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“Oi! Você vai brincar com a gente hoje, né?” 
a construção do tema de pesquisa: um processo 
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1
“OI! VOCÊ VAI BRINCAR COM 

A GENTE HOJE, NÉ?” – 
A CONSTRUÇÃO DO TEMA DE PESQUISA: 

UM PROCESSO

Os direitos das crianças

Toda criança do mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.
Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.

Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os direitos das crianças
Todos têm de respeitar.

Direito de Perguntar...
Ter alguém pra responder.
A criança tem direito
De querer tudo saber [...]

(Rocha, 2002, grifo nosso)

A presente pesquisa tem, como uma de suas principais caracterís-
ticas metodológicas, a intenção de considerar de forma signifi cativa o 
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processo histórico e dialético tanto da formação do pesquisador como 
das ações e atividades envolvidas na sua construção, o que podere-
mos evidenciar no decorrer dos capítulos. Assim, levar em conta a 
historicidade, o movimento dos fatos e de suas relações torna-se fun-
damental, tendo em vista os resultados obtidos durante a realização 
do trabalho. Nesse sentido, é relevante destacar a origem do tema de 
pesquisa e como ele foi construído, ao longo das diversas experiên-
cias sociais da pesquisadora, sublinhando sua trajetória acadêmica 
e profi ssional, suas inter-relações, como também a infl uência desse 
processo, no próprio percurso do mestrado em que foi produzida, 
evidenciando, desse modo, uma pesquisa construída e alicerçada ao 
longo das relações histórico-culturais.

Pega-pega... Trajetória acadêmica: o início dos 
alicerces teóricos e a prática em sala de aula

No ano de 2000, ingressei no Curso de Pedagogia da Unesp, cam-
pus de Marília, com duração de quatro anos, e os três primeiros são 
destinados à habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamen-
tal e matérias pedagógicas do Ensino Médio. No último ano, o aluno 
escolhe a habilitação desejada.1 Ao me envolver com a universidade, 
pelas primeiras pesquisas de graduação, tomei a iniciativa de prestar a 
seleção para bolsista em pesquisas do Núcleo de Ensino,2 com o pro-
jeto intitulado “Brinquedoteca: espaço permanente para a formação 
de professores”, focado em estudos para a Educação Infantil, orien-
tado pela professora Dra. Suely Amaral Mello, da Unesp/Marília. 
Após ser selecionada, atuei como bolsista durante o ano de 2002.

Esse rico período como bolsista do Núcleo de Ensino teve a dura-
ção de aproximadamente um ano. Proporcionou-me diversas experi-

 1 Cursei, no ano de 2003, a habilitação em Educação Infantil.
 2 O Núcleo de Ensino foi criado em 1987, em vários campi da Unesp. Atua junto 

à rede pública de ensino, por meio de vários projetos que visam à melhoria na 
educação pública – pesquisa/ensino/extensão. 
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ências, como o contato com muitas leituras sobre o desenvolvimento 
infantil, o brincar, a brinquedoteca, além de outros eixos temáticos 
que acabaram por nortear o trabalho, como as questões da fi losofi a 
e da sociologia da infância, fundamentadas pela fi losofi a marxista 
(principal representante: Karl Marx – 1818-1883). Nesse momento, 
comecei a ter os primeiros contatos com a teoria histórico-cultural de 
Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) e outros autores, seguidores 
de sua linha teórica. Além das leituras, que ocorriam em grupos de 
estudos3 e pesquisa,4 também realizávamos5 ofi cinas de brinquedos 
com sucata, apresentações do trabalho em eventos científi cos e via-
gens relacionadas com o tema do projeto. Tive a oportunidade de 
conhecer a brinquedoteca de Indianápolis, na cidade de São Paulo, 
a primeira fundada no Brasil, no ano de 1971; a Brinquedoteca da 
Labrimp (Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos); e o 
Museu de Brinquedos da FE-USP (São Paulo); a exposição de fotos 
sobre o brincar, coordenada pela professora Dra. Tisuko Morchida 
Kishimoto (USP); e a brinquedoteca da Apae da cidade de Pompéia, 
interior do Estado de São Paulo.

Em concomitância com o desenvolvimento do projeto da brinque-
doteca, juntamente com a Profª. Drª. Sueli Guadelupe de Lima Men-
donça, Unesp/Marília, atuante na área de Sociologia e Educação, 
um projeto de pesquisa de minha autoria, para o envio ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) 
estava sendo estruturado. O projeto intitulado “Cidadania para as 
séries iniciais do Ensino Fundamental: desafi os do fazer pedagógico”, 
direcionado a estudos para o Ensino Fundamental, foi aprovado em 
agosto de 2002 (Bolsa Pibic-reitoria/Unesp, apoio CNPq). 

Pedi o afastamento da pesquisa da brinquedoteca como bolsista 
ofi cial, mas continuei como voluntária, pois aquela experiência havia 

 3 Grupo de Estudos Implicações para a Pedagogia da Infância/Pesquisa em 
Educação infantil.

 4 Grupo de Pesquisa Saberes e Práticas Docentes na perspectiva da teoria histó-
rico-cultural.

 5 Usei o tempo “realizávamos”, porque havia outra bolsista envolvida no projeto 
e alguns voluntários, além da orientadora.



24  FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA MURBACH DE BARROS

sido cientifi camente relevante para minha construção acadêmica, 
considerando que ela também estaria contribuindo para o desenvol-
vimento da nova pesquisa que se iniciaria.

Em 2003, iniciamos ofi cialmente a pesquisa “Cidadania para 
as séries iniciais do Ensino Fundamental: Desafi os do Fazer Peda-
gógico”; já atuava na escola como estagiária há dois anos e muitas 
observações sobre o aspecto físico e demais estruturas, que iriam ser 
contempladas no projeto, já estavam em andamento. Essa pesquisa 
foi extremamente signifi cativa, uma vez que o objetivo foi investigar 
o que realmente signifi ca cidadania, na escola. Dessa maneira, os 
estudos realizados na pesquisa anterior sobre o brincar e o desen-
volvimento infantil vieram somente acrescentar, ao longo de minhas 
refl exões da pesquisa atual. A investigação foi realizada em uma 
escola de Ensino Fundamental na cidade de Ourinhos, interior do 
Estado de São Paulo, focando 3ª e 4ª séries. Muitas leituras se fi zeram 
necessárias, nesse momento, em diversas áreas, reforçando as já en-
tão efetivadas pela experiência anterior, como: Sociologia, Filosofi a, 
Psicologia na perspectiva da teoria historico-cultural, questões sobre 
o brincar, a aprendizagem e outros temas. Várias apresentações 
científi cas da pesquisa foram realizadas.

A pesquisa e suas contribuições para a educação impulsionaram 
a realização de outras atividades, como a apresentação do trabalho 
em reuniões pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de 
Ourinhos, direcionadas a diretores, coordenadores pedagógicos e 
professores, além da realização da apresentação da pesquisa, em for-
ma de ofi cina, no campus da Unesp de Marília, somando-se também 
ao convite para ser coordenadora da mesa “Cidadania e identidade 
cultural” da Jornada de Iniciação Científi ca realizada no campus. 
O texto produzido foi defendido como Trabalho de Conclusão de 
Curso, no dia 15 de dezembro de 2003. 

Durante esse trabalho, muitas refl exões em torno das duas pesqui-
sas das quais participei vieram a calhar. A diminuição das atividades 
lúdicas e do brincar era signifi cativo, tanto nos espaços da Educação 
Infantil como no Ensino Fundamental, comprometendo, em meu 
entendimento, o curso do desenvolvimento infantil.
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Os estágios obrigatórios realizados durante o período de gradu-
ação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental também con-
tribuíram para algumas considerações, ainda que muito simplistas, 
sobre a relação do brincar e os direitos da criança e a construção do 
conhecimento através dessa atividade, essencial ao desenvolvimento 
infantil. Portanto, brincar faz parte dos direitos da infância. 

É necessário ressaltar que, no ano de 2003, cursava a Habilitação 
em Educação Infantil. Nesse período, o número de leituras sobre o 
desenvolvimento psicológico na perspectiva histórico-cultural se 
intensifi cou. Essa perspectiva teórica veio reforçar o pressuposto 
de que a relação das crianças com as experiências culturais, a arte, 
a música, o brincar e as brincadeiras, a troca de experiências com 
outros parceiros, no contexto escolar, têm papel fundamental para 
seu desenvolvimento. Nesse sentido, o educador deve mediar essas 
atividades, proporcionando novas experiências entre as crianças e 
o mundo. 

Como instrumento de importante refl exão, leituras sobre a ex-
periência das escolas de Educação Infantil da região Norte da Itália 
foram realizadas, especifi camente de Reggio Emilia.6 É fundamental 
destacar a importância, conhecidas por meio de leituras e vídeos, 
além de relatos da viagem ao local, feita pela professora responsável 
pela habilitação, de Reggio Emilia, que alcançou um alto nível em 
Educação Infantil, tendo como principal condutor de sua construção 
pedagógica a concepção de criança capaz, que tem vez e voz. Seus 
alicerces teóricos se pautaram inicialmente pelas obras de Jean Pia-
get, seguidos por de Bruno Ciari, um dos percursores da escola, e, 
posteriormente, pelos estudos de Lev Semionovich Vygotsky, levados 
por Loris Malaguzzi, um intelectual e jovem italiano que consolidou 
essa trajetória, fundando a escola de Reggio.

É importante considerar que a Itália, especialmente a região de 
Reggio Emilia, teve sua história marcada por muitas lutas sociais 
e militâncias políticas, lideradas pelo movimentos de trabalhado-
res, no período em que o país se erguia, após a Segunda Guerra 

 6 Sobre o assunto, ver estudo de E .Karolyn em Edwards (1999).
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Mundial. Contudo, é visível também a diferença que essas diversas 
lutas sociais trouxeram ao campo educacional da região. É relevante 
destacar igualmente as leituras feitas sobre as técnicas do educador 
francês Celestin Freinet (1976), com as quais trabalhei no período 
que lecionava para crianças, e a importante experiência brasileira em 
Educação Infantil coordenada por Madalena Freire.7

Celestin Freinet, com suas técnicas de trabalho com crianças, 
impulsionava-as à criação e à participação coletiva, por meio de ativi-
dades como o desenho livre, o texto livre, aulas-passeio, o dicionário 
das crianças, o livro da vida, o jornal feito pelas crianças, a correspon-
dência interescolar etc. Essas atividades ou técnicas Freinet têm como 
eixo norteador garantir o conhecimento de forma signifi cativa, tendo 
a criança como centro desse processo. Freinet também propunha o 
jogo como atividade fundamental para o desenvolvimento infantil.

No Brasil, temos a experiência de Madalena Freire, que, assim 
como Freinet, mostra a relevância da criança no processo de ensino 
e aprendizagem, dando destaque ao fato de atender seus interesses 
como fator fundamental para a aquisição de conhecimentos. 

As experiências acadêmicas até aqui relatadas foram trazendo 
diversas refl exões sobre a despreocupação das escolas para com as 
questões do desenvolvimento infantil. A preocupação estava voltada 
para os aspectos conteudistas, tanto para a Educação Infantil como 
para o Ensino Fundamental.

No ano de 2004, já graduada, em razão das observações realizadas 
durante as pesquisas de graduação e estágios, tornei a me interes-
sar pelas questões do desenvolvimento infantil. Assim, em março 
do mesmo ano, iniciei o Curso de Pós-Graduação, Especialização 
lato-sensu, na Fafi ja, em Educação Inclusiva (UENP/Fafi ja) que, 
no seu decorrer, por meio das disciplinas “Estimulação Precoce” 
e “Psicologia do Desenvolvimento”, destacaram a relevância das 
brincadeiras para o desenvolvimento infantil das crianças portadoras 
de necessidades especiais. 

 7 Para maiores esclarecimentos, consultar Freire (1983).
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Durante o curso, também fui convidada a participar do grupo 
de pesquisa Leitura e Ensino (CNPq), coordenado pela Profª. Drª. 
Sonia Maria Dechandt Brochado, no qual permaneci, como membro, 
até julho de 2007. Nas reuniões do grupo, introduzi, como uma das 
ramifi cações do projeto-piloto (que focalizava a formação do leitor), 
uma pesquisa inicial sobre a questão das infl uências das experiências 
histórico-culturais na formação do leitor, ressaltando as experiências 
infantis. Desse modo, o brincar entra em pauta, como uma forma 
de ler o mundo, sem a exigência formal das letras, mas as utilizando 
para se comunicar, para se expressar e para brincar.

No mesmo ano, iniciei minha trajetória profissional fora dos 
corrimões da universidade. Nesse novo momento, tentava a cada 
instante inserir tudo o que eu havia experienciado academicamente, 
uma forma de fazer com que teoria e prática continuassem a cami-
nhar juntas. Outra questão surgia: pensar sobre a minha própria 
identidade como educadora. 

No mesmo período em que comecei a cursar a Especialização, 
ainda recém-formada, porém já atuante na escola, desde 2001, com 
estágios diversos e pesquisas em andamento na área da Educação, fui 
contratada como professora de Filosofi a de 1ª a 4ª séries do Ensino 
Fundamental de uma escola Cooperativa de Pais, na cidade de Ouri-
nhos-SP, com o propósito também de organizar uma brinquedoteca, 
local em que as crianças pudessem trocar novas experiências. Após 
pouco tempo, a brinquedoteca foi construída, alicerçada teoricamen-
te pelo referencial da teoria histórico-cultural. Outras metodologias 
de ensino foram empregadas, para as quais o aluno é agente ativo 
do processo de ensino e aprendizagem e não receptor passivo de 
material apostilado, que valoriza pouco a sua participação. Mesmo 
com divergências, consegui trabalhar na brinquedoteca como um 
rico espaço de troca de experiências, conhecimento e aprendizagem. 

No ano seguinte (2005), na mesma escola, fui convidada a lecionar 
para o pré-II (idade entre 4 e 5 anos); na verdade, a meu ver, fi caria 
mais apropriado dizer que fui convidada a proporcionar novas ex-
periências às crianças. E foi com essa forma de conduzir a pré-escola 
que assumi a turma. Momento essencial, pois pude ali vivenciar com 
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as crianças seus momentos de alegrias e angústias e perceber ainda 
mais a relevância do papel da brincadeira, no processo do desenvol-
vimento infantil.

Como continuava a ser professora de Filosofi a e agora também 
tinha a turma do pré-II, as crianças me viam como um elo entre todas 
as turmas. Nesse sentido, as crianças maiores começaram a perceber 
que o espaço da brinquedoteca na escola era mais do que o espaço 
físico, era um lugar de questionamentos e refl exões das crianças. Foi 
no espaço da brinquedoteca que as crianças maiores (3ª e 4ª séries) 
idealizaram o projeto-piloto logo intitulado “O tecer da arte, o cos-
turar da fantasia”, focalizando a relevância do lúdico, dos jogos e das 
brincadeiras para as crianças pré-escolares. 

Esse rico projeto, no qual atuei como mediadora, foi subdivido em 
diversos outros projetos, tomando forma e sendo elaborados passo 
a passo, pelas próprias crianças. Peças de teatro, arte com pintura, 
danças e jogos ao ar livre foram cuidadosamente elaborados pelas 
crianças maiores e oferecidos para as crianças da pré-escola. Todo 
esse trabalho resultou na grande aproximação das crianças de diver-
sas faixas etárias, conduzindo a múltiplas relações, não somente no 
âmbito da escola, mas também fora dela.

A brinquedoteca ainda proporcionou outras interações com 
alunos de 5ª e 6ª séries, que muitas vezes procuravam esse espaço 
para ler ou para fantasiar.

Muitas outras experiências ocorreram, durante o período que 
trabalhei como educadora nessa escola, mas acredito ter aqui evi-
denciado algumas das experiências que mais vieram a enriquecer a 
estruturação de meu tema de pesquisa de mestrado. Outras expe-
riências profi ssionais contribuíram, igualmente, para a abordagem 
dessa questão.

Em 2004, também comecei a lecionar como professora de (GEI) 
Grupo de Estudos Intensivos de Língua portuguesa (reforço) pela 
rede municipal de ensino de Ourinhos. Atuei, até o primeiro semestre 
de 2006, em duas escolas de Ensino Fundamental.

Desenvolvi vários projetos idealizados com as crianças, dos quais 
posso destacar ofi cinas de sucata para a construção de brinquedos 
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e o projeto “Curiosidade, motivação e interdisciplinaridade: fi os 
condutores de uma aprendizagem signifi cativa”, para o qual tive 
também apoio de professores, companheiros da equipe pedagó-
gica. Este último foi muito desafi ador, pois, na realidade, muitos 
duvidavam que fosse possível ensinar crianças que não sabiam ler e 
escrever por meio do teatro, da história, ou de um projeto elaborado 
por elas próprias. Tudo se iniciou quando um grupo de crianças 
encontrou uma revista sobre o corpo humano e fi cou curioso em 
saber sobre seu funcionamento. Juntos, elaboramos o projeto, para 
cuja realização fui procurar interesse de colegas de outras áreas, 
como Ciências, Matemática e Informática, a fi m de participarem 
conosco. Aulas lúdicas de informática, teatro, música, a elaboração de 
textos, poesia, cruzadinhas, brincadeiras e a confecção de um grande 
boneco de sucata, com garrafas pet, foram algumas das atividades 
realizadas. 

O projeto alcançou resultados positivos, uma vez que os alunos 
avançaram na escrita, na leitura, na aquisição de conceitos matemáti-
cos, de informática e ciências, e na participação, vencendo a timidez, 
entre outros aspectos, sendo também reduzido signifi cativamente 
o índice de faltas, considerando ser uma turma de reforço, onde 
o grupo normalmente já se sente “marginalizado”, por causa das 
rotulações que recebe.

Quatro meses de projeto e os resultados positivos foram visíveis, 
o que também me fez pensar sobre as seguintes questões: O que é 
difi culdade de aprendizagem, para a escola atual? Quem tem difi cul-
dade – a criança ou a escola? Essas indagações me levaram a buscar 
leituras sobre a temática e as políticas públicas de educação, em suas 
relações com o capitalismo dominante. 

Muitas outras experiências com as crianças tiveram grande peso, 
em meu trabalho, como atividades de literatura de cordel, as adivi-
nhas, os desenhos que faziam, as brincadeiras no espelho, no pátio, a 
semana da confecção do brinquedo de sucata, além das experiências 
emocionais que pude acompanhar, lembrando que a escola, neste 
momento, culpabiliza a família de todos os problemas de aprendi-
zagem das crianças.
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No segundo semestre de 2006, fui remanejada8 da sala de (GEI) 
para a Secretaria Municipal de Educação, para exercer o cargo de 
assistente de projetos pedagógicos. Nesse espaço, conheci outras 
questões, as relações de poder, a política e as relações internas de uma 
organização educacional, o que me forneceu conhecimentos impor-
tantes, resultando em refl exões sobre muitos problemas políticos e 
organizacionais da educação. Permaneci no cargo até a aprovação da 
bolsa CNPq, no fi nal de 2006.

Toda essa trajetória veio solidifi car ainda mais minha construção 
como educadora com um novo desafi o, a de lecionar para curso de 
Especialização e Ensino Superior.

Durante os anos de 2004/2005 e 2006, no período noturno, fui 
convidada a trabalhar como professora do Curso de Psicopedagogia9 
nas Faculdades Integradas de Ourinhos, com a disciplina “A impor-
tância do brincar”. Logo em seguida, aceitei o convite para ser profes-
sora substituta do Curso de Pedagogia, focalizando também questões 
sobre o desenvolvimento infantil e o brincar (durante seis meses). Essa 
nova experiência me conduziu a construir uma nova relação com a 
questão da formação dos educadores, suas identidades e inquietações, 
englobada, na maioria dos casos, em aspectos políticos e econômicos.

Ao longo das aulas, propus brincadeiras a serem realizadas, com o 
intuito de iniciar uma jornada investigativa dos próprios alunos sobre 
a relevância do lúdico para o desenvolvimento infantil e para a sua 
constituição como sujeito social. As atividades foram enriquecedoras, 
especialmente porque tentava observar, como pesquisadora, como 
aqueles educadores vivenciavam aquele momento. 

No segundo semestre de 2006, fui contratada defi nitivamente 
como professora da mesma Faculdade, mas com um novo desafi o, dar 
aulas de Filosofi a e Ética para o Curso de Turismo. Confi gurou-se, 
para mim, como uma experiência enriquecedora, porque também 

 8 Remanejamento feito pela Secretaria Municipal de Educação devido o ingresso 
no Mestrado, justifi cando-se pelas questões de horários que o curso de Pós-
Graduação veio a exigir.

 9 Tenho restrições à identidade dessa profi ssão, mas, para a troca de experiências 
e no anseio de divulgar a relevância do brincar, aceitei o convite.
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trabalhei as propostas das disciplinas utilizando a ludicidade por 
meio da arte, destacando a pintura, a música e a modelagem, procu-
rando levar aos alunos à compreensão sobre o quanto é essencial para 
o homem atividades lúdicas e prazerosas e o quanto essas mesmas 
atividades desaparecem, no mundo adulto. Ao se expressarem por 
meio da arte, da música e da modelagem, juntamente com as questões 
trabalhadas nas disciplinas, puderam pensar sobre os monumentos 
históricos, as belezas naturais e as crianças, de maneira lúdica e di-
ferenciada dos moldes comumente utilizados. 

Em 2006, já ingressante no mestrado, assumi a bolsa CNPq, 
exonerando-me do cargo de professora da referida instituição.

Todas essas atividades, efetivadas em minha trajetória profi ssio-
nal e acadêmica, vieram contribuir signifi cativamente com a pesquisa 
em pauta. Considerando o homem um ser social e histórico, formado 
por suas experiências socioculturais, ao longo de seu percurso de 
vida, é importante destacar minha trajetória acadêmica e profi ssional, 
como desencadeadoras de minha atual pesquisa.

As experiências realizadas durante e após a graduação, até aqui 
relatadas, serviram como instrumentos de refl exão sobre várias ques-
tões educacionais, salientando o desenvolvimento da criança, tanto 
no contexto da Educação Infantil como no Ensino Fundamental, 
além da relevância do brincar para o seu curso. Nesse sentido, faz-se 
necessário descrever as proporções que toda essa trajetória tomou, 
diante do curso de mestrado, e como está se materializando em forma 
de dissertação. 

Batata-quente... Mestrado: o materializar de uma 
trajetória 2006/2008

No primeiro semestre de 2006, fui aluna especial no Curso de 
Mestrado em Psicologia, na disciplina Políticas Públicas de Aten-
dimento à Infância no Brasil, ministrada pelo professor José Luiz 
Guimarães. A disciplina trouxe-me várias inquietações, auxiliando 
na estruturação do meu projeto de pesquisa. No segundo semestre 
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do mesmo ano, ingressei no mestrado como aluna regular, concluin-
do os créditos obrigatórios no fi nal do segundo semestre de 2007. 
As disciplinas cursadas (Metodologia de Pesquisa em Psicologia, 
Violência e Contemporaneidade: aspectos sociais e individuais da 
violência contra a criança, As práticas de Educação Infantil: origens e 
signifi cados, e Seminário de Pesquisa em Psicologia) foram essenciais 
para a constituição de minha pesquisa, concomitantemente com as 
orientações da Profª. Drª Elizabeth Piemonte Constantino.

A entrada na universidade, como mestranda, proporcionou-me 
oportunidades de aprofundar conhecimentos a respeito da temática 
do brincar, como também os caminhos trilhados na construção 
do projeto de pesquisa. Podem ser sublinhadas as experiências 
docentes relacionadas ao referencial teórico adotado na abordagem 
da histórico-cultural de Vygotsky, tais como aulas ministradas na 
graduação no curso de Psicologia (Contribuições práticas da teoria 
de Vygotsky: a experiência de Reggio Emilia – consolidando a escola 
democrática – 2006), aulas para o curso de Pedagogia (A experiên-
cia de Reggio Emilia: a concepção de criança, construindo a escola 
democrática – 2007), palestras no ano de 2007 (“O brinquedo para 
reinventar o mundo – 2007”), (“Relato de experiência: o brincar e a 
brinquedoteca no contexto escolar”), (“O brincar, a brinquedoteca e 
a prática pedagógica: construindo saberes, valorizando a Infância”), 
estágios de docência no mesmo ano na disciplina Teorias e Sistemas 
em Psicologia, com ênfase na perspectiva da teoria histórico-cultural 
e na disciplina Metodologia de Pesquisa em Psicologia, com desta-
que para os processos metodológicos na perspectiva de Vygotsky. 
Assumi, ainda, como professora conferencista, durante o segundo 
semestre de 2007, as aulas referentes à disciplina Psicologia Compa-
rativa, ressaltando a abordagem da teoria marxista e a formação do 
homem como ser social e as relações com a teoria histórico-cultural, 
assim como também no primeiro semestre do ano de 2008, como 
professora conferencista da disciplina Psicologia Educacional.

Outras atividades, como colaborações em disciplinas ligadas 
à Educação Infantil, na Faculdade de Educação de Assis, foram 
desenvolvidas, assim como a contínua participação em projetos de 
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extensão e pesquisa da Unesp/Assis, juntamente com alunos da 
graduação, acompanhamento da supervisão dos alunos do projeto 
Brinquedoteca – Psicologia no hospital (coordenado pelo Prof. Dr. 
Mário Sérgio Vasconcelos), colaboradora na organização da I Expo-
sição de fotos e brinquedos e durante o Estágio Básico (alunos do 
segundo ano), professora colaboradora do projeto “Gente grande 
também brinca: a ludicidade no Ensino Fundamental”, vinculado ao 
Núcleo de Ensino (Departamento de Educação) da Unesp – Campus 
de Assis –, auxilio na elaboração de projetos de pesquisa de alunos 
da graduação em Psicologia, e participação em grupos de estudos e 
pesquisa, na perspectiva da teoria histórico-cultural.

Todas essas atividades vieram para solidifi car ainda mais minha 
pesquisa. A cada divulgação do trabalho e de suas ramifi cações, ele 
se enriquece ainda mais, pois fi ca aberto paras as opiniões, a troca 
com o outro, as inquietações, e, com isso, muitas contribuições sur-
gem, ajudando na materialização de todo esse processo, por meio do 
exercício de escrever a dissertação. 

Tentei descrever, até o momento atual, minha trajetória acadê-
mica e profi ssional, tendo em vista que somos formados por meio 
de nossas relações histórico-culturais, num processo histórico e 
dialético. É o que nos transforma e nos humaniza e que também nos 
torna mais críticos, diante da realidade que nos permeia. 

Lenço que corra... A pesquisa e seu 
desenvolvimento: uma introdução

No transcorrer das referidas pesquisas e experiências em sala de 
aula, percebeu-se a grande preocupação dos professores, especial-
mente no período fi nal da Educação Infantil, em antecipar a alfabe-
tização da criança, reduzindo seus espaços de brincar.10 Diante dessa 
realidade, sentiu-se a necessidade de aprofundar estudos na área 

 10 Alguns autores utilizam a terminologia jogo, brincadeira, faz-de-conta ou 
atividade lúdica. No presente trabalho, adotaremos a terminologia “brincar”.
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em questão, focalizando a atenção sobre a redução desses espaços 
do brincar nos diferentes contextos, ou seja, no fi nal da Educação 
Infantil e na 1ª série do Ensino Fundamental.

As políticas educacionais atuais, impulsionadas pelos princípios 
do sistema vigente, tem-se pautado por preparar a criança para o 
mercado consumidor. Dessa maneira, o comprometimento com a 
formação social e integral do indivíduo está sendo cada vez mais rele-
gado em segundo plano, o que afeta o curso do seu desenvolvimento. 
Considerando o contexto escolar, em face dessa política, as atividades 
escolares estão mais dirigidas à escolarização precoce, trazendo danos 
ao processo de formação da criança. O brincar, atividade principal 
do período da infância, está perdendo o seu espaço para “atividades” 
dirigidas ao processo de alfabetização, sendo este, hoje, o objetivo 
mais relevante das escolas. 

A escola de Ensino Fundamental, ao receber as crianças da Edu-
cação Infantil, parece desconsiderar as suas especifi cidades e seu de-
senvolvimento, passando a vê-las não mais como crianças, mas como 
apenas alunos. Assim, no presente trabalho, parte-se da problemática 
de que, nesses períodos, o brinquedo vem diminuindo em função das 
políticas educacionais, além de outros fatores de ordem social e polí-
tica. Assim, pretende-se caracterizar e defi nir os tipos de brincadeiras 
que aparecem nesses diferentes contextos e questionar igualmente 
sobre os espaços reservados pela escola para o desenvolvimento de 
atividades relacionadas ao brincar, explicitando a forma como o faz. 

O presente trabalho envolveu crianças na faixa etária de 6 e 7 
anos, distribuídas em duas salas de Escolas Municipais de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, localizadas numa cidade do interior 
do Estado de São Paulo. A escolha dessa faixa etária se justifi cou, 
tendo em conta que as instituições escolares reduzem, cada vez 
mais, os espaços do brincar das crianças, sob sua responsabilidade, 
haja vista, por exemplo, o recente parecer do Conselho Nacional 
de Educação (CNE/CEB, Lei n.11.274 de 6/2/2006, ainda não 
em vigor na cidade pesquisada), que parece priorizar o processo de 
alfabetização, desconsiderando as especifi cidades que são próprias 
da criança. Em geral, todas as crianças das salas observadas fi zeram 
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parte da pesquisa. Porém, cerca de aproximadamente 20 crianças 
(sendo 10 da Educação Infantil e 10 do Ensino Fundamental) se 
envolveram de forma mais acentuada, devido a suas aproximações, 
o que favoreceu a coleta de dados. 

Os profi ssionais envolvidos na pesquisa foram: duas professoras 
das salas de Educação Infantil (identifi cadas neste trabalho como P1 
– professora substituta e P2 – professora efetiva) e uma do Ensino 
Fundamental (na Educação Infantil, duas professoras participaram 
dos trabalhos, pois, por motivo de doença, a professora efetiva da 
sala se ausentara por alguns dias), dois professores de Educação Fí-
sica, duas diretoras, uma vice-diretora (Ensino Fundamental), duas 
coordenadoras, uma psicopedagoga e uma inspetora de alunos (as 
duas últimas pertencentes ao Ensino Fundamental). Foram condu-
zidas ainda as entrevistas semiestruturadas e descrições do contexto 
escolar, dados importantes para análise.

Para a realização deste trabalho, foi utilizada a abordagem et-
nográfi ca (Sato & Souza, 2001), a qual possibilita interação com as 
complexidades e singularidades das relações sociais, viabilizando 
um estudo mais profundo, uma vez que permite a construção de 
conhecimentos consistentes e científi cos, além de caminhos para a 
sua efetivação. Nesse sentido, é necessário ressaltar algumas carac-
terísticas do método etnográfi co, que auxiliarão no desencadear do 
trabalho: 1) considerar a trajetória histórico-cultural dos envolvi-
dos; 2) realizar uma pesquisa baseada na observação participante; 
3) registrar permanentemente o cotidiano dos locais e os contextos 
em que os acontecimentos estão envolvidos; 4) analisar as relações 
cotidianas dentro dos contextos micro e macrossociais; 5) ter as 
entrevistas semiestruturadas como fonte importante para a coleta 
de dados; 6) documentar e descrever, neste último caso, como um 
produto do trabalho analítico; 7) permanecer um período signifi -
cativo no campo, a fi m de construir relações de convivência com 
as pessoas e obter amplitude dos dados; 8) ter a linguagem como 
instrumento essencial, sendo o guia das relações intersubjetivas; 9) 
postura refl exível do pesquisador, ainda que atenta à realidade que 
o rodeia; 10) saber interpretar e refl etir sobre os dados coletados, de 
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maneira que esteja em consonância com o aparato teórico referencial. 
Essa trajetória buscará alicerçar o trabalho cientifi co. 

A observação participante é fundamental para o trabalho de 
campo, na perspectiva da pesquisa qualitativa. Não se resume apenas 
como um instrumento para a coleta de dados, porque seu valor é 
ainda maior, constituindo-se “como um método em si mesmo, para 
a compreensão da realidade” (Minayo, 2000, p.135). A observação 
participante permite observar a realidade, de maneira que o pesqui-
sador possa interagir com o meio social no qual sua pesquisa está 
inserida, debruçando sobre aspectos essenciais do grupo envolvido, 
como as tradições, os costumes, os sentimentos que envolvem suas 
ações e demais relações que se instalam na intimidade grupal. O 
pesquisador tem papel essencial:

Uma atitude do observador científi co consiste em colocar-se 
sob o ponto de vista do grupo pesquisado, com respeito, empatia 
e inserção o mais íntimo possível. Signifi ca abertura para o grupo, 
sensibilidade para sua lógica e sua cultura, lembrando-se de que 
a interação social faz parte da condição e da situação da pesquisa. 
(Minayo, 2000, p.138)

Durante esse processo, as entrevistas semiestruturadas (com 
crianças, professores e demais envolvidos), como mais um instru-
mento da pesquisa de campo, foram empregadas mediante um con-
junto de temas geradores, como a importância do brincar, o contexto 
escolar, a visão do professor, a perspectiva da escola, o desenvolvi-
mento infantil, a concepção de criança, entre outros – não de modo 
tradicional, em que se propõem hipóteses e perguntas, mas como 
facilitadores à realização das entrevistas. Dessa forma, o roteiro foi 
dirigido pela necessidade da pesquisa e não por uma linearidade, o 
que torna o pesquisador um agente ativo e essencial para o desenvol-
vimento em potencial do processo. É necessário fi car atento a todas 
as implicações sociais que norteiam a pesquisa de campo.

Todo o material foi registrado no diário de campo, o que permitiu 
fazer com que não se perdessem informações importantes. Observa-
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ções sobre conversas formais, atitudes, costumes, expressões, falas, 
características físicas e ideológicas da instituição foram ali registra-
das, para que não fossem omitidos dados importantes à constituição 
do estudo e suas análises.

Inicialmente o trabalho se concentrou na solidifi cação dos ali-
cerces teóricos, por meio de leituras pertinentes à temática, dando 
continuidade a esse processo durante o contato com as instituições. 

O primeiro passo para o desenvolvimento da pesquisa de campo 
foi entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação e, 
assim, obter o consentimento para a sua realização, no âmbito das 
escolas municipais. Depois de encaminhadas as autorizações, pro-
curou-se a direção e a coordenação das escolas envolvidas (Educação 
Infantil e Fundamental) para um contato inicial. 

Essa etapa merece ênfase porque proporcionou dados iniciais à 
pesquisa. Fui bem recebida e, num primeiro momento, as pessoas 
pareceram estar abertas para atender às necessidades da pesquisa de 
campo, sem restrições.

Na Educação Infantil fui muito bem recebida pela diretora, e 
tivemos uma longa conversa. Inicialmente, parecia incomodada 
com minha presença. Observei aspectos interessantes, durante nossa 
conversa. Antes de eu apresentar a proposta da pesquisa, a diretora 
enumerou todos os cursos que já tinha feito e também sua “larga ex-
periência” como professora. Percebi que ela também queria mostrar 
que era aperfeiçoada, tinha muita experiência na área pedagógica e 
que entendia igualmente do assunto a ser abordado pela investigação.

Mesmo relatando sobre a relevância da formação do professor, em 
várias de suas falas, revelou apoiar formações rápidas e de aulas não pre-
senciais. Um exemplo foi quando relatou que era tutora de um curso de 
formação de professores de pós-graduação lato sensu a longa distância, 
que considerou ser ótimo, excelente para a formação dos professores. 

Ela também destacou os cargos que já ocupou e que ocupa, atual-
mente. Disse ser membro de comissões julgadoras e que tem “relações 
com o MEC” (Ministério da Educação). A diretora parecia estar me-
dindo forças, demonstrando ser infl uente e muito bem instruída, talvez 
tentando utilizar esses mecanismos como formas de intimidação. 
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A coordenadora da Educação Infantil me recebeu de forma um 
pouco mais ríspida e desconfi ada, porém não deixou de conversar e 
trocar ideias sobre a pesquisa. Perguntou sobre os objetivos do tra-
balho e fez comentários sobre a diminuição do brincar, relacionado 
com as questões da alfabetização.

Coordenadora: E sabe, faz 25 anos que trabalho na rede municipal, 
há muito tempo atrás não tinha apostilas, hoje temos quatro módulos 
para a Educação Infantil. Antes as professoras trabalhavam mais as 
brincadeiras, coordenação motora... agora acaba fi cando mais na 
alfabetização.

Pesquisadora: E a senhora acha que o brincar vai diminuir ainda 
mais?

Coordenadora: Ah, sim, vai. Mas, olha, as crianças ainda brincam, 
pouco, mas brincam. A gente sabe que o brincar é importante até 
mesmo para a alfabetização, mas... né?

É importante relatar que o contato inicial com a professora efetiva 
da sala pesquisada da Educação Infantil ocorreu após um mês de uma 
minha permanência na escola. Por motivo de saúde, a professora se 
ausentou. Nesse período, a professora substituta assumiu a sala.

Ambas as professoras foram receptivas, sem muitos questiona-
mentos sobre a pesquisa. 

No Ensino Fundamental o primeiro encontro foi com a diretora. 
Conversamos sobre o projeto e ela comentou que estava à disposição 
para ajudar no que fosse necessário. Foi uma conversa de aproxima-
damente 20 minutos. Uma das falas da diretora, ao longo de minha 
apresentação, remete à perda do brincar, no Ensino Fundamental.

Diretora: É verdade, geralmente o brincar se perde na 1ª série.

Mesmo sendo um contato inicial, a diretora mostrou ter consciên-
cia de que a concepção de criança e o brincar modifi cam-se, quando 
a criança é matriculada na primeira série do Ensino Fundamental. 

 A coordenadora procurou ser hospitaleira, mas, diferentemente 
da diretora, questionou os procedimentos da pesquisa, o assunto 
abordado e, especialmente, estava interessada em saber sobre a quan-
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tidade de alunos e salas que seriam utilizadas, durante o trabalho de 
campo. Suas preocupações se mantiveram, nesse primeiro momento, 
voltadas para questões de ordem organizacional. 

A vice-diretora e inspetora me receberam de maneira amistosa, 
porém o interesse pela pesquisa ainda se restringiu à quantidade de 
pessoas envolvidas ou materiais a serem usados. O desenvolvimento 
do projeto e seus objetivos não foram vistos de maneira signifi cativa 
para o âmbito escolar. 

Nesse primeiro contato, foi possível também averiguar os espaços 
das instituições e quais deles se destinavam às brincadeiras. 

A vice-diretora perguntou sobre o projeto e a minha área de 
pesquisa. Disse ser interessante, porque ela nunca ouvira falar muito 
sobre esse assunto.

Vice-diretora: Mas deve ser difícil mesmo para as crianças da Edu-
cação Infantil quando vem pro Ensino Fundamental. Eles querem o 
parque, perguntam da hora do parque, mas aqui num tem, né? Mas 
logo eles se acostumam, porque aqui é outro ritmo.

A inspetora de alunos ao ouvir a conversa complementou:

Inspetora de alunos: As crianças da primeira série chegam aqui e 
querem trazer brinquedos na sexta-feira, porque eles querem muito, 
sabe.

Durante a conversa, contou-me o seguinte episódio:

Inspetora de alunos: Uma criança da primeira série outro dia me 
disse: “Eu adoro a hora do intervalo, porque eu posso correr”. A 
professora reclama muito que essa criança é agitada e sem sossego. 
Aqui, as crianças têm uns 10 a 15 minutos reservados pra brincar, 
durante o intervalo.

Logo em seguida tive contato inicial com a professora do Ensino 
Fundamental que se mostrou muito hospitaleira, oferecendo ajuda 
no que fosse necessário. Durante nossos primeiros contatos fez 
alguns comentários:
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Pesquisadora: Professora, eles estranharam a escola no início do 
ano?

Professora: Eu não estava nos primeiros dias, mas eles estra-
nharam, sim, eles acham que é igual o pré, sabe, com brincadeiras. 
Quando faço brincadeiras, eles fi cam todos felizes... (ironicamente), 
mas vieram tão atrasados... (focando a alfabetização)

Professora: Ai, agora eles estão melhorando, sabe, tão amadu-
recendo, porque só queriam brincar e nada de escrever. Semana 
passada, eles adoraram, porque puderam trazer brinquedos.

A professora perguntou também sobre a temática do meu projeto 
de pesquisa e os objetivos propostos.

A partir desse contato inicial, percebi o quanto seria necessário 
minha pesquisa e que minhas hipóteses estariam no caminho, porém, 
ao conversar e observar inicialmente a educação infantil percebi que 
muitas surpresas no campo iriam surgir e que eu poderia alterar mi-
nha visão de que no Ensino Fundamental brinca mais que o infantil 
neste contexto pesquisado.

Após essa etapa inicial, a pesquisa de campo foi iniciada median-
te observações participantes durante as atividades desenvolvidas 
em sala de aula, intervalos e aulas de educação física, num total 
aproximado de 20 sessões em cada escola, com duração aproximada 
de 4 horas cada. Os dados coletados foram pré-categorizados para 
sua melhor análise. Nas pesquisas qualitativas, este é um processo 
complexo e não linear, que implica um trabalho contínuo de ir e vir 
aos dados (dialético), durante todas as etapas do estudo. 

A presente pesquisa pretendeu estabelecer uma relação dialógica 
entre discussão teórica e material de campo, como dois momentos 
integrados e inseparáveis da produção científi ca, em que se procurou 
caracterizar os vários aspectos sobre o brincar e o desenvolvimento 
das relações sociais e das potencialidades infantis. A referência teórica 
estará sempre pronta para ser reformulada e reconsiderada, de sorte 
a não se tornar uma camisa-de-força, que tenta a qualquer custo 
enquadrar a realidade social. 

Nessa perspectiva, buscou-se deixar que os dados empíricos 
apresentassem novas propostas, possibilitando uma releitura das 
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inúmeras contribuições teóricas, elaboradas nessa área do conhe-
cimento. Portanto, é relevante dar vida aos dados empíricos, sem 
perder de vista a teoria.

A pesquisa tem, pois, o intuito de levar à comunidade acadêmica 
um trabalho signifi cativo, que venha a contribuir com as questões so-
bre a educação, infância, Psicologia e cidadania, tendo como principal 
foco de análise o brincar e sua situação atual, nos contextos da Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental. A pesquisa também procura, 
de forma relevante, levar aos educadores algumas refl exões sobre a 
importância do brincar e da atividade lúdica, no desenvolvimento 
infantil, para que comecem a realizar um trabalho pedagógico mais 
centrado na infância e em suas especifi cidades, podendo benefi ciar 
as crianças e contribuir para uma formação que as considere como 
sujeitos relevantes do processo de aprendizagem. 

Não é possível apresentar este capítulo devidamente fi nalizado, 
pois a nossa história como seres sociais e aprendizes jamais termina. 
Aprendemos a todo instante e, a cada momento, novas refl exões 
fl orescem. Assim, deixo para o fi nal da dissertação trazer ainda ou-
tras indagações que, na realidade, o próprio exercício de escrevê-la, 
juntamente com as demais experiências que estão por surgir, tendem 
a proporcionar, dentro de uma perspectiva dialética de construção 
do conhecimento.


