia!” Então eu pergunto: “é comida? ” Ela responde: “aham”. Eu pego o
lego e faço de conta que estou comendo. Ela volta até o tatame, pega um dinossauro (que
deveria fazer parte da fazenda! - ???) e traz para me mostrar. Então ela diz: “é para guardar”.
Ela volta para o tatame e as crianças começam a guardar os brinquedos. De certa forma, todos
ajudam, recolhendo os brinquedos e os depositando dentro da caixa que vai voltar para a
Brinquedoteca. Passaram-se apenas 40 minutos do início da “aula” da professora Denise. Ela
pede que todas as crianças retornem ao tatame, sentem-se novamente, “perninha de índio”, pois
ela pretende começar uma nova atividade, antes delas terem que ir para o refeitório jantar. A
caixa de brinquedos vai parar em cima da pilha de colchoes, bem longe das mãozinhas das
crianças.
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