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1- Introdução
Trabalhando já há cerca de dez anos como professora de Educação Infantil, a
autonomia sempre foi foco de minha atenção e preocupação. Durante este período, ao
ministrar aulas em diferentes Redes de Ensino, tanto públicas como privadas, em municípios
distintos da Grande São Paulo, pude também comparar como diferentes Projetos Pedagógicos
delineavam a questão da autonomia e como isto era colocado em prática.
Foi na Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do Campo, onde trabalho há nove
anos, que me encantei por este assunto. Nas diferentes escolas pelas quais tive a oportunidade
de passar nesta Rede, a autonomia sempre era foco de preocupação em reuniões pedagógicas,
quando o grupo docente e a equipe gestora construíam o Projeto Político Pedagógico e, com
ele, a rotina da escola. Para isso, muitas vezes envolviam a equipe de apoio, para que todos os
funcionários entendessem e se sentissem atores das mudanças que aconteciam no refeitório,
biblioteca, sala de aula, ou em qualquer espaço, tanto em relação à aquisição de um mobiliário
novo como uma estufa de alimentos à altura das crianças para o refeitório, como
simplesmente colocar e conservar brinquedos em prateleiras baixas na sala de aula.
Por esses motivos, resolvi realizar a presente pesquisa na Rede Municipal de Ensino
de São Bernardo do Campo. Para tanto, encaminhei um pedido de autorização para a
Secretaria de Educação do referido município. Ainda no ano de 2005, obtive a licença
necessária para a realização da pesquisa, cuja autorização fornecida pela Secretaria de
Educação de São Bernardo do Campo encontra-se anexa ao final deste trabalho.
No entanto, inquietava-me o fato de, no período em que eu trabalhava em outro local sempre lecionei o dia todo, em escolas diferentes -, perceber que na maioria das vezes as
pessoas não conseguiam sequer visualizar algumas mudanças, ainda presas numa educação
que previa enormes tempos de espera, sem poder de decisão para as crianças e com
centralização total por parte dos professores. E por mais que alguém tentasse argumentar,
mostrar que era possível fazer diferente, sempre havia um grupo maior que discordava,
justificando-se muitas vezes pelo excessivo número de alunos por turma, pela escassez de
recursos da escola, pela falta de funcionários do quadro de apoio, ou qualquer outro motivo. É
evidente que os referidos aspectos são muito relevantes e acarretam enormes entraves para o
desenvolvimento da rotina escolar e, por isso mesmo, somados à ausência de novas
perspectivas, muitas vezes, acabavam por não permitir que as pessoas encontrassem
alternativas ou vislumbrassem novas possibilidades para a organização escolar.
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Com tudo isso em mente, resolvi dedicar-me a estudar de forma mais profunda a
questão da autonomia. Entrei em contato com os pressupostos piagetianos sobre o tema, bem
como com o trabalho de estudiosos que deram continuidade aos seus estudos, como foi o caso
de Kohlberg (1992) e também La Taille (2006). Neste último autor, encontrei aquilo que seria
a chave para a minha pesquisa: a relação entre cultura e autonomia. Assim, pude perceber que
o conceito de autonomia era algo muito mais amplo e complexo do que simplesmente criar
oportunidades na rotina escolar para que as crianças decidissem com qual material brincar ou
de quais alimentos preferiam servir-se.
Mediante tal quadro teórico, a hipótese que se configurou foi a de que a cultura
poderia se a porta de entrada de um vasto conteúdo, por meio do qual os alunos entrariam em
contato com diferentes formas de organização de vida, o que inclui valores e princípios
estabelecidos ao longo da história. Assim, vislumbrariam uma realidade inédita para eles,
fazendo comparações e análises, a partir de outros pontos de vista que não os seus, desta
forma tendo a possibilidade de descentrarem-se de si mesmos - capacidade que inclui um
grande esforço cognitivo do indivíduo e que ao mesmo tempo surge como elemento essencial
para a construção de sua autonomia.
Mesmo sabendo que as crianças da faixa etária sobre a qual se debruça esta pesquisa
ainda não possuem em sua plenitude a capacidade de descentração, apostamos que o ato de
fornecer esta possibilidade, mesmo que ainda não consigam aproveitá-la por completo,
proverá elementos para que a criança não se deixe dominar passivamente por um único ponto
de vista, o que lhe levaria a permanecer restrita a relações heterônomas.
Sendo assim, optei que a cultura viesse para a escola e para a pesquisa através dos pais
dos alunos e de suas brincadeiras e brinquedos de infância. Com isso, os familiares das
crianças poderiam participar efetivamente do processo pedagógico da escola de seus filhos,
dando-lhes conteúdo para discussões e análises, por meio de um contexto que poderia trazer
muitas novidades para as crianças.
É evidente que nesta escolha houve influência de minha primeira graduação realizada
na Universidade Metodista de São Paulo, Licenciatura e Bacharelado em Educação Física,
assim como do Curso de Pós Graduação “Latu Sensu” em Educação Física Escolar, que tive a
oportunidade de realizar entre os anos de 2004 e 2005, no Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas. Durante este último curso, tomei ciência do Grupo de
Pesquisa em Educação Física Escolar - CNPq/FEUSP, do qual passei a ser membro ainda no
ano de 2005.
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Portanto, é possível definir que esta pesquisa tem por objetivo descortinar
possibilidades de contribuir para a construção da autonomia dos alunos com base numa
relação de respeito mútuo tanto entre os próprios alunos como entre estes e sua respectiva
professora, a partir do contato com a “cultura corporal” (Neira e Nunes, 2006) daquela
comunidade. Com isso, torna-se possível contribuir com novas possibilidades àqueles
professores que já baseiam sua práxis pedagógica de forma a oferecer momentos nos quais os
alunos se autogovernem, fazendo suas próprias escolhas, bem como àqueles cuja ação
pedagógica ainda não vislumbra tais possibilidades, sendo uma forma viva de perceber como
realizar este trabalho em uma escola pública, numa sala de aula numerosa, com problemas e
desafios semelhantes aos encontrados por docentes quando se propõem a implementar
mudanças e fazer a diferença.
Neste contexto, comecei então a procurar uma professora que aceitasse participar do
meu trabalho. Acreditava que deveria ser alguém que já conseguisse em sua ação docente
dosar os momentos nos quais deveria impor-se de forma mais pontual frente aos alunos, de
modo a garantir a segurança do grupo, com situações as quais levassem os alunos a
resolverem conflitos por meio de negociações, colocando-se como mediadora deste processo,
e que tivesse ainda o desejo de continuar descobrindo diferentes possibilidades sobre a
autonomia e o cotidiano escolar.
Assim, a escolha da professora e da turma para a realização da pesquisa surgiu
valendo-se de um trabalho de campo de uma das disciplinas realizadas ao longo do curso de
pós-graduação, durante o qual foi possível perceber uma grande preocupação por parte da
docente tanto em deliberar com os alunos sobre o rumo de questões pedagógicas, acatando as
decisões obtidas, como em priorizar a resolução dos conflitos que surgiam por negociações
com o próprio corpo discente.
Ao ser convidada para a realização da pesquisa, a professora, embora muito lisonjeada
pelo convite, hesitou por um momento em trabalhar com a cultura corporal; preferia
desenvolver um projeto voltado a questões relacionadas à área de linguagem oral e escrita.
Vale destacar que a professora havia participado do “Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores”, curso semanal com duração de um ano e meio, fornecido pela Secretaria de
Educação do Município de São Bernardo do Campo. Além disso, as pressões relacionadas a
exigências sobre porcentagens de alunos alfabéticos ao final da turma de seis anos explicava
em grande parte o interesse da docente em focar-se nessa área.
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No entanto, após algumas conversas, embora demonstrasse estar ainda um tanto
insegura, a professora aceitou o desafio de trazer a cultura corporal patrimonial daquela
comunidade para dentro da escola.
Então, juntas, docente e pesquisadora, nos debruçamos sobre este que se configurou
no problema da pesquisa, que foi descobrir se e de que forma os alunos poderiam avançar em
relação à construção de sua autonomia a partir do contato com a cultura corporal de seus pais
no âmbito escolar, o que seria desencadeado por meio da pesquisa.
Desta forma, acredita-se que o presente trabalho tenha contribuído efetivamente para
que os alunos entrassem em contato com diversos elementos culturais, refletindo sobre
questões de gênero, urbanização, discriminação e outros aspectos essenciais ao exercício da
cidadania, que se constituem, como veremos ao longo do texto, em um dos principais pilares
não só da Educação Infantil, mas de toda Educação.
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2- Revisão de Literatura
A revisão de literatura trará os principais referencias teóricos que dão suporte a este
trabalho. Assim, serão abordados conceitos concernentes à autonomia, bem como a forma
como esta pode se relacionar ao currículo e à cultura no âmbito escolar, encontrando na
cultura corporal o foco mais específico desta pesquisa. Também será delineada a forma como
se pretende realizar este trabalho juntamente com os alunos, definindo-se para tanto as
principais implicações pedagógicas envolvidas neste processo.
2.1- Autonomia
Delinearemos aqui os pressupostos piagetianos que dão suporte para este trabalho,
analisando também como outros estudiosos aprofundaram suas pesquisas no tocante à
autonomia. Para isso, faz-se necessário contextualizar como a legislação brasileira e
especificamente a Rede de Ensino de São Bernardo do Campo, onde a presente pesquisa será
realizada, concebem este conceito.
2.1.1- Autonomia e a Rede de Ensino de São Bernardo do Campo
O presente trabalho foi desenvolvido em uma Escola de Educação Básica - quatro a
seis anos - da Rede Municipal de São Bernardo do Campo. Por isso, faz-se relevante
considerar a concepção de autonomia da citada Rede de Ensino. Recentemente, no ano de
2004, foi publicado o primeiro volume da Proposta Curricular deste Município, que articula a
autonomia a partir de três dimensões diferentes: autonomia do aluno, autonomia pedagógica e
autonomia administrativa.
Sobre autonomia pedagógica, considera-se o papel do professor na tomada de decisões
em relação aos rumos da ação pedagógica. De acordo com o citado documento, os docentes
devem construir o projeto pedagógico em função da realidade concreta na qual a escola e os
alunos estão inseridos.
Por sua vez, a autonomia administrativa vem trazer maior liberdade de ação para a
equipe gestora da escola gerir os recursos materiais, humanos e financeiros, sem ferir
evidentemente os princípios da legalidade.
Por fim, a autonomia do aluno é regida pela seguinte definição:
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[...] capacidade a ser desenvolvida pelos alunos ao longo de toda a sua
escolaridade; é ainda um princípio didático, uma opção metodológica
que considera o aluno como capaz de construir conhecimentos e para
isso parte daquilo que ele já traz e, através da interação com o outro,
vai passando progressivamente de uma situação em que é dirigido, a
outra em que pode decidir sozinho o próprio caminho. Não somente
com relação ao conhecimento, no aspecto intelectual, se busca o
desenvolvimento da autonomia, mas também nos aspectos morais,
afetivos e sócio-políticos (SBC, p. 92).

Com base na definição acima, segundo a qual autonomia significa poder “decidir
sozinho o próprio caminho”, faz-se de suma importância destacar que este trabalho concebe
autonomia como um conceito que vai muito além da simples liberdade para agir, na medida
em que concebe o indivíduo autônomo como aquele que consegue analisar diferentes pontos
de vista e tomar suas decisões almejando o bem comum, tendo como parâmetro de reflexão
princípios baseados na reciprocidade, na igualdade, na eqüidade e no respeito mútuo, como
será explicitado ao longo deste texto.
Ainda sobre este aspecto, Macedo (2005, p. 137) nos alerta que “autonomia não
significa, como às vezes se pensa, fazer o que ser quer, do jeito que se quer, na hora em que se
quer”. Segundo o autor “valorizar a autonomia é desenvolver responsabilidade, comprometer
e realizar, na prática, a experiência de ser parte e todo ao mesmo tempo” (MACEDO, 2005, p.
138).
No entanto, analisando o segundo volume da Proposta Curricular deste Município,
publicado no ano corrente, observa-se em sua introdução uma outra concepção no tocante à
construção da autonomia. Neste trecho da publicação, foram esmiuçados aspectos
relacionados ao desenvolvimento infantil e para tanto foram mencionados alguns autores,
dentre eles Jean Piaget. Assim definindo, segundo Piaget, o que seriam relações baseadas no
respeito unilateral, bem como caracterizando àquelas pautadas no respeito mútuo, o
documento incita o docente a refletir sobre quais relações deve calcar sua prática pedagógica
para que seus alunos avancem na construção de sua autonomia, o que pode ir desde analisar
como mediar a construção dos combinados que são realizados com os alunos até suas
intervenções na resolução dos conflitos que surgem entre as crianças. Tal concepção
aproxima-se mais daquela que será defendida ao longo deste trabalho como veremos na
seqüência dos assuntos abordados.
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2.1.2- Legislação
Vejamos de que forma a autonomia aparece na legislação educacional, primeiramente
em termos nacionais e, em seguida, na Rede Municipal de Ensino de São Bernardo do
Campo, onde o presente trabalho será realizado.
Sobre a finalidade da educação, observa-se na Lei de Diretrizes e Bases, nº 9394, de
20 de dezembro de 1996, Título II, Dos Princípios de Fins da Educação Nacional, em seu
artigo segundo, o seguinte exposto:
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Sabemos que somente poderá exercer sua cidadania aquele indivíduo capaz de analisar
criteriosamente a realidade, ciente de seus direitos e deveres enquanto parte de uma sociedade
e que também seja capaz de reivindicar mudanças, inclusive na legislação vigente, quando
julgar que tal atitude se faz pertinente. Tais competências são possíveis de se concretizarem
apenas por um ser autônomo, capaz de descolar-se dos padrões vigentes e de pressões sociais,
agindo não de acordo com interesses próprios, mas em favor do bem coletivo.
Ainda na LDB, de 20 de dezembro de 1996, na Seção II, Da Educação Infantil, que é o
foco deste trabalho, encontramos no artigo 29:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.

Um outro documento que também pode contribuir para esta reflexão é o Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil, no qual constam de seus objetivos gerais ao
menos um que versa especificamente sobre aspectos relacionados à autonomia, à medida que
propõe, dentre outras, que as crianças desenvolvam a capacidade de:
[...] estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista
com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de
ajuda e colaboração (Brasil, 1998, v. 1, p. 63).
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É possível notar nesta redação uma das principais características, como veremos mais
adiante, do indivíduo autônomo, que é a capacidade de articular diferentes pontos de vista em
prol do bem comum.
Na seqüência podemos destacar nos objetivos específicos do mesmo documento, para
crianças de quatro a seis anos de idade, faixa etária foco do presente trabalho, a intenção de
que as crianças sejam “capazes de (...) identificar e enfrentar situações de conflito, utilizando
seus recursos pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e exigindo reciprocidade”
(Brasil, 1998, v. 2, p. 27). Aqui também é possível destacar que o mencionado objetivo vai ao
encontro com o que este trabalho almeja, pois o respeito mútuo é a base das relações de
cooperação, fundamentais à construção da autonomia do indivíduo.
Finalmente, na Proposta Curricular de São Bernardo do Campo, encontramos o
seguinte objetivo geral:
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, sua formação contínua, o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (SBC, 2004, p. 101).

Mais uma vez, vemos presente o objetivo de que o educando seja capaz de exercer sua
cidadania em toda a sua extensão, o que somente será possível se conseguir tornar-se um
indivíduo capaz de conhecer seus direitos e deveres como parte integrante de uma sociedade,
sem ao mesmo tempo deixar-se aprisionar por pressões desta mesma sociedade que o
impediriam de propor mudanças, até mesmo na própria legislação vigente em favor da
coletividade.
Sendo assim, dentre outros aspectos e a fim de garantir o alcance do objetivo
supracitado, o Sistema Municipal de Ensino propõe-se a:
Oportunizar aprendizagens para a formação de sujeitos autônomos,
críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade,
solidariedade, percebendo-se responsável na sociedade (SBC, v. 1,
2004, p. 101).

E, por fim, especificamente dentre os objetivos gerais da Educação Infantil, do mesmo
documento, espera-se que os educandos possam:
[...] construir uma imagem positiva de si, com confiança em suas
capacidades, atuando cada vez mais de forma autônoma nas situações
cotidianas;
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[...] aprender a buscar informações de forma autônoma, exercitando
sua curiosidade frente ao objeto de conhecimento (SBC, v. 1, 2004, p.
102).

Analisando os dois objetivos acima mencionados é possível perceber que ambos
empregam a expressão autonomia como sinônimo de independência, o que, como já
salientado anteriormente, fica muito aquém do complexo significado deste conceito, pois
simplesmente ter liberdade para agir não garante que o indivíduo vá fazê-lo de forma
responsável, comprometido não só com o seu bem estar ou com os seus próprios interesses,
mas com princípios maiores, como a justiça e a honra.
Considerando ainda os objetivos gerais para Educação Infantil da Proposta Curricular
de São Bernardo do Campo, há dois outros que merecem ser mencionados:
[...] conhecer diferentes manifestações culturais como constitutivas de
valores e princípios, demonstrando respeito e valorizando a
diversidade;
construir e ampliar as relações sociais, aprendendo a articular seus
interesses e pontos de vista com os demais, respeitando as diferenças e
desenvolvendo atitudes cooperativas (SBC, v. 1, 2004, p. 102).

Em relação ao primeiro objetivo, poderá ser observado mais adiante que em parte este
é um dos intuitos deste trabalho, que é fazer o educando entrar em contato com princípios e
valores distintos provenientes de outra cultura. No entanto, acreditamos que além de
conhecer, respeitar e valorizar tal diversidade, o aluno possa também modificar a si e sua
própria organização de vida, a partir deste encontro.
O segundo objetivo acima transcrito, por sua vez, aparece com uma redação muito
semelhante ao que já foi citado nos objetivos gerais para educação infantil no Referencial
Curricular Nacional. Vemos assim, reforçada a importância de que o aluno aprenda a
coordenar diferentes pontos de vista, tendo no respeito um importante parâmetro analisar e
resolver diferentes situações e conflitos que surjam em sua vida, sempre com base em uma
visão ampla das circunstâncias.
Por fim, primamos por considerar também o Projeto Político Pedagógico da escola na
qual a pesquisa foi realizada. Deste modo, foi possível perceber que tal documento retoma a
princípio tanto os conceitos de autonomia delineados na proposta Curricular deste Município
bem como os objetivos da Educação Infantil nele propostos. Na seqüência, são explicitados os
objetivos da própria Unidade, dentre os quais se faz referência à construção da autonomia por
meio da seguinte redação:
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[...] oportunizar aprendizagens para a formação de sujeitos autônomos
e participativos exercitando sua curiosidade de forma crítica e
prazerosa frente ao objeto de conhecimento;
[...] construir e ampliar as relações sociais articulando interesses e
pontos de vista, respeitando as diferenças e desenvolvendo atitudes
cooperativas;
[...] construir uma imagem positiva, atuando de forma autônoma frente
a situações cotidianas;

Mais uma vez, podem ser percebidos dois conceitos distintos relacionados à
autonomia. Os dois primeiros objetivos aproximam-se mais da proposta defendida nesta
pesquisa ao relacionarem aspectos essenciais ao sujeito que se quer autônomo, como será
aprofundado a seguir. Já o último mais uma vez traz autonomia como sinônimo de
independência, o que, como já considerado anteriormente, minimiza em grandes proporções o
real significado do conceito de autonomia.
Desta forma, após termos delineado a maneira como a legislação vigente concebe a
idéia de autonomia dentro do cenário educacional, bem como algumas de suas contradições,
passamos neste momento a construir a concepção de autonomia que se acredita que vá
contribuir para que o educando se torne um indivíduo realmente capaz de atuar em sociedade
de forma consciente e crítica de seus direitos e deveres, como também das formas de lutar por
condições cada vez mais dignas de vida, sem, no entanto, desconsiderar todo o contexto no
qual estamos inseridos.
2.1.3- Considerações piagetianas
É possível descortinar por meio das pesquisas de Piaget (1994) questões relevantes e
fundamentais sobre a autonomia. Para desvelar importantes aspectos do processo de
construção da autonomia, de acordo com as pesquisas deste autor, sem, no entanto, aferir que
todos os indivíduos a atinjam de fato a autonomia como parâmetro regulador de sua vida,
precisaremos nos debruçar, assim como ele o fez, sobre dois aspectos: um relativo à prática
das regras e outro relacionado à consciência das regras.
Para tanto, Piaget realizou observações e entrevistas com crianças a respeito tanto da
prática, como da consciência de regras relacionadas a jogos, como o jogo de bolinhas e a
amarelinha. Deter-nos-emos sobre as entrevistas que foram realizados com aproximadamente
25 meninos de quatro a treze anos de idade sobre o jogo de bolinhas. Como questionamento
às crianças, para desvelar o nível de prática e consciência sobre as regras, o entrevistador
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pedia à criança que lhe ensinasse a jogar o jogo de bolinhas, como se ele nada soubesse sobre
este.
Ao agrupar características semelhantes em estágios e perceber certa regularidade nas
respostas conforme a idade, Piaget (1994) não teve a intenção de considerar que tais fases
fossem estanques ou que todos os indivíduos passariam por todas as fases, chegando até a
última, nem que haveria uma evolução linear de uma fase a outra. Pelo contrário, essa
“continuidade nada tem de linear, e sua direção geral só é percebida quando esquematiza as
coisas e despreza as oscilações que complicam indefinidamente o pormenor” (PIAGET, 1994,
p. 34).
A partir de suas pesquisas, Piaget (1994) distingue quatro estágios sucessivos
relacionados à prática das regras, isto é, à forma pela qual as crianças, em suas diferentes
faixas etárias, podem vir a aplicar efetivamente as regras.
O primeiro estágio puramente motor e individual, de acordo com os casos
pesquisados, compreende desde o nascimento da criança até aproximadamente os seus dois
anos de idade. Nesta fase, não se pode falar em regras coletivas propriamente ditas, e sim em
esquemas de ação que se ritualizam.
Um segundo estágio, denominado egocêntrico, compreende exemplos de crianças
entre dois e cinco anos de idade. Neste momento, as crianças podem até estar aparentemente
jogando juntas, por estarem umas ao lado das outras, mas não compartilham dos mesmos
objetivos; jogam sozinhas, sem se preocuparem com o outro. A imitação está presente nesta
fase, porém, os modelos observados, quando colocados em prática, passam a ocorrer de forma
individual.
O estágio seguinte, cujos casos aparecem por volta dos sete ou oito anos de idade, foi
denominado por Piaget (1994, p. 34) como estágio da cooperação nascente, “cada jogador
procura, doravante, vencer seus vizinhos, donde o aparecimento da necessidade de controle
mútuo e da unificação das regras”. Mesmo assim, quando interrogadas separadamente, as
mesmas crianças fornecem informações muito diferentes e quase sempre inteiramente
contraditórias sobre as regras do jogo de bolinhas.
Por fim, por volta dos onze e doze anos de idade, Piaget (1994) encontra exemplos do
que ele denomina de estágio de codificação das regras. Agora, os meninos jogam realmente
juntos, com total concordância sobre as regras, nos seus mínimos detalhes.
Tratemos agora da dimensão da consciência da regra, ou seja, a forma por meio da
“qual as crianças de diferentes idades se apresentam em relação ao caráter obrigatório,
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sagrado ou decisório, a heteronomia ou a autonomia inerente às regras do jogo” (PIAGET,
1994, p. 24).
Neste caso, o entrevistador questionou as crianças sobre a possibilidade de mudanças
em relação às regras, de inventar novas regras e a origem destas. Os resultados também foram
agrupados em estágios, salientando-se os mesmos cuidados citados anteriormente, quando
mencionamos a correspondência entre estágios e idades.
No primeiro estágio, que em relação à prática das regras compreende o estágio motor e
início da fase egocêntrica, a regra ainda não é coercitiva.
Já no segundo estágio, durante o apogeu do egocentrismo e primeira metade do estágio
da cooperação, relativos à prática da regra, esta última é tida como algo que sempre existiu, de
origem adulta e que não pode ser modificada. Neste sentido, qualquer sugestão de mudança
passa a ser considerada uma infração.
Finalmente no terceiro e último estágio, existe o respeito à regra, que se torna
obrigatório se há o desejo de ser leal. No entanto, existe também a possibilidade de modificar
a regra desde que isto ocorra em conformidade com o grupo.
Pensemos agora quais relações que ao serem travadas entre os indivíduos podem ou
não favorecer as mudanças de um estágio para outro. Para tanto, faz-se necessário
compreender dois tipos de relações sociais: a coação e a cooperação.
Piaget (1994) define a coação com base no respeito unilateral, na autoridade e no
prestígio que o adulto ou as crianças mais velhas exercem sobre as menores. Macedo (1996,
p. 197) também se debruça sobre este conceito a partir dos pressupostos piagetianos,
enfatizando a necessidade e importância deste tipo de relação ao passo que as crianças
pequenas “não têm nível cognitivo nem condição sócio-afetiva para tomar certas decisões, as
quais supõem uma estrutura ou compreensão de nível superior”, afinal não se pode ignorar,
ainda segundo Macedo (1996), que há diferenças entre crianças e adultos, e mais, que as
crianças dependem sim dos adultos, inclusive para preservar a sua segurança em diferentes
aspectos.
Mas, para podermos compreender de forma mais ampla esta discussão, é
imprescindível definir o que seriam relações calcadas na cooperação. Estas por sua vez se
baseiam em trocas entre indivíduos que se colocam no mesmo patamar, que se relacionem
entre si, ou seja, relações inspiradas no respeito mútuo, entre iguais, apesar das diferenças de
idade. Piaget (1994, p. 60) afirma ainda que a “cooperação deve ser praticada muito tempo
antes que suas conseqüências possam ser plenamente manifestadas pela reflexão”, já que o
pensamento está sempre atrasado em relação à ação. De acordo com pedagogos citados por
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Piaget e Heller (1950), relações baseadas na cooperação devem ser introduzidas o mais rápido
possível na escolarização das crianças, inclusive já na Educação Infantil.
De acordo com Macedo (1996), o que se espera é que o respeito unilateral seja
integrado ao respeito mútuo e não por ele substituído. No entanto, tal intento configura-se, na
realidade, num grande desafio, cuja solução deve passar sobretudo pelo crivo do bom senso
do adulto em decidir quando deve impor-se de forma mais veemente frente às questões que
surgem no trato com as crianças ou quando deve colocar-se numa relação de igualdade frente
a negociações.
Neste sentido, afirmam Kamii e Devries (1992), há casos nos quais o adulto precisará
exercer sua autoridade, pois é preciso preservar a integridade física e psicológica da criança,
principalmente se ela ainda não tem condições de fazê-lo sozinha. Admitem, também, as
autoras, que não é tarefa fácil decidir quando exercer de maneira mais rigorosa sua
autoridade. No entanto, caberá ao adulto e mais especificamente ao professor no âmbito
escolar utilizar-se de bom senso para decidir qual a melhor forma de intervir.
Um dos grandes problemas, neste contexto, configura-se quando o adulto se aproveita
de sua posição para impor-se, mesmo quando poderia agir de forma diferente, abusando da
situação em que se encontra, de modo a reforçar o egocentrismo da criança ao invés de
distanciar. Neste aspecto, Piaget (1994) afirma que relações baseadas na coação em nada
contribuirão para que as crianças saiam do egocentrismo em direção à construção de sua
autonomia.
Desta forma, Kamii e Devries (1992), baseadas nos estudos de Piaget, afirmam que
relações de coação sem sentido não favorecem o desenvolvimento moral da criança, pois suas
ações passam a ser balizadas pelo desejo de se receber um elogio ou no intuito de se evitar
uma punição.
Para Kamii e Devries (1992), quando a criança vivencia relações de cooperação, a
razão para dividir um brinquedo, contar a verdade e manter suas promessas vai muito além do
benefício imediato de se evitar um castigo; pelo contrário, deseja o benefício da confiança
mútua com um adulto ou outra criança.
Considera-se, desta forma, a cooperação como condição necessária à autonomia, tanto
do ponto de vista intelectual como moral.
Assim, a cooperação, entendida como respeito mútuo:
[...] do ponto de vista intelectual, liberta as crianças das opiniões
impostas, em proveito da coerência interna e do controle recíproco.
Do ponto de vista moral, substitui as normas da autoridade pela norma
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imanente à própria ação e à própria consciência, que é a reciprocidade
na simpatia (PIAGET, 1950, p. 91).

Vejamos então como as relações de coação e cooperação podem influenciar o
desenvolvimento infantil, sempre tendo como parâmetro que a idéia não é prescindir das
relações baseados no respeito unilateral e sim utilizá-las com critério, ou seja, quando a
própria criança não tiver condições de, numa relação entre iguais, posicionar-se frente a
negociações.
Para tanto, consideremos, neste momento, uma outra característica do pensamento da
criança, o realismo moral, constituído a partir de três características fundamentais: é bom todo
ato que esteja em concordância com as regras e mau todo ato que as contrarie; a regra deve
ser entendia de forma rigorosa, sem maleabilidades, e, a concepção objetiva de
responsabilidade, isto é, os atos são avaliados em função de sua conformidade com a regra, a
intenção, neste caso, não importa. (PIAGET, 1994).
O que acontece é que um processo que poderia ocorrer de forma amena, sem grandes
traumas, por meio do qual a criança sairia deste realismo moral, essencialmente heterônomo,
para interpretações verdadeiramente autônomas, acaba, muitas vezes, senão em sua maioria,
sendo atravancado pelas relações de coação que se estabelecem de forma desnecessária,
tornando este processo muito mais lento.
Neste sentido, Piaget (1994) considera que a responsabilidade objetiva surge muito
mais em função da coação adulta sem sentido do que como conseqüência espontânea de uma
característica infantil. Considera que o fato do adulto ser muito rigoroso com os
desajeitamentos da criança, ponderando como mais grave o prejuízo materialmente maior em
detrimento da intenção, faz com que a criança comece a agir da mesma forma, considerando
as regras sem a menor flexibilidade.
Outro alvo da responsabilidade objetiva, mais uma vez levada a extremo pela coação
adulta, diz respeito àquilo que pode ou não ser dito: é a coação lingüística. Mesmo sem
compreender a razão, a criança aprende que há palavras que podem ser ditas e outras não,
sendo estas últimas consideradas mentiras, desconsiderando a intencionalidade que possa
existir na comunicação. (PIAGET, 1994).
Piaget (1994) traz mais uma conseqüência da coação adulta levada a extremos. Para
compreendê-la, é fundamental entender mais uma característica do ponto de vista intelectual
da criança pequena e egocêntrica - o sincretismo - ou seja, o raciocínio por esquemas globais
e inanalisáveis, por meio do qual:
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[...] uma frase qualquer, uma narração, um provérbio dão à criança a
impressão de serem inteiramente compreendidos desde que tenha
conseguido construir-se uma espécie de esquema de conjunto ou de
significação global, mesmo que o detalhe das palavras ou dos grupos
de palavras permaneça, de fato, incompreensível [...] (p. 153).

Piaget (1994, p. 153) alerta que este sincretismo verbal pode conduzir a criança ao
verbalismo,

no

qual

“a palavra acaba

por adquirir

uma consistência própria,

independentemente da realidade”. O que ocorre é que tanto na relação familiar como escolar,
o ensinamento verbal predomina sobre oportunidades de experiência ativa da própria criança
e sobre qualquer oportunidade de discussão livre, o que acaba por consolidar o verbalismo
infantil. Mais uma vez, no lugar de distanciar a criança de suas tendências egocêntricas, o
adulto tende a reafirmá-las.
Considera Piaget (1994) que tanto em relação ao realismo moral quanto em relação ao
sincretismo, a cooperação tem papel fundamental. Sobre o primeiro, a cooperação pode levar
a criança a julgamentos baseados em uma responsabilidade subjetiva na medida em que as
regras se interiorizem e se tornem verdadeiramente compreensíveis. Sobre o sincretismo e,
conseqüentemente, sobre o verbalismo infantil, o adulto, por meio da cooperação, pode
discutir de igual para igual com a criança, conduzindo-a à análise.
Abordemos, então, um outro processo pelo qual a criança passa e que também pode
sofrer influência das relações de coação e cooperação: a justiça. Podemos diferenciar três
possíveis e distintas fases relativas a como a criança pode vir a lidar com a noção de justiça.
Num primeiro momento, a justiça e autoridade estão no mesmo patamar, assim é lícito aquilo
que o adulto considere como tal. Em uma segunda etapa, prevalece o igualitarismo; desta
forma, a justiça distributiva contrapõe-se à obediência e à sanção. Mas é tão somente numa
terceira etapa que surge a noção de eqüidade, como algo mais refinado que o igualitarismo, na
medida em que analisa cada situação de acordo com suas peculiaridades. (PIAGET, 1994).
Para compreender como as relações de coação e cooperação podem influenciar a
construção da noção de justiça, é necessário entender a idéia de sanção, cujo ponto de partida
é a repreensão, mas que terá caráter completamente distinto dependendo do tipo de relação em
que estiver calcada.
Pois bem, comecemos pela sanção expiatória, que, segundo Piaget (1994), anda ao
lado do respeito unilateral, tendo em vista que é o adulto quem decide por meio de regras
impostas por ele mesmo. Tal qual, um delito ou desobediência, os transgressores devem ser
sancionados, ou seja, impõe-se à criança um castigo completamente arbitrário, sem nenhuma
ligação ao conteúdo da falta em si. Kamii e Devries (1992) mencionam como exemplos deste
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tipo de sanção: privar a criança da sobremesa por ter rasgado livros ou, por ter mentido,
copiar cem vezes “eu não mentirei mais”. Para Piaget (1994), tal atitude reforça a
heteronomia e não contribui para que a criança avance em direção à noção de eqüidade.
Assim, o que ocorre é que as crianças passam a agir de acordo com a justiça
retributiva, seguindo o ponto de vista da coação adulta que lhes é imposta, e, ainda, alertam
Piaget e Heller (1950), uma criança que é acostumada com este tipo de relação, se inserida em
práticas autônomas, demorará certo tempo para se libertar deste mecanismo, chegando até
mesmo a impor castigos severos aos seus amigos, como aqueles que lhes foram impostos
anteriormente pelos adultos.
Vejamos então um outro tipo de sanção, a sanção por reciprocidade, que, por sua vez,
caminha ao lado da cooperação. Neste caso, as regras têm um sentido muito importante, visto
que funcionam como um elo de reciprocidade entre os indivíduos, assim dizer, a verdade
torna-se uma regra valiosa, pois o seu não cumprimento torna inviável a confiança mútua.
Pois bem, neste caso, se a regra for violada, o culpado deverá sentir os efeitos de sua própria
ação, que consistiu em romper com a reciprocidade. Isto significa que o conteúdo da
repreensão vai estar diretamente relacionado à violação, para que o culpado compreenda sua
falta e deseje ele mesmo restabelecer as relações normais. (PIAGET, 1994).
Deste modo, por exemplo, dizem Kamii e Devries (1992), no caso de uma criança que
tenha rasgado um livro, é coerente explicar-lhe que se ela continuar agindo desta forma, não
haverá mais livros para serem lidos e que, por isso, ela só poderá usar novamente tal material
quando aprender a ser mais cuidadosa. Com isso, o adulto oferece à criança a opção de
manipular livros cuidadosamente e lhe apresenta um motivo para isso, o que torna o pedido
razoável.
Piaget (1994) menciona ainda alguns tipos de sanções de reciprocidade que podem ser
colocados em prática: exclusão do indivíduo do grupo social; privação de alguma coisa da
qual se está abusando; fazer à criança exatamente o que ela própria fez; sanção restitutiva,
realizar o pagamento ou substituir o objeto quebrado ou roubado; fazer o culpado
compreender que rompeu o elo de solidariedade por meio de uma simples repreensão; e
sanções que só apelam à conseqüência direta e material dos atos.
Passemos à análise de um outro elemento, que, segundo Tognetta (2003), baseada nos
estudos de Piaget, constitui condição necessária, embora não suficiente, ao desenvolvimento
de uma moral autônoma pelo desenvolvimento cognitivo, sendo este também influenciado
pelas relações sociais que se instituírem, sejam elas de cooperação ou de coação.
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Assim, é considerado moralmente autônomo o sujeito que consegue coordenar
diferentes pontos de vista, analisando-os para então tomar suas decisões, fazer seus
julgamentos, propor sanções e assim por diante. Porém, esta capacidade pressupõe mais do
que um pensamento operatório, pois coordenar diferentes pontos de vista pressupõe
descentrar-se e distanciar-se de suas próprias opiniões para conseguir analisar outras e depois
voltar a si, num exercício de reversibilidade, tendo igualmente modificado suas crenças
iniciais sobre este ou aquele aspecto.
Neste mesmo sentido, Kamii e Devries (1992, p. 29), definem descentração como a
capacidade de “ver as coisas do ponto de vista dos outros e coordenar seu próprio ponto de
vista com o dos outros”. Asseguram ainda que a criança pequena
[...] não entende que os outros têm idéias, desejos, intenções e
sentimentos que são diferentes dos seus. Mais tarde, ela gradualmente
torna-se capaz de reconhecer que os outros têm diferentes
perspectivas, mas ela ainda não pode renunciar um desejo imediato.
(Ibidem).

Afirmam, ainda, as autoras, que uma criança que está brincando e que se defronta com
outra que deseja seus brinquedos usualmente não consegue coordenar o seu desejo de brincar
com o da outra criança. Assim, mais uma vez as relações sociais que envolvem a criança terão
papel preponderante, isto porque se a criança simplesmente for forçada a dividir seus
brinquedos, o fará em virtude de obediência ao adulto. Se, pelo contrário, o adulto reduzir seu
poder, oferecendo opções à criança, o empréstimo poderá significar o desejo da criança em
manter um bom relacionamento com a outra pessoa.
Sendo assim, pode-se considerar que será o indivíduo beneficiado se vivenciar, sempre
que possível, relações de respeito mútuo e de cooperação, por meio das quais, segundo
Tognetta (2003), o poder de uma pessoa sobre a outra se minimiza em benefício da troca, da
comparação e da compreensão de diferentes pontos de vista. Com isso, o indivíduo terá mais
possibilidades de tornar-se muito mais criterioso em seus julgamentos e juízos, porque para
formulá-los precisará pensar não apenas em si mesmo, mas no coletivo, o que em si não se
constitui em uma tarefa fácil. (TOGNETTA, 2003).
Sobre este aspecto, considera Vinha (2003), estabelecer com crianças relações de
respeito mútuo consiste em tratá-las como iguais, com o mesmo respeito e consideração com
o qual um adulto trataria outro ou gostaria de ser tratado.
Por outro lado, ainda segundo Tognetta (2003), o sujeito heterônomo, ao guiar-se
apenas por um ponto de vista que de alguma forma lhe fora imposto, não possui a capacidade
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cognitiva de colocar-se no lugar do outro e de percebê-lo em toda a sua extensão. Tal
situação, dentre outros fatores, pode ter influência decisiva das relações de coação, nas quais o
indivíduo é levado a guiar-se pelas concepções do outro como fonte exclusiva de saber, sem
precisar fazer comparações ou confrontá-las de alguma forma.
Afirma a autora que em ambientes nos quais há abuso em relação ao uso do respeito
unilateral, é comum encontrar crianças heterônomas e pré-operacionais, pois o pensamento
reversível acaba por não ser estimulado, e a criança, muitas vezes, não se torna capaz de
contrapor objetos em relação.
Outro autor que vem corroborar as idéias aqui defendidas é Araújo (1993), que, após
realizar uma pesquisa numa escola de educação infantil, embasando-se nos estudos
piagetianos, concluiu que o desenvolvimento no julgamento moral das crianças é influenciado
pelo tipo de ambiente no qual vivem. Sendo assim, crianças que vivenciam relações de
cooperação apresentam um maior desenvolvimento no julgamento moral em relação àquelas
que participam de relações sempre baseadas na coação e no respeito unilateral.
2.1.4- Perspectiva de Kohlberg
Lawrence Kohlberg também se dedica a compreender o desenvolvimento moral. Para
tanto, remonta, além dos pressupostos piagetianos já mencionados, as idéias de Dewey.
Kohlberg resume o pensamento deste último autor sobre o desenvolvimento moral da seguinte
forma:
Dewey reconheceu três níveis do desenvolvimento moral: o primeiro
nível, o preconvencional do comportamento, motivado por impulsos
biológicos e sociais com conseqüências para a moral; o nível de
comportamento convencional, no qual o indivíduo aceita, com muito
pouca reflexão crítica, o padrão do grupo; o nível de comportamento
autônomo, no qual a conduta é guiada pelo pensamento individual e o
juízo pessoal acerca de si a propósito é bom, pois não aceita o padrão
do grupo sem reflexão (KOHLBERG, 1992, p. 4).

Então, validando e redefinindo os estudos de Dewey e Piaget, Kohlberg lança sua
teoria valendo-se de entrevistas que realiza com crianças e adolescentes de dez, treze e
dezesseis anos de idade, identificando assim níveis e estágios de desenvolvimento moral.
Para Kohlberg (1992), os estágios individualmente constituem níveis de critério moral,
constituídos a partir de uma seqüência fixa, que não inclui retrocessos, desconsiderando, no
entanto, traumas extremos. Assim como para Piaget, Kohlberg crê que a seqüência de estágios
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é invariante, universal, independente da cultura na qual esteja inserido o indivíduo. No
entanto, isto não significa que todos venham a atingir os variados estágios na mesma idade,
nem que venham a atingir os estágios mais elevados.
Kohlberg (1992) organizou seis estágios de desenvolvimento moral, subdivididos em
três níveis. Para compreendê-los, pensemos em um dos dilemas morais propostos por este
autor para depois acompanhar as respostas que foram obtidas, classificando-as nos diferentes
níveis. Pois bem, uma mulher estava a ponto de morrer de uma enfermidade muito grave. Um
farmacêutico havia descoberto uma droga que os médicos acreditavam que poderia salvar a
mulher, porém, o farmacêutico cobrava por uma pequena dose do remédio mil vezes mais do
que lhe custara sua invenção. O marido da mulher, chamado Heinz, conseguiu metade do
valor exigido pelo farmacêutico e lhe pediu que medicasse sua esposa, pois lhe daria o
restante do dinheiro depois. Por sua vez, o farmacêutico disse que queria ganhar dinheiro com
sua invenção e que não faria nenhum acordo. Assim, o marido, desesperado, entrou à força na
farmácia e roubou o remédio.
O primeiro nível é o pré-convencional, que, de acordo com Biaggio (2002, p. 23),
pautada nos estudos de Kohlberg, “compreende a maioria das crianças com menos de 9 anos,
alguns adolescentes e muitos criminosos adolescentes e adultos”. Kohlberg (1992) define este
nível como aquele no qual a criança responde a normas e pautas culturais do bem e do mal, do
correto e do incorreto, a partir das conseqüências da ação, em termos de castigos,
recompensas ou troca de favores, ou ainda em função do poder físico daquele que se
posiciona como o detentor das regras.
O primeiro nível se subdivide em dois estágios. O primeiro diz respeito à orientação
para evitar-se o castigo e para a obediência inquestionada, em que uma ação será considerada
boa ou ruim em função de suas conseqüências físicas (Kohlberg, 1992). Como exemplo deste
estágio, Kohlberg se refere a uma criança de dez anos, que, ao ser questionada sobre o dilema
de Heinz, responde que o marido não deveria roubar, deveria comprar o remédio, afirmando
que se ele roubar, pode ir preso e ter que devolver o produto. Biaggio (2002), por sua vez,
exemplifica que, no Brasil, ao se perguntar para crianças pequenas se estava certo roubar um
doce da padaria, freqüentemente houve respostas positivas, desde que o dono do
estabelecimento não tivesse visto nem proferido nenhuma repreenda à criança.
O segundo estágio diz respeito à orientação instrumental relativista, em que a ação é
considerada adequada se satisfizer às necessidades próprias e fortuitas do indivíduo, a partir
de um critério de troca (Kohlberg, 1992). Neste caso, mencionando novamente o caso de
Heinz, uma criança de treze anos responde que o esposo deveria roubar, podendo como
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conseqüência ser até preso, mas, sua esposa faria o mesmo por ele; porém ao ser questionado
se Heinz deveria fazer isto por um amigo, a criança diz que não, pois não crê que um amigo
faria isto por ele. Pode-se observar que a relação de reciprocidade existe, como adverte
Biaggio (2002, p. 25), na dimensão do “olho por olho, dente por dente”. Afirma a referida
autora que, no caso do doce de padaria, a criança poderia achar o ato correto se o doce fosse
gostoso e ter opinião contrária se o gosto fosse ruim.
O segundo nível, denominado convencional, de acordo com Biaggio (2002), atinge a
maioria dos adolescentes e adultos da sociedade norte-americana. Afirma, ainda, a autora, que
ocorre provavelmente em outras sociedades, inclusive a brasileira, e talvez mesmo nas
sociedades não ocidentais. Neste nível
[...] manter as expectativas da família do sujeito, do grupo ou da
Nação é percebido como valioso em si mesmo, independentemente
das conseqüências óbvias e imediatas. A atitude não é somente de
conformidade às expectativas, senão de lealdade a elas, de uma
manutenção ativa, de justificação de ordem e, de identificação com as
pessoas e o grupo envolvido com elas. Neste nível existem dois
estágios (KOHLBERG, 1992. p. 6).

O terceiro estágio apresentado por Kohlberg (1992, p. 7) é o da orientação pelo acordo
“Bom menino - Boa menina”. Nele, o bom comportamento muitas vezes nasce em função
daquilo que se tenha como adequado segundo estereótipos pré-definidos, sendo também
balizado por suas intenções. Retomando mais uma vez o dilema de Heinz, aos dezesseis, o
mesmo garoto das respostas anteriores diz que se fosse Heinz roubaria a droga para sua
esposa, pois não se pode dar preço ao amor, nem à vida.
O quarto estágio trata da orientação pela lei, normas e autoridades, com vista à
conservação da ordem social. O mesmo menino das vezes anteriores, agora aos vinte e um
anos, mais uma vez questionado sobre o dilema de Heinz, responde que quando uma pessoa
se casa, faz um voto para amar e proteger, afirmando que o matrimônio não é só amor, é
também uma obrigação como um contrato legal. (Kohlberg, 1992). Biaggio (2002), no
entanto, adverte que a opção por roubar o remédio, neste estágio, consiste, de acordo com as
pessoas entrevistadas, numa exceção, pois há a defesa veemente da importância em se
cumprir a lei. A autora afirma ainda que o estágio quatro é o mais freqüente entre os adultos.
Em seguida, há o nível três, chamado de pós-convencional, autônomo ou de
princípios, que, de acordo com Biaggio (2002, p. 23), é “alcançado por uma minoria dos
adultos (em torno de 5%), geralmente depois dos 20 a 25 anos”. Neste nível, o esforço é por
estabelecer critérios e princípios de vida, independentemente de autoridades ou de grupos,
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quaisquer que sejam, bem como à margem das pressões que estes podem exercer (Kohlberg,
1992). Este nível se divide em dois estágios.
Posto isso, o quinto estágio, denominado por Kohlberg (1992) “da orientação legalista
para o contrato social e para atribuição harmônica das utilidades”, tem como princípio que a
moralidade deve ser acordada pela sociedade em função de princípios gerais. Tal postura vai
muito além de uma simples orientação pela legalidade, ao passo que mudanças na legislação
serão defendidas, não para atender interesses particulares, mas em função de uma
preocupação racional sobre a utilidade deste ato.
Assim sendo, afirma Biaggio (2002), as leis não são consideradas justas apenas por
serem leis, pelo contrário, passam pelo crivo da reflexão e da crítica. Desta forma, mudanças,
quando julgadas como necessárias, são bem vindas e buscadas pelos meios legais. Afirma a
autora, nos remetendo novamente ao dilema de Heinz, que os sujeitos deste estágio trazem a
idéia de que deveria haver leis que coibissem atos abusivos como o do farmacêutico deste
caso, mencionando também a necessidade de um sistema público de saúde de qualidade.
Enfim, de acordo com o último estágio definido por Kohlberg (1992, p. 8), da
orientação por princípios éticos universais,
[...] o correto se determina por uma decisão da consciência, de acordo
com a própria eleição de princípios éticos, apelando à compreensão
lógica, à universalidade e à consistência. Estes princípios são abstratos
e éticos, não são normas concretas de moral como os 10
mandamentos. São princípios universais de justiça, de reciprocidade e
de eqüidade pelos direitos humanos e de respeito pela dignidade do ser
humano como pessoa.

Neste sentido, considera Biaggio (2002), no nível seis, mesmo que as leis não possam
ser modificadas pelos meios legais, o sujeito, ainda assim, resiste às leis injustas. A referida
autora menciona exemplos de mártires e revolucionários pacifistas citados por Kohlberg, os
quais são: Jesus Cristo, Gandhi e Martin Luther King.
2.1.5- Conteúdos dos Sistemas Morais
Outro aspecto importante a ser levantado diz respeito aos possíveis conteúdos dos
sistemas morais, considerando-se novamente o binômio heteronomia/autonomia.
Sobre o tema, La Taille (2006) ressalta que há duas possibilidades. Uma primeira, que
combina com uma moral heterônoma, e uma segunda, que se conjuga com uma moral
autônoma.
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Sendo assim, La Taille (2006, p. 19) chama de relativismo axiológico, a crença de que
“todos os sistemas morais, que se encontram nas diversas culturas, nos diversos grupos e em
diversas pessoas, têm o mesmo valor, não sendo, portanto, legítimo condenar uns em nome de
outros”. Tal atitude, segundo o autor, acarretaria a impossibilidade de se construir juízos de
valor, à medida que não haveria parâmetros nos quais se basear para a elaboração de
julgamentos.
La Taille (2006) alerta ainda para que não se confunda este relativismo com a idéia de
tolerância, uma vez que esta na verdade refere-se ao respeito à diferença no modo de agir e
pensar dos indivíduos e das diversas culturas, desde que algumas barreiras morais sejam
consideradas.
Ainda segundo a idéia de relativismo, considera-se não haver uma moral que seja
universal, que balizaria todos os valores e princípios da humanidade. E aí se encontra a sua
relação com a heteronomia, pois, dependendo do contexto no qual estivesse inserido, o
indivíduo poderia julgar como morais comportamentos completamente distintos, apenas por
serem comuns a determinada cultura, sem considerar se as regras nas quais se baseia são boas
não só para si como para os outros. Neste sentido,
[...] o homem nada mais seria do que uma espécie de “boneco”,
totalmente condicionado pelas ideologias de seu tempo. Nesta última
hipótese, o ser humano em si seria totalmente desvalorizado,
desinteressante, mero “exemplo” de uma cultura que o determina
inexoravelmente (LA TAILLE, 1994, p. 12).

Com isso, explica La Taille (1994), Piaget não desconsidera a influência de hábitos e
tradições das gerações passadas na constituição do universo moral do indivíduo, mas
considera que a razão pode submeter todo esse conteúdo ao crivo da crítica e da reflexão,
modificando-o se isto for tido como necessário.
Desta forma, a heteronomia seria apenas uma fase do desenvolvimento do indivíduo e
a autonomia surgiria como superação da fase anterior. Assim, um sujeito autônomo, capaz de
fazer julgamentos de acordo com determinados princípios, não ficaria simplesmente à mercê
dos conteúdos eleitos por um ou outro grupo cultural, pois seria capaz, ele próprio, de analisar
e refletir sobre tais temas de forma ativa.
La Taille (2006, p. 21) explica que para Piaget “o ser autônomo somente legitima
princípios e regras morais inspiradas pela reciprocidade, pela igualdade, pela eqüidade e pelo
respeito mútuo”. Como podemos perceber, neste sentido, o sujeito autônomo ruma em favor
de uma moral universal, balizada pelos mesmos valores.
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Assim, como já explicitado de forma detalhada anteriormente, o respeito mútuo liberta
o indivíduo, do ponto de vista intelectual, das opiniões impostas e do ponto de vista moral,
das normas da autoridade. Desta forma, fazendo valer seu ponto de vista em meio aos demais,
o indivíduo percebe o limite entre ele e o outro, bem como aprende a compreender e ser
compreendido reciprocamente (PIAGET, 1994). Outro aspecto importante a ser considerado e
que se constitui neste contexto é o
[...] sentimento de eqüidade, e que é apenas um desenvolvimento do
igualitarismo no sentido da relatividade: em lugar de procurar
igualdade na identidade, a criança não concebe mais os direitos iguais
dos indivíduos, senão relativamente à situação particular de cada um
(PIAGET, 1994, p. 237).

Neste mesmo caminho, La Taille (2006) afirma que para Kohlberg o desenvolvimento
moral segue em direção ao ideal de justiça, cuja evolução caminha para termos universais,
pois o sujeito não se vê em relação apenas a uma determinada sociedade mais restrita, mas
como membro de toda a humanidade, e é a partir deste princípio que seus valores são
formulados.
Biaggio (2002) corrobora o exposto acima ao afirmar que o estágio seis do
desenvolvimento moral proposto por Kohlberg representa uma orientação mais universalista,
definindo a obrigação moral pelos princípios de justiça e respeito pela personalidade. Ainda
segundo a autora, é somente neste nível que as leis são questionadas e, quando consideradas
injustas, passam a ser tidas como alvo de modificações. No entanto, faz-se necessário
considerar também que chegar a este nível de autonomia não se traduz em tarefa simples, pelo
contrário, de acordo com os estudos da autora, o próprio Kohlberg cita como exemplos deste
estágio casos como Jesus Cristo e Gandhi.
O que se pretende assim é ressaltar, como afirma La Taille (2006), que os
construtivistas não negam a pluralidade de culturas. O que eles acreditam é que há um sistema
universal para o qual todos tenderiam, que vai além dos valores dominantes e restritos a um
determinado local e momento histórico, indo de encontro com o que há de universal a
diversas culturas, no qual cada ser ver-se-ia antes humano do que representante de uma
cultura dada.
La Taille (2006), assim como Piaget e Kohlberg, crê que a heteronomia é apenas uma
fase e que pode ser superada pela autonomia. Neste sentido, escolhe três virtudes como
conteúdos para a moral: a justiça, a generosidade e a honra.
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Para falar sobre a justiça, La Taille (2006) elege dois princípios: a igualdade e a
eqüidade. Sobre o primeiro, afirma que todos os indivíduos têm o mesmo valor, e que,
portanto, não devem gozar de privilégios. Já a eqüidade assume um outro caráter, pois leva
em consideração as diferenças entre os indivíduos para conseguir validar de fato a igualdade.
Um exemplo que nos oferece o autor sobre este segundo aspecto é relativo à cobrança de
impostos: defende ele que uma maneira de chegar à igualdade seria cobrar taxas maiores aos
ricos e menores aos pobres, ou seja, cobranças de valores diferentes, que, no entanto,
acabariam por ter o mesmo significado para cada uma das partes.
A segunda virtude mencionada por La Taille (2006) é a generosidade, que consiste em
dar ao outro algo que lhe faça falta, mas que não seja um direito seu de fato. Para este caso, o
autor utiliza-se de um outro exemplo: segundo ele, seria justo o professor que ministra suas
aulas sem privilegiar nenhum aluno; e vai além, seria generoso o professor que depois de sua
aula se dispõe a permanecer depois do horário regular para ajudar os alunos - algo para o qual
ele não é remunerado, não é sua obrigação, mas mesmo assim, ali permanece para tirar
dúvidas dos alunos.
A terceira e última virtude considerada por La Taille (2006, p. 62) como conteúdo para
a moral é a honra, no sentido de auto-respeito, que o autor define como “valor moral que a
pessoa tem aos próprios olhos e a exigência que faz a outrem para que esse valor seja
reconhecido e respeitado”. Vemos que tal definição nada tem a ver com honrarias ou com
reputação e sim com um conteúdo por meio do qual o indivíduo norteia suas ações em nome
de um ideal moral do qual se considera representante.
É evidente que tendo como foco deste trabalho a autonomia, a opção que se faz é por
validar e defender a existência de princípios universais, sem os quais haveria uma tolerância
levada ao extremo, e tudo seria válido. Assim, a razão surge mais uma vez com papel de
destaque neste processo, visto que a reflexão entre iguais configura-se em um importante
meio que poderá fazer surgir julgamentos e análises, que, balizadas em determinados
princípios, ora servirão para ratificar determinadas formas de organização de vida, ora para
apontar novos caminhos.
2.1.6- Influência da cultura na construção da autonomia
Para que o indivíduo se torne um ser autônomo, tanto moral quanto intelectualmente,
entrar em contato com diferentes pontos de vista torna-se fundamental, pois lhe permite
distanciar-se de suas convicções, de suas idéias, para entrar em contanto com o diferente,
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podendo analisá-lo, o que pode acarretar mudanças na sua própria visão de mundo.
Adquirindo esta capacidade, poderá o indivíduo libertar-se de possíveis pressões que tenham
por finalidade ditar normas ou condutas de pensamento ou ação. Conseguirá então, decidir por
si próprio, concluindo o que é e o que não é correto, o que é e o que não é verdadeiro.
Pois bem, mas qual caminho pode haver para entrar em contato com diferentes pontos
de vista? Este trabalho aposta na cultura como veículo capaz de trazer ao indivíduo este
conteúdo, uma vez que diferentes culturas apresentam em si distintas formas de organização
de vida, marcadas pela sua situação geográfica e histórica, e, podem, com isso, remeter a
inúmeras reflexões sobre aspectos nunca antes imaginados.
Neste mesmo sentido, La Taille (2006) afirma que há alguns conhecimentos que
incidem sobre a realidade e que podem nos instrumentalizar para a ação moral; dentre eles, o
autor escolhe o conhecimento cultural para ser foco de suas análises. Assim, conhecer
diferentes formas de organização de vida baseadas numa grande diversidade de valores e
costumes, que foram se alterando ao longo dos tempos, pode, segundo o autor, ser benéfico
tanto para a constituição de uma bagagem intelectual como para aprimorar a própria moral.
Com isso, não há a defesa de que tudo vale, pois neste sentido voltar-se-ia à discussão
sobre o relativismo e sua relação com a heteronomia. Longe disso, o que há é o
“reconhecimento de que a dignidade do homem pode receber variados tratamentos” (LA
TAILLE, 2006, p. 76).
Conforme explicitado anteriormente, La Taille (2006) confirma a descentração como
elemento cognitivo essencial para um ser autônomo, pois permite perceber outros pontos de
vista que não o seu; assim, o conhecimento cultural torna possível que o indivíduo se
distancie de fato do que lhe é comum, à medida que entra em contato com conteúdos
diferentes daqueles veiculados no contexto no qual está inserido. Reitera La Taille (2006) que
por mais que indivíduos de um mesmo grupo se proponham a discutir um determinado fato,
valores ou circunstâncias de sua realidade, o farão com base nos preceitos nos quais estão
inseridos e, por mais que haja confronto de idéias, não trarão tantas diferenças quanto analisar
culturas diversas.
Ainda sobre as conseqüências deste encontro com a cultura, La Taille (2006),
ratificando as idéias aqui defendidas, vislumbra duas possibilidades: uma delas é a tolerância,
na qual o indivíduo entra em contanto com valores, costumes e crenças diferentes daqueles
vividos por ele, e, embora aceite que outras pessoas os tenham, não os quer para si. Uma
segunda conseqüência, à qual denomina inspiração, diz respeito ao fato de se entrar em
contato com formas diferentes de organização de vida e perceber que há nestas formas
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aspectos que se deseja para sua vida e, assim, reformular seus próprios valores em virtude
deste desejo.
Desta maneira, considera La Taille (2006, p. 78)
[...] o conhecimento cultural pode servir de antídoto tanto ao
dogmatismo (centrar-se em deveres considerados, a priori, perfeitos)
quanto ao paulatino atrofiamento de sistemas morais fechados sobre
si. O conhecimento cultural pode “oxigenar” a reflexão moral.

É nisto que a presente pesquisa aposta, na inserção de outras formas de cultura no
âmbito escolar, distintas daquelas que habitual e hegemonicamente dominam os bancos
escolares, para servirem de instrumento de reflexão sobre diferentes aspectos, que se
explicitem através de distintas maneiras de organização de vida e que carreguem em si valores
e princípios que podem ser foco de análise por parte dos alunos, o que em si pode não só
ampliar o universo cultural das crianças, mas também servir de base para a constituição de sua
moral.
2.2- Relacionando os temas abordados ao currículo
Os principais autores mencionados até o presente momento, de forma geral, não se
preocuparam em suas pesquisas especificamente com aspectos relacionados à educação. Neste
sentido, faz-se necessário relacionar os temas abordados com o currículo escolar a partir da
perspectiva de estudiosos que se dedicam a questões relativas à escola, que é o território no
qual esta pesquisa pretende se estabelecer.
2.2.1- Currículo e cultura
Cientes dos benefícios que podem ocorrer na constituição do sistema moral do
indivíduo, em função de seu encontro com diferentes culturas, resta descortinar como
viabilizar a efetivação deste processo na escola. Conforme explicitado por La Taille (2006),
não se trata de tomar para si de forma passiva valores e hábitos de outras culturas, mas sim de
tê-los como foco de reflexão e análise, o que pode acarretar inúmeras conseqüências, que vão
desde a simples tolerância até a inclusão de aspectos específicos de uma outra cultura, até
então desconhecidos, em sua própria vida, modificando até a si mesmo para isso. Mas, quais
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culturas devem ser trazidas para o interior da escola para compor seu currículo? como deve
ser feita esta escolha? quais suas conseqüências? a que interesses poderão atender?
Para responder a estas indagações será tomada como ponto de análise a teoria crítica
do currículo, cujos representantes mais conhecidos no Brasil de acordo com Moreira e Silva
(2005) são Michael Apple e Henry Giroux.
Giroux e Simon (2005) afirmam que a escola pública historicamente foi utilizada
como meio de regulação moral na medida em que seu currículo sempre expressou visões que
foram definidas para a maioria, por um pequeno grupo. Além disso, argumentam que
analisando o que fez parte dos currículos e o que foi excluído deles ao longo da história, é
possível perceber que tais escolhas não ocorreram de forma aleatória e que atenderam a
interesses baseados em relações injustas e arbitrárias.
Em consonância com o pensamento acima exposto, Apple (2005, p. 42) salienta que:
[...] a decisão de se definir o conhecimento de alguns grupos como
digno de ser transmitido às gerações futuras, enquanto a história e a
cultura de outros grupos mal vêem a luz do dia, revela algo
extremamente importante acerca de quem detém o poder na sociedade.

Apple (2005), ao comentar sobre seus escritos anteriores, afirma que assuntos
abordados outrora permanecem atuais nos dias de hoje, dentre eles, o fato de que o sistema
educacional não só reproduz um tipo de conhecimento e valores de um pequeno grupo, como
também ajuda a produzir um conhecimento compatível com os ideais que os perpetuarão no
poder.
Neste sentido, Apple (2005) reforça a importância de se questionar qual conhecimento
vale mais, sendo esta uma questão que vai muito além do campo educacional, mas que
permeia também aspectos ideológicos e políticos, pois revela conflitos de classe, raça, sexo e
religião, dentre outros, que fazem parte da história dos diferentes povos.
“Nessa visão, a cultura é o terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes
concepções de vida social, é aquilo pelo qual se luta e não aquilo que recebemos”
(MOREIRA e SILVA, 2005, p. 27).
No entanto, ainda segundo Apple (2005), esta não se configura em uma questão
simples, pelo contrário, para que as pessoas possam questionar qual tipo de conhecimento
vale mais, bem como consigam formular e reformular conceitos e valores, de forma
democrática e livre, é essencial a existência de algumas condições como recursos materiais e
tempo.
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Nesta direção, Moreira e Candau (2003, p. 163) defendem a importância dos
currículos escolares serem uma oportunidade para que se perceba como um dado
conhecimento se constituiu historicamente, de forma que se possa entendê-lo de maneira
crítica, sem quaisquer manipulações. Ainda segundo os autores, trazer a cultura como questão
central para o interior da escola, consiste em contemplar tanto as “manifestações culturais
hegemônicas como as subalternizadas” pela história, a fim de que sejam confrontadas e
desafiadas.
Giroux e Simon (2005), ao tratarem sobre a cultura popular, afirmam que esta
representa um importante aspecto pedagógico, tendo em vista que trazê-la para a escola
significa levantar questões sobre a experiência do próprio aluno. Os citados autores afirmam
ainda que o objetivo da escola neste contexto é fazer o aluno compreender como as coisas são,
bem como os condicionantes históricos e culturais que as tornaram assim. Assim, detentor de
tais conhecimentos, poderá o aluno lutar contra as relações vigentes, tendo em vista melhores
condições de vida.
Moreira e Candau (2003, p. 161) ressaltam que a escola está sendo conclamada a
trabalhar com essa pluralidade de culturas, de forma a “reconhecer os diferentes sujeitos
socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a manifestação e valorização das
diferenças”. Para tanto, afirmam ainda que a escola deva configurar-se num espaço no qual a
crítica e a reflexão sejam garantidas. Desta forma, um ponto de vista monocultural, que
valoriza uma visão homogênea e padronizada dos conteúdos, não tem espaço na escola; o
importante passa a ser a valorização de uma riqueza proveniente da existência de diferentes
culturas.
Os professores têm um papel fundamental neste processo, papel de não deixar calar as
diferentes vozes que ecoam dentro da própria escola, de denunciar o preconceito, a exploração
de classes e todos os aspectos que forem necessários para superar as injustiças sociais
(GIROUX e SIMON, 2005).
No entanto, adverte Apple (2005), críticas nem sempre bem-vindas e seus autores
podem sofrer represálias de diversos setores, o que pode, ainda, no caso de um docente,
acarretar prejuízos a sua própria carreira.
Apesar de todos os riscos, é este o caminho apontado por esta pesquisa. Portanto, para
trazer a cultura para o âmbito escolar, optou-se por escolher um campo do conhecimento em
específico: a cultura corporal.
2.2.2- Cultura corporal
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De acordo com Neira e Nunes (2006, p. 210), a cultura corporal abarca distintas
“manifestações do esporte, do jogo, da ginástica, da dança e da luta, cada uma dessas
manifestações terá uma identidade cultural, sentido e significado diferentes na cultura na qual
ocorram”. Neste mesmo sentido, Daólio (2004), referindo-se às mesmas manifestações,
afirma que seus significados serão elaborados em função dos diferentes contextos culturais
nos quais tiverem sido geradas.
Outro autor que se debruça sobre este assunto é Castellani Filho (2002), segundo o
qual a cultura corporal é parte integrante da cultura do homem e da mulher brasileiros. Neste
sentido, a dança, o jogo, a ginástica e o esporte surgem como práticas sociais que ganham
vida nas práticas corporais. Isto significa, de acordo com o autor, que, como práticas sociais,
tais manifestações representam respostas às necessidades humanas e, como tais, devem ser
interpretadas.
Castellani Filho (2002, p. 53 - 54) ressalta outro aspecto importante em trazer a cultura
corporal para o âmbito escolar e que se encontra em pleno acordo com os objetivos deste
trabalho, que é a “intervenção autônoma, crítica e criativa do aluno nessa dimensão de sua
realidade social, de modo a modificá-la, tornando-a qualitativamente distinta daquela
existente”.
Para tanto, apontam Neira e Nunes (2006), a escola deve trazer a campo tanto
manifestações que representam a cultura popular, como por exemplo, o forró e o funk, como
aquelas que representam a cultura dominante, como o balé clássico e o tênis. Assim será
possível conhecer seus significados, entendendo o como e o porquê surgiram, mediante quais
necessidades ou interesses. Tal possibilidade permitirá aos alunos perceberem os
condicionantes de sua própria realidade, o que os instrumentalizará para nela intervirem com
crescente autonomia.
Neste contexto, o papel do professor, consideram Neira e Nunes (2006, p. 244),
consiste em realizar
[...] a mediação entre os/as alunos/as e as práticas sociais, criando
situações problematizadoras, introduzindo novas informações, dando
condições para que eles/as avancem em seus esquemas de
compreensão dos fenômenos constatados e propondo atividades onde
a interação com os pares se constitua em profícuos espaços de
aprendizagem.
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Outro autor que compartilha de tais pressupostos é Bracht (1999), ao afirmar que a
função da escola é permitir que o aluno se aproprie da cultura corporal não mais de forma
reprodutiva, mas de forma crítica, o que lhe permitirá exercer sua cidadania. Em
conformidade com esta afirmação e com os ideais aqui defendidos, Castellani Filho (2002, p.
62) afirma que o professor deve encarar seu “aluno como um parceiro na tomada de decisões
e não uma dócil criança a ser adestrada”.
Para que isto seja possível, argumentam Neira e Nunes (2006), as manifestações da
cultura corporal não devem ser segmentadas em seqüências pedagógicas que as
descaracterizariam, pelo contrário, se o que estiver em questão for um jogo, o importante é
investigar como ele ocorre na prática social, e então, pensar juntamente com os alunos, em
como realizá-lo no interior da escola, adequando-o ao número de alunos existentes, bem como
aos materiais e espaços disponíveis.
Reiteram ainda Neira e Nunes (2006, p. 243) que tal concepção metodológica tem
espaço em todos os níveis de ensino, e o que vai variar é o recorte que será feito. Assim, as
manifestações da cultura corporal “podem ser analisadas a partir da cultura patrimonial,
contemporânea ou científica, em diferentes esferas: familiar, local, regional nacional ou
internacional”.
No caso da presente pesquisa, adota-se como meio de reflexão a cultura corporal
patrimonial, tendo as famílias dos alunos como os elementos que farão emergir todo um
contexto sócio-histórico de uma determinada realidade, que será confrontado pelos próprios
alunos com a sua organização de vida atual, percebendo semelhanças, diferenças,
condicionantes e, apontando, talvez, para possíveis intervenções em seu entorno.
Deste modo, a cultura corporal patrimonial configura-se como porta de entrada para
inúmeros fatos e conceitos a serem tratados de forma contextualizada com os alunos. Estes,
por sua vez, terão a oportunidade de se distanciar de seus pontos de vista e analisar outros,
sendo este um rico alimento para a construção, mesmo que gradativa e em longo prazo, de um
rol de valores e princípios que nortearão suas ações, livrando-os de quaisquer manipulações e
pressões, ou seja, superando a heteronomia em favor da autonomia.
2.3- Implicações pedagógicas
Pensar neste momento em implicações pedagógicas significa estabelecer por meio de
quais instrumentos pedagógicos, estratégias e formas a presente pesquisa criará vida na sala
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de aula perante os alunos, opção esta que não se estabelece de forma aleatória; pelo contrário,
baseia-se em uma escolha que se acredita irá ao encontro de todo o ideário já exposto até aqui.
2.3.1- Projetos de trabalho
A opção metodológica que se faz neste momento é de se lidar com projetos de
trabalho, por considerar-se ser este o instrumento que mais se adapta ao alcance dos objetivos
propostos para esta pesquisa. Isto porque, de acordo com Mitrulis (p. 50), ao realizar projetos
de trabalho
[...] espera-se que a escola propicie ao aluno a oportunidade de
interpretar os conteúdos escolares não como objetos estáveis
universais, descontextualizados, sem história, mas como uma
realidade socialmente construída mediante intercâmbios culturais
entre indivíduos, grupos e sociedades.
Tal apreciação encontra-se em consonância com o presente trabalho, uma vez que por meio
desta pesquisa pretende-se caminhar no sentido de romper com as barreiras existentes entre a cultura
corporal popular e o universo escolar, fazendo o aluno interpretar diferentes aspectos e pontos de vista
dos contextos analisados, o que se acredita irá contribuir para uma visão mais ampla e autônoma de
sua realidade.

Portanto, faz-se mister aprofundar o que se entende por projetos de trabalho, que, de
acordo com o RCN (1998, v. 1, p. 57) se constituem “conjuntos de atividades que trabalham
com conhecimentos específicos” (...) e se “organizam ao redor de um problema para resolver
ou um produto final que se quer obter”. Desta forma, não existe um tempo pré-determinado
para sua duração, a qual será definida ao longo do processo, mediante o desenrolar das etapas
e em função do próprio produto final e daquilo que for necessário para que tal objetivo se
concretize.
Um aspecto muito relevante dos projetos de trabalho, também mencionado pelo RCN
(Ibidem) diz respeito ao fato de que frente à necessidade de resolver problemas reais, a
criança entrará em “contato com as práticas sociais reais”. Somente desta forma, salientam
Kamii e Devries (1992), ou seja, trabalhando com a realidade, é que a criança poderá
transformá-la. Para tanto, será preciso que, ao longo do processo, os alunos pensem sobre os
problemas a serem resolvidos numa tentativa de descentração de seus próprios pontos de
vista, refletindo sobre os melhores caminhos, sobre aspectos positivos e negativos que podem
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ser desencadeados a partir de suas decisões, possibilitando assim, o verdadeiro exercício da
autonomia em favor de uma consciência cidadã.
Mitrulis vem corroborar tal intento ao afirmar que uma das mais importantes marcas
dos projetos de trabalho consiste justamente na participação dos alunos em todas as suas
etapas, do início à finalização do mesmo, reforçando assim o comprometimento que deve ter
o professor em compartilhar de fato com os educandos a responsabilidade pelas diversas
decisões a serem tomadas ao longo do processo.
Neste mesmo sentido, Araújo (2004, p. 69) afirma que trabalhar utilizando-se da
estratégia de projetos permite “a abertura para o novo; a perspectiva de uma ação voltada para
o futuro, visando transformar a realidade; e a possibilidade de decisões, escolhas, apostas,
riscos e incertezas”.
Assim, salientam Kamii e Devries (1992), quanto mais as crianças se defrontarem com
problemas apresentados pela própria realidade, esforçando-se para explicar acontecimentos ou
fenômenos, tendo metas em comum a serem alcançadas, mais se sentirão estimuladas,
realizando com isso inúmeras operações, que serão benéficas não só para si como para a
realidade que as circunda.
Outro aspecto relevante considerado por Mitrulis consiste na preocupação que o
professor deve ter durante a realização de todo o projeto em relação aos registros de suas
impressões e reflexões acerca do processo desenvolvido, o que servirá não só para orientar o
desenrolar das diferentes etapas como também servirá de parâmetro para decidir sobre
aspectos que merecerem ser incorporados ao cotidiano da escola. Além disso, ainda segundo a
referida autora, o professor responsável deve estar ciente que cada decisão e ação planejada
consiste em uma hipótese que deve ser experimentada e, como tal, analisada frente às suas
contribuições no tocante à aprendizagem dos alunos.
Desta forma, indagando a realidade, os alunos participam ativamente de decisões
sobre cada uma das etapas a serem realizadas tendo em vista resolver o problema em questão,
bem como daquelas que tenham por finalidade construir o produto final almejado. Segundo
Araújo (Ibidem), isto representa “colocar os sujeitos da educação no centro do processo
educativo, na tentativa de responder aos problemas sociais”.
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2.3.2- Orientações didáticas
Tendo-se configurado o projeto de trabalho como opção metodológica que mais se
adapta aos objetivos desta pesquisa, faz-se importante também considerar como a professora
deve agir nas mais diferentes etapas do processo e quais posturas lhe serão mais pertinentes.
Daí a importância de nos debruçarmos sobre as orientações didáticas.
As orientações didáticas constituem-se em “subsídios que remetem ao ‘como fazer’, à
intervenção direta do professor na promoção de atividades e cuidados alinhados com uma
concepção de criança e de educação” (BRASIL, 1998, p. 54). Ou seja, são procedimentos que
o próprio docente deve preocupar-se em colocar em prática para que seus objetivos não sejam
frustrados.
Sobre esta temática, encontramos em Piaget (1994) algumas considerações sobre
como deve agir o professor, tendo em vista todo o conteúdo já mencionado sobre as
possibilidades de construção da autonomia do indivíduo. Assim, considera o autor, o
professor deverá agir como um colaborador mais velho, caso queira fazer com que seus
alunos tomem parte do processo pedagógico com direito a se posicionarem de forma crítica
frente às mais diversas situações, atuando o docente, por sua vez, como um companheiro para
as crianças, e não como alguém que dita ordens de forma aleatória. E mais, que deve valorizar
a experimentação e a reflexão tanto individual como em grupo, de forma a equilibrarem-se.
Macedo (2005, p. 138) vem confirmar tal idéia ao explicitar que são demasiadamente
equivocadas as orientações de que o professor deve intervir o menos possível no processo
educativo, pois isso acarretaria não promover a autonomia no cotidiano escolar, mas sim em
abandonar as crianças à própria sorte, fazendo-as adentrar em um caos relacional, no qual
ficariam “dormindo, não no sentido saudável, mas como expressão de uma certa depressão,
falta de assunto ou de sentido”.
Pensando em orientar o professor, a fim de que este consiga colocar-se perante seus
alunos como mediador na construção de um projeto de trabalho, que se configura como opção
desta pesquisa, e, tendo em vista os pressupostos já delineados sobre autonomia, faz-se
necessário pensar de forma mais detalhada sobre quais posturas serão mais pertinentes por
parte do docente para que os objetivos já mencionados sejam de fato atingidos. Por isso,
encontram-se a seguir algumas orientações didáticas a fim de embasar o trabalho do
professor.
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2.3.2.1- Verbalismo x atividade dos alunos
Tognetta (2003) salienta que o uso excessivo de verbalizações não acarretará
aprendizagens significativas para os alunos, como já mencionado anteriormente. Por isso,
reitera a necessidade de que o professor promova oportunidades diferentes nas quais os alunos
tenham possam interagir, trocar experiências e realizar julgamentos, a fim de adquirirem
consciência das regras e construírem seus próprios valores morais.
Sobre este aspecto, Piaget e Heller (1950, p. 19) destacam que:
[...] nas escolas em que se acentua especialmente o ensino verbal, e
nas que a autoridade do maestro torna inútil o trabalho de investigação
- ficando a criança especialmente receptiva, pode dizer-se que o
emprego da autonomia será mais difícil de generalizar [...]. Pelo
contrário, na medida em que se dá maior participação a verdadeira
atividade da criança, no terreno do trabalho individual, e na livre
investigação em comum, essa espécie de autonomia intelectual, que
constitui a educação ativa da razão, favorece indubitavelmente ao
êxito da autonomia moral, paralela a ele.

Kamii e Devries (1992, p. 42) constataram em pesquisa algo que pode ser identificado
como um excesso de verbalismo no ambiente escolar. As autoras entrevistaram centenas de
crianças na idade de quatro a dezesseis anos e perceberam o uso de um “palavreado
desnecessário que as crianças mais velhas dizem em profusão, mostrando uma camada
espessa de ‘verniz escolar’ que é como uma camisa de força em sua mente”.
Para que isto não ocorra, orientam as autoras, é necessário que o professor encoraje o
aluno a receber o feedback do objeto, ou seja, o professor não deve realizar extensas
explanações que podem resultar em dar ao aluno respostas que ele poderia obter em contato
com os próprios objetos. Kamii e Devries (1992) exemplificam essa situação com uma
criança que acredita que um doce ficará sólido se colocado na geladeira. Neste caso, afirmam
as autoras, o docente poderá incentivar a criança a colocar em prática sua crença e, então,
observar os resultados obtidos, permitindo que ela própria estabeleça relações sobre os
acontecimentos, num exercício de abstração reflexiva.
Vemos assim que o êxito da autonomia no plano moral depende, e muito, dos métodos
empregados no plano intelectual, pois à medida que a criança não fica à mercê do verbalismo
sobre os diferentes conteúdos que fizerem parte da sua vida escolar e aprenda a investigar,
contrapor pontos de vista, ouvir o outro, enfim, procure conhecer a verdade a partir de
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diferentes instrumentos de investigação, irá paralela e inevitavelmente construir os
mecanismos necessários para elaborar seus próprios valores e realizar julgamentos.
2.3.2.2- Processo de deliberação
Puig (2004, p. 119) utiliza o termo deliberação para referir-se a uma “atividade do
pensamento mediante a qual são obtidos argumentos para elucidar situações controvertidas”.
Assim, considera o autor, que tal artifício deve permear todo o processo educativo nas mais
diversas situações, e cita alguns exemplos de práticas escolares de deliberação, dentre elas:
assembléias de classe, sessões de debate, consideração de questões curriculares e a discussão
de dilemas.
Defende Puig (2004) que o foco das situações de deliberação está no debate entre
pontos de vista distintos, sendo assim,
[...] o aspecto-chave do esforço solicitado aos alunos é tratar uma
questão ou considerar um assunto controvertido enlaçando a própria
opinião com a dos demais, em busca de uma melhor compreensão da
situação analisada. Trata-se de um processo que, finalmente, deverá
proporcionar a todos os participantes uma aquisição de
conhecimentos, e talvez acima de tudo, uma modificação de opiniões
e atitudes. (p. 125).

Desta forma, o docente, mediante uma discussão deve fazer com que os alunos se
lancem na construção de argumentos que caminhem na direção de resolver a situação em
questão, e quando for necessário expressar sua opinião, deverá fazê-lo de forma com que esta
seja mais uma idéia entre as outras na busca da melhor solução.
Sobre este aspecto, Tognetta (2003, p. 93) afirma que “os princípios de justiça,
dignidade e respeito estão acima de qualquer regra”. Neste sentido, não poderá o professor
legitimar, por exemplo, decisões dos alunos, mesmo que tomadas em assembléias ou rodas de
conversa, mas que contrariem os princípios mencionados.
Menciona ainda Tognetta (2003) que o professor não deve buscar uniformidade de
decisões entre as diversas turmas da escola, pois se cada grupo irá realizar suas próprias
discussões sobre os diferentes assuntos, a partir de seus pontos de vista, ainda que baseados
nos mesmos princípios, será ilusório pensar que chegarão às mesmas conclusões, e, aliás, nem
de longe seria este o objetivo: pelo contrário, prima-se, sobretudo pela diversidade de idéias.
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2.3.2.3- Congruência nas atitudes
Para realizar atividades cujos princípios sejam o diálogo, a troca de opiniões, o direito
a escolha, dentre outros, como mencionado anteriormente, faz-se necessário que atitudes
como o respeito sejam altamente valorizadas. Neste caso, se o docente propõe uma discussão
entre os alunos para resolverem algum problema, deve estar verdadeiramente interessado pela
opinião de seus alunos e disposto a orientar o planejamento da rotina em função do interesse
coletivo.
Neste sentido, Puig (2004, p. 126) considera que é de extrema relevância que o
docente mantenha uma atitude de “valorização positiva do diálogo enquanto mecanismo de
consideração de assuntos significativos”.
Sobre este aspecto, salienta Coll, et al. (2000) que a atitude do professor terá
influência no comportamento de seus alunos, mesmo que o docente não tenha consciência
disto. Faz-se então pertinente que as atitudes do educador estejam em consonância com os
objetivos que almeja para seus alunos.
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3- Procedimentos Metodológicos
Vejamos então por meio de quais instrumentos metodológicos todo o suporte teórico
até agora delineado será posto em campo.
3.1- Sujeitos da pesquisa
A presente pesquisa foi realizada com uma turma de alunos que iniciaram o ano letivo
de 2006 com cinco anos de idade, em uma Escola de Educação Básica da Rede de Ensino de
São Bernardo do Campo, destinada ao atendimento da Educação Infantil, de três a cinco anos.
Era uma turma composta por 30 alunos, sendo 18 meninos e 12 meninas, que
freqüentavam a escola no período da tarde, compreendendo o horário das 13h às 17h. No
entanto, alguns alunos desta turma chegavam à escola às 7h da manhã, pois faziam parte da
turma do semi, destinada ao atendimento de crianças cujos responsáveis trabalhavam o dia
todo.
3.2- Local de realização da pesquisa
A escola na qual foi realizada a pesquisa está localizada na divisa de bairros com
diferentes condições sócio-econômicas, atendendo uma clientela bastante diversificada.
Inaugurada em 27 de agosto 1977, como Núcleo de Educação Infantil Santo Inácio, foi
denominada Escola Municipal de Educação Infantil “Thales de Andrade” pelo então prefeito
Tito Costa. A escolha do nome foi feita em razão do envolvimento do escritor com a literatura
infantil e os movimentos alfabetizadores.
No ano de 2000, houve a municipalização do ensino, quando o prefeito Maurício
Soares passou a denominar as escolas como EMEBs (Escolas Municipais de Educação
Básica), que incluía a partir dessa data o ensino fundamental de primeira a quarta série e a
educação infantil, e deixava de ser preparatória para se tornar parte da Educação Básica.
O espaço físico da escola é bastante amplo, porém conta com espaços que foram
adaptados para se tornarem ateliê, biblioteca, brinquedoteca, sala dos professores, secretaria e
diretoria, no aguardo de reformas estruturais e de acessibilidade.
Próximo à escola há alguns equipamentos públicos, que são utilizados pela
comunidade, tais como: EMEB Lopes Trovão, Sede Sociedade Amigos do Bairro, praças
públicas, SESI - Serviço Social da Indústria, Creche Maria Amélia, com atendimento de
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crianças de três a cinco anos de idade, e Creche ASSISBRAC que atende crianças de zero a
três anos de idade.
De acordo com o Plano Pedagógico da escola do ano de 2006, a maioria dos pais dos
alunos estava empregada, observando-se muitas mães que trabalhavam como domésticas.
Dessa forma, verificou-se que no período contrário à escola, as crianças ficavam sob cuidados
de instituições como a nossa, creches ou parentes.
Ainda de acordo com o referido documento, os pais esperam da escola, dentre outros
aspectos, que as crianças tenham um desenvolvimento adequado à idade, aprendam a respeitar
e ser respeitados, bem como a ler e a comunicar-se, que construam uma formação moral e
social, mantendo boas relações com as pessoas, e que, ao término da educação infantil,
estejam preparadas para a primeira série.
3.3- Instrumentos para a coleta de dados
Para compreender os instrumentos metodológicos escolhidos para a realização desta
pesquisa, faz-se necessário entender a distinção que Thiollent (2005) faz entre método e
técnica de pesquisa, afirmando que o primeiro possui objetivos mais amplos.
Assim, a pesquisa-ação, que foi escolhida como base para este trabalho, é considerada
pelo referido autor como um método de pesquisa social ao qual se agregam outras técnicas
para coleta e interpretação dos dados, conforme será descrito de forma pormenorizada mais a
seguir.
A pesquisa-ação, método escolhido para a realização da presente pesquisa, de acordo
com Thiollent (2005, p. 28), configura-se em um dos vários métodos de pesquisa subjacente
da metodologia das ciências sociais. Desta forma, considera o autor, a pesquisa-ação vem a
ser um método ou estratégia de pesquisa que agrega outros “métodos ou técnicas de pesquisa
social”.
Vejamos então o que o referido autor entende por pesquisa-ação:
[...] tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de
um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2005, p. 16).

A partir deste conceito amplo sobre pesquisa-ação, encontramos em Tripp (2005) uma
definição que relaciona tal pesquisa especificamente ao campo educacional. Desta forma, crê
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o autor, que, quando realizada na escola, a pesquisa-ação tem por finalidade o
“desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que possam utilizar suas pesquisas
para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos” (TRIPP, 2005, p.
445).
De acordo com Tripp (2005), uma pessoa pode decidir participar de um projeto de
pesquisa-ação por diferentes motivos. Analisando a classificação deste autor, a que mais se
relaciona com esta pesquisa é a colaboração, de acordo com a qual o pesquisador consegue
que alguém concorde em participar de seu projeto, estabelecendo uma parceria, conforme esta
pessoa passa a cooperar com o pesquisador e em contrapartida é regularmente consultada
sobre os rumos da pesquisa. No entanto, adverte Tripp (2005), a autoria da pesquisa continua
a ser do pesquisador, sendo este o tipo mais comum em dissertações.
Thiollent (2005) e Tripp (2005) consideram ainda que embora a pesquisa-ação tenha
grande ênfase na prática, não se limita a esta, pelo contrário, existe uma forte relação com a
teoria que orienta as decisões práticas a serem tomadas.
Outro aspecto relevante da pesquisa-ação é o fato desta se valer não só de aspectos
quantitativos, mas também, e principalmente, de elementos qualitativos, que se traduzem
muitas vezes em procedimentos argumentativos. Afirma Thiollent (2005, p. 26) que o
“qualitativo e o diálogo não são anticientíficos”. Assim, pode-se verificar a presença de
aspectos argumentativos:
Na colocação dos problemas a serem estudados; nas explicações ou
soluções apresentadas pelos pesquisadores; nas deliberações relativas
à escolha dos meios de ação a serem implementados; nas avaliações
dos resultados da pesquisa e da correspondente ação desencadeada
(THIOLLENT, 2005, p. 34).

Além disso, muitas vezes há associação entre elementos qualitativos e aspectos
quantitativos, por exemplo, quando “o peso ou a freqüência de um acontecimento é levado em
consideração como meio de fortalecer ou de enfraquecer um argumento” (THIOLLENT,
2005, p. 40).
Desta forma, fica configurado o método escolhido para a realização desta pesquisa.
Falta então delinear quais técnicas serão agregadas à presente pesquisa-ação.
Vejamos portanto quais técnicas se agregaram a esta pesquisa-ação de forma que fosse
efetivamente realizada.
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3.3.1- Construção e etapas do projeto de trabalho a ser desenvolvido com os alunos
Pensando em como trazer para o convívio dos alunos a cultura corporal patrimonial
daquela comunidade, que até então estava marginalizada para além dos muros escolares,
optamos por desenvolver um projeto de trabalho em função das qualidades e benefícios
oriundos desta estratégia didática que já foram mencionados oportunamente ao longo deste
trabalho.
Assim, pesquisadora e professora construíram um esboço das primeiras etapas deste
projeto, de forma a desencadear reflexões por parte dos alunos que acarretassem
oportunidades de análise sobre conteúdos desta cultura que até então ainda não havia
adentrado o universo escolar: a cultura corporal patrimonial daquela comunidade.
Na seqüência há a descrição destas etapas, sendo que as demais nasceram durante o
próprio processo pedagógico, em virtude dos questionamentos dos alunos e decisões por eles
tomadas ao longo de todo o projeto:
- conversa com os alunos sobre a intenção de realizar um projeto sobre brincadeiras e
brinquedos que fizeram parte da cultura de seus pais quando crianças;
- envio de pesquisa aos pais dos alunos com o objetivo de conhecer suas brincadeiras e
brinquedos preferidos de infância, bem como o contexto no qual cresceram;
- construção de uma lista com todas as brincadeiras e brinquedos citados nas pesquisas;
- eleição com os alunos para escolher, dentre as brincadeiras e brinquedos da lista, alguns para
serem realizados na escola;
- criação de estratégias para realização na escola das brincadeiras eleitas pelo grupo de alunos;
- leitura para os alunos de algumas entrevistas respondidas pelos pais que revelassem o
contexto no qual viviam;
- levantamento de aspectos da realidade de vida dos pais dos alunos em suas infâncias à
realidade vivida atualmente pelos alunos, destacando semelhanças, diferenças, pontos
positivos e negativos;
- discussão de eventuais mudanças na rotina da escola ou em algum ponto específico a partir
de elementos oriundos da análise da cultura corporal patrimonial daquela comunidade;
- comparação entre vivenciar as brincadeiras escolhidas pelos alunos em diferentes contextos:
atualmente e quando seus pais eram crianças;
- realização de entrevista com um pai ou uma mãe de aluno pelas crianças na escola, de forma
a contribuir em relação aos aspectos mencionados.
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3.3.2- Observação e registro do projeto de trabalho
A opção que mais se adequou aos objetivos da pesquisa realizada foi a observação
semi-estruturada, ou seja, aquela que ocorre num contexto natural e, na maioria das vezes,
segundo Vianna (2003), não procura dados quantificáveis. De acordo com o referido autor, a
observação, por demandar um longo período de tempo, pode criar laços emocionais entre o
observador e o observado. Assim, considera que sentimentos e emoções também devem ser
objetos de registro.
Salienta também Vianna (2003) que o observador deve ter uma atenção seletiva,
focando suas observações sobre aspectos relacionadas à pesquisa, o que, no entanto, não deve
ser justificativa para que o observador ignore dados que venham a contradizer suas hipóteses
iniciais.
Com isso, as observações do presente trabalho levaram em consideração os
pressupostos acima mencionados, focando-se nos posicionamentos dos alunos em relação à
análise da cultura corporal patrimonial com a qual entraram em contado, tendo como
parâmetro de comparação o contexto no qual viviam.
Tendo em vista que o que se pretendia era analisar em que medida este trabalho
poderia contribuir para a construção da autonomia dos alunos envolvidos, todos os momentos
nos quais o projeto que estava sendo desenvolvido desencadeava discussões relativas aos
princípios e valores essenciais ao indivíduo autônomo, tais como igualdade, eqüidade e
reciprocidade, eram foco de intensa observação, bem como situações que envolviam algum
tipo de negociação calcada no respeito mútuo, considerando neste caso não só o processo
como também o fruto de tais negociações, sem que houvesse necessariamente categorias
estabelecidas a priori, pois estas só seriam construídas após análise dos registros.
Para compreender de forma mais ampla como ocorrem os registros, recorremos mais
uma vez a Vianna (2003, p. 31), de acordo com o qual se faz pertinente que “as anotações
sejam feitas imediatamente, na medida do possível”. Tal recomendação existe a fim de que
possíveis lapsos de memória não atrapalhem a coleta de dados, o que poderia ocorrer se
anotações fossem feitas muito tempo depois da observação. Segundo o autor, “muitos
observadores, durante o processo de observação, fazem apenas simples anotações para mais
tarde desenvolvê-las, detalhando aspectos observados” (Ibidem).
Desta forma, para realizar os registros foi utilizado um caderno comum, no qual eram
feitas as principais anotações durante o transcorrer do período observado. A escrita era feita
muitas vezes utilizando-se de palavras abreviadas, lembretes de coisas importantes que
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precisavam ser melhor detalhadas e até códigos criados pela própria pesquisadora, deixando
sempre bastante espaço entre uma anotação e outra. Normalmente no mesmo dia da
observação voltava-se às anotações, completando-as.
O vídeo também foi utilizado como oportunidade de registro em alguns momentos
específicos, que foram literalmente transcritos para serem analisados.
No entanto, os melhores resultados em relação aos registros ficaram por conta das
anotações no caderno, pois permitiram que a pesquisadora anotasse de pronto suas impressões
sobre o que estava acontecendo. Além disso, até por conta da utilização de uma única câmera
de vídeo, a ser manuseada pela própria pesquisadora, às vezes o foco da máquina não estava
ajustado para uma criança que se manifestava do outro lado da sala e não cabia ficar parando
a discussão e pedindo para que as crianças repetissem o que tinham acabado de dizer. Assim
foi possível perceber que, com a filmadora, nestas condições, acabava por se perder
acontecimentos importantes, o que já não ocorria com as anotações feitas de próprio punho;
por isso, estas últimas foram privilegiadas como forma de registro do presente trabalho.
3.3.3- Observação e registro dos avanços da docente
As mudanças da docente ao longo da pesquisa também foram foco de observação, haja
vista que a princípio ela se mostrara resistente em realizar um projeto com sua turma a partir
da cultura corporal dos pais de seus alunos, sugerindo que trabalhássemos com a área de
linguagem oral e escrita.
A maneira como a professora se apropriava do tema da pesquisa, atuando junto às
crianças ora a partir das sugestões da pesquisadora, ora a partir de suas próprias iniciativas e
reflexões, foi sendo observada como parâmetro para perceber mudanças em relação às suas
solicitações de apoio à pesquisadora. A idéia evidentemente é que ela conseguisse atuar cada
vez de forma mais autônoma, construindo progressivamente recursos próprios para
posicionar-se frente aos acontecimentos.
Outro aspecto importante a ser observado foi de fato a qualidade das intervenções da
docente no desenrolar das etapas que se desenvolviam, pois mesmo que dialogasse com a
pesquisadora sobre, por exemplo, a temática da conversa que teria com os alunos, seus
questionamentos seriam elaborados apenas no momento exato em que estivesse conversando
com as crianças, em função de suas próprias interpretações sobre o assunto em questão.
Assim, o esperado e foco de observação era perceber o quanto a professora conseguia fazer
com que o grupo de alunos, ao entrar em contato com a cultura corporal patrimonial daquela
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comunidade, sempre que possível, por meio de relações calcadas no respeito mútuo, avançava
na construção de posicionamentos baseados em princípios e valores autônomos.
Por fim, as percepções da professora sobre os avanços dos alunos em relação aos
aspectos já mencionados e sobre cada etapa desenvolvida do projeto também se configuraram
em um importante elemento a ser observado, pois demonstravam em certa medida a
importância que a docente atribuía ao trabalho que estava sendo desenvolvido e, por
conseqüência, suas reais convicções.
Desta maneira, tais dados também foram registrados pela pesquisadora durante o
momento em que observava a professora juntamente com o grupo de alunos, bem como
posteriormente às conversas me mantinha com a docente.
Vale salientar que a referida professora trabalhava no período da manhã em outra
escola da Rede de São Bernardo do Campo, exercendo a função de apoio à direção da unidade
e aos sábados estava fazendo pós-graduação em administração escolar. Além disso, buscava
sempre que possível estar junto à família para ajudar no que fosse necessário seu pai, que era
cego. Portanto, era praticamente inviável propor encontros semanais ou quinzenais fora do
horário de aula da docente para conversarmos sobre a pesquisa. Assim, estas conversas foram
se estabelecendo durante a rotina dos próprios alunos, antes ou depois de cada etapa do
projeto a ser desenvolvido, em momentos nos quais as crianças estavam realizando alguma
atividade durante a qual não necessitavam da intervenção mais direta da professora para sua
realização. O que também acontecia às vezes é que a docente conseguia chegar à escola
alguns minutos antes de seu horário, aproveitando para conversar com a pesquisadora quando
esta ali já estava.
A etapa seguinte se configurou na análise dos dados observados e registrados, e para
que fossem úteis, de acordo com as considerações de Vianna (2003), foram reduzidos a
categorias analíticas ou a freqüência de comportamentos ou eventos. Desta forma, entramos
num outro território: a análise do conteúdo.
3.4- Análise do conteúdo
Para Franco (2003, p. 51), a criação de categorias é um momento muito importante na
análise dos conteúdos. Assim, a autora define categorização como uma “operação de
classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um
reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios definidos”.
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Dentre os possíveis critérios de categorização apontados por Franco (2003, p. 53),
optamos pelo semântico, ou seja,
[...] categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que
signifiquem ansiedade ficam agrupados na categoria “ansiedade”,
enquanto que os que signifiquem a descontração ficam agrupados sob
o título conceitual “descontração”.

A construção de categorias não se resume a uma tarefa fácil, pelo contrário, afirma
Franco (2003), é um processo de idas e vindas entre a teoria e o material de análise.
Há, ainda, segundo Franco (2003), duas formas para a elaboração de categorias:
categorias criadas a priori e categorias não definidas a priori, sendo as que mais se adequaram
aos objetivos da presente pesquisa as de segundo tipo, definidas pela autora como aquelas que
surgem da fala, do discurso, enfim, do conteúdo das observações.
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4- Análise e interpretação dos dados da pesquisa
Neste momento, apresentaremos a análise da pesquisa propriamente dita, contrastando
o suporte teórico aqui adotado com os dados obtidos ao longo de todo o processo. Antes,
porém, optamos por saber um pouco mais sobre as brincadeiras escolhidas pelos alunos para
serem realizadas na escola.
4.1- As brincadeiras escolhidas pelos alunos para serem realizadas na escola: pipa e
carrinho de rolimã
Durante a realização das intervenções, as crianças entraram em contato com muitas
brincadeiras da época em que seus pais eram crianças, e acabaram optando por duas para
serem realizadas na escola: a pipa e o carrinho de rolimã.
Antes de sabermos como as crianças se apropriaram destas brincadeiras e como este
encontro impulsionou reflexões que desencadearam avanços na construção da autonomia dos
alunos, vale a pena conhecer um pouco mais a fundo sobre a origem das mencionadas
brincadeiras, de forma a contextualizá-las no cenário atual.
Comecemos pela pipa, que no dicionário de Morais (1931, p. 83, apud Cascudo, 1988,
p. 577) encontra-se sob a seguinte definição: “folhas de papel, ou lenço, estendidas sobre uma
cruz de canas, e cortadas em figura oval, com um rabo na parte fina, que se soltam ao ar, e lá
se sustêm, seguras por um cordel, ou barbante”.
Há inúmeras teorias, lendas e suposições sobre a origem da pipa, e, de acordo com os
estudiosos a este respeito, tudo aponta para que o primeiro vôo de uma pipa tenha ocorrido há
cerca de duzentos anos antes de Cristo, na China. Um dos registros que comprovam esta
ocorrência diz respeito, de acordo com Voce (2002, p. 9),
[...] ao grande navegador Marco Pólo (1254 - 1324) que em suas
andanças pela China, ao ver-se encurralado por inimigos locais, fez
voar uma pipa carregada de fogos de artifício presos de cabeça para
baixo, que explodiram no ar em direção à terra, provocando o primeiro
bombardeio aéreo da história da humanidade.

Assim, nos relata Von (2001, p. 98), a pipa, “antes de ser um brinquedo era um
dispositivo de sinalização militar. A cor da pipa, o padrão da pintura e os movimentos eram
executados para comunicar códigos de mensagens entre os campos”.
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Além disso, afirma Voce (2002, p. 9) que “nos países orientais foi e continua sendo
grande a utilização de pipas com motivos religiosos e místicos, como atrativo da felicidade,
sorte, nascimento, fertilidade e vitória”.
Voce (2002) cita ainda inúmeras descobertas científicas que, ao longo dos tempos, se
utilizaram das pipas como meio para a realização de diversos experimentos. Dentre eles, o
autor cita Roger Bacon, em 1250, em seus estudos sobre asas acionadas por pedais, Leonardo
Da Vinci, que, em 1496, realizou projetos teóricos sobre máquinas voadoras, Alexandre
Wilson, que, em 1749, conseguiu determinar variações de temperatura, em função das
diferentes altitudes.
Outra experiência que utilizou a pipa na história da ciência, relata Voce (2002), foi
realizada por Benjamim Franklin em 1752, prendendo uma chave ao fio de uma pipa, que foi
empinada em um dia de tempestade, assim a “eletricidade das nuvens foi captada pela chave e
pelo fio molhado, descobrindo assim o pára-raio”.
Mais um exemplo diz respeito a George Cayley, que, em 1809, através da pipas, nos
conta Voce (2002), realizou o primeiro pouso acontecido na História, o que mais tarde
resultaria pela NASA na criação dos pára-quedas ascensionais que “permitem ainda hoje um
perfeito controle ao retorno à terra das cápsulas espaciais”.
Também foi “através das pipas que o grande Santos Dumont conseguiu voar no
famoso 14 Bis que, no final das contas não deixa de ser uma sofisticada pipa com motor”
(VOCE, 2002, p. 9).
A estes se seguiram também outros experimentos, tais como, a utilização de pipas para
fazer experiências com a transmissão de rádio, teste que, mais tarde, seria utilizado por
Graham Bell em seu invento, o telefone. E mais recentemente, durante a Segunda Guerra
Mundial, uma pipa em forma de águia seria empregada pelos alemães para observar a
movimentação das tropas aliadas ou como alvo móvel para exercícios de tiros. (VOCE, 2002).
No Brasil a pipa chegou por volta de 1596, trazida pelos colonizadores portugueses,
que por sua vez a conheceram em suas viagens ao Oriente. Um fato interessante é que os
negros já conheciam a pipa, tanto que ela era utilizada, como nos conta Voce (2002), no
Quilombo dos Palmares para avisar dos perigos que se aproximavam. Na África a pipa era
cultuada pelos negros como oferenda aos deuses.
Voce (2002) relaciona ainda os diferentes nomes pelos quais a pipa é conhecida nas
diferentes localidades de nosso país: papagaio, em todo o Brasil; raia, no norte do Paraná até
Curitiba; quadrado e papagaio no interior de São Paulo; curica, cângula, jamanta, pepeta,
casqueta e chambeta no Norte; pipa na capital de São Paulo e no Rio de Janeiro; arraia,
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morcego, lebreque, bebeu, coruja, tapioca, barril e bolacha no Nordeste; estilão e pião no
Sudeste; pandorga no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná; cafifa em Niterói;
maranhão em Minas Gerais e algumas regiões do interior de São Paulo.
Cascudo (1988, p. 577) declara ainda que
usam prender na extremidade da cauda uma lâmina cortante, lasca de
vidro, a rucega, para cortar o barbante do adversário. Ganha quem o
fizer desequilibrar-se e descer, arrear, cortado o fio ou cruzado, como
se combate no Japão.

Atualmente, em São Bernardo do Campo, é comum encontrar no fio da pipa, com o
intuito já mencionado, o cerol, que é vidro moído com cola, como será melhor explicitado
com os diálogos das crianças envolvidas na presente pesquisa.
Cascudo (1988, p. 577) cita também uma outra brincadeira que pode ser realizada com
a pipa, denominada por ele como “passar telegrama”, que significa “rodelas de papel postas
no fio e levadas até o corpo do papagaio, pairando a centos de metros de altura”.
O outro brinquedo escolhido pelos alunos foi carrinho de rolimã, que dentre as várias
definições existentes podemos dizer que é um brinquedo feito com uma tábua com rodas de
rolimã sobre a qual a pessoa se senta e se desloca.
Na Internet se encontram com facilidade alguns sites de venda de carrinhos de rolimã,
por meio dos quais inicialmente foi possível descobrir que há outros nomes para este
brinquedo, como carrinho de lomba, carrinho de prancha e carrinho de roda de bilha.
Fazendo uma pesquisa mais aprofundada a partir dos diferentes nomes dados para este
brinquedo, foi possível descobrir que, de acordo com Bento (2007), sua origem é incerta, mas
que é provável que tenha surgido no Brasil, nos primeiros centros urbanos do país, no final do
século XIX, ganhando popularidade após a década de 1950, período da instalação da indústria
automobilística no país, facilitando a aquisição dos rolamentos utilizados como rodinhas do
carrinho.
Hoje, há inúmeros locais nos quais ocorrem corridas de carrinho de rolimã no país, como o
tradicional GP Poli-NSK de carrinho de rolimã, organizado por alunos do Centro Acadêmico
de Mecânica e Mecatrônica da Escola Politécnica da USP, que acontece desde a década de
1980.
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4.2- Categorias de análise
Para a realização da presente pesquisa não foram criadas categorias de análise a priori,
estas surgiram mediante as análises dos registros colhidos ao longo de todo o processo. Sendo
assim, após um árduo período de análise, é possível destacar neste momento duas grandes
categorias.
A primeira, reformulação de valores, diz respeito a diferentes circunstâncias nas
quais as crianças apresentavam inicialmente uma determinada posição mediante uma
temática, posição esta voltada, de forma geral, para a heteronomia e que, gradativamente, por
meio do contato com a cultura corporal patrimonial daquele grupo e discussões entre os
alunos, mediadas pela docente, conseguiram alterar este estado, em favor de posturas
autônomas. Tal categoria se subdivide em dois momentos: um relativo a mudanças de
posicionamento dos alunos no tocante a questões de gênero frente à cultura corporal
patrimonial da comunidade onde a pesquisa foi realizada e outro relacionado à validação desta
mesma cultura no âmbito escolar, a partir de sua incorporação, mediante o crivo dos alunos,
como mais um elemento vivo e real da rotina da escola.
A segunda categoria, coordenação de diferentes pontos de vista, diz respeito a
momentos nos quais os alunos, ao entrarem em contato com aspectos relacionados à cultura
corporal das famílias daquele grupo, conseguiram coordenar diferentes pontos de vista,
elemento essencial à construção da autonomia, pois demonstra capacidade de descentramento,
mesmo que não tenham ocorrido mudanças no posicionamento dos alunos em relação aos
assuntos abordados. Esta categoria também se subdivide em dois agrupamentos: um
relacionado às constantes análises dos alunos sobre diferenças entre a época em que seus pais
eram crianças e o atual contexto em que vivem, denominado mudanças no tempo e no espaço,
e um segundo concernente às estratégias elaboradas pelos alunos para viabilizar a vivência da
cultura corporal de seus pais na escola.
Vejamos então, de forma mais detalhada, como se constituíram estas duas grandes categorias
e como as respectivas temáticas se desenvolveram durante a realização do projeto que estava
sendo desenvolvido, analisando seus benefícios para a construção da autonomia dos alunos.
4.2.1- Reformulação de valores
Os critérios para analisar a ocorrência da reformulação de valores se estruturaram
tendo por base os princípios e regras que Piaget elege para o indivíduo moralmente autônomo.
Assim, foi possível perceber que em diversos momentos os alunos partiram de posições que
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contrariavam estes princípios para, ao longo do processo, por meio da entrada e reflexão
mediada pela docente, da cultura corporal patrimonial daquela comunidade no universo
escolar, conseguirem reformular suas posições em favor da igualdade, da eqüidade, da
reciprocidade e do respeito mútuo.
4.2.1.1- A questão de gênero frente à cultura corporal patrimonial
Aqui foram agrupadas discussões relativas à questão de gênero, confrontando o que
meninos e meninas podem ou não podem fazer, do que podem ou não podem brincar. Isto só
foi possível a partir das pesquisas realizadas com os pais das crianças, nas quais os
responsáveis responderam quais eram as suas brincadeiras preferidas de infância. Houve o
cuidado de manter um equilíbrio entre o número de mães e o de pais nas pesquisas
respondidas, pois, sabendo-se que culturalmente, ao longo da história, muitas vezes certos
brinquedos ou brincadeiras ficaram restritos somente a um ou outro grupo de crianças,
determinados pelo gênero, a idéia era trazer os diferentes universos para que os alunos
pudessem refletir sobre isso frente a sua própria realidade. É importante salientar que esta fora
a atividade inicial de todo um projeto que seria desenvolvido, cujos encaminhamentos seriam
tomados juntamente com os alunos de forma a conhecerem e se apropriarem de algumas
brincadeiras oriundas da cultura corporal de seus familiares, bem como de todo caráter
humano nelas embutido.
A docente percebeu que este poderia ser um caminho muito interessante, com ricas
discussões, conseguindo fazer inúmeras intervenções de maneira a fomentar o debate desta
temática, confrontando opiniões e valores dos alunos frente à cultura corporal de seus pais.
No entanto, antes de adentrarmos nessa discussão, é válido explicitar como estavam
estruturados os momentos de brincadeira e o uso dos brinquedos na escola, o que com certeza
influenciou muitos dos posicionamentos dos alunos acerca das questões levantadas.
Na sala de aula havia alguns brinquedos, principalmente de encaixe e jogos, como
dominó, quebra-cabeça e memória, organizados em prateleiras, que as crianças podiam usar
em momentos determinados pela docente.
Havia também uma grande caixa organizadora, dentro da qual estavam contidos cerca
de oito conjuntos de brinquedos, um para cada mesinha com quatro lugares, contendo
brinquedos simbólicos, como médico, casinha, cabeleireiro, escritório, postinho, jogos
diversos, materiais artísticos e também de leitura e escrita. Cada turma de alunos ficava com
uma dessas caixas organizadoras, que ao final de um mês era rodiziada entre as docentes. Esta
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era uma atividade prevista na rotina diária da escola, denominada atividade diversificada,
momento no qual em cada mesinha era colocado um brinquedo diferente e as crianças podiam
escolher com qual queriam brincar.
A atividade diversificada estava prevista não só na rotina da escola, mas também na
Proposta Curricular de São Bernardo do Campo publicada no ano de 2007. Tal documento
defende a realização da referida atividade como forma de promover a autonomia do aluno,
como se para isso fosse necessário apenas organizar momentos nos quais os alunos tenham
liberdade para realizar escolhas e tomar decisões individualmente, o que, embora fique muito
aquém do conceito defendido pelos autores nos quais este trabalho se baseia, não invalida que
esta atividade seja uma oportunidade importante na rotina, sobretudo por ser um momento no
qual os alunos podem simplesmente brincar. Vale salientar que, na sala na qual foi realizada a
pesquisa, a professora realizava a atividade diversificada apenas duas vezes por semana,
argumentando que por ser uma turma de seis anos, as atividades de leitura e escrita lhe
tomavam muito tempo da rotina.
Havia também na escola um espaço destinado a ser uma brinquedoteca, mas que ainda
não estava bem estruturado e que por isso quase não era utilizado por nenhuma das turmas da
escola. O grupo de professoras, juntamente com a equipe gestora, já havia feito algumas
tentativas para otimizar o uso daquele espaço, mas todas sem sucesso. Havia em relação a este
local um impasse sobre a liberação de verba pela Prefeitura do Município para a construção
de uma brinquedoteca nova, isto em função de questões burocráticas como a impossibilidade
de modificar a estrutura do prédio em razão de tal construção ter recebido prêmios pela sua
arquitetura. Durante a realização da pesquisa, chegaram a ser compradas algumas bonecas e
brinquedos de casinha para melhorar o que deveria ser a brinquedoteca, mas o problema ainda
persistia.
Outros momentos destinados à brincadeira ocorriam durante o parque, este sim
garantido de forma diária na rotina dos alunos. Havia nesta escola duas áreas com brinquedos
de parque, entre as quais havia uma ampla quadra. O que ocorria então nesse horário é que os
alunos ora brincavam dentro do parque, ora na quadra utilizando em especial pinhas que
caíam das árvores como bolas. Em um certo momento durante o ano de realização da
pesquisa, foi comprada uma bola de futebol para cada turma de alunos da escola, bola esta
que era utilizada na referida quadra, durante o horário de parque.
A escola também era dotada de um amplo gramado, no fundo das salas de aula, onde
por vezes a professora levava os alunos para brincarem livremente.
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E, por fim, havia ainda o dia do brinquedo, que era realizado na última sexta-feira de
cada mês, dia no qual os alunos levavam brinquedos de casa para brincarem na escola. O que
as meninas mais levavam eram bonecas e os meninos bonecos e carrinhos, brinquedos estes
que só apareciam na rotina escolar na atividade diversificada. Mesmo assim, durante o mês
que uma caixa ficava na sala, havia no máximo uma ou duas brincadeiras, entre as oito
organizadas, que contava com estes brinquedos, o que em si não seria um problema se este
tipo de material estivesse presente em outros momentos da rotina.
A partir deste panorama é possível começar a analisar de forma mais contextualizada
as falas dos alunos referentes a alguns brinquedos que surgiram nas pesquisas respondidas por
seus familiares e que foram alvo de questionamentos por parte da docente, levando a
mudanças de posicionamento dos alunos.
É importante salientar que antes da realização da pesquisa, pesquisadora e professora
elaboraram o corpo do projeto envolvendo a cultura patrimonial daqueles alunos, delineando
suas etapas iniciais, já que as demais nasceriam juntamente com os alunos frente à resolução
dos problemas que se fizessem presentes. A pesquisadora neste ínterim chegou a conversar
com a professora sobre as principais referencias teóricas de sua pesquisa, chegando a discutir
trechos de livros que compuseram sua bibliografia. Assim, a professora não só estava ciente
como achava interessante a idéia de contrapor diferentes culturas, fazendo as crianças
perceberem e refletirem sobre diferentes pontos de vista e construírem juízos de valor sobre
os mais distintos temas. Aliás, a referida professora já tinha como prática resolver os conflitos
que surgiam com os alunos, ouvir o que eles tinham a dizer, fazendo intervenções para que
eles avançassem em suas proposições, o que facilitou em demasia o projeto que começava a
ser construído.
A iniciativa de questionar os alunos acerca de questões de gênero em relação às
brincadeiras e brinquedos mencionados pelos pais das crianças nas pesquisas por eles
respondidas surgiu da própria docente durante as conversas com os alunos. Foi só depois de
um tempo que pesquisadora e professora sentaram para analisar os pontos que haviam surgido
e encontrar possibilidades de fomentar as discussões.
Surgiu a princípio uma discussão sobre a brincadeira de bonecas, o que ocorreu
durante a leitura de uma das pesquisas na qual este brinquedo havia sido mencionado. Nesta
ocasião, a docente indagou o grupo se meninos brincavam de boneca e a partir daí algumas
crianças começaram a se posicionar frente a esta questão. Tais questionamentos poderiam ter
surgido de forma explícita anteriormente, o que não ocorreu acredita-se que em função do
pouco espaço que era dado na rotina dos alunos a este tipo de brincadeira, apesar de ser uma
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turma de educação infantil. Por outro lado, a própria docente nunca tinha se atentado para este
tipo de análise, o que certamente a impedia por sua vez de questionar os alunos sobre esta
temática.
Houve inicialmente discordância entre os alunos, alguns se posicionaram a favor,
outros contra esta possibilidade de meninos brincarem de boneca. Vejamos que este primeiro
posicionamento dos alunos ocorreu de forma irrefletida, portanto, sem argumentos plausíveis
que apoiassem tal opinião; as crianças diziam apenas sim ou não para responder à questão da
docente.
Já no momento em que a professora pediu para que os alunos explicitassem as razões
de seus posicionamentos, começaram a surgir aspectos relacionados ao cotidiano daquelas
crianças e que em certa medida contrariaram o dogma ainda presente em nossa sociedade de
que apenas meninas brincam de boneca.
Respondendo à docente, uma aluna mencionou que o menino poderia ser o pai da
brincadeira de boneca e nenhuma criança rebateu este argumento. Um outro aluno relacionou
a brincadeira de boneca com o seu cotidiano, e como se reforçasse a opinião de sua colega,
relatou que o vizinho dele cuida da filha e que seu pai faz comida, aspectos inerentes à
brincadeira de boneca. Esta fala soou como um questionamento, como se a criança indagasse
se afinal os homens cuidam das crianças e fazem comida na vida real, porque não fariam isto
nas brincadeiras?
Frente a estes argumentos, a docente novamente questionou a opinião dos alunos sobre
o assunto, e então, todos se posicionaram favoravelmente a possibilidade de meninos
brincarem de bonecas.
Vejamos que decidir quem deve brincar de boneca não se resume em tarefa simples,
pois demanda capacidade de análise e julgamento de uma série de elementos, que vão desde a
mídia à sua própria realidade, distanciando-se daquilo que lhe parece menos adequado em
favor daquilo que se tenha como mais favorável frente a determinados critérios.
Para compreender a complexidade desta decisão, basta analisar o apelo da mídia ao
qual as crianças são diariamente submetidas para crermos que há um convite à brincadeira de
bonecas restrito às meninas. Afinal, quem é que já viu em uma propaganda de brinquedos um
menino embalando o sono de uma boneca?
Outra questão que poderia ser levantada diz respeito à própria realidade das crianças,
pois na maioria dos casos eram as mães as responsáveis por levar e buscar as crianças na
escola. Se esta não era uma responsabilidade compartilhada por mães e pais, será que as
atividades domésticas e com os filhos seriam responsabilidade de ambos os responsáveis?
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O que se faz relevante considerar é que apesar do panorama descrito, houve, neste
caso, duas crianças que conseguiram se distanciar tanto dos apelos da mídia como de
possíveis exemplos familiares nos quais a mãe seria a principal responsável pelos cuidados
referentes ao lar e aos filhos, para encaminharem a discussão em favor de elementos baseados
na igualdade. Assim, meninos ou meninas, mães ou pais, de acordo com as crianças, podem
sim cuidar tanto dos filhos como dos afazeres domésticos, tanto na vida real, como nas
brincadeiras de faz-de-conta.
Desta forma, por meio da cultura familiar, esta discussão se fez presente na escola e,
aos poucos, debatendo sobre o assunto em uma roda de conversa, as crianças sinalizaram na
direção de que meninos podem brincar de boneca, e para isso refletiram sobre sua própria
realidade, tanto em relação à organização de suas brincadeiras, apontando que o menino pode
ser o pai da brincadeira, como pensando na sua estrutura familiar, na qual o pai cuida dos
filhos ou faz comida.
Com isso, é possível perceber indícios de uma mudança de posicionamento dos alunos
frente a esta questão e embora tal discussão tenha ocorrido a partir de um elemento da cultura
corporal patrimonial, era algo também muito significativo para os alunos: os argumentos
foram baseados na própria realidade das crianças.
É possível considerar que houve neste momento o que La Taille (2006) chamaria de
inspiração, o que nada mais é do que a reformulação de valores mediante a análise de uma
outra cultura, cultura esta dos pais dos alunos e do próprio corpo discente, que até então não
fazia parte da cultura escolar.
Ainda durante a referida roda de conversa, uma criança acabou por mencionar um
outro elemento, também relacionado à questão de gênero. Mesmo sem ser questionada
especificamente sobre isto, a aluna afirmou:
– “Menina também pode brincar de carrinho.”
É como se ela soubesse que, de alguma forma, alguém, em algum momento, tivesse
separado os papéis entre homens e mulheres e ao mesmo tempo não entendesse ou não
concordasse com esta lógica, e invertendo o foco agora para as meninas, declarou que elas
podem sim brincar de carrinho. Tal afirmação da criança parecia mais uma resposta a alguém
que tivesse lhe dito que só meninos podem brincar de carrinho. Isto não havia acontecido de
forma explícita naquele momento, mas, por certo, de maneira direta ou indireta, alguém já lhe
dissera isso.
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Este também não se reduz em um aspecto de fácil análise, pois engloba diferentes
posições em diferentes contextos.
Encontramos na realidade dos alunos grande presença de mulheres dirigindo, tanto
mães indo buscar e levar os filhos para a escola, como condutoras de transporte escolar e até
mesmo as docentes e demais funcionárias da escola, que mantinham o estacionamento de
carros sempre cheios.
Ainda assim, não é possível desconsiderar mais uma vez o apelo da mídia em relação a
este aspecto, veiculando comerciais nos quais são os homens que na maioria das vezes
conduzem os carros, numa esfera de poder e superioridade. Isto sem mencionar expressões
comumente ouvidas no trânsito carregadas de um forte teor de preconceito à direção feminina,
às quais de uma forma ou outra as crianças não estão imunes de participarem, mesmo como
ouvintes.
Por fim, é importante observar que nos já mencionados dias nos quais as crianças
podiam levar brinquedos de casa para a escola, não havia sido observado até o presente
momento nenhuma menina que tivesse levado um carrinho para brincar, o que não impedia as
meninas de se juntarem aos meninos nessa atividade, pois eles sim levavam muitos carrinhos
para a escola. Ou seja, mesmo que a família de certa forma vetasse o brincar de carrinho para
meninas, ou por não ofertá-lo como mais um brinquedo ou por não permitir que as meninas o
levassem para a escola, isto não as impedia de participarem dessa brincadeira.
Assim, a declaração dessa aluna em favor de que meninas podem sim brincar de
carrinho foi como se ela estivesse respondendo alguém que afirmasse ao contrário. Embora
essa afirmação não tenha sido verbalmente declarada naquela roda de conversa, é possível
considerar que ela existe de forma velada na sociedade em geral e também naquela
comunidade, e essa menina conseguiu ao mesmo tempo perceber e contrapor-se a essa
máxima. Podemos considerar assim que, como asseguram Kamii e Devries (1992), a menina
conseguiu analisar diferentes pontos de vista e, coordenando-os com os seus, emitir um juízo
sobre o assunto.
Consideramos importante que esta questão tenha sido levantada por uma criança, pois
tornou possível fazer com que as demais tivessem acesso a mais esta opinião sobre a referida
temática, o que fornece subsídios para suas próprias reflexões. Além disso, as crianças
pareceram corroborar com a opinião da colega, o que pode ser percebido por meio da
observação gestual do grupo.
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Com isso, mais uma vez as crianças apontam na direção de igualdade entre meninos e
meninas, princípio que prioriza que todos têm o mesmo valor, os mesmos direitos, sem
benefícios exclusivos ou individuais, vistos como privilégios. (LA TAILLE, 2006).
Houve ainda mais um elemento que surgiu como impasse em relação a possibilidade
de se concretizar tanto como uma brincadeira de meninos como de meninas. Dando
continuidade ao projeto que se desenrolava, a professora propôs junto aos alunos uma eleição
para decidirem quais das brincadeiras da cultura de seus pais seriam realizadas na escola. Em
primeiro lugar foi eleita a brincadeira de pipa, com dez votos de meninos e um voto de uma
menina. É possível perceber por meio desta eleição que a pipa era até então, naquele contexto,
uma brincadeira de preferência dos meninos, embora não soubéssemos os reais motivos deste
fato.
Então, a professora realizou com as crianças uma roda de conversa para saber quais
eram os conhecimentos que possuíam sobre esta brincadeira. Desta forma, com a intenção de
fomentar mais uma vez a discussão sobre gênero, a docente perguntou aos alunos se pipa era
brincadeira de meninos ou meninas.
Mais uma vez os alunos não chegaram a um consenso sobre a temática. Uns diziam
que pipa era uma brincadeira de meninos e meninas, outros apontavam que pipa era uma
brincadeira exclusiva dos meninos. Neste instante, uma aluna fez uma consideração
importantíssima, recorrendo a um argumento que ela formulou a partir das pesquisas
respondidas pelos pais dos alunos; disse ela:
– “Pipa é brincadeira de meninos e meninas, porque as mães do Weslley e da
Gabrielly escreveram pipa nas suas pesquisas.”
Desta forma, a aluna conseguiu sair do senso comum ao recordar-se que foram as
mães de dois alunos que citaram pipa em suas pesquisas, o que significava que quando eram
crianças, elas, duas mulheres, então meninas, brincavam de pipa, logo seria esta uma
brincadeira de meninos e meninas.
Mediante a colocação desta aluna, a professora indagou novamente os alunos se
concordavam ou não com a colega e o que ocorreu é que todos acataram o argumento da
menina, após o que a discussão se encerrou.
Assim, mais uma vez os alunos saíram de uma posição de desigualdade, na qual não
havia consenso se tanto meninos quanto meninas podiam brincar de pipa, com certa tendência
de que seria esta uma brincadeira apenas de meninos, para uma posição de igualdade, na qual
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ambos os sexos poderiam desfrutar de tal brincadeira. E o mais relevante, para chegar a esta
conclusão, uma aluna descentrou-se de sua realidade, coordenando diferentes pontos de vista
ao seu, buscando na cultura corporal patrimonial daquele grupo o elemento que decidiria este
impasse.
A isto, como já mencionado, La Taille (2006) denomina de inspiração, de modo que
de acordo com o conceito do próprio autor, não só a aluna, mas todo o grupo de forma geral
que confirmou sua posição não se restringiu à tolerância, o que significaria em, mesmo
percebendo a diferença entre as duas culturas, não ter o desejo de modificar sua forma de vida
nem os seus valores frente às novas demandas; pelo contrário, perceber a diferença foi o que
fez o grupo decidir que pipa poderia de fato ser uma brincadeira realizada tanto pelos meninos
como pelas meninas.
4.2.1.2- Validação da cultura corporal patrimonial no âmbito escolar
Uma outra temática que se revela ao longo da pesquisa versa sobre a possibilidade de
se brincar de fato, na escola, das brincadeiras eleitas. O que aconteceu é que durante a eleição
e as conversas sobre pipa, que foi a brincadeira consagrada com mais votos, as crianças não
levantaram nenhum problema, porém, no momento em que a docente os questionou sobre a
real possibilidade de brincar de pipa na escola, as crianças se mostraram surpresas e até
assustadas com esta possibilidade. Houve um aluno que exclamou:
– “Vixe Maria! Não vai dar não!”
Rejeitaram de imediato a idéia, elencando inúmeros empecilhos para a realização desta
prática naquele local, como por exemplo, que a pipa pegaria na lâmpada ou enroscaria nas
árvores do parque. No entanto, as crianças brincavam com bola normalmente no interior da
escola e, mesmo já tendo ocorrido alguns acidentes, inclusive com lâmpadas, as crianças não
questionaram sobre a viabilidade de se brincar ou não de bola na escola, até porque, já há
algum tempo, por decisão das docentes, juntamente com a direção da escola, haviam sido
adquiridas bolas de futebol e cada turma de alunos tinha uma bola para as crianças brincarem.
Já a pipa, embora fizesse parte não só da cultura corporal dos familiares desta turma,
mas como das próprias crianças, era uma brincadeira que não fazia parte do universo escolar.
A maioria dos alunos já estudava ali há quase três anos e nunca havia brincado nem visto
outras crianças brincarem de pipa dentro da escola. Logo, passaram a crer que tal brincadeira
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não fazia parte daquele universo, e, desta forma, assumiram, mesmo que por ora, uma posição
heterônoma, agindo de acordo com a situação que ali já estava estabelecida, sem conseguir,
em um primeiro momento, descentrar-se desta realidade em favor de uma nova configuração
de brincadeiras na escola.
O que podemos concluir neste momento é que brincar de bola, por exemplo, no
interior da escola, contava, sabiam as crianças, com o aval das normas de autoridade daquele
local, pois havia o instrumento para esta brincadeira comprado pela própria diretora da
Unidade. As crianças já não tinham a mesma segurança em relação à pipa, que entrava
naquele contexto pelo viés da comunidade, que não trazia em si uma forma de autoridade
explicitada. O que as crianças não conseguiram estabelecer neste momento foi o respeito
mútuo nas relações que ali se faziam presentes, respeito este que de acordo com Piaget
(1994), do ponto de vista moral, liberta o indivíduo justamente das normas de autoridade
heterônoma.
Mediante a recusa inicial da turma de alunos em brincarem de pipa na escola, a
professora pediu para que todos passassem a observar os diferentes espaços daquele local para
depois conversarem novamente se realmente seria possível ou não brincar de pipa ali.
Vale ressaltar que a escola na qual foi realizada a pesquisa conta com uma enorme
área externa, livre também de fios elétricos ou qualquer outro empecilho que pudesse
atrapalhar a brincadeira de pipa, e mesmo assim, as crianças se mostraram contrárias a esta
possibilidade. Como mencionado anteriormente, cremos que isto se deva ao fato de esta não
ser uma brincadeira que, naquele contexto, fizesse parte do universo escolar, e os alunos, por
sua vez, se prenderam àquela situação sem conseguirem vislumbrar outras possibilidades.
O que ocorreu na seqüência é que a escola organizava-se para a comemoração do Dia
das Crianças, e as docentes combinaram de realizar com os alunos uma oficina a ser escolhida
por cada turma. Assim, aproveitamos o ensejo para promover uma oficina de pipas.
Para tanto, pedimos ajuda a um professor com vasto conhecimento sobre pipas, que
sugeriu que a oficina fosse realizada juntamente com os pais dos alunos. Tal idéia foi
rapidamente acolhida, pois os pais, além de realmente poderem contribuir na confecção das
pipas como parceiros mais experientes das crianças em relação às diferentes habilidades
necessárias à construção de pipas, poderiam também, e sobretudo, fomentar a discussão
acerca de pipas como elemento cultural, socializando aspectos relevantes de suas infâncias e
realidades distintas.
Com isso, foram tomadas as devidas providências para a realização da oficina. No
entanto, nem os pais nem as crianças foram informados que seria realizada uma oficina de
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pipas. Isto ocorreu porque a professora inferiu que se os pais soubessem para que estavam
sendo chamados à escola, poderiam não comparecer por considerarem esta uma causa de
pequena importância. Talvez a própria docente ainda não valorizasse o patrimônio da pipa,
haja vista a sua reação quando os alunos elegeram esta brincadeira em primeiro lugar para ser
realizada na escola: a professora ficou declaradamente decepcionada, chegou a mencionar que
não gostava de pipa, que não sabia fazer, nem empinar. Foi possível perceber que a docente
estava se vendo obrigada de certa forma a lidar com um elemento que não era comum a ela e
isto lhe causava angústias e incertezas, como a dúvida sobre o comparecimento dos pais à
oficina de pipas.
O fato é que, mesmo sem saber exatamente para que estavam sendo chamados, os pais
compareceram quase que em sua totalidade à escola no dia e horário marcado.
No dia da oficina, antes da chegada dos pais dos alunos e do professor convidado, a
docente informou aos alunos que seria realizada uma oficina de pipas. As crianças ficaram
simplesmente vidradas com esta possibilidade e um aluno perguntou:
– “Nós vamos soltar pipa?”
A docente devolveu o questionamento aos alunos, já que anteriormente eles haviam se
posicionado contrariamente a esta possibilidade. Então, neste momento, a turma se posicionou
de forma favorável a possibilidade de brincar de pipa na escola. A docente indagou aos alunos
sobre qual seria o melhor lugar para isso e após pensarem em algumas possibilidades as
crianças optaram pelo gramado atrás da sala de aula.
O que ocorreu a seguir foi que, com a chegada dos pais dos alunos, todos se
envolveram na oficina de pipas. Havia muitas mães presentes que se mostraram inseguras em
manusear o material para a construção da pipa, mas aos poucos foram se tranqüilizando com
as explicações do professor que orientava a oficina, como é possível observar na foto a seguir:
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Além disso, os responsáveis presentes acolheram rapidamente as crianças cujos pais
não compareceram, o que foi muito importante para que todos participassem de fato. Depois
de um tempo, quem ia terminando a sua pipa dirigia-se até o gramado, que ficava atrás da sala
de aula e que podia ser visto de lá, pois no lugar de parede havia em toda a extensão uma
espécie de uma enorme porta balcão de vidro. Então quem estava terminando a sua pipa na
sala podia avistar os demais que começavam a tentar colocar as suas no alto, como pode ser
visto na imagem abaixo:

Para empinar, cada um fez suas tentativas por sua conta e risco, um dando dicas para o
outro de como proceder. Às vezes as pipas se enroscavam, umas chegaram a quebrar, então os
responsáveis voltavam à sala e pediam mais material para consertar ou refazer a sua pipa;
alguns adultos se mostraram até mais empolgados que as próprias crianças, tanto é que a
oficina começou por volta das 14h e às 16h30, próximo ao horário da saída, os pais ainda
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estavam na escola e só começaram a ir embora porque começou a garoar, o que impediu que
eles continuassem empinando suas pipas.
Outro fato importante foi a valorização que a docente deu a este momento, ela própria,
sem que isto fosse combinado com a pesquisadora: levara a sua filmadora pessoal para filmar
a oficina, e, durante sua realização, preocupou-se em registrar cada detalhe, não só por meio
da filmagem, mas também por fotos. É importante observar que a sua preocupação não era em
registrar dados para a pesquisa, mas em registrar um momento pedagógico que estava sendo
muito importante para seus alunos.
Com tudo isso, pode-se considerar que não só as crianças conseguiram se libertar
daquela primeira opinião que colocava grandes obstáculos à realização da brincadeira de
pipas na escola, em favor de sua realização, bem como a própria docente, mesmo de forma
mais velada, mas que a princípio demonstrou incertezas diante da brincadeira de pipa na
escola, colocando em dúvida até mesmo o sucesso de uma oficina com este tema, também se
envolveu com este momento, contribuindo efetivamente para que ele acontecesse com grande
sucesso. Assim, mais uma vez ocorreu o que La Taille (2006) chama de inspiração, uma
mudança, uma reformulação de valores e princípios contidos em um posicionamento inicial
em virtude do contato com outras formas de organização de vida. Neste caso, a ausência de
argumentos desfavoráveis à brincadeira de pipa na escola aliado ao fato das crianças terem
entrado em contato com uma cultura na qual a pipa tem lugar garantido, além das crianças que
já tinham na pipa uma de suas brincadeiras preferidas de rua, juntamente com o desejo dos
alunos em realizarem esta brincadeira, viabilizou no contexto da pesquisa trazer a pipa de fato
para dentro da escola.
4.2.2- Coordenando diferentes pontos de vista
Esta pesquisa permitiu às crianças analisarem a sua realidade frente à cultura corporal
de seus familiares, coordenando, num exercício de reversibilidade distintos aspectos contidos
nos dois contextos. Tal atividade pressupõe que o indivíduo seja capaz de descentrar-se de
suas próprias opiniões, para analisar outras e depois voltar a si. Piaget (1994) considera esta
capacidade como elemento primordial ao indivíduo que se quer autônomo, pois se o sujeito
não for capaz de analisar diferentes pontos de vista, correrá o risco de ficar preso sempre às
mesmas visões, que poderão lhe ser impostas de forma que ele não consiga perceber que
existem outras possibilidades.
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Nesta segunda categoria, aparecem diferentes temáticas que permitiram que os alunos
coordenassem diferentes pontos de vista, e assim, mesmo que não tenham ocorrido mudanças
pontuais de posicionamento dos alunos frente a um problema delimitado como poder ou não
inserir determinada brincadeira no âmbito escolar, houve o que La Taille (2006) considera
como possibilidade de oxigenar a reflexão moral, de forma a impedir o seu atrofiamento.
4.2.2.1- Mudanças no tempo e no espaço
Em algumas pesquisas os familiares descreveram o local no qual moraram em suas
infâncias, destacando pontos positivos e negativos daquela época. Tais descrições faziam
referência a ambientes rurais, afastados da cidade, com uma proximidade maior do campo.
Algumas destas pesquisas foram selecionadas e lidas para os alunos de maneira a fomentar a
discussão entre a realidade descrita pelos pais dos alunos e o contexto no qual as crianças
vivem atualmente.
A fim de fazer as crianças se distanciarem de sua realidade para compreenderem como
era viver e brincar naquela época, foram utilizadas diferentes estratégias.
Uma delas foi realizar a apreciação de obras de Portinari com a temática de pipas.
Foram escolhidas obras cujos cenários se assemelhavam às descrições dos familiares dos
alunos a respeito dos locais nos quais viveram em suas infâncias. Durante a apreciação das
obras, os alunos observaram crianças brincando com pipa em paisagens compostas por chão
de terra batida, areia, montanhas, casas rústicas, rios, e puderam, também, a partir da
intervenção da docente, perceber o quão longínqua era a data em que tais pinturas haviam
sido produzidas.
As crianças apreciaram cinco obras ao todo que lhes foram apresentadas no
computador. Desde o início das apreciações, a docente tentava chamar a atenção dos alunos
para aspectos relativos ao espaço, para depois tentar contrapor com o contexto atual.
Segue uma das obras que as crianças apreciaram e um dos trechos do diálogo entre os
alunos e a docente.
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(...)
P: E o céu, como está?
Cç: Está escuro, vai chover.
P: Tem mais alguma coisa desenhada?
Cç: O chão, o céu.
(...)
Encerrada a apreciação a professora começou a fazer questionamentos para que os
alunos relacionassem o contexto apreciado nas obras de Portinari com a realidade vivida por
eles, fazendo para isso comparações sobre como seria brincar de pipas nos diferentes cenários.
Para fomentar ainda mais estas análises foi apresentada aos alunos uma filmagem do
entorno da escola para confrontar com cenas vistas nas obras de Portinari e com a leitura das
entrevistas. A filmagem tinha aproximadamente três minutos, nos quais era possível observar
certo tráfego de veículos na rua da escola, tanto carros como caminhões; bem como uma
intensa rede elétrica a qual se misturavam linhas com pedras, rabiolas de pipas, tênis, e outros
objetos, além de outdoors sujos e desconfigurados. Na seqüência alunos e professora
conversaram sobre o vídeo, tentando imaginar como seria viver e brincar em um ambiente que
fosse diferente daquele que acabava de ser observado.
Também foi realizada uma entrevista com o pai de um aluno, a qual surgiu em função
da oficina de pipas realizada. O que ocorreu foi que o professor que orientava a oficina propôs
aos pais, após mostrar uma variedade de tipos de pipas, explicando a origem de algumas
delas, a confecção de uma determinada pipa, cuja construção de acordo com a sua experiência
seria mais simples, até porque algumas pessoas se mostraram assustadas para construir uma
pipa, acreditando que não seriam capazes de fazê-la. Foi então oferecido material ao grupo:
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varetas, cola, tesoura, linha, folhas de seda de cores variadas. Em seguida, o professor
começou a orientar os pais passo a passo na construção da pipa. No entanto, o referido
professor deixou claro que aquela era uma sugestão para quem realmente não soubesse
construir pipas, mas que eles poderiam ficar à vontade para conversarem entre si e até a
fazerem pipas diferentes se assim o desejassem.
Assim, o pai de um dos meninos arriscou-se em fazer uma pipa diferente daquele que
estava sendo orientada pelo professor, demonstrou grande intimidade com o material e
facilidade na construção do brinquedo. Quando questionado pela docente sobre o modelo que
estava construindo, o pai da criança declarou ter tido oportunidade de explorar esta
brincadeira em sua infância em Pernambuco e que estava mostrando ao filho uma das pipas
que brincava quando era criança, em sua cidade natal.
Mediante o ocorrido, pesquisadora e professora concordaram sobre a riqueza que
poderia ser se este pai viesse conversar com as crianças sobre como era brincar de pipa em
sua infância em Pernambuco.
Ao receber o convite para conversar com as crianças, o pai ficou notadamente
constrangido por acreditar que não tinha nada de importante para compartilhar com os alunos,
que seus saberes não interessariam as crianças. Ficou neste momento colocado de forma
declarada não só como a cultura corporal patrimonial estava relegada para além dos muros
escolares, como também seus próprios representantes, já que este pai simplesmente não
considerava suas vivências e conhecimentos dignos de serem divulgados no universo escolar,
espaço comumente exclusivo da cultura dominante.
A escola como um todo tinha por hábito chamar a comunidade para trabalhar em
eventos como a Festa Junina, fazer lembrancinhas para o Dia das Crianças, decorar a escola
para o Natal e outras atividades, sempre com o intuito na verdade de suprir uma demanda de
falta de funcionários. Em nenhum momento, os pais eram chamados a realizarem alguma
atividade juntamente com os alunos, e pelo visto se acostumaram com isso, passando até
mesmo a crer que seriam incapazes de contribuir com algo que fosse mais significativo.
Apesar de não ter feito nenhum movimento neste sentido até aquela época do ano, a
professora, que estava muito envolvida com o projeto, empenhou-se em conversar com o pai
do aluno, explicando o motivo do convite, que ele tinha de fato muito a colaborar e que sua
presença seria muito importante. Enfim, depois de muita insistência, ele acabou aceitando ser
entrevistado pelos alunos.
Ao contar para os alunos da entrevista que seria realizada, resolvemos elaborar
coletivamente com o grupo as perguntas que seriam feitas ao nosso convidado. A professora,
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neste momento, atuou como escriba, anotando as perguntas que os alunos gostariam de fazer
ao pai do Lucivaldo. Segue a lista de perguntas que as crianças elaboraram:
Você sabe fazer bastante pipa?
Você sabe fazer rabiola?
Quando aprendeu a brincar com pipa? Quando era criança? Como aprendeu?
Você usava cerol? O que achava do cerol?
Você usava cerol de pó de ferro?
Pipa era sua brincadeira preferida?
Onde soltava pipa quando era criança? No morro?
Durante a entrevista, a professora sugeriu que a aluna Sicília, que já era alfabética,
lesse as perguntas elaboradas pelo grupo de alunos. Ainda no dia da entrevista, o pai
convidado se mostrou resistente em falar com os alunos, principalmente depois que descobriu
que a pesquisadora estaria junto ao grupo durante a entrevista; porém, aos poucos ele foi
ficando à vontade e conseguiu conversar com as crianças. Ao final da entrevista, ele quis até
tirar foto com as crianças, colocando o filho no colo e se mostrando enormemente satisfeito
pela oportunidade que acabava de se concretizar. As crianças fizeram outras perguntas além
das que estavam previstas e demonstraram estar gostando das novidades que estavam ouvindo
sobre um tempo e um local diferentes, e o entrevistado por sua vez se sentiu valorizado com
toda aquela situação.
Por fim, outra oportunidade na qual os alunos tiveram a chance de conhecer um pouco
mais sobre a época que seus pais viveram quando crianças foi durante a leitura de uma
pesquisa respondida pela mãe de uma aluna e que fora selecionada pela pesquisadora e pela
professora como uma forma de sensibilizar os alunos para uma realidade que eles próprios
desconheciam. A seguir encontra-se transcrito um trecho do relato da mãe da aluna que a
princípio seria sobre suas brincadeiras e brinquedos de infância, mas que se configurou aos
poucos em um verdadeiro retrato da realidade vivida por ela.
“(...) Também um pouco distante da minha casa tinha um lixão e a gente ia até lá pra
juntar frasco de perfumes, garrafas velhas, e outros tios de lixos pra montar brinquedos
recicláveis, e quando eu ou minhas irmãs achava alguma boneca, ficávamos tão feliz, que a
gente nem brigava, acabava brincando junto e isso quando a boneca não tinha faltando algum
pedaço como braços e pernas. Mais mesmo assim todas nós ficávamos feliz, por ter algum
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brinquedo pra brincar, lá onde agente morava não tinha luz, pois por causa disso e da pobreza
não tinha televisão, som, geladeira ou até mesmo muitas outras coisas mais mesmo assim eu
era feliz (...)”.
Desta forma, esperava-se que os alunos pudessem ter oportunidades de perceber
semelhanças e diferenças entre aquele tempo e o contexto de vida atual, assim como alguns de
seus condicionantes e conseqüências para as formas de organização de vida presente,
emitindo também juízos que seriam fruto desta aproximação com um outro tempo e que
poderiam, talvez, inspirar os alunos a reformular ou afirmar valores como ocorrido
anteriormente ou aproximá-los de alguma forma dos princípios e regras morais que Piaget
elege para os indivíduos moralmente autônomos.
Uma das questões percebidas em relação a mudanças no espaço entre as duas épocas
analisadas foram diferenças relativas ao intenso tráfego de carros que existe hoje nos centros
urbanos, em relação às vias mais tranqüilas de outrora.
Sobre este aspecto, ao longo das diferentes etapas mencionadas, a docente fez algumas
indagações aos alunos referentes aos perigos de brincar na rua nos dias de hoje em função do
intenso movimento de veículos, mencionando até a possibilidade de ocorrerem
atropelamentos. Sobre este fato, as crianças conseguiram perceber que possivelmente
antigamente não era necessário se preocupar tanto com esta questão, apresentando ao mesmo
tempo distintas opiniões sobre qual dos contextos seria mais atrativo para brincar de pipa.
Em um determinado momento a professora, contrapondo estas duas realidades,
questionou as crianças sobre qual seria o melhor lugar para brincar de pipa. Uma delas chegou
a afirmar que seria melhor antigamente, pois não tinha carro, nem outros perigos. Neste
mesmo instante, imediatamente, um aluno disse:
– “Ontem eu soltei um monte.”
Verificamos aí o surgimento de dois argumentos distintamente contrários. O primeiro,
favorável à realização da brincadeira de pipa em locais como os descritos pelos pais dos
alunos, o segundo, em defesa à realidade atual como uma possibilidade viva e real de
continuar proporcionando brincadeiras como a de pipa, mesmo apesar dos perigos
constatados.
Houve também um momento no qual as crianças, novamente diante da afirmação da
docente de que era perigoso soltar pipa na rua em razão dos carros, mencionam dentro do
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atual contexto outros lugares que não as ruas para a realização da brincadeira de pipas, como
por exemplo: calçadas, pracinhas, praias e represas.
Em outra oportunidade, a docente voltou a afirmar aos alunos que era perigoso brincar
na rua e novamente duas crianças afirmaram quase que em coro que brincam na rua. Na
seqüência, as crianças travaram o seguinte diálogo com a professora:
– “E quando vem o carro?” - pergunta a professora.
– “O carro dá seta ou buzina.”
– “E aí vocês dão licença?” - questiona novamente a docente.
– “É!”
As crianças conseguiram descentrar-se de sua realidade, percebendo como deveria ser
brincar em outro contexto. A partir deste fato, houve aqueles que sugeriram que sem os
perigos atuais seria melhor para brincar, no entanto, também houve aqueles que demonstram
claramente que é preciso tomar cuidado, mas que isto não inviabiliza a brincadeira na rua.
Ocorreram neste sentido algumas diferenciações. Inicialmente é preciso salientar a
existência de opiniões distintas sobre um mesmo assunto e que nem um grupo nem o outro
demonstraram mudar de opinião mediante a discussão, o que não se estabeleceu como um
problema, pois são questões relativas a gostos e preferências.
Além disso, os alunos que afirmam brincar nas ruas demonstraram, ao menos em tese,
um grande senso de responsabilidade fundamental ao exercício da autonomia, pois associaram
a liberdade de brincar nas ruas aos cuidados necessários para manterem a sua segurança.
Neste sentido, nenhum dos contextos, apesar das diferenças percebidas e das
preferências levantadas, é descartado pelos alunos. Mediante diferenças na forma de organizar
esta brincadeira, como se preocupar ou não com a passagem de carros, perceber a buzina dos
veículos e dar licença a estes, as crianças vêem os dois ambientes como possibilidades de
viabilizarem a brincadeira de pipa.
Desta forma, por meio da eqüidade, que neste caso significa distintos comportamentos
dos alunos em função de diferenças nos ambientes, torna-se possível brincar igualmente tanto
em uma realidade como em outra.
O que também pode ser constatado é que realmente a brincadeira na rua permanece
presente no cotidiano das crianças, pois os alunos não se curvaram diante dos argumentos de
que no presente é muito perigoso brincar. Pelo contrário, é possível perceber que as crianças
conseguiram extrapolar os limites da vida urbana para brincar, protegem-se dentro desta
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realidade, garantindo a sobrevivência das brincadeiras. A base é a experiência de brincante de
rua, é partindo daí que podem atribuir os significados e valores à brincadeira nas ruas hoje,
advindos do interesse por brincar, conviver ludicamente na cartografia imposta pelas cidades
onde moram, onde, talvez, serão adultos, sem, no entanto, desprezar os cuidados necessários à
manutenção da segurança.
Outro aspecto abordado pelos alunos foi em relação à ausência da rede elétrica nas
obras de Portinari e também nos relatos escritos e verbais dos pais dos alunos em relação ao
panorama atual. Pensando na brincadeira de pipa hoje, as crianças foram capazes de detectar
perigos impostos por este novo contexto como a possibilidade da linha da pipa enroscar na
fiação elétrica. Sobre este aspecto chegaram a comentar falas de seus pais sobre o assunto
como:
– “Minha mãe falou para não ir pegar, senão cai lá de cima e morre.”
Novamente, interpelados pela docente sobre qual realidade seria melhor para brincar
de pipa, houve divergência de opiniões, com crianças dizendo que seria melhor antigamente,
pois não deveria haver tantos perigos e crianças afirmando que brincam, e muito, na rua. É
importante perceber que para chegar a estas conclusões todos precisaram se distanciar de sua
realidade para compreender um contexto diferente do seu, o que resultou em opiniões
distintas acerca da mesma temática.
Quando questionadas sobre a razão desta modificação a respeito da fiação elétrica, as
crianças conseguiram mencionar aspectos importantes. Responderam da seguinte forma aos
questionamentos da docente:
– “Tem um monte de fio porque é de um monte de casas.”
– “Para passar energia.”
– “Para passar energia para a televisão, para a luz.”
Em outro momento, analisando a filmagem do entorno da escola, as crianças
observaram a rede elétrica e, por conseqüência, objetos enroscados nos fios, como: sapatos,
tênis, rabiola de pipa, linha com pedra e outros. Chegaram também a supor que a rabiola
deveria estar enroscada, pois alguém estava empinando pipa ali. Afirmaram, ainda, que nestes
casos não se pode tentar ir pegar o que ficou enroscado, pois há o perigo de choques.
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Neste ponto, a docente poderia ter orientado a conversa para solicitar dos alunos idéias
para evitar este problema, formas de como brincar de pipa neste novo contexto de maneira
que as pipas não ficassem enroscadas nos fios da rede elétrica, o que antes de ser um
problema meramente estético, é uma questão relativa à segurança. No entanto, a professora
focou-se em perceber diferenças entre um contexto e outro, bem como entender com os
alunos as principais conseqüências destas diferenças para uma realidade e outra.
Vale reiterar que coordenar uma roda de conversa não se reduz a uma tarefa fácil,
muito pelo contrário, pois além de coordenar as diferentes opiniões emitidas pelos alunos,
fazendo questionamentos para que avencem em suas colocações, concomitantemente, a
docente também se vê obrigada a resolver conflitos que surgem com freqüência entre os
alunos, ou ainda atender solicitações das crianças como ir ao banheiro ou beber água.
Desta forma, a professora continuou questionando os alunos a pensarem como deveria
ser viver antigamente em relação aos aspectos relativos às diferenças em relação à rede
elétrica. Foi então que uma criança comentou que não deveria ter luz. Vejamos que para
chegar a esta conclusão a aluna necessitou distanciar-se de sua realidade, percebendo que se
não havia antigamente tantos fios da rede elétrica, conseqüentemente não deveria haver luz.
Na seqüência, as crianças mais uma vez tiveram que partir de um referencial que não o
deles. Isto porque uma criança afirmou que deveria ser bom viver naquela época, ao que outra
criança retrucou com a seguinte afirmação:
– “Mas não deveria ter luz de noite.”
A docente indagou se é possível brincar no escuro, ao que os alunos disseram que não.
Uma outra criança supôs que eles deveriam usar lanterna, pois se não havia luz nas ruas
também não deveria haver dentro das casas. É importante notar que tais considerações dos
alunos se deram a partir do momento em que eles conseguiram mais uma vez se distanciar da
sua realidade para analisar como seria viver em uma outra época.
Em outra oportunidade durante a entrevista com o pai de um aluno, o entrevistado cita
que brincava de pipas em sua infância e ao ser questionado sobre a rede elétrica, afirma que
isto não se configurava em um problema, pois ele morava em Pernambuco e brincava
principalmente nos morros, nos quais não havia fiação elétrica. Neste momento, as crianças
não chegaram a emitir nenhum juízo sobre o assunto, mas tiveram a oportunidade de mais
uma vez entrar em contato com uma realidade que não a sua, o que pode fornecer elementos
para alimentar o seu senso crítico.
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Finalmente, durante a leitura da pesquisa já citada anteriormente, as crianças voltaram
a estabelecer comparações entre as duas realidades. Uma aluna contou aos demais que sua avó
morava em um sítio e teceu o seguinte relato:
– ”Minha avó mora em um sítio que é muito legal, que tem galinha, porco, que dá para
brincar de areia com lama.”
Mediante o exposto, uma outra criança afirmou que deveria ser melhor morar em um
sítio do que onde eles moram, pois no sítio poderiam brincar mais. Em contrapartida, outros
alunos retrucam dizendo que também brincam bastante.
Vejamos que constantemente as crianças vão e voltam entre análises e constatações a
partir destas duas realidades que estão sendo ponderadas. Esta não é de fato uma tarefa fácil,
sobretudo por estar sendo realizada com crianças entre cinco e seis anos, o que ao mesmo
tempo não se torna inviável em virtude da mediação da docente, que possibilita às crianças
fazerem com ajuda algo que não seriam capazes de fazerem sozinhas.
A docente questiona as crianças se na verdade seria possível brincar nos dois
ambientes, mas de coisas diferentes. Novamente a aluna cuja avó mora em um sítio afirma
que é possível ligar o videogame na casa de sua avó, ao que a docente intervém explicando
que, de acordo com a pesquisa que estava sendo lida, não havia energia elétrica naquela
época, logo não era possível brincar de videogame.
Desta forma, foi possível observar que os alunos, ainda que tendo percebido as
mesmas diferenças entre os dois contextos analisados, mantiveram opiniões distintas sobre
suas preferências, o que do ponto de vista deste trabalho, como já mencionado anteriormente,
não é problema nenhum, afinal, ambas as realidades têm os seus atrativos e deficiências,
características que as tornam particular e distintamente atrativas ou aversivas.
Com isso, cremos que os alunos conseguiram analisar os distintos contextos sem se
deixar dominar por opiniões impostas, sejam elas de outros alunos ou da própria docente, que
representa uma figura de autoridade para as crianças. Não houve assim mudança de opinião
forçada em favor de uma ou outra forma de organização de vida, ocorreu a reflexão sobre
cada realidade e a transformação das próprias concepções com autonomia, frente novas
experiências de aprendizagem sobre as duas realidades, via análise comparativa. Assim sendo,
primou o respeito mútuo entre distintas opiniões e idéias, o que, segundo Piaget, constitui-se
em um dos princípios da moral universal, para a qual tende o sujeito autônomo.
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De acordo com La Taille (2006), este se traduz num dos principais benefícios ao se
travar o encontro com a diversidade cultural, pois, embora não se possa afirmar que o
conhecimento pluricultural vá resultar automaticamente em respeito às diferenças, encontrase, no mínimo, um meio de enriquecimento e nutrição à tolerância, pois não é possível
respeitar algo que nem se supõe existir. Por isso, acreditamos na importância deste trabalho,
que permitiu por inúmeras vezes aos alunos entrarem em contato com aspectos da vida
cotidiana cuja organização se difere em muitos aspectos daquilo com que estão acostumados.
Outro aspecto levantado pelos alunos, relacionado à brincadeira de pipa foi o cerol,
que na própria definição das crianças é:
– “Água, vidro e cola.”
– “Serve para cortar a pipa.”
– “Mas não é para cortar a sua pipa, é para cortar a dos outros.”
Tais significados foram sendo construídos pelas crianças mediante questionamentos da
docente sobre o cerol, até que conseguiram enfim chegar às definições explicitadas acima.
Ficou evidente que nem todas as crianças sabiam o que era cerol e puderam ampliar seu
universo cultural a partir da entrada da brincadeira de pipa na escola.
Durante a entrevista com o pai do Lucivaldo, o entrevistado chegou a citar, diante de
uma das perguntas dos alunos, formas distintas que ele utilizava em sua infância para fazer
cerol. Disse ele:
– “Usava cerol de pó de pedra de paralelepípedo, de brita, de ferro, de lâmpada
fosforescente. Quebra a lâmpada, peneira no tecido, aproveita o pó.”
E quando solicitado a manifestar sua opinião sobre a utilização do cerol nas
brincadeiras de pipa, respondeu que na sua infância utilizava-se deste recurso, pois havia
lugares como morros, sem fiação elétrica. Já, atualmente, disse considerar muito perigoso o
uso do cerol em função das mudanças na rede elétrica.
A professora, em outros momentos, tentou questionar os alunos sobre esta questão.
Em uma das rodas de conversas na qual os alunos falavam sobre o cerol, uma criança chegou
a dizer:
– “O cerol corta a mão.”
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Questionado pela docente sobre as conseqüências disto, a criança respondeu:
– “E aí chora.”
A professora neste momento chamou a atenção dos outros alunos sobre uma grande
cicatriz no pescoço do aluno que acabava de se manifestar, decorrente de um corte feito por
uma linha de pipa que ela deduzira estar com cerol. Na seqüência, uma outra criança afirmou
que cerol corta o motoqueiro também. A professora tentou questionar mais os alunos sobre a
temática, chamando a atenção das crianças sobre o corte no pescoço do aluno, mas as crianças
não demonstraram interesse, ao menos naquele momento, por continuar a discussão, e,
percebendo isto, a professora acabou por encerrar a roda de conversa que ali se estabelecia.
Houve por parte da docente duas tentativas de continuar investigando esta temática.
Em outra roda de conversa ela novamente mencionou o corte do aluno feito por uma linha de
pipa, afirmando mais uma vez que tal linha continha cerol, mas as crianças não se envolveram
na discussão e o assunto foi encerrado. Não é possível precisar porque isto aconteceu, mas é
preciso levar em consideração que realmente não era sempre que se conseguia a tranqüilidade
necessária para se estabelecer uma roda de conversa com as crianças. Havia dias em que a
professora era interrompida mais de uma vez neste período, ou por outra docente que
necessitava de algum material, ou por alguém da secretaria da unidade que lhe levava algum
documento para ler e tomar ciência, ou ainda por questões relativas aos conflitos que surgiam
entre os alunos, necessitando de intervenção da professora para resolvê-los.
Uma outra tentativa da professora foi ao convidar o pai de uma aluna que era
motociclista para conversar com as crianças, pois provavelmente poderia contribuir com a sua
opinião sobre a realidade de transitar com moto pelo trânsito da cidade, aliada a fatos como a
brincadeira de pipa e a utilização ou não do cerol. No entanto, em detrimento dos seus
horários de trabalho, o pai da aluna não conseguiu comparecer à escola para ser entrevistado
pelos alunos e a temática acabou por não ser aprofundada.
Mesmo assim, até onde o assunto evoluiu foi possível perceber que as crianças
atribuíam perigos ao cerol, no entanto, o único momento no qual chegaram a emitir sua
opinião acerca da utilização do cerol foi à ocasião da oficina de pipas, pois ao serem
questionados pela docente se utilizariam cerol nas pipas que seriam construídas, os alunos
responderam em coro de forma negativa.
Entretanto, não é possível afirmar que os alunos manteriam esta posição ou a
alterariam caso o tema tivesse sido alvo de outros questionamentos promovidos pela docente.
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Apesar desta não ter sido uma questão aprofundada, as crianças puderam ampliar o seu
universo com informações desconhecidas sobre este elemento, fator importante para decisões
futuras sobre o assunto. Além disso, aprimoraram sua capacidade de dialogar, fator essencial
ao indivíduo que deseja ampliar o seu universo para além de suas próprias vivências e
opiniões, o que possivelmente poderá lhes impedir de fecharem-se em opiniões tendenciosas,
validadas por grupos de poder ou interesses estranhos (mercado de consumo de brinquedos,
interesses de mídias) aos seus verdadeiros desejos e necessidades, ou ainda, posições
irrefletidas.
Houve outro aspecto, ainda relacionado à brincadeira de pipa, por meio do qual as
crianças puderam entrar em contato com questões relacionadas a uma cultura muito distante
da deles. Isto ocorreu também em função da entrevista realizada com o pai do Lucivaldo,
durante a qual o entrevistado teve a oportunidade de contar aos alunos os materiais que
utilizava para construir suas pipas quando era criança em Pernambuco, materiais estes bem
diferentes dos utilizados atualmente por quem se dedica a esta brincadeira.
Assim, respondendo umas das várias perguntas elaboradas pelos alunos, o entrevistado
comentou sobre um material que utilizava outrora para construir a armação das pipas, ele se
referiu à palheta proveniente da folha do coqueiro ou do dendezeiro. Vejamos de que forma
ele trouxe esta informação ao grupo:
– “Meu irmão subia no pé de coco para pegar folha e ia tirando palheta por palheta,
enrolando para formar o esqueleto da pipa para depois forrar. Dá para forrar com plástico,
com carbono, com jornal, com folha de caderno. Ah, também dá para fazer a armação usando
palheta da folha do dendê.”
Um aluno consegue transpor esta informação para a sua realidade, dizendo:
– “O meu irmão pega a folha, corta o palito, cola e faz a rabiola.”
Vejamos que esta criança partiu do mesmo ponto de análise do entrevistado, que foi a
observação do irmão, e na seqüência de sua fala conseguiu contrapor os materiais citados pelo
pai do aluno aos utilizados atualmente em sua cultura para a construção da pipa.
Continuando a sua conversa com os alunos, o entrevistado contou às crianças que é
possível utilizar carbono para forrar a pipa e que este material, na época em que ele era
criança, era conseguido na Alpargata, que ficava perto de sua casa. Ao ouvirem a palavra
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Alpargata as crianças de imediato questionam o que seria isto, ao que o pai do aluno
respondeu que era uma fábrica de sapatos que existe atualmente.
Ainda durante a entrevista, um aluno questionou o entrevistado se ele usava cola para
fazer suas pipas e obteve a seguinte resposta:
– “Fazia chulepa, com jornal, isopor ou com folha de caderno, e nestes modelos não
utilizava cola. Quando meu pai me ensinou a fazer a chulepa acabou se arrependendo, pois
não sobrava mais caderno em casa.”
A partir deste encontro de diferentes culturas, foi possível perceber que uma das
informações que causara mais surpresa por parte dos alunos havia sido a questão de utilizar
folha de coqueiro e dendezeiro para construir a armação de pipas. Supusemos que algumas
crianças poderiam conhecer o coqueiro, mas dificilmente saberiam o que era dendezeiro,
então, resolvemos aproximá-las deste universo, e, para tanto, fizemos uma busca na Internet
para colhermos algumas imagens das árvores mencionadas, e em seguida a docente propôs
aos alunos a apreciação do material colhido a ser visto pelo computador.
Antes de iniciar a apreciação, a docente questionou os alunos sobre quem já havia
visto um coqueiro e oito crianças se manifestaram, já em relação ao dendezeiro, de fato,
nenhuma criança conhecia.
Ao verem primeiramente as imagens do coqueiro, um dos alunos disse que na Bahia
tinha coqueiro, outro mencionou que já havia visto coqueiro quando fora à praia. A docente
comentou que também há coqueiros em Pernambuco, a fim de fazer com que as crianças
percebessem que aquele elemento citado pelo pai do aluno como elemento de outro tempo e
outra cultura também estava presente em contextos conhecidos pelos alunos, embora eles
desconhecessem as diferentes formas de utilizá-lo.
Ao apreciarem o dendezeiro, os alunos consideram a sua semelhança com o coqueiro
e, assim, passaram a compreender melhor como fazer para utilizar a referida folha na armação
da pipa, algo inimaginável para a nossa realidade até a entrevista realizada.
Com isso, esperava-se que as crianças ampliassem suas possibilidades sobre a
realidade que as cercam, o que possivelmente ajudará os alunos a não se fecharem em
verdades absolutas e irrefutáveis sem antes refletirem sobre estas, relativizando valores, a
partir da consideração de semelhanças e diferenças, por intermédio do conhecimento da
diversidade das culturas do brincar de diferentes tempos e lugares.
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4.2.2.2- Construindo estratégias para trazer a cultura corporal patrimonial para a escola
Quando as crianças começaram a explorar a segunda brincadeira mais votada, que foi
carrinho de rolimã, não houve resistência em trazer esta brincadeira para o universo escolar.
De pronto, as crianças responderam à docente que era possível sim brincar de carrinho de
rolimã na escola. Cremos que isto ocorreu em função da quebra de paradigma ocorrida
anteriormente com a brincadeira de pipa. Assim, vencida aquela primeira barreira, as crianças
encararam de forma natural trazer para a escola mais uma brincadeira que até então fazia parte
apenas da realidade de seus familiares e das ruas.
A partir daí a professora proporcionou aos alunos que se responsabilizassem por
inúmeras decisões, desde onde brincar de carrinho de rolimã até como conseguir este
brinquedo e trazê-lo para a escola. Este foi mais um momento no qual as crianças tiveram que
coordenar diferentes pontos de vista para chegar a um consenso sobre quais seriam os
melhores caminhos.
Embora as crianças não estivessem discutindo necessariamente sobre princípios ou
valores de outra cultura, nem esta discussão tenha resultado numa mudança direta de
comportamento, é importante salientar que a partir da entrada da cultura corporal patrimonial
na escola, representada neste momento pelo carrinho de rolimã, os alunos puderam tomar
decisões, exercitando o respeito de um pelo outro a fim de decidir como viabilizar a referida
brincadeira no âmbito escolar, de forma que todos pudessem participar com segurança.
O que ocorreu então foi que as crianças inicialmente começaram a sugerir locais na
escola onde seria possível brincar com carrinho de rolimã. Indagados pela professora de qual
seria o melhor lugar, uma criança respondeu:
– “Precisa de descida para andar firme.”
A professora interveio se havia descida na escola, ao que as crianças responderam
negativamente. Na seqüência uma criança teve uma idéia que foi acatada pelo grupo. Disse a
aluna:
– “Pode ter um amigo para empurrar e aí dá para brincar no reto.”
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Vejamos que neste momento a criança que fez esta sugestão teve que se distanciar de
sua própria realidade para pensar numa solução viável, haja vista que nas ruas as crianças não
se utilizam deste recurso de serem empurradas umas pelas outras.
Ainda não se dando por satisfeita, a professora continuou questionando as crianças
sobre esta organização e perguntou onde especificamente poderiam brincar. Um aluno sugeriu
que poderia ser no gramado. No entanto, outra criança retrucou esta opinião, argumentando de
forma contrária ao dizer:
– “No gramado não, tem muito buraco.”
Este aluno conseguiu contrapor-se à opinião do amigo ao refletir sobre as
irregularidades do solo que forma o gramado da escola e que, possivelmente,
impossibilitariam o deslizamento do carrinho de rolimã.
A conversa continuou e logo em seguida outra criança sugeriu então que a brincadeira
se realizasse depois da escada do parque. Vale salientar que o local sugerido compunha-se de
uma extensa área cimentada e sem obstáculos. Após esta idéia, a professora lembrou a turma
de que este era um local reto e, as crianças, retomando a sugestão anteriormente citada,
lembraram que o amigo poderia empurrar.
Foi interessante perceber neste processo o quão criativas podem ser as crianças quando
lhes é dada a oportunidade de tomarem decisões; assim a idéia de um amigo de empurrar o
outro, já que o espaço da escola não contava com inclinações, foi, por consenso, acatada pelo
grupo. O papel da docente mais uma vez foi o de mediar as diferentes opiniões possibilitando
a ocorrência do processo de deliberação baseado no consenso do coletivo.
Outra questão a ser resolvida era como conseguir um carrinho de rolimã. A primeira
idéia de uma das crianças foi a de que poderiam construir um. Diante desta sugestão, a
professora começou a fazer suas intervenções. É válido lembrar que construir um carrinho de
rolimã não se constitui em tarefa fácil. Seria necessário manusear instrumentos como serrote e
martelo, o que não poderia ser feito pelos próprios alunos, haja vista a idade deles. Tal
argumento da docente encontrou reforço das próprias crianças que contaram que brincam com
este brinquedo, que por sua vez fora construído sempre por membros de sua família. Então, a
professora perguntou ao grupo:
– “Para construir um carrinho nós vamos precisar de martelo, será que criança pode
mexer com martelo?”
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As crianças responderam que não e na seqüência outro aluno sugeriu que eles
poderiam trazer os seus carrinhos para a escola.
É importante perceber o confronto entre diferentes idéias e opiniões. Neste caso, antes
de impor sua opinião contrária à primeira sugestão de construir um carrinho na escola, a
docente exerceu seu papel de questionar os alunos, com a finalidade de manter a segurança
deles. Poderia ter surgido outra sugestão das crianças, como a de convidar um pai ou uma mãe
para ajudá-los ou um irmão ou irmã mais velhos, no entanto, as crianças partiram para uma
nova possibilidade que foi acatada pelos alunos e também pela docente.
Outra questão levantada pela docente foi que quando as crianças brincaram de pipa,
cada aluno tinha a sua, que fora construída na oficina de pipas e que isto não aconteceria
quando fossem brincar com carrinho de rolimã. Questionou então os alunos como fariam para
brincar. Posto isso, é possível observar que a professora se preocupou em resolver todos os
detalhes juntamente com os alunos, não só porque de fato aparentava ter o desejo de fomentar
nas crianças a capacidade de resolverem problemas coletivamente, mas também porque, de
fato, não tinha resposta para estas questões, que eram inusitadas também para ela. Então,
frente a mais este questionamento uma criança sugeriu:
– “Pode dar carona.”
A professora fez questão de perguntar aos alunos se estava correto o que pensara e
disse:
– “Seriam então dois alunos no carrinho e um empurrando?”
As crianças responderam afirmativamente a este questionamento, e outra criança
complementou:
– “Depois, quem empurrar, troca com quem estava sentado.”
Este se configurou em um momento importante, no qual a professora interveio de
forma a clarificar o que estava sendo dito, de maneira que todos compreendessem e
participassem das decisões.
O que ocorreu a seguir foi que as crianças tiveram dificuldade para conseguir levar
seus carrinhos de rolimã para a escola. Não conseguimos detectar a fundo o motivo real disto,
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e embora tenhamos construídas algumas conjecturas a este respeito, investigá-las não era
nosso foco. Percebemos que dentre as poucas crianças que brincavam com carrinho de rolimã,
tal brinquedo pertencia a seus irmãos mais velhos e não aos nossos alunos; outro fator seria a
distância, muitas crianças percorriam longas distâncias a pé para chegarem à escola, o que
sem dúvida dificultaria transportar o brinquedo, e, além disso, algumas crianças disseram que
seus carrinhos estavam quebrados.
Mediante o impasse, a pesquisadora, participando juntamente com os alunos e a
professora da turma de uma roda conversa para deliberar sobre o assunto, mencionou ao
grupo que seu irmão mais novo tinha um carrinho de rolimã em casa e que se eles quisessem
poderia levá-lo à escola para que todos pudessem brincar da forma como já haviam
combinado anteriormente. As crianças gostaram muito da sugestão e a acataram de pronto.
É importante perceber que apesar da idéia de levar os carrinhos para a escola não tenha
dado certo, o importante foi o processo de deliberação pelo qual passaram os alunos,
percebendo a realidade para, a partir dela, conseguirem propor opiniões, o que na verdade é o
que se espera que nossos alunos consigam fazer ao longo de suas vidas: conhecer a realidade
para nela intervir de forma consciente e crítica.
Mais importante ainda é perceber que algo não deu certo e conseguir viabilizar outros
caminhos. E se os alunos não conseguem avançar, cabe sim à docente propor formas de
resolução, desde que não sejam impostas e passem pelo crivo do grupo de alunos.
Ao finalmente brincarem com o carrinho de rolimã na escola, ocorreu o que,
parafraseando La Taille (2006), poderia ser chamado de inspiração, não de valores, mas
corporal. As crianças não modificaram crenças em termos de valores ou princípios éticos,
porém precisaram construir novos gestos, movimentos e estratégias para conseguirem andar
no carrinho de rolimã.
Neste momento, ficou nítido que apesar de muitas crianças saberem o que era um
carrinho de rolimã, poucas já haviam de fato brincado com este brinquedo. Ao se sentarem
sobre o carrinho, mostravam não saber como agir, onde colocar os pés ou as mãos. Então
quando o amigo vinha por trás do brinquedo e começava a empurrá-lo, quem estava sentado
perdia o equilíbrio e caía. A estratégia de dar carona foi descartada pelos alunos, tanto pelo
tamanho do carrinho que inviabilizava que isto ocorresse como também porque eles não
tiveram pressa para brincar, quem estava sentado observava atenta e curiosamente quem
estava brincando.
A docente começou, então, a perguntar aos alunos como fazer para que conseguissem
andar, onde poderiam colocar os pés e as mãos para não caírem. Vale mencionar que aquele
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modelo de carrinho de rolimã tinha como se fosse uma espécie de volante a ser controlado
pelos pés, o que a docente só percebeu quando uma menina o utilizou para virar o carrinho,
descrevendo uma circunferência. Então, a partir de sua descoberta, mais uma vez, fez novos
questionamentos aos alunos para que eles também percebessem os recursos daquele
brinquedo. Assim, a professora demonstrou uma nítida preocupação em não oferecer
respostas prontas aos alunos, o que inviabilizaria o processo de reflexão destes.
O que ocorreu na seqüência foi que esta aluna que demonstrara grande intimidade com
o carrinho de rolimã começou a dar dicas para os demais alunos de como deveriam proceder
para controlar o novo brinquedo. Deste modo, aos poucos cada criança começou a criar suas
próprias estratégias para conseguir andar no carrinho, a partir da modificação de seus
esquemas iniciais de ação. Isto só foi possível a partir de diferentes aspectos, pois as crianças
tiveram a oportunidade de se verem umas as outras utilizando este brinquedo, contaram com
os questionamentos da docente, e ainda com a ajuda de uma amiga mais experiente no que se
referia a brincar com carrinho de rolimã.
Nas fotos a seguir é possível observar dois alunos que se alternaram entre quem
brincava e quem empurrava o amigo no carrinho:
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5- Considerações finais
Uma das principais conquistas desta pesquisa foi perceber que mesmo em tenra idade
as crianças já reproduziam comportamentos validados pela cultura na qual estavam inseridas e
que por meio deste trabalho conseguiram rever seus próprios valores em favor de posturas
mais autônomas.
Tal fato, como já analisado de forma pormenorizada ocorreu em duas circunstâncias.
A primeira quando os alunos chegaram a entrar em discordância sobre se tanto meninos
quanto meninas podiam brincar com bonecas e pipas, apontando para uma realidade na qual
ainda persiste uma segregação entre aqueles brinquedos que são considerados mais adequados
para meninas e aqueles que são mais apropriados para meninos.
É possível considerar que isto só ocorreu porque vivemos em uma sociedade que se
construiu com base em padrões patriarcais, nos quais a mulher era educada para ficar em casa
cuidando de sua prole e o homem deveria ganhar as ruas em busca do sustento de sua família.
E isto era ensinado desde muito cedo para as crianças por meio das brincadeiras que lhes eram
oportunizadas. No caso específico das brincadeiras mencionadas em nossa pesquisa, a boneca
sempre foi um brinquedo típico de meninas, que desde pequenas deveriam aprender a cuidar
dos filhos. Já a pipa, notadamente uma brincadeira de rua, acabou por se configurar em uma
fonte de diversão dos meninos.
Hoje, mesmo que muitas famílias não se estruturem mais a partir dos mencionados
padrões, é nítido perceber que eles se encontram ainda arraigados de diferentes formas em
nossa sociedade, e mais, que ainda são veiculados muitas vezes dentro da própria escola.
É interessante notar que até aquele momento de suas vidas escolares, as crianças não
tinham sido levadas a refletirem sobre aqueles conteúdos e, por isso, apresentavam uma
tendência a reproduzirem, de forma heterônoma, comportamentos que por muito foram tidos
como adequados nesta sociedade.
Sendo assim, esta pesquisa proporcionou que as crianças pudessem refletir sobre este
tema, vendo-o a partir de diferentes pontos de vista que passaram desde a análise da própria
organização atual de suas famílias à análise da cultura corporal de seus pais com a qual
tomavam contato de forma mais detida naquele momento, o que contribuiu decisivamente
para que conseguissem valorizar a igualdade de direitos entre os indivíduos, o que ficou
evidente a partir do instante em que asseguraram que tanto meninas quanto meninos
pudessem brincar com os mesmos brinquedos.
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Outra circunstância relacionada à mudança de posição dos alunos foi em relação às
crianças não aceitarem que a brincadeira de pipa, uma das manifestações da cultura corporal
patrimonial daquela comunidade, fosse de fato realizada na escola. Também em relação a isto
foi possível associar o posicionamento dos alunos à idéia de que manifestações corporais
populares não faziam parte da rotina escolar, e, os alunos já haviam não só se acostumado,
mas também aceitado viver a rotina da escola a partir de tal restrição. Aliás, relegar tais
manifestações para além dos muros escolares era o padrão vigente, o que era considerado
como normalidade. Tal postura dos alunos se baseava em análises nem reflexões sobre esta
temática, pois os argumentos que utilizavam para defender seu ponto de vista demonstravam
que este refletia apenas o padrão vigente com o qual estavam habituados. O que ocorria,
então, era que mais uma vez os alunos se apoiavam em uma decisão em função das pressões
do contexto que haviam vivenciado até aquele momento, sendo esta por sua vez uma postura
heterônoma em não considerar possível a realização da brincadeira de pipa na escola.
Sobre este aspecto, consideram Neira e Nunes (2006) que as práticas pedagógicas que
“divergentes dos currículos mais conhecidos do componente, ao serem introduzidas no
universo escolar, dificilmente serão legitimadas num primeiro momento”, isto porque os
diferentes atores envolvidos ainda estão presos aos modelos anteriores, e foi justamente isto o
que a princípio aconteceu com os alunos envolvidos nesta pesquisa.
Assim, mais uma vez é possível constatar que o presente trabalho contribuiu
efetivamente para que os alunos revissem determinadas posturas do grupo, pois a partir das
discussões que foram mediadas pela docente, aos poucos, as crianças se viram sem
argumentos contrários à realização da brincadeira de pipa na escola, conseguindo ampliar sua
visão para além dos padrões que haviam vivenciado até o presente momento, ofertando a si
próprias a oportunidade de validar manifestações da cultura corporal de seus pais no espaço
escolar.
Outra conquista a ser considerada diz respeito à possibilidade das crianças, mesmo
sem mudar de posição em relação a uma temática em específico, terem podido perceber e
coordenar diferentes pontos de vista. Nesta pesquisa, isto se tornou possível por meio das
reflexões que os alunos fizeram sobre mudanças no tempo e no espaço em relação à época em
que seus pais viveram aos dias de hoje, bem como através da construção de diferentes
estratégias para viabilizar a vivência da brincadeira de carrinho de rolimã na escola. Neste
sentido, tiveram a oportunidade de fazer escolhas, considerando muitas coisas ao mesmo
tempo, confrontando opiniões e construindo idéias, sendo estes aspectos essenciais ao
indivíduo que não se quer deixar levar por verdades absolutas, por dogmas ou pressões dos
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diferentes segmentos da sociedade. Por isso, reafirmamos a relevância da presente pesquisa
no sentido de ter contribuído para que os alunos nela envolvidos avançassem na construção de
elementos essenciais à autonomia individual.
Outro aspecto a ser considerado foi a trajetória percorrida pela docente, percebendo
que aos poucos passara da descrença para a feliz surpresa de que as crianças, a partir da
temática que estava sendo proposta, conseguiam refletir sobre diferentes aspectos, eram
capazes de opinar, de fazer relações que ela própria não imaginaria que seus alunos fossem
capazes de realizar.
Houve vários momentos nos quais a docente chegou a colocar em dúvida a relevância
da cultura corporal em relação à prática pedagógica e isto se manifestou de diferentes formas.
Inicialmente pela rejeição em realizar um projeto com seus alunos sobre esta temática,
sugerindo outra área do conhecimento, depois pelo seu descontentamento em relação à
brincadeira de pipa, eleita pelos alunos em primeiro lugar para ser realizada na escola e
também por esconder dos pais das crianças que seria realizada com eles uma oficina de pipas,
por acreditar que se os responsáveis soubessem, não compareceriam à escola, por
desconsiderarem a importância deste assunto na formação de seus filhos.
Em contrapartida, a docente que já tinha como pressuposto conversar muito com seus
alunos, intervindo para que eles avançassem na resolução de conflitos de inúmeras naturezas,
conseguiu rapidamente fomentar, a partir da temática proposta, inúmeras discussões nas quais
os alunos se viam forçados a emitirem opiniões, coordenando seu ponto de vista com os dos
outros alunos ou mediante a proposta que estava sendo realizada. Assim, conforme ia
percebendo e se surpreendendo com os avanços dos alunos, foi possível notar que
concomitantemente ia também se encantando com a possibilidade do trabalho com a cultura
corporal, tendo em vista mudanças sobre os posicionamentos dos alunos em relação à sua
autonomia. Em vários momentos, ela dizia não imaginar que as crianças conseguiriam
avançar tanto, que o projeto seria tão importante e que repercutiria tanto entre os alunos, o que
não só era percebido pelo comportamento destes em sala de aula, mas também pelos
comentários de seus pais, que relatavam à docente a empolgação dos filhos sobre o projeto
que estava sendo realizado.
Tudo isso pôde ser observado na época da Mostra Cultural realizada anualmente na
escola, com a finalidade de socializar com a comunidade os principais projetos desenvolvidos
por cada turma ao longo do ano. O que ocorreu foi que a docente, por iniciativa própria,
organizou este momento, juntamente com seus alunos a partir do projeto desenvolvido sobre a
cultura corporal. Havia fotos de todas as etapas, textos coletivos produzidos pelos alunos, bem
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como telas produzidas pelas crianças com a temática das pipas, que fora escolhida pelo grupo
como forma de simbolizar os conhecimentos construídos.
Assim, podemos concluir que tanto o grupo de alunos como a própria docente
conseguiram não só modificar conceitos iniciais sobre a temática abordada, como também
ampliaram a sua visão a partir dos diferentes pontos de vista que emergiram mediante as
discussões realizadas. Tal aspecto pôde ser observado na medida em que os alunos
conseguiram contrapor-se a dogmas presentes na cultura na qual estavam inseridos,
percebendo também diferenças importantes sobre o modo de organização de vida atual e
aquele no qual seus pais viveram suas infâncias. A docente, por sua vez, conseguiu sair de
uma posição de descrença em relação ao trabalho com a cultura corporal para uma atitude de
até certo entusiasmo mediante as conquistas obtidas.
Com isso, acreditamos que a presente pesquisa contribuiu em demasia para que todos
os atores nela envolvidos avançassem em relação à conquista de sua autonomia, uma vez que
conseguiram colocar em prática recursos essenciais ao indivíduo que se quer autônomo, como
perceber e coordenar diferentes pontos de vista, fazer escolhas responsáveis, opinar tendo em
vista o bem coletivo de acordo com os princípios já mencionados, perceber semelhanças e
diferenças, o que resulta em tomar decisões baseadas naquilo que de fato se acredita e se quer
para si e para o outro, conseguindo se desvincular de possíveis pressões que a própria
sociedade, mesmo que de maneira indireta ou velada, tente exercer sobre as pessoas.
Por fim, como não poderia deixar de ser, enquanto pesquisadora foi possível, ao longo
de todo este processo, vivenciar inúmeras situações que proporcionaram um enorme
crescimento profissional, tanto em relação à visão sobre os alcances e limites da pesquisa em
educação, como docente de fato, percebendo a importância de refletir constantemente sobre o
seu próprio trabalho, bem como o valor das intervenções que podem fomentar que os alunos
avancem cada vez mais na construção de seus conhecimentos. Além disso, cada etapa desta
pesquisa trouxe também enormes ganhos pessoais, pois foi possível estar inúmeras vezes no
lugar do outro, partilhando suas incertezas e angústias, bem como alegrias proporcionadas
pelo trabalho que estava sendo desenvolvido, algo que ficará na memória e no coração para
sempre.
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ANEXO - A

De:

Gabinete_da_Secretaria_de_Educação_e_Cultura

<gsec@sec.saobernardo.sp.gov.br>
Data: 21/10/2005 (11:20:54)
Responder

=?iso-8859-1?Q?Gabinete_da_Secretaria_de_Educa=E7=E3o_e_Cultura?=

para:<gsec@sec.saobernardo.sp.gov.br>
Assunto: Pesquisa de Mestrado
Prioridade: Normal
Para: <vieira.vivi@ig.com.br>

[ ver cabeçalho da mensagem ]

Prezada Professora;
Após análise da Divisão de Ensino em conjunto com a direção do Departamento de Ações
Educacionais, informamos que autorizamos V.Sa a realizar pesquisa de Mestrado na EMEB Thales de
Andrade.

Osmar Cussiol
Consultor Técnico

Arquivos Anexos: file1.txt (text/plain)

Anexos verificados pelo Panda Anti-Vírus

Responder
[Mover para pasta]

Responder
todos

a

Encaminhar
como Anexo

OK

Encaminhar

Imprimir

Apagar
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ANEXO - B

