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Considerações finais 
“Mas a professora não vai levar a gente pro parque...” 

 
Flávia Cristina Oliveira Murbach de Barros 



CONSIDERAÇÕES FINAIS
“MAS A PROFESSORA NÃO VAI LEVAR 

A GENTE PRO PARQUE...”

[...] E quando a noite chegar,
Um bom banho bem quentinho,
Sensação de bem-estar...
De preferência um colinho.

Uma caminha macia,
Uma canção de ninar,
Uma história bem bonita,
Então,dormir e sonhar...

Embora eu não seja rei,
Decreto neste país,
Que toda,toda criança
Tem direito de ser feliz!

(Rocha, 2002, grifo nosso)

O objetivo deste trabalho foi mostrar como o brincar é visto no 
contexto da última etapa da Educação Infantil e na primeira série 
do Ensino Fundamental, como são oportunizados os espaços das 
brincadeiras pelas escolas e como o fazem. De modo geral, a pesquisa 
de campo indicou que o brincar vem diminuindo cada vez mais nas 
esferas escolares, principalmente na educação infantil. 
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É preciso esclarecer de qual brincar estamos falando no espaço da 
escola. Temos encontrado várias denominações para o signifi cado do 
brincar, mas consideraremos no contexto desta pesquisa o brincar, 
no sentido de que as brincadeiras surjam do referencial das próprias 
crianças, ou seja, da sua própria iniciativa. Isso não signifi ca desconsi-
derar a mediação do educador nessas brincadeiras e em proporcionar 
novas, e essencialmente brincar com elas.

Acreditamos que o próprio processo do brincar já possibilita a 
construção do conhecimento sobre o mundo, oportunizando lei-
turas sobre ele. O que tem ocorrido na escola é a substituição das 
brincadeiras de jogo simbólico, brincadeiras tradicionais, o contar 
histórias, entre outras atividades potencializadoras do desenvolvi-
mento das crianças, em razão do uso excessivo de brincadeiras com 
fi ns para a alfabetização, ou seja, impossibilitando o aparecimento de 
brincadeiras que podem surgir em atividades livres, e que, portanto, 
perdem seu valor e signifi cado. 

Cabe aqui considerar algumas das discussões levantadas pelos 
capítulos, a fi m de salientar a relevância de cada um para a construção 
desse trabalho. Pretende-se também discutir como a redução dos espa-
ços do brincar nas escolas está relacionada às questões históricas, polí-
ticas e sociais, que podem determinar a própria concepção do brincar.

No primeiro capítulo,, “‘Oi! Você vai brincar com a gente hoje, 
né?’ – A construção do tema de pesquisa”, retomamos a nossa tra-
jetória acadêmica e pessoal como pesquisadora, fator essencial à 
realização deste trabalho. A graduação em pedagogia favoreceu 
os primeiros contatos com os alicerces teóricos da pesquisa, que 
juntamente com as diversas experiências de estágios, bolsas de ini-
ciação cientifi ca e trabalho de conclusão de curso,  o que culminou 
no grande envolvimento com a temática. Do contato direto com as 
crianças e com o contexto escolar surgiu o interesse em investigar os 
motivos da diminuição do brincar no espaço escolar, uma vez que  as 
diversas experiências de brincadeiras com as crianças vieram mostrar 
a relevância dessa atividade para o desenvolvimento infantil. Já no 
mestrado,  na frequência às disciplinas, na participação em diversos 
eventos e na discussão teórica constante com a orientadora, reafi r-
mamos a temática e defi nimos as estratégias metodológicas.
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Das relações com as escolas e com as fontes documentais cons-
truímos o capítulo “‘A gente usa massinha, faz cópia, o calendário, 
as letras, os números, escreve e a ‘pro’ faz na lousa e a gente também 
faz’ – Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: as concep-
ções de criança e do brincar nas fontes documentais”. Nas escolas 
pesquisadas, a denominada Lei de 9 anos ainda não se encontrava 
em vigor, devido o MEC ter estabelecido o prazo até 2010 para que 
todas as escolas se adequassem. Contudo, constatou-se que muitas 
crianças já se encontram matriculadas no pré-III com 5 anos e na 
primeira série com 6 anos de idade. A questão que se coloca é: será 
que na vigência da lei, poderia ocorrer uma antecipação cada vez 
maior da escolarização, crianças de 4 no pré-III e de 5 na primeira 
série do Ensino Fundamental? 

Novas indagações surgiram a partir daí, principalmente se pen-
sarmos o que esta lei poderia trazer de prejuízos às crianças com 
a antecipação das atividades de estudo, vindo a tomar o lugar das 
atividades potencializadoras do desenvolvimento infantil, como a 
atividade do brincar.

Nessa perspectiva, tornou-se então relevante refl etir como essas 
questões vem sendo abordadas historicamente na psicologia e na 
educação. Assim surgiu o terceiro capitulo “‘Olha! É de semente! 
Minha mãe que me ensinou’ – A infância, o brincar e o brinquedo: 
uma história contar na psicologia e na educação”, no qual se procurou 
resgatar, como o próprio nome diz, como a infância, a ação do brincar 
e o objeto brinquedo foram sendo historicamente concebidos, chegan-
do até os dias atuais. Tal capítulo foi importante, pois delineou uma 
boa parte do caminho percorrido e que a concepção atual do brincar 
depende das condições sociais, políticas e econômicas da sociedade.

A partir de estudos recentes sobre como a psicologia, na abordagem 
da Teoria Histórico-Cultural, ilustrada também pelas falas dos parti-
cipantes, elaborou-se o próximo capitulo: “’Você sabe como a gente 
brinca? De mamãe, de pega-pega, de escolinha, de médico, de neném’ 
– A teoria histórico-cultural: O brincar como atividade essencial para 
o desenvolvimento infantil”. Ficou claro nesse texto os fundamentos 
teóricos do brincar e como as crianças em suas falas e ações se ressen-
tem da falta do brincar na escola, fazendo vários apelos em favor da 



184  FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA MURBACH DE BARROS

brincadeira, o que corrobora um dos pontos essenciais dessa pesquisa, 
dar vez e voz às crianças e considerar as suas cem linguagens. Loris 
Malaguzzi (1996, p.59), deixa claro num trecho de seu poema que...

A criança tem
cem línguas
e depois cem, cem, cem)
mas são-lhe roubadas noventa e nove
A escola e a cultura
separam-lhe a cabeça do corpo.

Dizem-lhe:
para pensar sem as mãos,
para fazer sem a cabeça,
para escutar e não falar,
para compreender sem alegria,
para amar e maravilhar-se
somente na Páscoa e no Natal [...]

Assim como o poema retrata, percebeu-se que as crianças das 
escolas pesquisadas possuem, cem, mil linguagens, porém são impe-
didas de expressá-las. A escola não respeita as necessidades especi-
fi cas das crianças, tratando-as como produtos a serem reproduzidos 
e embalados igualmente, confi gurando-se um processo que visa à 
homogeneização. Nesse contexto se pode entender porque ocorre a 
redução do brincar na Educação Infantil. Desde muito cedo a crian-
ça é cobrada a aprender a partir de modelos pré-estabelecidos e de 
materiais prontos, como o sistema apostilado de ensino. 

No quinto e ultimo capítulo “‘E você sabia que a gente tinha outra 
professora que pulava as lições da apostila?’ – Alguns fatores delimi-
tadores do espaço do brincar nas escolas pesquisadas”, também deixa 
nítido que o uso do material apostilado de ensino se constitui num 
dos principais fatores que reduzem os espaços do brincar, além de 
impedir a criatividade da criança. A cobrança se estende como uma 
bola de neve. Professores sendo cobrados para o cumprimento do uso 
do extenso material, tanto por seus superiores (Secretaria da Educa-
ção), como pelos pais que induzidos pela mídia, acreditam estar sendo 
oferecido aos seus fi lhos uma educação de qualidade, equivalente às 
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escolas particulares.1 Até mesmo o simulado,2 realizado geralmente 
em períodos preparatórios para o vestibular, foi aplicado na Educação 
Infantil. Um dado importante e que chama a atenção, pois se trata 
de crianças entre 5 e 6 anos que já estão submetidas a tal processo. 

Além do uso das apostilas, as demais atividades pedagógicas se 
concentram, em sua maior parte, em atividades mimeografadas ou 
exercícios de alfabetização. Jogos, músicas, brincadeiras tradicionais 
ou atividades diferenciadas não aparecem nesse contexto. 

São consequências do sistema capitalista, que reduzem a educação 
a uma espécie de mercadoria, onde a qualidade de ensino é baseada 
no lucro. O uso exagerado de caros materiais apostilados, envolvidos 
em propagandas políticas, induz o povo a acreditar que o ensino 
de qualidade é tomado por esse viés. Nesse sentido, a prioridade 
da educação atual é antecipar as etapas do desenvolvimento, para 
assim preparar as crianças para o mercado de trabalho assalariado e 
continuar a propagar os ideários da classe dominante. 

As preparações para o Ensino Fundamental e a preocupação de 
ingressarem alfabetizados são extremas, o que viabiliza a redução de 
outras atividades potencializadoras não somente como a atividade 
do brincar, como também as atividades artísticas como a música, 
a dança, o teatro, a pintura, ou seja, as mais de cem linguagens das 
crianças, como ressalta Malaguzzi (1996) no poema citado. 

As crianças por sua vez, começam a interiorizar que a escola 
de Educação Infantil é somente para estudar e não é espaço para a 
brincadeira.  O que pode se depreender das falas e ações das crianças, 
que deixam escapar suas angústias e opressões frente a uma realidade 
que elas não conseguem se opor. 

Em geral, as instituições escolares, destacando aqui as pré-es-
colares, possuem suas características estruturais demarcadas por 
um espaço no qual se concebe o estudo formal. Assim, a pré-escola, 
foco deste trabalho, compunha-se de mesas e cadeiras, lousa, giz, 
prescindindo de material próprio a idade das crianças.

 1 Isso não signifi ca que as escolas particulares ofereçam um ensino de qualidade, 
pautado no referencial de uma educação mais justa e igualitária.

 2 Como já dito anteriormente, modelo do simulado em anexo (Anexo D).
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A redução dos espaços para a realização de atividades lúdicas e 
artísticas tornou-se visível principalmente na pré-escola, o que já nos 
indica também que a Educação Infantil está cada vez mais perdendo 
a sua função de humanizar as crianças, tornando-se apenas num 
espaço de alfabetização precoce. 

Já a instituição de Ensino Fundamental possui uma estrutura 
diferenciada da Educação Infantil em alguns aspectos, porém muito 
parecidos em outros. Ao ser entendida como espaço de escolarização, 
sua organização volta-se para tal objetivo. Salas com projetos extra-
curriculares, como de informática, xadrez, inglês; salas de reforço 
para crianças com difi culdades em matemática e português são os 
principais elementos constitutivos desse espaço.

Possuem, entretanto, também ambientes estruturados às brinca-
deiras como a quadra, o gramado e o pátio. A quadra é mais utilizada 
para as aulas de Educação Física. Localiza-se ao lado do gramado, 
que, por sua vez, é utilizada para festividades ou atividades extras. As 
crianças têm acesso a esses espaços à medida que surgem atividades 
conduzidas por professores. Um portão separa o pátio do intervalo 
da quadra e gramado, demarcando a separação entre os espaços. 
Essas são algumas das características que a diferem da escola de Edu-
cação Infantil, pois os espaços do brincar no Ensino Fundamental 
mostraram-se mais signifi cativos, as brincadeiras são mais frequentes 
e as crianças tem mais liberdade para se expressarem, o que indica 
que, mesmo de forma muito peculiar, as necessidades infantis e suas 
especifi cidades são mais respeitadas.

Nesse espaço, de acordo com os dados extraídos, a alfabetização 
aparece de maneira menos intensa, mas o uso de atividades mimeo-
grafadas é frequente. Também são utilizadas as apostilas, porém não 
presenciamos o uso desse material. O que contrasta com a Educação 
Infantil (pré-III), no qual a pressão da alfabetização é maior, porque 
as crianças “ainda” não estão alfabetizadas, enquanto, no Ensino 
Fundamental, pressupõe-se que já estejam. Parece que, no Funda-
mental, as crianças já estão ali para esse fi m, para se alfabetizar, ao 
passo que no Infantil, fi ca a cobrança de que é preciso alfabetizá-los 
para poder ingressar no Ensino Fundamental. Sendo assim, du-
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rante as observações, constatamos que as crianças do Fundamental 
brincam mais que as do Infantil, de certa forma também porque, no 
primeiro, há os intervalos de recreio todos os dias, o que no Infan-
til, já não acontece, pois esse horário é ocupado para o almoço das 
crianças. 

Deve se sublinhar a iniciativa de profi ssionais do Ensino Funda-
mental na organização e desenvolvimento do projeto Folclore,3 que 
trabalhou as brincadeiras tradicionais com as crianças. O objetivo 
a ser alcançado era o de resgatar valores. Mesmo que o foco desse 
projeto não tenho sido a relevância das brincadeiras para o desen-
volvimento do psiquismo infantil, produziu efeitos no cotidiano das 
crianças, que durante os intervalos, passaram a se divertir com as 
brincadeiras tradicionais. Isso nos mostrou que a realização desse 
projeto revelou um certo compromisso da direção para com as ativi-
dades lúdicas, envolvendo outros profi ssionais da escola e ampliando 
também o espaço de participação das crianças. 

No Ensino Fundamental, em conversas com as crianças, brinca-
deiras sugeridas por elas, o brincar no intervalo e na sala de aula, a 
presença de brinquedos na escola, em qualquer dia da semana, além 
da interação positiva conosco, no decorrer do período de observações, 
foram extremamente importantes. As crianças se aproximaram para 
conversar e dar sugestões sobre jogos e brincadeiras. Observou-se 
grande envolvimento das crianças com as brincadeiras tradicionais, 
o que nos permitiu interferir no sentido de elaborar uma lista dessas 
brincadeiras, ilustrando-a com desenhos. As brincadeiras tradicio-
nais foram as mais cotadas, o que evidenciou que o trabalho realizado 
pela diretora funcionou como mediador de todo o processo.

Muitas das falas e observações deste trabalho, destacando as 
encontradas na pré-escola revelam um pouco dessa concepção de 
escola de Educação Infantil, presente nesses espaços. Nota-se que são 
poucos os momentos em que foi ressaltada a importância do brincar. 

 3 O Projeto Folclore, idealizado e desenvolvido pela unidade escolar, teve como 
intuito resgatar valores nas crianças, através das brincadeiras. Não há registros 
escritos do projeto.
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Atividades e projetos estavam sempre voltados para alfabetização. 
Essa concepção pode ter recebido infl uência da formação oferecida 
aos profi ssionais da educação.

O conhecimento que eles recebem, em seu período de formação 
básica, é essencial para sua atuação profi ssional. Atualmente, muitos 
dos cursos de formação de professores são reduzidos a cursos vagos, 
à longa distância, com aulas não presenciais ou videoconferências. 
A maioria deles é aprovada pelo Ministério da Educação (MEC). 
Esses tipos de formação, muitas vezes, são paliativos, reforçando 
concepções cristalizadas, o que desfavorece uma posição critica e 
política diante da situação educacional vigente.  Nas escolas pesqui-
sadas, a formação das professoras envolvidas é de magistério e curso 
superior, porém isso não signifi ca que sejam de qualidade, lembrando 
que os cursos regulares de formação também reproduzem a política 
vigente, comprometendo a concepção de criança e de brincar. As-
sim, os educadores passam a comprometer a maneira de conduzir 
as atividades pedagógicas.

Os dados e análises realizados mostram a concepção de criança 
das professoras das salas pesquisadas o que, consequentemente, 
revela a sua concepção de brincar. Numa das ações de uma das pro-
fessoras P2 da Educação Infantil, destaca-se uma passagem, na qual 
a mesma distribui brinquedos às crianças, para que a pesquisadora 
as visse brincando. Nessa atividade a professora demonstra a sua 
despreocupação para com a atividade, uma vez que a mesma não faz 
parte de suas atividades pedagógicas diárias. 

O trabalho não intencional da professora, no entanto, não invia-
bilizou que as crianças pudessem trazer dados essenciais à pesquisa. 
Durante as brincadeiras, que duravam cerca de 20 minutos, as crian-
ças criaram histórias, evidenciaram algumas de suas experiências 
sociais, trocaram ideias, realizando brincadeiras de papéis sociais, o 
que nos faz refl etir novamente sobre a importância da brincadeira 
para o desenvolvimento do psiquismo infantil.

Quanto à visão do brincar que aparece nas observações, em geral, 
defi nem-se mais como uma atividade relacionada ao desgaste de ener-
gia, de efeito pedagogizante. Mesmo assim, o Ensino Fundamental 
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mostrou-se como um espaço diferenciado, oportunizando, de certa 
forma, uma abertura maior para a realização de brincadeiras. 

Em resumo, a partir das considerações, até o momento, foi possí-
vel elaborar um quadro comparativo das principais diferenças obser-
vadas nos dois espaços de pesquisa: pré-III, etapa fi nal da Educação 
Infantil, e 1ª série do Ensino Fundamental, tal como se segue.

Quadro 3 – Quadro comparativo: Educação Infantil e Ensino Fundamental

Educação infantil Ensino fundamental
Primeiras atividades do dia: apostila Atividades mimeografadas

Professora rude (substituta e efetiva) Professora mais amável

As crianças não podem trazer brin-
quedos, somente na sexta-feira

As crianças podem trazer brinquedos 
todos os dias

Não há intervalos, só a hora do almoço Tem intervalo, lanche e brincadeiras no 
pátio

Vão ao parque esporadicamente (uma 
ou duas vezes na semana, não raro ne-
nhuma vez), também não realizam 
outras atividades lúdicas.

Não há parque, mas brincam todos os dias 
no pátio .

Educação Física: não presenciei ne-
nhuma aula (no dia em que fui para 
verifi car, o professor faltou).

Educação Física: brincam de vários jogos 
e brincadeiras diversas, algumas mais di-
recionadas à competição.

Acompanhei apenas uma atividade de 
jogo, o Bingo do alfabeto.

Não foi trabalhado nenhum jogo em sala 
de aula, mas participaram de outros jogos 
no intervalo (lego, chute a gol, arremessa 
cesta).

As crianças não podem conversar e 
andar pela sala.

As crianças podem conversar e andar pela 
sala (às vezes a professora os repreende)

Não há preocupação com o brincar 
como atividade essencial. A ativida-
de principal a ser realizada é a alfa-
betização. (concepção da escola e da 
professora). Muita tensão e repressão 
para alfabetizar.

Não há preocupação com o brincar como 
atividade importante para o desenvol-
vimento (teoricamente), porém é muito 
presente na escola, devido à preocupação 
com o resgate de valores. Alfabetizar tam-
bém é importante, mas tem menos tensão.

Não presenciei nenhuma atividade 
de desenho livre, colagem, música ou 
jogos (sem que sejam pedagogizantes); 
mesmo assim, apenas o bingo das le-
tras foi presenciado uma vez.

As crianças têm mais autonomia para 
desenhar livremente, em intervalos de 
atividades, mesmo que a professora não 
autorize expressamente.
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O Quadro 3 permite uma leitura mais clara das diferenças entre 
as escolas. Como já dissemos, as crianças do Ensino Fundamental 
tiveram maior liberdade para brincar e os profi ssionais estavam mais 
envolvidos com atividades dirigidas ao brincar. 

Não afirmamos que todo o trabalho encontrado nesta escola 
tenha sido relevante, considerando nossos pressupostos teóricos, 
mas pode se afi rmar que, nesse contexto, a ação do brincar e demais 
atividades lúdicas são manifestadas com mais intensidade pelos edu-
cadores e pelas  próprias crianças, o que nos sugere mais iniciativas 
e mediações.

Ainda que as brincadeiras tradicionais tenham surgido a par-
tir da organização da escola, com a intenção indicada, as crianças 
aprenderam as brincadeiras e passaram a brincar no intervalo, o que 
favoreceu a interação.

Os apontamentos fi nais “‘Mas a professora não vai levar a gente 
pro parque...’ – Considerações fi nais”, indicam que o brincar é uma 
atividade essencial para que a criança alcance um maior nível de 
desenvolvimento psíquico, o que caracteriza seu importante papel 
no processo de humanização. Sabemos que muitos estudos em di-
versas linhas teóricas foram e continuam sendo realizados em defesa 
do brincar. A história tem nos mostrado o caminho percorrido para 
a conquista desse espaço do brincar na literatura da psicologia e da 
educação. Contudo, mesmo com estudos na área e a luta em defesa 
dos direitos da criança, o brincar, ainda não ocupou o espaço que 
merece em nossa sociedade.

Os discursos da maioria das escolas são belos, defendo a criança 
e seus direitos e priorizando, muitas vezes na retórica a atividade 
da brincadeira. Mas o que acontece na prática? Um exemplo pode 
ser retirado desse mesmo trabalho. Na Educação Infantil uma das 
profi ssionais ressalta que a Secretaria da Educação pede para levar as 
crianças ao parque todos os dias, mas as professoras não o fazem, pois, 
precisam “dar conta do pedagógico, cumprir as apostilas, as metas 
impostas, a data certa para entregar a descrição do desenvolvimento 
das crianças”. Nos perguntamos: que concepção de criança é essa? 
que concepção de desenvolvimento humano é esse? 
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Esta marcha atual rumo à aceleração do desenvolvimento infantil 
se solidifi ca mediante as práticas educativas, que carregam uma for-
mação profi ssional defi citária, políticas públicas educacionais paliati-
vas e o descompromisso de nossos governantes para com a educação 
de nosso país. O que defi ne uma visão de educação mercantilista que 
não se preocupa com valores mais humanitários. 

É relevante sublinhar que a discussão iniciada, nesse trabalho 
de mestrado, merece ainda ser mais bem aprofundada por outros 
estudos que possam contribuir signifi cativamente  para o resgate do 
brincar como direito fundamental da criança.

Para tanto será necessário que as pesquisas sobre essa problemáti-
ca identifi quem os vínculos mediadores entre a prática educativa e as 
formas de apropriação do real pelo sujeito, a fi m de que as mudanças 
sejam alcançadas.

Torna-se, portanto, desafi ador e instigante para nós mesmos, 
como pesquisadora e educadora e aos que lutam por uma educação 
para além dos discursos, dar continuidade à presente pesquisa e acre-
ditar que esse pode ser o caminho para a transformação da realidade. 
É nesse sentido que trilhamos nossa caminhada. 


