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Renata Meirelles Dias De Carvalho. Mestre em 

educação pela Universidade de São Paulo. 

Idealizadora do Projeto BIRA - Brincadeiras 

Infantis da Região Amazônica 

(www.projetobira.com) e do Projeto Território do 

Brincar (www.territoriodobrincar) uma co-

realização com o Instituto Alana. Publicou os livros 

Giramundo e Outros Brinquedos e Brincadeiras dos 

Meninos do Brasil (editora Terceiro Nome), 

vencedor do Prêmio Jabuti de 2008 e "Cozinhando 

no Quintal" da mesma editora.Curadora de 

exposições sobre o brincar em unidades do SESC: 

"Mais de Mil Brinquedos para a Criança Brasileira" 

- SESC Pompéia, "Trilhas do Brincar" SESC 

Santos, Santo André e Araraquara e "Brinquedos 

dos Meninos do Brasil", Regional SESC Santa 

Catarina.Diretora de diversos curtas-metragens 

sobre a temática do brincar, tais como como 

"Bambeia" e "Disque Quilombola" vencedores de 

prêmios em festivais de cinema nacionais e 

internacionais. Diretora e roteirista do longa 

metragem Território do Brincar, uma co-produção 

de Maria Farinah Filmes e Ludus Videos. 
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Entrevista com Renata Meirelles 

 

Renata Meirelles é educadora e há 16 anos vem viajando por todos os cantos do país 

pesquisando, escrevendo e registrando a infância brasileira.  

 

Como foi o processo de escolha dos brinquedos da exposição?  

Fizemos um levantamento de brinquedos que inclui colecionadores de brinquedos 

antigos (século XIX e meados do século XX) de uma fase em que a indústria de 

brinquedos tanto nacional quanto mundial primava pelos estudos de designers. Incluiu 

artesanato de brinquedos, uma parte ainda do acervo original coletado por Lina Bo 

Bardi – quando da primeira versão dessa exposição (1982), outra de coleções 

particulares e também de artesãos que estão construindo especialmente para a 

exposição. Inclui coleção de brinquedos, com predominância de bonecas, da indústria 

nacional dos anos 40 até o presente. Inclui brinquedos construídos por crianças 

quilombolas, da região amazônica, sertanejas, de comunidades de pescadores, de 

regiões serranas e suas matérias-primas da Mata Atlântica, de regiões do Sudeste com 

agricultores de origem alemã. Brinquedos indígenas estão aqui também incluídos.  

 

Como um brinquedo pode se transformar em um recurso pedagógico?  

O intuito dessa exposição não é olhar para o brinquedo como um recurso pedagógico, 

mas criar uma ambiência de aprofundamento nas dimensões mais internas do brincar, 

que é a experiência imaginária da criança. O recorte curatorial tem como ponto de 

partida a tentativa de afirmação do olhar da criança e seu uso sobre os brinquedos. 

Trabalhamos a ideia do brinquedo não como suporte de uma cultura, ou seja, o que a 

cultura oferece para a criança, mas primordialmente sobre o que a criança oferece para a 

cultura e como acontece a apropriação que as crianças fazem do brinquedo.  

 

As escolas deveriam ter mais espaços lúdicos e os alunos mais tempo para brincar? 
Atualmente, a escola, principalmente em grandes centros urbanos, é o espaço primordial 

de interações entre crianças. Portanto, é onde elas encontram seus grupos para brincar. 

Confiarmos na brincadeira como um excelente canal de transmissão de saberes, de 

oportunidade de viver experiências das mais diversas, de intensas explorações criativas, 

ou de um espaço do “fazer junto” compartilhado entre as mais diversas faixas etárias, já 

seria o suficiente para ampliarmos os tempos e espaços do brincar nas escolas desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio. As experiências lúdicas pressupõem a não 

obrigatoriedade, a liberdade de expressão de seus desejos, a necessidade de tempos 

alongados e não fragmentados, o convívio espontâneo entre pessoas, objetos e 

equipamentos que não imprimam uma resposta única preestabelecida, enfim, um desafio 

interessante para a escola atual.  

 

Renata Meirelles e o documentarista David Reeks são idealizadores do projeto 

Território do Brincar. A dupla viaja as cinco regiões do país para pesquisar e difundir a 

cultura infantil brasileira.  

Quer conhecer o projeto? Leia a entrevista e acesse: www.territoriodobrincar.com.br   

http://www.territoriodobrincar.com.br/
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Como surgiu a ideia de mapear como se brinca em todos os cantos do País?  

Desde 1994 venho me aproximando e me encantando com a cultura da infância. Logo 

que iniciei as pesquisas e registros de brinquedos e brincadeiras infantis, percebi uma 

distância muito grande entre o que as crianças faziam em seus momentos espontâneos e 

o que os adultos, de um modo geral, diziam que elas faziam. Percebi também que havia 

um diálogo intenso entre crianças das mais diversas realidades, quando entram em 

contato com brincadeiras de outras regiões. Assim, resolvi me aprofundar nos saberes 

infantis e difundi-los através de produtos culturais, cursos e palestras, devolvendo o que 

eu via e escutava entre os grupos infantis, com o objetivo de aproximar realidades e 

criar um diálogo entre os mais diversos povos e regiões através de seus gestos genuínos 

do brincar. Em 2000 conheci o David Reeks, e juntos criamos o Projeto BIRA – 

Brincadeiras Infantis da Região Amazônica. Ficamos quase um ano percorrendo por 

dezesseis comunidades indígenas e ribeirinhas dos Estados do AM, PA, AP, RR e AC, 

registrando em filmes, fotos e textos o que encontrávamos da cultura infantil por lá 

(www.projetobira.com). O David como documentarista e eu fazendo fotos, textos e 

formação para educadores locais. Nesse projeto nasceu nossa parceria e o nosso 

casamento. Desde então seguimos fazendo filmes de curta-metragem, livros, tese de 

mestrado, exposições, e tivemos dois filhos. Quando percebemos que os nossos filhos 

estavam em idade suficiente para nos acompanhar em trabalhos de pesquisa de campo 

(4 anos e 2 anos) vimos que era hora de partir novamente. Então criamos o Projeto 

Território do Brincar. Estamos com esse Projeto oferecendo um diálogo de troca de 

saberes com seis escolas parceiras, onde a equipe do Território do Brincar relata suas 

experiências em campo e propõe reflexões de temas que acontecem fora da escola. Em 

encontros mensais via Skype com cada escola parceira, nos propomos a discutir sobre 

como esses aspectos culturais refletem no olhar e na prática do educador. O que estão 

nos dizendo as crianças brasileiras? O que essas vozes infantis repercutem em cada 

educador? Como podemos aprender sobre a criança através de seus gestos mais 

genuínos do brincar? Assim, nosso objetivo é ouvir a criança e conhecer o Brasil através 

de seus olhos. Realizar um registro minucioso e sensível com textos, fotos e filmes e 

divulgá-lo para as escolas parceiras (através de reuniões mensais de Skype) e para o 

público em geral (através do nosso site e do nosso fórum de discussão), estabelecendo 

um diálogo sobre esse olhar para a essência da infância.  

 

As crianças das metrópoles brincam menos do que as do interior do Brasil?  

Sim, há diferenças e semelhanças entre o brincar nas mais diversas realidades. No que 

se refere às semelhanças do brincar, estamos percebendo que as brincadeiras se repetem, 

como se existissem certos “temas” que precisam ser vividos pelas crianças, e a elas cabe 

tentar achar a melhor forma de experimentá-los, dependendo de aspectos culturais que 

as rondam. Brincar de casinha, usar arminhas para caçadas de “guerreiro”, construir 

carrinhos e barcos, se esconder e ser achado, todo um repertório de brincadeiras 

tradicionais como pular elástico, corda, amarelinha, 5 Marias, pião, pipa, bolinha de 

gude etc., isso se encontra de norte a sul do Brasil. Por outro lado, temos notado que a 

geografia de cada região é, por exemplo, um fator que contribui para diferenciar 

maneiras no brincar das crianças. Morar no litoral, em região serrana, na Floresta 

Amazônica, no mangue ou em uma região árida, provoca gestos e ações diferentes no 

brincar, que comungados com a cultura de cada povo, ampliam ainda mais essas 

diferenciações. A floresta pede grandes desafios corporais, o mangue é espaço de 
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descobertas profundas, a aridez gera silêncio, e assim por diante. Sutilezas que se 

percebem no gesto da criança. Lembrando, é claro, que não existem generalizações. 

Quem oferece tempo, semeia isso nas crianças, e estas, por sua vez, retribuem na mesma 

moeda. Ou seja, de um modo geral, crianças que não estão recebendo uma carga intensa 

de propostas e deveres, sejam institucionais ou não, e usufruem da liberdade do ócio, 

tendem a viver tempos alongados, passam horas na mesma atividade, e permanecem 

ativos no seu fazer até finalizarem o que se propuseram. Fazer um barquinho de madeira 

de timbaúba, por exemplo, demora quase um mês todo. Primeiro, é preciso ir buscar a 

madeira certa, deixá-la secar por semanas. Depois, ir trabalhando nela dia após dia, até 

que seque e atinja o peso ideal para navegar. Aí é preciso fazer o mastro, 

cuidadosamente, e só então colocar o barco para navegar em regatas com os colegas. O 

tempo da espera, para quem vive na frente do mar, não é penoso, é parte da vida e, 

portanto, necessário no brincar. Da mesma forma com o espaço. Isso, porém, não 

significa que crianças de grandes metrópoles não estejam tendo a chance de viver 

relações profundas com o uso de seu tempo e que não estejam cerceadas de espaços 

significativos para o brincar. Assim como não é verdade que crianças que moram em 

pequenas comunidades tenham todo o espaço do mundo para brincar. Os valores de 

cada família são definidores de espaços e tempos internos, que se sobressaem aos 

tempos e espaços reais. 
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Artículos 

 

Educação Física Escolar: sentir, pensar e agir na Educação Infantil - 

considerações para um possível caminho do brincar espontâneo.1  

 

Soraia Chung Saura2  

Renata Meirelles3  

Sandra Eckschmidt4  

  

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, 

levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. 

Ele, o mar, está do outro lado das dunas altas, esperando. 

Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas 

de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente 

de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu 

fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando 

finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu 

ao pai: “Me ajuda a olhar!”. (Galeano, 1995)  

  

Pretendemos com este texto, aguçar o olhar para este fenômeno tão presente no 

cotidiano infantil, o brincar.  Acreditamos que ele está para ser descoberto, mais e mais. 

Infindável trabalho. Desejamos que ele instigue os leitores tanto quanto a nós. E 

dividimos aqui algumas anotações que consideramos importantes.    

Começamos então recordando de uma cena do documentário Sementes do Nosso 

Quintal” (2012), onde há uma cena representativa e emblemática da tônica do “Sentir, 

Pensar e Agir” que pretendemos – sempre - manter coesas na educação infantil. O filme 

é um documentário que retrata o cotidiano de uma escola de educação infantil, a Te-

Arte, onde as crianças brincam livremente a maior parte do tempo em que ali 

permanecem. A idealizadora da escola é Therezita Pagani que há aproximadamente 40 

anos.  

                                                           
1 Publicado  na  Revista  Brasileira  de  Educação  Física  e  Esporte.  São  Paulo,  2015.  Dez.  29  Supl.  9:19 – 27p. 

19-27 
2 Bacharel   em   Filosofia   pela   FFLCH-‐USP,   Doutorado   em   Antropologia   do   Imaginário   pela   FE-‐USP,  

Professora   doutora   do   Departamento   de   Pedagogia   do   Movimento   do   Corpo   Humano   da   EEFE-‐USP.   

Desenvolve  pesquisas  na  área  do  movimento  humano  (brincar,  lazer,  atividade  física  e  esporte)  com  ênfase  

em  Filosofia  e  Antropologia.  Autora  do  livro  Jogos  Tradicionais  entre  outros.     
3 Bacharel   em   Educação   Física   pela   EEFE-‐USP,   Mestre   em   Educação   pela   FE-‐USP   idealizadora   do   

projeto  Bira  (Brincadeiras  Infantis  da  Região  Amazônica)  e  do  projeto  Território  do  Brincar,  em  

correalização  com  o  Instituto  Alana.  Autora  dos  livros  Giramundo  e  outros  brinquedos  e  brincadeiras  dos  

meninos  do  Brasil,  vencedor  do  Prêmio  Jabuti  em  2008  e  Cozinhando  no  Quintal.  Codiretora  de  diversos  

filmes  de  curta-‐metragem  e  do  longa  Território  do  Brincar.       
4 Bacharel  em  Educação  Física  pela  EEFE-‐USP,  Mestre  em  Educação  pela  UFSC.  Coordenadora  da  Escola   

de  Educação  Infantil  Casa  Amarela  e  da  Formação  em  Pedagogia  Waldorf  de  Florianópolis-‐SC.  Atua  na  

área  da  infância,  do  Brincar,  da  Educação  Infantil  e  das  narrativas  autobiográficas  sobre  a  infância.  

Pesquisadora  do  NICA-‐UFSC  (Núcleo  Infância,  Cultura  e  Arte).   
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defende na teoria e promove, na prática, coisas que estão 

muito fora de moda: a brincadeira simples, o contato com 

a terra, a imaginação, um pouco de sujeira, a cultura 

popular, a mistura de crianças de diferentes faixas etárias 

num mesmo espaço e o direito a um pouco de solidão e 

silêncio.  (Perdigão, 2010, p. 45)  

  

Não é a toa que o professor José Pacheco5 definiu-a como “o melhor jardim de infância 

do mundo”, ressaltamos, pela voz deste pesquisador que já visitou inúmeras escolas de 

educação infantil no globo terrestre. Reconhecemos que não é fácil mesmo encontrar 

um ambiente tão acolhedor e ao mesmo tempo, desafiador para a infância - de paz 

estética e crença no potencial infantil - como encontramos nessa escola. Therezita nos 

mostra que as crianças perseguem por si só o conhecimento. Como todos nós.    

É com essa disposição que tem início o recorte ao qual nos referimos. Trata-se de uma 

reunião para abordar a questão de uma criança pequena. Sentam-se o pai, a mãe, a dona 

da escola Therezita, e a própria criança. Nós, espectadores, participamos do encontro 

por meio do engenhoso olhar da câmera. E Therezita inicia o diálogo:  

- Vocês marcaram essa reunião, estamos aqui para saber o que está acontecendo.   

O pai responde:   

- O que está acontecendo com... com todo mundo?   

E Therezita:   

- Com todos nós. Eu me incluo aqui como escola, como trabalho, como tudo.  

O pai continua:  

- Bom, a gente está sentindo que as coisas se encaminharam depois que 

resolvemos a mudança da escola da mais velha. Achamos que as coisas ficaram 

mais tranquilas, tanto para ela quanto para a gente... E a nossa pequena aqui, 

está tudo jóia. Ela gosta muito de vir para a escola, principalmente quando vem 

de carona com os meninos. Ela adora vir com os meninos, agora quando a gente 

vem junto tem essa resistência, um pouquinho...  

- Principalmente com a mãe, arremata Therezita.  

- Principalmente com a mãe, concorda o pai.  

- E a minha pergunta de escola é: a mamãe ainda quer um bebê dentro de 

casa? De coração, responda. Se quer, essa criança está agindo perfeitamente 

normal, bem. Porque ela está lendo o coração da mãe. Que às vezes, a gente não 

deixa acontecer isso. E eu não quero interferir nesse coração que ela está lendo 

muito bem. Percebe?  

E a mãe responde:  

- É, pode ser que isso esteja acontecendo sem que eu perceba, mesmo. Mas 

eu acho que ela é uma menina já. Acho que é bom ela não ser mais neném, ela já 

consegue fazer muita coisa sozinha. Já libera a mãe e o pai para muitas coisas, brinca 

com a irmã...  

                                                           
5 Pedagogo,  idealizador  da  Escola  da  Ponte  em  Portugal,  referencia  mundial  em  educação   
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Therezita insiste:  

- Mas no fundo, no fundo mãe, você ainda sente essa ligação muito 

profunda? É só isso que eu quero entender.   

- Ah, eu gosto que ela ainda tenha um tamanho de pegar no colo...  

- Ah bom, então pronto. - e finaliza, agora cumprimentando veementemente 

a criança pequena - Olívia, a mamãe quer te pegar no colo sim. Parabéns aqui. Parabéns 

que você está conseguindo ler a mamãe. Ler dentro do coraçãozinho dela. Coraçãozão. 

A Tê está falando “inho”, mas não é. Que ela quer te pegar no colo. Tá bom?  

A mãe enxuga lágrimas furtivas. Choramos também, espectadores, diante 

da revelação de uma verdade sensível.  

Com voz embargada, a mãe justifica:  

- Mas eu quero que ela cresça também...  

 E para todos, Therezita conclui, um tom mais baixo:  

- É, mas só que aí fica muito dúbia a mensagem para a criança. Eu quero uma coisa e 

sinto outra. Então por isso, Olívia, parabéns. E aí a Tê vai falar: mamãe, olha como 

você quer ainda a Olívia no teu colo. Ela sente saudades de dar esse colo para a Olívia. 

A coisa, mãe, fica em outra dimensão. De ela acreditar nela, na intuição real, primária, 

bonita, da leitura do outro ser. Principalmente da mãe e do pai. Se eu forço uma atitude 

e falsifico esse sentimento, eu perco a possibilidade de acreditar em mim, na criança 

própria e acreditar no que o outro está me mostrando. Eu fico sem essa possibilidade de 

entender profundamente quem eu sou. Que é isso que nossa sociedade está fazendo 

com todos nós. Fala uma coisa, pensa outra e sente outra. Uma confusão. Que bom, 

Olívia que o teu corpo está mostrando tudo isso para a mamãe, para o papai, para a Tê e 

para a escola.   

  

Sentir, pensar e agir  

Não podemos ser Therezitas, ao menos que convivamos, observemos e pesquisemos 

crianças por 40 anos consecutivos ± diariamente, ainda por cima, bem junto delas. Mas 

pensamos que talvez nós, professores de crianças pequenas, no exercício diário e 

estendido do contato com os seres miúdos, mais do que especialistas em metodologias, 

atividades e planejamentos, deveríamos buscar compreender o universo para o qual nos 

especializamos: a própria criança. O que ela nos diz sem palavras, com seus gestos, 

atitudes, movimentos e preferências?   

É por meio da ação do corpo de uma de suas alunas que Therezita infere o que ela 

sente. Therezita depreende, pelo corpo da menina, o desejo inconsciente da mãe. 

Desloca a questão e sua solução - que normalmente seria um problema da criança - para 

os seus responsáveis. Ensina para todos nós da inseparabilidade entre agir fisicamente, 

pensar logicamente e sentir emocionalmente.  

De fato - hoje sabemos o que Therezita já induzia há muitos anos atrás - não há 

dissociação dos processos de aprendizagem motora, cognitiva e afetiva na infância. O 

médico, psiquiatra e psicoterapeuta José Ângelo Gaiarsa, falando sobre educação, diz:  

Percebemos que educar é sinônimo, muitas vezes, de fazer a 

criança controlarse. E de certo modo, fazer a criança parar. Ou 

mexer-se pouco. O terror da escola, dos pais e mães é criança 
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irrequieta. Mas criança tem que ser irrequieta. Ela está 

aprendendo a usar a máquina neuromecânica mais complexa do 

universo conhecido. São 7 bilhões de neurônios que tem que 

funcionar coordenadamente. Mas como mexer-se muito 

incomoda muita gente, toda educação vai no sentido de fique 

bonzinho, seja um bom menino, fique no seu lugar, não se mexa 

demais. A educação restringe os movimentos. Mas ao restringir 

os movimentos, a educação restringe a inteligência. Quem tem 

medo de movimentar-se, tem medo de pensar e tem medo de se 

relacionar. A grande lição de Piaget foi a de dizer que a gente só 

consegue mexer com as ideias na cabeça do mesmo jeito e na 

mesma medida que conseguimos mexer os objetos com as mãos. 

Quem nunca juntou nada, não pode saber o que significa juntar. 

Quem nunca separou nada, não pode saber o que é separar. Há 

uma ligação profunda entre a versatilidade dos movimentos e a 

versatilidade da inteligência. Com restrições educacionais, 

restringimos três coisas ao mesmo tempo: os movimentos, a 

inteligência e os sentimentos. (Gaiarsa, 2008, 2:41min).  

  

Therezita com sua extensa experiência com crianças, corrobora:  

Infelizmente, se vê a alfabetização sendo feita aos seis anos, 

sendo que a audição e a visão não estão acelerados o suficiente 

para uma decodificação antecipada. O nervo ocular não está 

maduro, o desenvolvimento motor não está pronto para uma 

motricidade fina. (depoimento de Therezita, in Perdigão, 2010, p. 

52)    

  

Assim, na perspectiva do “sentir, pensar e agir”, qual seria o papel da educação física 

dentro do escopo da educação infantil? Estamos preocupados com uma boa qualidade 

de movimento, mas hoje, sob a égide de novos paradigmas científicos, sabemos que 

estes não são dissociados de outras esferas do desenvolvimento infantil. A tal ponto que 

não faz sentido dizer de aspectos de um tipo de desenvolvimento (motor) e não de 

outro. Falamos apenas em desenvolvimento infantil.  Ou humano.   

A inseparabilidade entre sentir, pensar e agir manifesta-se na criança pequena de forma 

contundente. O movimentar-se parece ser inerente ao corpo infantil (Basso, 2013). E é 

neste corpo em movimento o lugar onde se desintegra e se anulam as evidentes 

questões colocadas na educação acerca dessa dissociação entre razão e emoção. É na 

ação do corpo brincando, jogando, dançando ou em todas as suas formas de expressão 

que o secular paradoxo mente / corpo é diluído no aqui e no agora. Na sua prática. 

Basta observar os potentes meninos. Eles são um corpo, já diria Merleau-Ponty (2011), 

ao invés do pensar, logo existir descartiano (Descartes, 2009). São, estão, pensando e 

sendo, em movimento.  

  

Nossos olhares sobre o brincar    

Há muitos anos temos pesquisado o brincar infantil e suas diversas manifestações. Do 

que, como, onde preferem, com o quê, sobre o quê, dialogando com o quê, investigando 
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o que e porque as crianças brincam tanto, insistentemente. Entre tantas possibilidades, 

admitimos o brincar como expressão máxima da criança.  Isso já não é novidade, o 

brincar na educação infantil figura nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 

2010) de forma imperativa, adentra os discursos escolares - com maior ênfase no 

espaço de liberdade possível da primeira infância ± mas se estende na discussão escolar 

de outras faixas etárias. O que é necessário e providencial. Nos materiais de campo do 

Projeto Território do Brincar6 vê-se inúmeros meninos e meninas que extrapolam a 

idade da educação infantil e brincam muito, belamente, inteiramente, vigorosamente.   

Entretanto, fazem-se necessários alguns breves esclarecimentos acerca deste fenômeno, 

tomado aqui em seu aspecto mais abrangente: em sua relação antropológica e humana 

com a criança.   

Percebemos cada vez mais o quanto o brincar transita por um arcabouço de gestos e 

expressões lúdicas que estão por detrás da cultura.  Permite a criança um livre acesso ao 

seu processo imaginário e profundidades humanas que vão além do seu 

desenvolvimento motor, cognitivo e social. Um trajeto que tem o corpo como processo 

de captação do "texto do mundo" (Merleau-Ponty, 2011) e a porta para dialogar com o 

interior de seu próprio "texto original".  

 Ali, nesse espaço do brincar espontâneo e único que reúne o ser humano - e não só a 

criança - pelas essências, mais do que pelas tendências momentâneas, somos todos 

reféns de um "núcleo de infância" (Bachelard, 1988), que nos permite reconhecermos, 

no outro, a nós mesmos.  

Compreender o que fazem as crianças em seus brinquedos e brincadeiras realizadas em 

diversas partes do país - e talvez do mundo - nos alimenta para além da cultura da 

infância. Aspectos culturais são absolutamente relevantes para acessarmos as raízes que 

nos fixam nesse universo, mas é inegável um interesse intrínseco em seguirmos 

caminhando para o âmbito arquetípico do brincar onde o inconsciente coletivo pode ser 

revelado pelas brincadeiras infantis.  

Seja pelo gesto ou pela ausência dele, pela expressão silenciosa, pelos olhos astutos e 

vorazes, pelas imagens simbólicas e poéticas, a criança revela a universalidade de 

intenções recorrentes que podem ser compreendidas como espelhamentos do ser 

humano no geral, e não apenas do período da infância. O desafio está em como acessar 

o fenômeno do brincar, sem o restringir ao universo cultural - e muito menos 

educacional.   

O dia a dia compartilhado com a criança não é o suficiente para nos levar ao estado 

perceptivo do brincar, e isso talvez explique esse senso comum de acreditarmos que a 

criança não brinca mais. Por mais que estejamos vendo ações das crianças, não a 

estamos percebendo como tal. Não basta saber o que estão fazendo como ação objetiva, 

o convite é buscar a essência do brincar. A via do sensível gerador de sentido, nos têm 

sido assim, muito eficaz.   

Buscar a essência do mundo não é buscar aquilo que ele é em 

ideia, [...] é buscar aquilo que de fato ele é para nós antes de 

qualquer tematização. [...] Portanto, não é preciso perguntar-se se 

                                                           
6 O  projeto  Território  do  Brincar,  de  David  Reeks  e  Renata  Meirelles  em  co-‐realização  com  o  Instituto  

Alana,  é  um  trabalho  de  escuta,  intercâmbio  de  saberes,  registro  e  difusão  da  cultura  infantil.  Entre  abril  de  

2012   e  dezembro  de  2013,   eles   visitaram  comunidades   rurais,  indígenas,  quilombolas,  grandes  metrópoles,  

sertão   e   litoral,   revelando   o   país   através   dos   olhos   de   nossas   crianças.   Para   mais   informações   e   

materiais:  www.territoriodobrincar.com.br       

http://www.territoriodobrincar.com.br/
http://www.territoriodobrincar.com.br/
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nós percebemos verdadeiramente um mundo, é preciso dizer, ao 

contrário: o mundo é aquilo que nós percebemos" (Merleau-

Ponty, 2011, p.13)  

  

O olhar precisa passar pelo trajeto da percepção e atingir um sentido pessoal, criar uma 

impressão, uma experiência perante a ação.  Ver com os olhos é o primeiro passo, mas 

perceber com os sentidos integrados ao fenômeno, ou a esse "texto original" da criança, 

é o grande desafio. Precisamos re-aprender a ver o mundo. "O visível é o que se 

apreende com os olhos, o sensível é o que se apreende pelos sentidos" (Merleau-Ponty, 

2011, p.26).  

Muitas vezes, porém, não notamos o brincar das crianças que nos circundam. Temos 

uma vaga ideia do que fazem as crianças quando brincam, mas não o percebemos como 

fenômeno. E se quisermos acessar esse "núcleo da infância" em suas essências, Jung 

recomenda que não seja então pelas áreas "cuidadoras" da criança como a educação ou 

a psicologia, afinal, "o silêncio infantil não é revelado por teorias" (2006, pág. 167).   

Especificamente na área pedagógica, existe uma tendência ± ainda a ser superada - de 

considerar o brincar como um meio para se atingir determinados objetivos: o brincar 

justificase na dimensão escolar como um recurso para se apreender determinadas 

habilidades. Aprender a contar, por exemplo. Ou para a aquisição de habilidades 

motoras. Isso também é possível. Mas há uma diferença entre admitir o brincar como 

um meio para cumprir determinadas metas de aprendizagem ou de considera-lo como 

expressão máxima da criança, e assim como um fim em si mesmo.  

No primeiro caso, certamente, a depender dos meus objetivos de ensino, posto-me em 

sala de aula com propostas de brincadeiras que visem atingir os meus propósitos 

formativos ± sejam eles o de ensinar alguma habilidade motora ou cognitiva. Agora, se 

considerarmos o brincar como expressão máxima, a atitude será a de um professor-

pesquisador, observando como brincam e o que buscam as crianças nesse brincar.    

Para a Pedagogia Waldorf, por exemplo - que parte do 

pressuposto de que a compreensão do ser humano na sua 

totalidade deva conduzir a educação do ser humano em 

desenvolvimento - a tríade pensar, sentir e querer, deve ser 

contemplada em todo o currículo de forma integrada. Nesta 

concepção pedagógica na primeira infância, quando a criança 

tem a oportunidade de se expressar de forma livre, observa-se a 

predominância da sua relação com o mundo através do 

movimento, da sensorialidade e da imaginação. Desta maneira, a 

expressão mais plena da criança acontece quando ela brinca de 

forma livre. Portanto o papel do educador nesta proposta não é a 

intervenção direta na brincadeira da criança, mas sim, através da 

observação deste brincar promover condições que favoreçam um 

ambiente brincante. Por exemplo: um ambiente com brinquedos 

pouco estruturados, com os quais a criança precisa usar sua 

imaginação para o brincar acontecer; em espaços onde a natureza 

traga múltiplas possibilidades sensoriais; com tempo para que o 

brincar possa acontecer do início ao fim, sem interrupção; com 
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várias opções de convivência social, oferecida por meio da 

mistura de idades.  (diário de campo, Sandra Eckschmidt,20157)     

  

Este professor, pesquisando e investigando, observa a expressão do brincar na criança e 

procura potencializar seu exercício e aguçar suas infinitas curiosidades. O objetivo, 

neste segundo caso, é deixar que a ação da criança manifeste o seu pensar, o seu sentir 

e o seu desejo pelo conhecimento que necessita. Deste modo, a criança é sujeito de seu 

aprendizado, e não receptora de um aprendizado que julgamos importante. (Saura, 

2014a).   

Em anos de observações em escolas, analisando os materiais e imagens coletados em 

campo, já podemos afirmar com bastante segurança: as crianças brincam do que 

precisam. Toda sua ação está em alinhamento com a busca de autoconhecimento de si e 

do conhecimento do mundo, em diálogo com suas questões internas. É uma busca 

constante e estruturante, individual e única, pois está alinhada com suas necessidades 

intrínsecas, revelando questões pessoais de si e do seu contexto, mas também da terra 

humanal que habitamos todos. Por isso dizemos de um brincar como um fim em si 

mesmo. Não objetiva nada, ao mesmo tempo em que serve para tudo. A criança, nesse 

brincar, está adquirindo não só algumas habilidades e conhecimentos. Mas todas as de 

que necessita para seu pleno desenvolvimento, além do exercício no repertório 

imaginário humano. Esta parece ser a principal conclusão de muitos anos de nossas 

pesquisas e trabalhos junto às crianças.   

Certamente, dentro do escopo do jogo ou do brincar, as crianças encontram muitos 

objetivos e finalidades intrínsecas aos próprios atos. Desejam subir, e se esforçam até 

conseguir. Constroem cabanas que acolham seus desejos. Jogam para ganhar. Nisso 

aplicam conhecimento, finalidades, relações causais, desenvolvimento motor. Mas os 

objetivos e finalidades estão colocados pela criança, na manifestação genuína de seu 

brincar. Por isso, dizemos de um brincar espontâneo.   

Novamente, há bastante ausência de clareza em relação a este termo. Assim, vale 

lembrar que consideramos o brincar espontâneo como aquele proposto pela criança, de 

acordo com seus desejos de brincar. Ele nunca é dirigido por um adulto, embora possa 

ser proposto, desde que dentro de um contexto alinhado com os interesses infantis. O 

brincar espontâneo tampouco pressupõe ausência irrestrita de um adulto, mas solicita 

sobretudo seu olhar atento para as ocorrências que vão surgindo nas ações infantis. O 

brincar espontâneo ou, como gostamos de chamar, brincar livre, é um impulso que 

nasce da criança, da sua própria criação e expressão. Nós educadores, precisamos 

aprender a observar para compreender esse gigantesco potencial humano ± de criação, 

imaginação e humanização.     

Tempo e espaço são excelentes para pensarmos essas relações. As crianças nos 

mostram que tempo e espaço para o brincar espontâneo/ livre precisam ser ampliados 

na educação infantil. Assim fazem as crianças. Estendem as fronteiras temporais e 

espaciais até o limite do possível para brincar. Não há espaço que não sirva à 

brincadeira, como o tempo parece nunca ser suficiente para suas descobertas. E na 

inseparabilidade entre sentir, pensar e agir; sendo o movimento imperativo, não 

                                                           
7 Registros  do  diário  de  campo  de  uma  pesquisa  sobre  o  brincar  espontâneo  das  crianças  da  educação  

infantil  na  Escola  Waldorf  Zenzeleni  (http://www.cfce.org.za/cfce/index.php/zenzeleni)  na  Khayelitsha,  África  

do  Sul  durante  o  período  de  janeiro  a  julho  de  2015.   

http://www.cfce.org.za/cfce/index.php/zenzeleni
http://www.cfce.org.za/cfce/index.php/zenzeleni
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dissociado de outras formas de aprendizado - porque então as crianças têm definidos 

espaços temporais para movimentar-se ± agora pode, agora não?   

Nesta linha de pensamento poderíamos até nos questionar se na primeira infância a aula 

de educação física com tempo e espaços determinados é pertinente. Confessar a 

inseparabilidade entre sentir, pensar e agir nos leva a ousar uma concepção pedagógica 

que inclui o movimento como uma proposta integral e não apenas para um determinado 

momento. Talvez o papel deste profissional fosse o de construir uma pedagogia do 

movimento onde o pensar, sentir e agir se entrelaçassem durante todo o dia da criança.  

Assim como este tempo ampliado, também o espaço: brincar e movimentar-se estão 

para todos os lugares ± e não apenas para alguns. Na educação infantil, tempo e espaço 

do brincar espontâneo estão para serem alargados, dilatados, ampliados, amplificados, 

expandidos. Até o limite das possibilidades. Possibilidades de conhecimento e 

aprendizado.    

Outra questão importante é que quando dizemos de um brincar espontâneo / livre, não 

nos referimos somente e necessariamente a uma situação de alegria e prazer. Falamos 

de um trabalho em direção às solicitações demonstradas pela criança. Mas na miudeza 

deste brincar, vale lembrar que são colocados desafios, conflitos, valores, temeridades, 

ânimos, desembaraços, arrojos, zelos, constâncias, firmezas, determinações, 

frustrações, tentativas, erros, novas tentativas... Não se trata, portanto, necessariamente, 

da alegria, do prazer e da beleza constantemente atribuídas ao brincar espontâneo. Nele, 

o que surge são brincadeiras coletivas e individuais, de acordo com interesses, 

fascínios, benefícios, encantos, atenções e tensões. Todas as qualificações descritas 

acima relacionam-se a um verdadeiro aprender e conhecer-se em forma e potência.   

  

A Educação Física na Primeira Infância   

Na área específica da Educação Física e do Esporte, sentimos ser um desafio 

contemporâneo termos coragem para acreditar no potencial demonstrado pela criança 

no brincar livre / espontâneo. Acreditar que ela pode desenvolver-se em termos de 

movimento, portanto em termos de desenvolvimento integral, a partir de si mesma e de 

seus desejos internos. Nas pesquisas e olhares sobre este brincar, vemos como a criança 

por si só, motivase a ir mais e além ± em termos de movimento e conhecimento. Com a 

confiança de um adulto, meninos e meninas encaram desafios corporais com segurança 

e precaução. Têm medo, mas enfrentam-no com impulso, ponderação, consciência e 

buscando a precisão. Que esses garotos e garotas vigorosos sejam nossos mestres! 

Como eles, que a coragem - este impulso do coração ± adentre nosso território de 

ensino.   

Um bom exemplo no que tange aspectos do movimento na primeira infância e com o 

qual nos deparamos recorrentemente é a questão da integridade física. Para preservar 

essa integridade, para que não se machuquem, orientamos recorrentemente sobre os 

perigos existentes. E no caso de crianças pequenas, são tantos e infindáveis! Mas existe 

uma distância entre orientação e proibição.   

Observamos sempre essa situação. Na saída da escola, a professora abre a porta e as 

crianças correm para os braços de suas mães ou pais.  Mas logo os puxam para o 

jardim. Betina traz seu pai, ele é grande e tenta com sua resistência corporal convencer 

sua filha de que é hora de ir embora. Betina por sua vez, persiste, não pela sua força 

corporal, mas pela sua vontade - que parece ser do tamanho de um gigante - em arrastar 

seu pai até o pé de caqui. Toda orgulhosa ela começa a subir e percebe que tem uma 
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amiga em um galho muito alto da árvore. O pai assustado olha para cima e logo se 

prontifica a ajudar a criança a descer como se ela estivesse correndo um grande risco de 

vida. Sua filha na mesma hora responde! “Pai deixa ela Quem sobe desce!” 8 Nossos 

olhares se voltam ao saber infantil.   

Assim que a orientação alerta, ao mesmo tempo dialoga, dá autonomia, permite, 

estimula potencialidades, avalia tudo isso em conjunto: esse seria o papel de um mais 

velho - e não necessariamente de um adulto, como vemos nas imagens do Projeto 

Território do Brincar. Já a proibição não permite acesso. Diz não. Desconfia, 

desacredita, não vê o potencial da criança. Também é mais simples: dizer que não pode 

é infinitamente mais descomplicado do que avaliar possibilidades e se co-

responsabilizar com a criança no trabalho com seu corpo. Em nome dessa simplicidade 

- um certo comodismo na segurança - vemos inúmeras, crescentes e assustadoras 

proibições: não poder subir, nem escalar, nem pular, nem arrastar. Deve-se evitar 

objetos perigosos como pedras, gravetos, ferramentas. Água gripa, areia suja. E quem 

conhece o brincar infantil sabe que restringir água na areia é restringir inúmeras 

possibilidades de investigação e conhecimento. Esses dois elementos, água e areia, não 

deveriam estar separados no brincar. Areia sem água é estéril, sem forma... Todas essas 

restrições não são força de expressão, vemo-las recorrentemente nas escolas.  E é 

justamente na proibição que mora o perigo: a criança vive um desconhecimento de suas 

possibilidades substanciais (Bachelard, 1997) e corporais. Aí sim, consideramos que 

sua integridade física esteja realmente ameaçada. Pois um ser que ignora os limites para 

a realização de seu desejo, invariavelmente se machuca. Não sabe subir, pular, avaliar 

distâncias, força, potencia. Desconhece a força dos instrumentos, o poderio de 

pequenos objetos de nosso repertório cotidiano. Entram para as aulas de Educação 

Física do Ensino Fundamental para adquirir habilidades que já deveriam facilmente ter 

sido conquistadas na primeira infância. E que é difícil supri-las dentro deste espaço 

temporal de jogos e atividades - 2 vezes por semana. É surpreendente que crianças de 9, 

10 anos tenham “muito medo” de subir e de cair. De se machucar onde nem risco há. 

Sistematicamente, ela “poder” se contundir torna-se um fato: ela “vai” se ferir. E esses 

pequenos machucados ± que são também memórias de infância, sobretudo 

aprendizados ± são eliminados de sua vida infantil. Exclui-se assim o conhecimento 

corporal que, não sendo destituído de outros tipos de conhecimento, nos deixa com um 

déficit de aprendizado, este necessário e parte da história da humanidade desde o início 

dos tempos.  

Temos medo de que nossas crianças sintam medo. Evitamos que entrem em contato 

com seus medos corporais e emocionais, e assim desarticulamos essa emoção tão 

humana. O medo entendido como um grande trampolim para a coragem, para o 

fortalecimento do ser - mais do que de seu enfraquecimento - é gerador de substâncias 

valiosas na infância. Ter medo é parte do brincar, senão uma busca convicta das 

crianças que compreendem a força do desafio, da superação, da conquista. O medo que 

não inibe, mas empurra para ir além do conhecido, do cômodo. O medo que gera 

confiança, cumplicidade consigo mesmo. Esse medo é diariamente brincado por 

crianças em seus espaços espontâneos, livres, autônomos. Acompanhar de perto e 

acolher mais esse fenômeno do brincar é tarefa necessária para aqueles que estão no 

convívio direto com a criança. Negá-lo ou evita-lo negligencia a força da vida presente 

no brincar.  

                                                           
8 Registro  de  Sandra  Eckschmidt - relato  da  reunião  de  pais  com  o  tema  “A conquista  da  autonomia  no  

Desenvolvimento da criança nos primeiros sete anos”. 12/8/2015,  Escola de Educação Infantil Casa Amarela 

(﴾http://www.escolacasaamarela.com/)﴿   

http://www.escolacasaamarela.com/
http://www.escolacasaamarela.com/
http://www.escolacasaamarela.com/
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Medo e fascínio, confrades de uma mesma convivência, um que 

nos atrai e outro que nos mantém apartados. Muito comum 

observá-los na presença de crianças pequenas a reconhecer os 

mistérios o mundo: têm medo, mas anseiam olhar. É um par 

correligionário no desafio humano da existência. “Não-quero-

mas-quero”. Talvez resida aí a inferência do movimento. Vou-

não-vou, já indo. O enfrentamento e o receio, propulsores aos 

quais estamos submetidos desde muito cedo. (Saura, 2014b, pag. 

168)  

  

Isso nos leva à questão do papel do professor de educação física no que tange a 

educação infantil. Sabemos do nosso olhar e compromisso para ampliar a potencia do 

movimento, bem como as possibilidades do aumento de seu repertório. O papel do 

adulto reforçando, está mais para buscar potencializar e ir em direção ao desejo 

manifesto nesse brincar, do que dizer o que as crianças devem ou não fazer. Com 

atenção, ir em direção a estas preferências. Sem tanta interferência, sem tanto estímulo 

ou julgamento, apenas deixando a criança ser. Isso exige uma mudança de postura do 

educador. ³Ser educador é um caminho, não uma profissão - pertence à vida e não a 

uma instituição” (Eckschmidt, 2015, pag. 75)  

Ter uma postura analítica em relação à integridade física inclui, além de avaliar 

conjuntamente com a criança limites e possibilidades frente aos desafios postos pelo 

mundo, a oferta de materiais para o seu brincar. Brincar é verbo de ação e temos visto 

que o brinquedo estruturado, industrializado, fomenta pouco ± ou bem menos - a 

criatividade infantil. As crianças pedem o não pronto. Materiais de verdade. Quanto 

maior o contato com elementos não estruturados e da natureza, maior o diálogo com 

elementos inventivos e originários da nossa estrutura humana.   

Novamente reportando-nos ao filme ³Sementes do Nosso Quintal´ (2012), Therezita diz 

a uma criança, em um momento emblemático: "Está com raiva, pode chutar. Chuta a 

bola, bate na pinhata, vai fazer tinta com martelo. Mas gente e bicho não pode bater, 

não." Ela legitima a raiva, a agressividade, mesmo sem saber o real motivo dela. Mas 

sabendo que a raiva é uma manifestação de força, de guerreiro, que sem ela ninguém 

luta. Alguns alunos frequentemente tem essa sensibilidade, que insistimos em ignorar e 

reprimir. Como o medo, algo ali é da ordem do misterioso, do insondável, do 

desconhecido ± talvez por isso não pode existir. Mas está presente em nosso cotidiano, 

insistentemente. Das profundezas do inconsciente. Novamente, percebemos que as 

crianças devem exercitar este envolvimento no brincar. Therezita concede às crianças 

oportunidades de manifestar esse sentimento. Trabalha uma potente emoção. Ensina 

que uma manifestação agressiva solicita verdade, dureza, a matéria bruta do mundo. 

Não se pode trabalhar agressividade sem esforço, sem suor. Com materiais macios que 

não respondem à ação corporal. Ferramentas, pedras, força, pujança, robustez. Nestes 

casos, limites claros são importantes, mas ao mesmo tempo, a oferta de desafios 

correspondentes, também.   

Cabe a nós olhar, observar, tal e qual fazem as crianças com os mais velhos. Apreender 

e auxiliar na compreensão e na leitura das necessidades emocionais, sociais e 

cognitivas da criança. Respeitar o movimento amplo, o movimento fino, não como um 

padrão a ser seguido, nem como um roteiro a ser sobreposto às necessidades colocadas 

pela criança. Reconhecer que existe algo que somente o brincar livre e espontâneo pode 

proporcionar ao corpo de uma criança - e nenhum programa de desenvolvimento motor, 
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aula ou atividade programada se equipara em forma e potência. Um outro exemplo é a 

posição investigativa, facilmente observável entre crianças da primeira infância: a 

posição de cócoras. As crianças podem ficar muito tempo nesta posição investigativa, 

observando miudezas do mundo, organizando peças, em silêncio. Se considerarmos que 

ela está em não-movimento, estática - porque está quieta, recolhida em sua investigação 

- cometemos um engano.  Esta posição é fundamental para uma melhor articulação do 

quadril, da coluna, das pernas. Alonga tecidos centrais, ajuda a delinear o formato do pé 

e consequentemente, das pisadas. Aumenta a flexibilidade e atua em toda musculatura. 

Esse "gesto genuinamente infantil" (Meirelles, 2015) é facilmente perdido nas salas de 

aula, sentadas em cadeiras escolares, ou em banquetas, ainda que baixinhas.  Ainda 

pequenas, elas investigam as miudezas do mundo, plantas, insetos, grãos de areia, 

sementes, tampinhas, peças pequenas e o que mais houver. Depois, maiores, constroem, 

desenham, pintam e escrevem. O chão é um grande aliado e central na vida dos 

pequenos.  

Um chão criativo sem monotonias e esterilidades, ao 

contrário, provocador, é desafiador e brincalhão. Chão 

fértil para o menino que planta ali sua necessidade de 

crescer forte de si mesmo. Inclusive, todo chão vivo cria 

um brincar de paisagens solenes, ornamenta e dá rumo às 

imprevisões típicas das brincadeiras. Amplia, ao mesmo 

tempo que dá margem, às ousadias necessárias desse ser 

criança. Aliás, criança é grande sabedora de chão, não 

perde a chance de encontrar as coisas sem importância e 

de apalpar as intimidades da terra. Faz do chão seu espaço 

de alargamento. Chão adulterado (ou será "adultizado") 

demais cria encolhimentos e pouco horizonte na criança. 

(Meirelles, Piorsky, 2013, p.118)  

  

Assim, a educação infantil poderia repensar o uso de cadeiras e mesas e o tempo de 

contato com o solo (e qual tipo de solo). Reforçamos: no livre e espontâneo brincar há 

sempre intencionalidade: a criança faz aquilo que mais precisa. Há muitos anos 

olhamos o brincar e tentamos aprender com ele:  

É a criança que educa o adulto a olhar as coisas pela primeira 

vez, sem os hábitos do olhar constituído. Wim Wenders diz de 

um olhar sem opiniões, sem conclusões, sem explicações. De um 

olhar que simplesmente olha. E isso, talvez, seja o que perdemos. 

É como se tudo que vemos não fosse outra coisa senão o lugar 

sobre o qual projetamos nossa opinião, nosso saber e nosso 

poder, nossa arrogância, nossas palavras e nossas ideias, nossas 

conclusões. É como se fossemos capazes de olhares conclusivos, 

de imagens conclusivas. É como se nos desse a ver tudo coberto 

de explicações. (Larosa, Lopes, Teixeira, 2006, p.11)  

  

Bom de bola, ruim na escola - considerações para outros estudos  

Em um livro que retrata a história do primeiro ídolo de massas do futebol brasileiro, o 

jornalista Luiz Carlos Duarte mostra como o craque, Arthur Friedenreich, compondo o 

https://www.facebook.com/renata.meirelles.798
https://www.facebook.com/renata.meirelles.798
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time de estudantes - o primeiro criado por brasileiros no país em 18989 - consagrou-se 

artilheiro das competições.   

Ao fim de 1912, Fried deixava de ser uma promessa, 

transformava-se numa revelação e exibia um estilo diferenciado. 

Combinava leveza, velocidade e força, tinha habilidade acima da 

mediana, controle da bola com os dois pés, aplicava dribles 

curtos e desferia chutes fortes, precisos e enviesados. (Duarte, 

2012, p.36)      

  

No entanto, há uma discrepância em seu desempenho escolar:   

Das 32 notas que compunham a grade curricular do primeiro ano, 

ou seja, das quatro notas bimestrais para cada uma das oito 

disciplinas, Fried registrou apenas um 7,0 no terceiro bimestre, 

em caligrafia. As demais notas ficaram em branco. Foram 215 

ausências contra 172 presenças... (Duarte, 2012, p.36)  

  

Assim como Friendenreich, são comuns na literatura atletas do alto rendimento com 

baixíssima performance nos estudos. Pelé - que dispensa apresentações - trocava os 

livros pela bola, mesmo com a maternal insistência para que não abandonasse o 

colégio. Seu melhor amigo de infância atesta:   

Ele não era muito de frequentar a escola. Sempre que podia, dava 

um jeito de faltar para jogar bola. Se estava no caminho da escola 

e encontrava uma turma jogando, já parava e por lá ficava. As 

notas nunca foram grande coisa. O negócio dele era a bola. 

(depoimento de Raul Marçal da Silva, em Ferrari, 2010)  

  

Assim, apesar do unânime e inquestionável talento e paixão pelo futebol, Pelé tinha na 

escola controverso rendimento. Seu ex-vizinho descreve: “A professora falou: ´você 

não vai ser nada na vida assim´. Quando ele voltou da Copa de 58, trouxe então um 

colar para essa professora. Ele era danado...” (depoimento de Ismael Fortini, em 

Ferrari, 2010).  

Do mesmo modo, são comuns relatos de professores de educação física que identificam 

entre seus alunos competências, capacidades, talentos e inteligências que não são 

reconhecidos por outros integrantes da equipe escolar. Já ouvimos mais de uma vez 

destas ocasiões onde professores de educação física, em reuniões de conselho de classe, 

dizem de um excelente aluno nas aulas de movimento, considerado inapto em todas as 

outras disciplinas.  

Ao mesmo tempo, na viagem de pesquisa de campo da equipe do Território do Brincar, 

frequentemente os protagonistas brincantes, meninos e meninas vigorosos de corpo, 

sabedores de ciências da natureza, da caça, da pesca, da feitura com madeira, peritos no 

uso de ferramentas, conhecedores locais dos rios, dos ventos, da terra, engenhosos na 

construção de brinquedos e invencionices, habilidosos dos carros, das pipas, dos 

barcos, das armadilhas, foram considerados desfavorecidos no ambiente escolar. 

Talentosos, jeitosos, prestimosos, proeficientes nos seus saberes brincantes, porém 

                                                           
9 Associação  Atlética  Mackenzie  College.   
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inadequados na cadeira escolar, perdidos em conteúdos esvaziados de sentido. Aptos 

até para transmitir seus conhecimentos a meninos mais novos, são normalmente 

sagazes, astutos e espertos, ao mesmo tempo em que no meio estudantil, são lerdos e 

incultos. Sentados desajeitados em cadeiras escolares, um olho na mão, outro na 

vidraça da janela-liberdade, seus professores os dizem “maus alunos”. Mais uma das 

“constantes contradições que revelam a perda do lastro entre o que fazem as crianças e 

o que enxergam os adultos” (Meirelles, 2015, pág.18) 

De modo que iniciamos estas considerações finais realizando apontamentos para uma 

discussão ainda de um vir-a-ser. Acreditamos que seja inadiável. Estamos diante da 

escola, que não pode mais dissociar conhecimentos (motores, cognitivos e afetivos), 

atestados pela neurociência. Que acolhe crianças inteiras e coesas no sentir, pensar e 

agir. Que solicitam mudanças estruturais do aprender, elas mesmas. Já não podemos 

desprezar meninos e meninas cujos saberes corporais englobam uma atitude 

investigativa, curiosa, pesquisadora, criativa. Já não podemos insistir em uma 

motricidade fina, em detrimento do equilíbrio, da organização espacial interna e 

externa, da motricidade global.   

Urge reconhecer que o corpo é uma totalidade. Que o brincar é uma expressão que diz 

não somente do movimento, mas dos conhecimentos e das emoções, desejos e 

potências manifestas na criança desde pequena. Sejamos professores pesquisadores 

deste movimento. Que essa criança, que nos diz tudo sem palavras, seja nosso mestre-

guia. É um convite, pois quanto mais pesquisamos o brincar, mais reconhecemos sua 

imensidão, o seu fulgor e a sua beleza.   

Pedimos assim aos meninos que nos rodeiam: “Nos ajudem a olhar! ”. 
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Brincantes e Goleiros, considerações sobre o Brincar e o Jogo a partir da 

fenomenologia da imagem10 

 

Soraia Chung Saura 

Renata Meirelles 

 

 

Há um menino / Há um moleque / Morando sempre no meu coração/ 

Toda vez que o adulto balança / Ele vem pra me dar a mão/ 

Há um passado no meu presente / Um sol bem quente lá no meu quintal/ 

Toda vez que a bruxa me assombra / O menino me dá a mão/ 

(Bola de meia, Bola de gude, Milton Nascimento) 

 

 

Uma parelha 

 

Escrevemos este texto a quatro mãos, pois faz tempo nossos caminhos se encontraram. 

Dialogando e trocando os fios, duas comadres e um tear. Achamos uma ponta de linha 

bonita, outra consistente, outra de uma cor duvidosa. Mostramos uma para a outra: Você 

viu esse aqui? E esse outro? De repente, sem que nos déssemos conta, temos construído 

um bordado. Nele, aprendizados, momentos emblemáticos, mais-querer uma pela sorte 

da outra, o acompanhamento de nascimentos, da educação dos filhos, das perdas e dos 

ganhos. 

 

Juntas percorremos a pós-graduação, o caminho para o sítio, muitas escolas, algumas 

comunidades. Desenvolvemos um incomum diálogo sobre o movimiento humano e suas 

manifestações, sob o prisma de um mesmo referencial teórico. Encontramos nestes 

estirões professores-crianças, professores-adultos, meninos-grandes e idosos-meninos. 

Cada qual com seus jogos e brincares. 

 

Outro dia, em terras longínquas, vi duas senhoras amassando barro e fazendo potes. 

Conversavam enquanto fabricavam - com suas crianças atadas às costas. Uma amizade 

e o trabalho sendo feito, os potes eram bem-postos, jeitosos e formosos. No vento frio 

que cortava os lábios, anunciavam um caldo quente. Talvez na luz lançada pela 

Cordilheira dos Andes a cena fosse pictórica, incrível. São muitas as mulheres mães-

professoras-cozinheiras-artesãs. 

 

                                                           
10 Artigo publicado em Correia, WR; Rodrigues, BM (orgs) Educação Física no Ensino Fundamental: da inspiração à 

ação. Editora Fontoura, Varzea Paulista / SP. 2015. P. 35-60. 
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Assim, este texto apresenta-se cúmplice e parelho. Intenta compartilhar algumas de 

nossas reflexões e descobertas. Pretende-se modesto, almejando acrescer uma reflexão 

sobre o Jogo e o Brincar nas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental. São 

numerosas as escolas em diversas realidades de um só país, o nosso. 

 

Nossa cumplicidade se enlaça e se fortalece quando juntas nos propomos a ir ao 

encontro do outro. O outro brasileiro pouco dito, pouco revelado. Aquele que amanece e 

anoitece em consonância com o tempo que a natureza tem. Que carrega a ancestralidade 

nos gestos e agradece a vida com festas coloridas e cantorias agudas, nos mostrando 

possibilidades outras de viver. Que se movimenta de forma exuberante e por horas a fio. 

 

Para esses brasileiros e brasileiras, a Educação Física é uma ficção longínqua, algo que, 

muitas vezes, mal ouviram falar. Quantas e quantas escolas percorremos, e ao perguntar 

sobre a maneira que desenvolvem o trabalho de Educação Física, paira no ar um 

silêncio constrangedor, ou às vezes vem uma risada no canto da boca, como quem diz: 

“isso de Educação Física é para o povo da cidade, aqui a gente se vira para fazer o 

básico, o essencial". 

 

O fato é que algumas escolas não valorizam a Educação Física como componente 

curricular e excluem as crianças desta envolvente experiência. Sob a chancela de não 

precisarem de atividades físicas - afinal, andam quilômetros para chegar à escola, 

ajudam os pais na roça, brincam em espaços externos, têm rios, praias e grandes 

florestas a sua disposição - mantém a disciplina em último plano. Se ela existe, 

simplesmente é para reforçar padrões e estereótipos já existentes, raramente dialoga 

com a realidade local. 

 

Sob essa perspectiva, há um entendimento do senso comum de que as oportunidades 

vividas por elas fora da instituição garantirá um corpo ágil, flexível, forte, potente, 

criativo, capaz de realizar habilidades que, certamente, a escola não seria capaz de 

oferecer. É posto que a vida cuida do corpo desses meninos, e a escola, da mente. Essa 

sim, merecedora de ser preenchida com conhecimentos que os levarão a oportunidades 

"salvadoras", permitindo que "sejam alguém na vida", e que consigam, finalmente, 

romper com todas as mazelas vividas pela família no campo e nas periferias de grandes 

centros, atingindo o tão desejado por todos: o título de "doutor". 

 

Está subentendido que "ser alguém na vida" significa o não uso do corpo no trabalho, 

livrar-se desse fardo. O sucesso no mundo atual pressupõe imobilidade, conforto, 

resolução de problemas pela via da informação, da razão. O corpo no trabalho é 

sinônimo de inferioridade, de atraso, de pobreza e isso ninguém quer. A escola, de 

modo geral, é entendida como o trampolim da salvação, aquela que irá tirar o povo 

brasileiro do atraso e permitirá que, em última instância, seja um excelente consumidor. 

 



RENATA MEIRELLES DIAS DE CARVALHO  
 

24 

Esse é um tema amplamente discutido no filme "Escolarizando o Mundo"11, onde se 

assume que hoje, a escolarização ocidental é responsável por introduzir uma 

monocultura humana ao redor do mundo. Praticamente um mesmo currículo está sendo 

ensinado, treinando pessoas para empregos muito escassos de uma cultura urbana e de 

consumo. A diversidade de culturas, assim como a diversidade de indivíduos, está sendo 

destruída dessa maneira uniformizante. Ainda, segundo o filme, 99% das atividades que 

acontecem sob o rótulo de "educação", vêm desse plano bem específico, que se 

estendeu para além da expansão colonial ao redor do mundo. E hoje, nos países em 

desenvolvimento o plano fundamental básico é o mesmo: acesso a uma economía 

moderna e centralizada, que em última instância cria uma dependência ao mercado. 

Empurrado sociedades tradicionais para fora de suas vidas autônomas, de suas próprias 

culturas e de seu imenso e característico auto respeito. 

 

Essa educação ocidental introduzida nas culturas tradicionais ao redor do mundo cria 

sobretudo um imenso sentimento de inferioridade. Os livros falam da cultura de 

consumo como sendo o progresso e única forma de existência. O resultado é que até as 

crianças sentem que sua própria cultura, seu idioma e sua maneira de viver são 

atrasadas, primitivas e vergonhosas. 

 

Tratar as práticas tradicionais como sinônimo de atraso e como algo desnecessário que 

não gera os resultados esperados corrobora com a visão unificadora da educação, 

desvalorizando singularidades, riquezas e modos de vida e de sobrevivência que podem 

ser uma referência para a cultura ocidental tal e qual a conhecemos hoje. Lévi-Strauss, 

em uma de suas últimas palestras em vida, reflete: 

 

Por muito tempo um ato de fé, a crença em um progresso material 

e moral voltado a jamais se interromper sofre, assim, sua crise 

mais grave. A civilização de tipo ocidental perdeu o modelo que 

dera a si mesma, já não ousa oferecer esse modelo às outras. 

Portanto, não convém olhar para outros lugares, alargar os 

quadros tradicionais em que se fechavam nossas reflexões sobre a 

condição humana? Não devemos aí integrar experiências sociais 

mais variadas e mais diferentes das nossas, além dessas em cujo 

horizonte estreito por muito tempo nos confinamos? Posto que a 

civilização de tipo ocidental não encontra mais em seu próprio 

fundo com o que se regenerar e tomar novo impulso, pode ela 

aprender alguma coisa sobre o homem em geral, e sobre si mesma 

em particular, nessas sociedades humildes e por muito tempo 

desprezadas, que até época relativamente recente haviam 

escapado à sua influência? (2012, 11) 

 

                                                           
11 O filme "Escolarizando o Mundo", é uma co-produção americana e indiana, dirigido e editado por Carol Black. No 

seu slogan há a frase que define o teor do tema tratado: “Se quisesse destruir uma cultura por onde começaria?... 

Pelas crianças.” O filme está disponível no You Tube, legendado em português: 

http://www.youtube.com/watch?v=6t_HN95-Urs 
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Persistir no corpo e no movimento - sinônimos de vida - incorporando prática que 

dialoguem com as realidades locais, que alarguem horizontes e fortaleçam a pesso em si 

vai de encontro ao papel da Educação Física tal e qual a almejamos hoje alinhados aos 

parâmetros curriculares. E, na desesperança de um ensino reprodutor d conteúdos 

generalizantes, aprendemos com o que há de melhor na educação: as criança e seu 

brincar. 

O Brincar em todo canto. 

 

Encontrar o Brincar e os que desenvolvem uma relação prazerosa e fundamenta com o 

movimento humano não é tarefa difícil: em todo canto e em qualquer rincão sempre há 

os que estejam brincando e jogando em gestos deslumbrantes. Acreditamo nisso que 

identificamos em toda parte: um brincar que parte da ação da criança  portanto genuíno, 

autêntico, espontâneo, autônomo e livre, deflagrador de um experiência dentro da 

cultura do movimentar-se tão entusiasmada que perdura, perdura... Como está em toda 

parte, o que fazemos, além de identificar o fenômeno em si, é atentar para seus prismas 

e suas reprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meninas pulando elástico, em Acupe, Bahia. Foto: Renata Meirelles 

 

São, portanto, as recorrências que norteiam essa pesquisa - por meio dela vislumbra-se o 

que parece ser mais significativo para o humano no geral e para cada pessoa em 

particular. Para nós, as recorrências são indicadoras de significado e potência. 

 

De maneira elaborada - basta observarmos a arquitetura complexa dos brinquedos dos 

meninos do Brasil, ou conhecermos seus jogos com regras intrincadas - a especificidade 

do brincar pode ser considerada parte de nossa natureza ontológica, ou seja, de uma 

particularidade essencialmente humana. Independentemente da etnia, classe social, 

gênero, características físicas, nacionalidade, entre outras, o jogo e o brincar 
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transcendem limites espaciais e temporais para localizarem-se no aqui e no agora em 

um diálogo que infere a universalidade. 

 

No filme Inch´Allah (BARBEAU-LAVALETTE, 2012) - expressão que significa “se 

Deus quer” - abordando a temática do conflito entre Israelenses e Palestinos, há uma 

cena emblemática: um dos protagonistas precisa atravessar uma barreira de soldados 

para conduzir sua irmã para o hospital, no outro lado da fronteira. Ela está em um 

trabalho de parto emergencial e o bloqueio, rigoroso. Defronte a um soldado inflexível, 

que cumpria ordens severas, o irmão roga passagem: “Preciso do hospital, por favor, 

minha irmã não está bem, mesmo!”. Implora, suplica, mas nada demove o soldado a um 

caráter de exceção. Assim, como último recurso, o protagonista inicia um discurso 

desesperado sobre futebol: “Você torce para o Barcelona? Eu também, eu também! E 

discorre sobre peculiaridades do distante time de futebol, atualizando as últimas 

novidades em uma tentativa de estabelecer um elo comum, um olhar de compaixão - 

portanto uma comunicação de humanização. É onde ele consegue que o soldado oscile 

no cumprimento de suas ordens. 

 

Diálogo universal, essencialmente humano, cujo envolvimento nos atravessa. Huizinga 

(2001) já situou o fenômeno em diversas esferas da vida humana12. Identificamo-nos e 

irmanamo-nos no jogo, no brincar, na torcida de um mesmo time, nos assuntos que 

envolvem o esporte. Falamos de uma mesma paixão. Para além da linguagem, o jogo e 

o brincar expressam-se no movimento: qualquer criança em contato com outra pode 

realizar este diálogo que se manifesta no corpo. Outro filme em torno da mesma 

temática13 apresenta sete meninos, israelenses e palestinos. Apesar de morar a apenas 10 

minutos de distância entre si, vivem realidades diversas. Falam de si por meio de vozes 

alheias a eles próprios, ecos de muitas gerações. Exibem a dura realidade que vivem 

através de falas cortantes que escutam e repetem, dando continuidade ao jogo de guerra 

estabelecido ao redor. Quando convidados para um encontro entre si, de início 

titubeiam, mas por fim acatam a ideia do documentarista. A proposta agora é "virar o 

jogo" e estabelecer uma comunicação real entre eles, a comunicação da bola rolando em 

campo. Nesse momento o documentário escancara a esperança. Os ressentimentos e 

ódios entranhados são colocados de lado. As crianças brincam juntas. 

 

Maravilha é saber a gramática do jogo, poder postar-se jogador-protagonista com um 

outro e estabelecer esta interlocução corporal e emocional vigorosa e entusiasmante. 

 

A abordagem fenomenológica e a subjetividade. 

 

A busca das recorrências - do que se repete em todos os lugares independentemente do 

meio cultural onde as pessoas estejam inseridas - parte da abordagem fenomenológica. 

Esta busca ontológica intenta investigar subjetividades. 

 

                                                           
12 Alguns dos capítulos do livro relacionam o Jogo e outras esferas da vida humana: O Jogo e o Direito, O Jogo e a 

Guerra, o Jogo e o Conhecimento, O Jogo e a Poesia. 
13 “Promessas de um Novo mundo”, de B.Z. Goldberg, 2001. 
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Isso pressupõe considerar a perspectiva da primeira pessoa, sempre, daquela que vive a 

experiência. Mas - e isso é importante - a coleta deste material rico e humano, 

apresenta-se não apenas como componentes individuais ou particulares. Busca-se a 

pessoa universal, o que nesta perspectiva se repete como possíveis traços de nossa 

existência. 

 

Portanto, a abordagem fenomenológica enfatiza a experiência, ou a experiencia pessoal, 

mas procura nisto o que é verdadeiro para todo ser humano, para poder fazer postulados 

mais gerais, não apenas observações particulares ou individuais14. Persegue assim, as 

características da existência humana. (MARTINKOVÁ, PARRY, 2011) 

 

De modo que a pesquisa subjetiva observa o que é mais significativo. A questão da 

significância é considerada uma categoria de pesquisa de imensa importância para as 

ciências sociais, uma vez que se investiga a compreensão e o significado dado por 

indivíduos a diferentes questões. Se quisermos identificar o que seria mais significativo 

em um jogo de futebol, por exemplo, passaremos a largo de dados mais simples e 

objetivos como “ganar”, ou obter os maiores rendimentos quantitativos na partida - 

maior número de posse de bola, maior número de finalizações, maior número de gols. 

Embora “ganhar” seja fator de extrema relevância, não está contido nele o que faz de 

um jogo algo memorável e muito significativo. Lances de invenção, de coragem, 

incidentes de dribles, episódios teatrais, inferências dos juízes e bandeirinhas, injustiças, 

pênaltis, comportamento da torcida, atmosfera, ritmo do jogo... Tudo pode corroborar 

com o “algo a mais” e ampliar sua significância. 

 

Não se trata, portanto, de descartar dados objetivos, mas de atuar em comunhão com 

eles. É importante saber - se é fato - que a média de tempo de intervalo para as crianças 

no Ensino Fundamental nas escolas é de 15 minutos. Mas não podemos com isso inferir 

que as crianças não brinquem ou joguem nas escolas. Se quisermos contribuir com a 

questão do brincar, precisamos de uma abordagem que considere pesquisar a 

compreensão do brincar pelos atores da escola, adultos e crianças, as aulas de educação 

física e outros espaços possíveis de brincar e jogar, as diretrizes gerais, os sentimentos e 

os valores individuais e coletivos em relação a esta temática. 

 

Neste sentido, é muito importante a compreensão da subjetividade e o reconhecimento 

de sua pertinência na produção de conhecimento. Ela é metodologicamente significativa 

especificamente na percepção dos fenômenos de manifestação humana onde o ser 

humano não pode ser estudado apenas como um objeto. Se as crianças gostam de 

brincar e jogar, isso não pode ser desconsiderado, sob pena de realizarmos um 

desserviço para a sua formação. Mais vale observarmos atentamente como, quando, de 

que modos se realizam seus jogos e brincadeiras, o que aprendem e como apreendem, 

do que, por exemplo, negar a prática, ou considera-la irrelevante para o seu 

aprendizado. 

                                                           
14 Não se trata, no entanto, da busca da universalidade objetiva - bastante debatida atualmente - tal e qual a 

conhecemos nas ciências duras. Mas de considerar uma universalidade permeada de fatores relativos, de tendências e 

outros indicativos prementes. 
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Assim, a partir do subjetivo e do que aparece com assiduidade � revelando seu 

significado latente - encontramos nos brinquedos e brincadeiras, jogos e manifestações 

populares, expressões desta humanidade que nos atravessa. 

 

A temática do brincar, bastante reconhecida no âmbito acadêmico, está presente em 

diversas áreas do conhecimento que circunscrevem o assunto sob diferentes 

perspectivas e metodologias. Por exemplo, historicamente, podemos investigar o 

percurso temporal de alguma brincadeira específica, como a de casinha, do peão, do 

jogo com bola - desde o seu surgimento até os dias atuais. Muitos dos jogos remontam à 

pré-história da humanidade, outros localizam-se na Idade Antiga ou na Idade Média 

(FRIEDMANN, 1992). Por si só esses dados deflagram a importância do fenómeno para 

o humano. Sociologicamente, pode-se analisar as estruturas e regras inerentes a 

determinados jogos realizados por determinados grupos sociais, isso também é 

revelador de nuances específicas e contributivas. (FERNANDES, 1979). 

Geograficamente onde se localizam e como dialogam com o ambiente, 

antropologicamente como se situam em diferentes culturas e como observamos o 

brincar a partir do ponto de vista de quem o realiza (COHN, 2005; FRIEDMANN, 

2005). Pedagogicamente, o brincar constitui-se já como traço essencial na aquisição de 

conhecimentos. Tanto na Educação como na Educação Física, o brincar e o jogar são 

muitas vezes abordados como meio para se atingir determinados objetivos � aquisição 

de conteúdos curriculares ou aquisição de habilidades motoras. Há testes elaborados, 

aplicados para medir objetivamente o desenvolvimento motor a partir do brincar. 

Muitos destes estudos são realizados com maestria e contribuem para nossa 

investigação. 

 

Na Educação e na Educação Física, especificamente, apenas pelas posibilidades 

oferecidas pelo espaço e pelo contato (quadras, quantidade de crianças reunidas) 

sabemos que o jogo e o brincar acontecem espontaneamente, sem diretrizes curriculares 

ou propostas apresentadas. Basta observarmos a grande correria e animação para o 

início das aulas com o corpo e o movimento. Também já sabemos que as crianças estão 

apreendendo habilidades cognitivas, afetivas e motoras enquanto brincam 

espontáneamente - e ao observá-las, percebemos que as aptidões adquiridas pelas 

crianças no brincar espontâneo e autônomo são sempre maiores e melhores do que 

esperávamos. (SAURA, 2014a) Trata-se de observar o que traz o movimento que surge 

da atividade das crianças ou de uma proposta - e potencializa-lo; ao invés de conducir 

atividades para uma habilidade motora específica. Muitas vezes intentamos “ensinar” 

saltos, e propomos exercícios de repetição de habilidades - ficar em fila e saltar, um por 

vez, um obstáculo. Na brincadeira e no jogo com elástico, a habilidade está colocada. 

Mas o que as meninas almejam, com maestria, não é o salto em si. Dialogam com o 

desafio e com os materiais disponibilizados. (SAURA, 2014b). 

 

A partir do ponto de vista fenomenológico pudemos perceber que independentemente 

da localização temporal ou geográfica de jogos e brincadeiras, de estudos 

antropológicos, sociológicos, psicológicos ou pedagógicos - ou em comunhão com estes 

- as crianças estão ativamente brincando e se movimentando no aqui e no agora. Nos 

movimentos observados, para além do desenvolvimento motor – que pressupõe por si só 
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o desenvolvimento cognitivo e afetivo - temos a expansão e a expressão de um algo a 

mais, sempre identificado nos esportes de alto rendimento: o desenvolvimento do 

sublime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade de Tatajuba, Ceará. Foto: Renata Meirelles 

 

 

Casinhas, cabanas e goleiros 

Os materiais de campo do Projeto Bira e do Projeto Território do Brincar15 revelam 

estes jogos, brincadeiras e gestos extraordinários e prodigiosos que se repetem 

recorrentemente, independentemente da cultura onde estão inseridos. Os meninos e seus 

brincares exploram natureza, ambiente, ferramentas, materiais. O corpo parece estar a 

serviço de tudo, sobretudo da criança e de suas necessidades latentes, ela mesma, em si. 

 

É sintomático que crianças brinquem, e citando um entre tantos exemplos – de casinha - 

por todos os cantos. Para além da manifestação de uma cultura, de uma conversa com o 

ambiente onde estão inseridas, o fato dessa brincadeira acontecer em todos os locais 

onde as crianças se juntem para criar o jogo, revela uma manifestação subjetiva genuína 

e estruturante da pessoa.16 Alguns especialistas da infância, identificando a recorrência 

do fenômeno, aprofundaram-se nas imagens emblemáticas produzidas pelas crianças, 

vindas. 

 

                                                           
15 Desenvolvidos pelo documentarista David Reeks e pela pesquisadora Renata Meirelles, os dois projetos 

percorreram distintas regiões do Brasil documentando as produções infantis. Para mais informações ver: 

www.territoriodobrincar.com.br 
16 O complexo de cultura muitas vezes perde contato com os complexos mais profundos e sinceros. Ele não tarda a 

torna-se sinônimo de uma tradição mal compreendida, ou, o que vem dar no mesmo, de uma tradição ingenuamente 

racionalizada” (Bachelard, 1998: 43) 
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“de uma bacia semântica das primeiras habitações, íntimo, 

mais simples, da choupana, do escurinho protetor, da 

caverna, embaixo do lençol, casinha, da casa na árvore. 

Aqui as palavras nascem baixinhas, os ouvidos ganham 

uma dimensão de porta para outros mundos. A criança de 

maior sensibilidade quando sente medo primeiro tapa os 

ouvidos” (MEIRELLES, PIORSKI, 2013: 123). 

 

A brincadeira da casinha, esse espaço da intimidade, de encontro com o primordial 

gesto de dar contorno a si e ao mundo, está em todos os cantos, e digo cantos não 

somente no sentido de lugar geográfico e regional, mas em cantos fechados, em espaços 

reclusos onde poucos cabem. O gesto é para si, para o isolamento, para ouvir a íntima 

voz de dentro e, consequentemente, do ser humano. Aqui o silêncio interno e externo 

comungam em uma força impulsionadora de escuta de princípios. 

 

A brincadeira começa com a organização espacial, limpando o terreno, arrumando o 

local aonde se erguerá seu mundo digno de ser habitado. Uma etapa de vassouras em 

punho, de arrastar móveis, de afastar os excessos e ficar com o essencial. 

 

Vale do Jequitinhonha - MG e Comunidade Quilombola Boa Vista - MA. Fotos: Renata Meirelles. 

 

Organizado o território do brincar, é hora de definir paredes, delimitar terreno, erguer 

estacas, pendurar panos, cobrir o mundo que será vivido na intimidade. Ali entram só os 

objetos que dão sentido à vida, definidos cuidadosamente com olhares de encontros, de 

quem achou exatamente o que buscava. "Olha, isso vai ser nossa mesa"; "Isso serve 

como panela"; "Achei uma coisa que dá para usar como pia". Por mais estruturada que 

seja a casa, por maior que seja a quantidade de brinquedos industrializados carregados 

de formas prontas com poucas margens para criar, haverá sempre espaço para 

singularidades, para um encontro com a sua representação. 

 

Surgem assim os cômodos e a casa pode agora receber a vida. Nascem os filhos, e com 

eles nasce também o alicerce do mundo: a mãe. 
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Cuidar do outro, zelar para que a semente frutifique, em uma maternagem "agrária" de 

quem entende de semeaduras, plantios e colheitas, mesmo que viva em zonas onde o 

asfalto cobre quase que totalmente o solo. Meninas de todos os "cantos", de todos os 

tempos, repetem esses gestos de manutenção do ciclo da vida. Gestos primordiais, 

originários, ancestrais que estão bem antes de imitações do mundo adulto e dos aspectos 

culturais que as rodeiam. Re-lembram mais do que copiam, revivem mais do que se 

preparam para um futuro. Seja onde for, em que país ou tempo histórico vivido, a 

recorrência universal da brincadeira de casinha está lá. 

 

A manutenção da vida exige alimentação e a etapa das comidinhas vem com a força da 

ancestralidade. Debruçam-se aos fogões com intenções claras, mãos certeiras, 

transformando a matéria em alimento. Quanto mais viva e orgânica a comida, maior o 

reconhecimento imaginário. Terra, lama, pedacinhos de grama, gravetos, folhas, e por 

fim o toque do belo: as flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comidinha preparada na cidade de São Paulo SP. Foto: Renata Meirelles 

 

Uma infinidade de pratos criados com tamanho vigor e desejo de dialogar com nossa 

"saga humana" que seria possível fazer um tratado do brincar partindo exclusivamente 

das produções culinárias infantis.17 

 

Brincadeira “de menina” por excelencia, é território acessado por meninos quando 

cumprem função arquetipal masculina: construir telhados, paredes, montar o fogo, sair 

para o trabalho, buscar materiais, carregar peso, caçar, defender o território, guerrear. 

Para os meninos, não são casinhas: são cabanas, ocas, grutas, fortes, guaridas, castelos. 

Há regras bem definidas de participação. O jogo começa, meninas podem até não entrar. 

                                                           
17 Para estas e outras produções, ver: “Casinhas do Valé do jequintinhonha”de David Reeks e Renata Meirelles, 

disponível em http://www.youtube.com/watch?v=ga8llq503Rk “Brincadeira de casinha…” de Sandra Eckschmidt, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2Fgcw7EP8LQ; Filme “O, de Casa!” de Clarisa Alvarenga; e o 

libro: “Casa Redonda, uma experiência em educação”, de Maria Amélia Pinho Pereira.  

http://www.youtube.com/watch?v=ga8llq503Rk
https://www.youtube.com/watch?v=2Fgcw7EP8LQ
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“Papai era o amigo do Bufalo Bill. Ele tinha uma cicatriz 

no nariz, dizia que era de um tiro que tinha levado. E 

contava tantas aventuras! Com índios, com bandidos... E o 

pai, sempre ao lado dos mocinhos com os índios apaches. 

Assim meu irmão construía seus forte-apaches. Dentro do 

buraco da lareira de casa. E montava todo um faroeste, do 

jeito que queria, ninguém podia mexer. Tinha cavalos, 

muitos bonecos-homens, indios, escadas, cercas... Tinha 

muita coisa... E para completar, o cachorro dele, o Bob, 

rosnava e mordia quem chegasse perto do meu irmão. O 

próprio cão de guarda.” (depoimento de Adriana Ferraz de 

Araújo, sobre as brincadiras de seu irmão). 

 

Em termos de movimento, vale inferir as possibilidades colocadas em diversas 

modalidades esportivas, presentes nos brinquedos e brincadeiras - e provavelmente, 

iniciadas ali. Tendemos, na prática das atividades físicas, a colocar os movimentos mais 

intimistas no esquecimento, como se não fossem parte constituinte do movimiento 

humano. Mas, 

 

“todo movimiento apresenta um animus bem demarcado: o 

rendimento, a técnica, a superação, a materialidade 

instrumental do corpo. É ‘imperativo, assertivo, racional, 

social’. Mas também uma anima sensível pró´ria da  

pessoa, indissoluvelmente entrelaçada à manifestação do 

animus mais racional e objetivo, mas que trazem 

parâmetros de sonho, de devaneio, de inconsciência, de 

êxtase e de entusiasmo, de um envolvimento profundo 

com o movimiento que realiza, vitalmente transformador 

da pessoa, revelador para si, estruturante. Este seria o 

duplo papel do movimento na vida das pessoas. (SAURA, 

2013: 140) 

 

Os movimentos que nos mostram os meninos e meninas reservados e silenciosos na 

busca de interioridade das casinhas e cabanas trazem esta outra sensibilidade. Da 

proteção e do abrigo. Do esconder e do resguardar. 

 

O segredo e o silêncio, a contenção e a quietude escondem e acolhem grandes 

guerreiros. A defesa, presente na inferência do goleiro ou dos defensores nos jogos de 

bola, está também nos soldados do castelo, nos meninos em seus fortes. Fechar a casa, 

fechar o gol. Defender tudo. 

 

Não deve ser à toa que o goleiro é descrito como um homem solitário. No esporte, é um 

personagem marcado pela angústia, pela espera, pela solidão, estrangeiro em seu 

próprio time, único entre os onze. Um dos romances mais famosos do filósofo e escritor 
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francês Albert Camus - prêmio Nobel de Literatura em 1957 - chama-se “O 

estrangeiro”. Albert Camus era goleiro. 

 

Nunca houve um escritor como Albert Camus. Porque 

nunca houve um Nobel de literatura com um passado de 

goleiro. (...) O goleiro é uma criatura estranha no campo 

de futebol. Único jogador que pode agarrar a bola com as 

mãos. Um estrangeiro. (...) Ao visitar o Brasil no final dos 

anos 40, Camus admirou-se com as casas caiadas e 

telhados vermelhos do bairro de São José, em Recife. 

Observou o contraste entre a floresta continental e o 

concreto de São Paulo. Mas, velho apaixonado, seu 

primeiro pedido foi assistir a um jogo de futebol. 

Fascinado pelo amor do povo pelas quatro linhas do 

gramado. Amor que ainda carregava em seu coração. Anos 

depois, um jornalista perguntou, irônico, sobre a 

importância do futebol em sua vida. Futebol considerado 

mera curiosidade na biografia do escritor. Albert Camus 

respondeu. Subitamente sério. Saudade no olhar: ‘O que 

eu sei sobre a moral e as obrigações de um homem devo 

ao tempo em que joguei futebol’’’ (VIEIRA, 2008) 

 

Outro personagem estrangeiro e solitário que se identifica com a posição de goleiro é 

Mauro, no filme “O ano em que meus país saíram de férias” (Hamburger, 2006). A 

narrativa interliga elementos da experiência da ditadura e do futebol, na medida em que 

o menino nos leva a conhecer uma comunidade de judeus em São Paulo. É um filme 

bastante emocional, que coaduna seus elementos de maneira subjetiva e afetiva e o 

protagonista, ali estrangeiro, sem os pais, é o diferente, com dificuldades de 

compreender os códigos tanto da comunidade judaica quanto dos militantes ali sediados. 

Sozinho, espera o retorno dos pais. Por isso, identifica-se com o goleiro. 

 

“Meu pai sempre diz que o goleiro é aquele jogador diferente, que fica 

sempre sozinho, esperando sempre o pior” (HAMBURGER, 2006). 

 

Movimentos de quietude e solidão são também constituintes fisiológicos do nosso ser. 

Senão não apareceriam com tanto vigor e verdade nas brincadeiras dos meninos e 

meninas. São necessários e vitais para o estado de silêncio e atenção dos meninos-

guerreiros-caçadores-jogadores. As brincadeiras de casinha e cabanas, intimistas, 

também contém em si exercícios de força, concentração e potência. 

 

Dos Materiais de Campo à Fenomenologia da Imagem. 

 

Diante da primeira versão da exposição dos materiais do Projeto Território do Brincar - 

exibidos primeiro no Conjunto Nacional em São Paulo e depois na Escola de Educação 

Física e Esporte da USP - percebe-se este caráter subjetivo ao qual nos referimos. A 
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exposição apresenta quatro temáticas: Casinhas, Carrinhos, Barquinhos e Pular Elástico. 

Em cada tema um gesto, uma expressão configurada pelo corpo interagindo com 

desafios, potencialidades, rigores e flexibilizações do externo, que instruem a criança 

pelo próprio fazer, pela experiência de estar na brincadeira.  

 

Na brincadeira do elástico veem-se corpos no desejo de crescer, ganhar alturas, vencer a 

gravidade e se desgrudar do chão. Uma brincadeira de expansão potente, de se abrir ao 

mundo e ascender a cada nova etapa do jogo. Aqui as meninas são capazes de voar. 

 

Na casinha, a mesma menina e menino que saltam no elástico vivem o movimento 

inverso. Recolhem-se para dentro, para o mais íntimo dos gestos. Enraízamse em um 

cantinho desse mundo, habitam refúgios que dão a possibilidade de entocarse, esconder-

se, fechar-se sobre si mesmos, nessa intimidade assegurada e protegida pelos contornos 

do pequeno lar. Defendem o território. Solidão e espera, características do goleiro-

estrangeiro. 

 

Nas construções de carros e barcos os meninos, mais do que as meninas, aguçam o 

exercício do desejo. Os meninos são amigos dos instrumentos. Com mãos persistentes, 

tentam, erram, consertam, ajeitam, aprumam, refazem, põem até careta no rosto e língua 

de fora para ajudar a dar certo. Bem sabem o quanto a mão instrui, vai à frente, serve de 

guia. Os olhos caçam objetos largados, enxergam a vida dos restos, preveem 

mecanismos, eixos e formas. As mãos concretizam o que os olhos desejaram. E assim, 

corpos inteiros se entregam na vigorosa labuta de fazer seus brinquedos de verdade. 

 

Dentre os tantos esportes, o uso de instrumentos e ferramentas é sintomático. Não 

surfamos e voamos sobre as ondas do mar sem a prancha. Não estendemos nossa 

velocidade sobre o asfalto, superando obstáculos e descobrindo uma outra cidade 

possível sem o skate. Gumbrecht (2007) explorou a temática instrumental do esporte a 

partir de carros e cavalos. Os instrumentos foram elencados como um dos sete fascínios 

do esporte por “tornar possível superar limites de um desempenho humano” (p.124). 

Não é a toa que o uso de ferramentas esteja tão ligado ao brincar. Relacionam-se à nossa 

capacidade de transformar a natureza e superar limites impostos ao nosso corpo. E para 

a autenticidade que nos apresentam as crianças nas suas brincadeiras, diante da dureza 

do mundo a ser trabalhado, valem mesmo só se forem de verdade. As ferramentas não 

podem ser de plástico e os instrumentos têm que funcionar. O barco, depois do martelo 

e do serrote, flutua, veleja. Ganha nome e vida própria, conduzido pelo menino-criador. 

 

Todos os temas manifestam incríveis potencialidades do movimento humano. Diante 

dos materiais e imagens18, independentemente da origem, idade ou outras características 

dos transeuntes, há uma identificação primordial com o conteúdo. 

 

Houve intencionalidade na escolha destes materiais: além de compartilhar alguns dos 

aparatos coletados em campo, o desejo foi de provocar a subjetividade da 

                                                           
18 A exposição está composta por objetos-brinquedos, vídeos, fotos e narrativas. 
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criançauniversal no outro. De fato, observamos a reação dos desavisados: de passagem, 

dando apenas uma “paradinha”, adentram um universo pessoal e intransferível. Riem e 

choram diante dos cantos esquecidos de suas infâncias. Ainda que nunca tenham 

brincado daquela maneira, lembram-se. Saudade e inteireza. Identificação e memória. 

Acessam assim um território de ancestralidade e potência. Diante da exposição, os 

relatos dos passantes são de muito reconhecimento e pouca estranheza. 

 

“Eu fazia bonecas de abóboras e eu fazia delas as minhas 

bonecas. Desenhava assim o rosto, vestia roupas, 

embalava. Fazia de milho e de tijolo. Não tinha bonecas de 

plástico, elas não pesavam de verdade.� (depoimento de 

Elza América de Carvalho, auxiliar de documentos da 

EEFE-USP). 

 

O reconhecimento de subjetividades é acima de tudo, provocativo: 

 

“Eu procuro valorizar essas brincadeiras e brinquedos em 

casa, tanto que já fiz três estilingues para minhas filhas, 

que são “ratas” nessa brincadeira de elástico”. 

(Depoimento de Umberto Corrêa, docente da EEFE-USP). 

 

E as crianças, diante das imagens, quase não aguentam esperar. Perguntam afoitas 

diante dos objetos: “Agora podemos brincar? Podemos, podemos?” 

 

Isso porque as imagens constituem-se como um recurso importante na provocação de 

subjetividades e emoções. Atualizam a ancestralidade, potencializam a memória, 

deflagram o desejo. A partir dele, a busca ontológica da existência. Alguns alunos de 

Educação Física e Esporte declaram a motivação principal para o envolvimento em uma 

determinada modalidade esportiva: foi a visão magnífica de um atleta de alto 

rendimento em ação: 

 

“Quando criança a posição que lhe chamou a atenção foi a 

de goleiro: pelas vestimentas diferenciadas, pelos gestos 

apresentados e pela soberania deste personagem dentro de 

um jogo”.  (depoimento de Lucas Rodrigues Furim a 

Felipe Guimarães Marco, ambos goleiros e pesquisadores 

da EEFE-USP) 
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Por isso, orientamo-nos por um autor que desvela o sentido imagético-poético em sua 

fenomenologia: Gaston Bachelard. É ele que admite esta provocação19 da imagem e que 

reconhece, em seu “estudo filosófico completo da criação poética (1998, 1) que 

 

“a imagem é uma planta que necessita de terra e de céu, de 

substância e de forma. As imagens encontradas pelos 

homens evoluem lentamente, com dificuldade, e 

compreende-se a profunda observação de Jaques 

Bousquet: “Uma imagen custa tanto trabalho à 

humanidade quanto uma característica nova à planta’’’ 

(1998, 3). 

 

Assim, Bachelard empenha-se no estudo destas que inspiraram “as filosofías 

tradicionais e as cosmologías antigas”, investigando o repertório humano a partir de 

matérias e formas derivadas de quatro elementos principais - fogo, água, ar e terra.20 

Trata-se de um mapeamento de imagens poéticas. 

 

Estas imagens poéticas, inscritas no humano e em construção bio-cultural, ultrapassam 

qualquer racionalização, sendo desveladas em um caminho vivencial e empático, de 

reconhecimento e doação. Manifestam-se nas artes em geral, no brincar e nos jogos, 

atualizadas no corpo em movimento. A fenomenologia da imagen bachelardiana atua 

com imagens subjetivas e sua perseguição parece ser pelas imagens mais ancoradas no 

nosso ser. Assim, busca na literatura - esta que é oriunda de nossa criação imagética - 

cenas metafóricas e representativas do nosso universo mental. 

 

Por isso se diz que a fenomenologia bachelardiana é um ato subjetivo e uma filosofia de 

entrega (Freitas, 2003). Porque diante da imagem poética e literária, nada mais podemos 

fazer senão entregarmo-nos. Como diante de um bom livro, ou da experiência do 

cinema. Atualizamos imagens e narrativas. Emocionalmente e afetivamente, no corpo. 

 

E, embora tambén possa ser, “a imagen poética não é o eco de um pasado” 

(BACHELARD, 2008:2), mas um reconhecimento, uma empatia e uma identificação - 

ainda que a priori. Isto é sobretudo importante: para reconhecermos as imagens, não 

precisamos termos visto ou vivido a cena anteriormente. Podemos nunca ter estado em 

terras pantaneiras, mas no eco de canções de boiadeiros, sentiremos saudade aguda dos 

tempos de vaqueiro. Nossa subjetividade em contato com as imagens poéticas, já nos 

garante uma vivência profunda. 

 

                                                           
19 “O mundo é minha provoção, compreendo o mundo porque o surpreendo com minhas forças incisivas (…) A 

provocação é uma noção indispensável para compreender o papel ativo de nosso conhecimento do mundo”. 

(BACHELARD, 1998 p. 166)) 
20 As obras a que nos referimos são: “A psicanálise do fogo”, “A Água e os Sonhos - ensaio sobre a imaginação da 

materia”, “O Ar e os sonhos – ensaio sobre a imaginação do movimiento”, “A Terra e is Devaneios da Vontade – 

ensaio sobrea imaginação das forças” e “A terra e is devaneios do Repouso – ensaio sobre as imagens da intimidade.  
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“O fenomenólogo não vai tão longe. Para ele, a imagem 

está aí, a palavra fala, a palavra do poeta lhe fala. Não há 

necessidade de ter vivido os sofrimentos do poeta para 

compreender a felicidade de palabras oferecidas pelo poeta 

- felicidade de palavra que domina o próprio drama”. 

(BACHELARD, 2008: 14) 

 

De modo que compreendemos as crianças diante das imagens da exposição. 

Dizemos: “Sim, podem brincar”. 

 

E correm os meninos provocados e instigados pelas imagens, desejosos de produções 

próprias. As cenas ali no pátio são poéticas e reais: revelam o arrebatamento do 

movimiento humano provocado por águas imaginais profundas. 

 

Brincar e Jogar com imagens. 

 

Para as atividades físicas e esportivas, as imagens poéticas são de suma importância. 

Crianças e atletas de alto rendimento nos fornecem posibilidades inimagináveis. Mas 

não apenas isso. Acontece que essas imagens perseguem o maravilhoso, o belo, o 

sublime, o drama e a vida emocional. Os poetas e literários, os cinegrafistas e 

documentaristas, os jornalistas esportivos e narradores sabem que para se contar de um 

jogo ou discorrer sobre um feito, é necessário mais do que fatos ou dados objetivos, 

pragmáticos, cindidos. Há que se ter imagens poéticas, contidas nos detalhes cotidianos. 

Ao busca-las, têm a possibilidade de transportar o leitor ou espectador para a 

participação efetiva. Nelson Rodrigues já era um consagrado dramaturgo e contista 

quando se propôs a atuar como cronista esportivo. Sabe falar do que importa nos 

resultados de um jogo:”Eu me daría por satisfeito se, em vez de um, fosse meio a zero” 

(2007: 279). 

 

E é sobre o jogo do Brasil e da Áustria, na copa de 1958, que ele homenageia o goleiro 

Gilmar: 

 

“Eu confesso que sempre o achei cinematográfico. E, de 

fato, Gilmar não gosta muito das defesas simples. Estiliza 

qualquer intervenção e, nisto, é bem brasileiro. O futebol 

brasileiro é enfeitado como um índio de carnaval. Restava 

saber se no mundial, assim acrobático e assim alado, ia dar 

ao escrete a cobertura necessária.” (RODRIGUES, 2007: 

393) 

 

Os Goleiros rodriguinianos são cinematográficos, acrobáticos, “sílfides incorpóreas” 

(2007: 473). Faltam adjetivos para os saltos salvadores e heróicos. Observemos as 

meninas diante dos fios de elástico nas alturas. É o homem capaz de voar. Pois “se todo 

time assombra, mas o goleiro falha, não há vitória possível”. (2007: 393.) 
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“E, então, com seu maravilhoso instinto de arqueiro, 

antecipou-se à bola. Quando ela chegou e ia entrando, o 

homem estava lá. O salto que deu foi algo de plástico, de 

acrobático, de alado.” (2007: 394). 

 

Defesa de Felipe Guimarães Marco, 2011. 

 

No filme onde Mauro é protagonista, depois de uma sequência de defesas de um goleiro 

negro em um campeonato de bairro, sem ar, ele anuncia: “E de repente descobri o que 

eu quería ser: negro e volador”. (HAMBURGER, 2006) 

 

A inferência do goleiro pode ser contada por ele mesmo, guarda-redes em pessoa: 

 

“Antes me apresento. Prazer, goleiro! Sou aquele que 

antes começa e por último vai. Aquele que orienta, que 

cobra, que auxilia, que entende, que garante, que se 

dedica, que se fere, que encanta, que falha, que compõe. 

Aquele com a arte de proteger uma meta e ainda de poder 

contribuir para atingir o objetivo do coletivo. O goleiro 

vem a ser um personagem forte, pois o processo que este 

sofre para compor o grupo muitas vezes exige do 

indivíduo um caráter íntegro. Se ele não se dispor em 

desempenhar a função pela falta de alguém para esta, ele é 

motivado extrinsecamente para o cargo por não apresentar 

habilidades suficientes para se manter dentre aqueles que 

realizam a arte de dominar o globo com membros 

inferiores. Ele quer participar, ele quer contribuir, quer ser 
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valorizado, porém apesar da boa moral elucidada, vem a 

ser aquele quebra galho que nunca é entendido. Valorizado 

será quando elaborar milagres, práticas dignas de circo, 

sendo esteticamente belas. (...) Ser goleiro é transcendente, 

é incrível barrar um ataque em que sua equipe toda já se 

declarava vencida, em que já não havia mais o que fazer, 

apenas esperar passar do guarda redes. E então, este 

executa algo inimaginável, com ampla ocupação de espaço 

em seu território soberano, com magnífico tempo de 

reação, belos tempos e técnica de movimento. Transcende 

porque intervêm em uma realização transcendente de outro 

indivíduo, tornando-o o imbatível. (depoimento de Felipe 

Guimarães Marco, goleiro e pesquisador da EEFE-USP) 

 

O menino que fecha o cenho, fecha o castelo, a lareira, a casa-forte, o gol. “Defende 

tudo, até pensamento” (RODRIGUES, 2007: 393). Que usa as mãos como guia, 

instrumentaliza as luvas vermelhas, principal ferramenta em um jogo de pernas. O 

menino quieto que se entoca. Caça passarinhos, silencia procurando ninhos. Espreita. 

Não se trata de um movimento atual, mas de uma atualização do movimento. 

 

Geist (2010: 121) identificando curiosas habilidades atléticas de nossa fisiología 

motora, cita um exemplo: 

 

“somos os únicos mamíferos que podem permanecer em 

pé, equilibrando-se em apenas uma perna. Muitos pássaros 

o fazem, mas nenhum mamífero, com exceção de nós. E 

qual seria a vantagem? Essa habilidade é historicamente 

crucial na espreita da presa. Não poderíamos espreitar a 

não ser que podendo congelar em meio-passo, 

equilibrando-nos em uma perna, quando quer que a presa 

erga sua cabeça para olhar.” 

 

Para realizar a façanha, quietude e silêncio. Porque perder a presa é perder força, o 

status, o poder, e eventualmente, a vida. O menino se apruma, ereto: é defesa e ataque. 

Pronto para o salto, como o goleiro, é capaz de voar. Ele sozinho, pode decidir o destino 

de um mundo inteiro. Do contrário, frustração, decepção, erro, solidão, falha. Não pegar 

o pássaro ou a bola que bate na rede: Faz parte da vida e está contido no brincar. 
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Oficina de desmanchar a natureza21 

 

 

Gandhy Piorski 

Renata Meirelles 

 

Este artigo é resultado de um encontro entre dois pesquisadores que têm em comum o 

hábito de se encantar com o brinquedo feito e re-feito por crianças de diferentes regiões 

brasileiras. Pesquisadores que não se aquietam em laboratórios ou salas fechadas e saem 

à caça de cidades, vilas ou comunidades desse país onde haja crianças se utilizando da 

natureza como matéria essencial do brincar e deixando evidências de que o construir o  

brinquedo lhe serve como "oficina de desmanchar a natureza". 

 

Gandhy Piorski é maranhense e vive atualmente no Ceará conhecendo o universo do 

brincar em comunidades tradicionais sertanejas e caiçaras. Hoje escreve e sistematiza o 

resultado destas pesquisas. 

 

Renata Meirelles é paulista e vive em São Paulo e depois de muito percorrer a geografia 

de brinquedos e brincadeiras em pesquisas pelo Brasil, mas especialmente na Região 

Amazônica; organizou seus registros afim de difundi-los por meio de filmes de curta 

metragem, tese de mestrado, livro, exposições, site, oficinas, cursos e palestras.   

 

Atualmente ambos planejam reunir seus esforços para produzir em conjunto textos e 

filmes que retratem o fazer a criança. O presente artigo inaugura, assim, esse caminho. 

 

Entre tantas possibilidades de relatar as experiências dessa aproximação com a criança, 

o brinquedo feito pelos próprios meninos foi escolhido para celebrar essa comunhão de 

olhares.  

 

Meninos e meninas em cantos diversos do Brasil confeccionando seus  barcos, carros, 

boizinhos, pipas, baladeiras, piões, bonecas, casinhas ... põem em evidência um espaço 

imaginal situado antes da cultura, que não se encerra nas sólidas formas do brinquedo. 

As crianças ao construir seus brinquedos estão desfazendo as formas apresentadas no 

mundo. O mundo material é apenas um suporte para um trabalho prodigioso de 

prospecção iniciado pela imaginação do brincar. A imaginação material (Bachelard, 

2005) no brincar da criança cria ramos, enlaça o mundo e cosmiciza sua ordem social e 

material. Brincar na natureza, decompondo suas formas e materiais, é um exercício de 

orbitar muito próximo aos símbolos cosmogônicos, às histórias primeiras, aos mitos 

criacionais. Imaginação do brincar é imaginação criadora. 

                                                           
21 PIORSKI Gandhy ; MEIRELLES, Renata . Oficina de Desmanchar a Natureza. In: Janaína Sanches; Rogério de 

Almeida; Soraia Chung Saura. (Org.). Interculturalidade, Museu e Educação. 1ºed.São Paulo: Laços, 2013, v. , p. 

113-124. 
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O culturalismo ingenuamente põe o brincar como iniciador da criança na cultura, ou na 

melhor das hipóteses apresenta-a como produtora de cultura decodificando e 

reelaborando o que está posto. No entanto, uma dimensão anterior é esquecida. O 

mundos imaginallis (Jambert, 2007) do brincar traduz uma meta-cultura da criança. Um 

campo vasto de experiências é vivido pela criança em impressões de totalidade, em 

práticas de terreiro e quintal de pura subversão e sublimação da cultura. Não podemos 

querer reduzir o anseio imaginário primordial de um menino que rouba a brasa do fogão 

à lenha para atiçar experiências ígneas a uma imitação do adulto, a uma cópia de suas 

práticas. Não podemos resumir este açoite vigoroso da imaginação que quer transgredir 

acompanhada do gênio do fogo, que quer viver os sonhos de Prometeu, a uma pueril 

intenção de estar apenas curioso com as práticas da cozinha. A cultura ameaça, impõe o 

tabu: se brincar com fogo apanha. O castigo estabelece o limite, mas a imaginação 

material é de natureza cósmica, é de origem longínqua, quer a quintessência do fogo, da 

vida material. Quer seu psiquismo, seu intento criativo. Assim empurra o menino para o 

primordial e eterno roubo do fogo. O faz ser artífice de experiências da transgressão, do 

medo, da descoberta das sombras que assombram, da noite dos espectros, dos sustos. 

Todas as formas de brincadeiras de sustos inventadas pelos meninos são regidas pelo 

sonho de Prometeu, são de uma psicologia ígnea. 

 

Assim também seremos rasos se acreditarmos que o menino na busca de materiais para 

fazer boizinhos e vaqueiros de brincar, que vai na carcaça do boi, calcinada pelo sol do 

sertão, está apenas imitando a cultura do pai vaqueiro. Há um desejo de anatomia, de 

profundidade, de entranhamento material natural à imaginação. Uma engenharia 

psíquica que deseja o oculto, o dentro, a substância mais funda da matéria. Um brincar 

das entranhas. O que buscam as crianças, como diria Manoel de Barros, é o osso do 

mundo. A imaginação material no brincar se interessa pelas essencialidade da matéria. 

Para tanto irracionaliza a vida. Desconfigura o posto, o real, para uma dimensão de 

irracionalidade cheia de significados cósmicos.  

 

Quantos brinquedos das entranhas de animais e de vegetais. Quantas lições a 

imaginação já nos deu dos anseios de anatomia e substancialidade na criança. Quantos 

brinquedos a imaginação ainda arrebentará para conhecermos os valores do 

arrombamento (Bachelard, 2005), suas virtudes espirituais, suas necessidades do oculto, 

seu comportamento gnóstico (Durand 2003). Mas a psicologia prefere o rótulo da 

hiperatividade ou do déficit de atenção para o menino sonhador dos mistérios do dentro. 

A educação prefere especializar-se nos modos disfarçados do controle sem conhecer os 

anseios do imaginal que povoam, inundam, transbordam na alma da criança.  

 

Mais inocentes seremos se ao ler o brincar vermos apenas herança de práticas lúdicas, 

transmissão oral, reelaboração de conteúdos tradicionais quando meninos em turba 

correm com os cabelos ao vento para o campo de lançamento de pipas. Quando no 

enrolar da linha do carretel já sentem o frio na barriga de uma imaginação que habita as 

plagas celestes, os ventos em céu aberto, as alturas da cúpula azul. Quando antes, com 

pensamentos de passarinhos, afinam seus talos de buriti ou pindoba para construir os 

esqueletos do brinquedo voador, já sentem o flanar de suas manobras delicadas e 

rápidas que reverberam na distância da pipa afundada no azul. Que maravilha para um 
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menino imaginar seu brinquedo voador! Uma psicologia das asas mais largas habita já a 

construção do brincar, a artesania airada de tecnologia dos amarros. Todos os valores do 

vôo (Bachelard 2005) se organizam nas imagens do brincar dos ventos, sublimam 

estados de transcendência social, gravidade cultural, enquadramento escolar. Gasear 

aulas para empinar pipas é das mais vigorosas lições de sublimação no brincar.        

 

Criam vida a objetos desinteressantes e, em futuro breve, os deixam retornar a ser 

objetos desinteressantes e sem vida assim que o vigor do brincar se esvai. Criam, 

usufruem e abandonam as suas criações incluindo, dessa forma, o próprio criar como 

parte fundamental do brincar. Construir e brincar têm a mesma essência. A imaginação 

na criança reluz com intensa nitidez os valores do antropocosmo (Durand, 2003). 

Confia na vida, entende seu destino, reconhece o tempo individual, o tempo local. Faz 

com que a criança interaja com a matéria do brincar entendendo, como diria Paracelso, 

“que o ano de uma rosa não dure mais do que meio verão”. A imaginação material na 

criança integra-a a uma cosmovisão, a visão do homem tradicional. Inconscientemente, 

no brincar, lhe descortina uma temporalidade do destino, “o destino real que especifica 

o ser de cada fenômeno, que o “numeniza” de alguma maneira” ( Durand, 2003). 

 

Em comunidades diversas da Amazônia, por exemplo, é comum encontrar, largados ao 

chão, brinquedos feitos com paus, folhas e sementes que perderam sua vida útil no 

encerrar do brincar. Os brinquedos voltam a ser floresta pois um dia renascerão 

novamente como brinquedos pelas mãos da criança. A imaginação material no brincar 

crê na vida. Na morte de um tempo e renascimento de outro. Especialmente nas crianças 

de comunidades tradicionais isto é mais nítido. Estas tratam com toda simplicidade o 

fato da temporada dos brinquedos do vento ter ido e agora ser o tempo do brinquedo de 

se enfeitar com todas as pétalas que brotarem na estação das flores. De fazer unhas de 

pétalas coloridas. De fazer brincos de cervejas (João Amado, 2004), ou se colorir com 

urucum.  

 

Sabendo fazer a criança se isenta da 

necessidade de acumular os objetos 

produzidos. O brinquedo não precisa ser 

um representante da finitude, sendo 

guardado e acumulado, na tentativa de 

burlar a mortalidade com o imortalidade 

dos objetos, acumulando assim a 

existência. As lições da finitude, as 

alegrias da morte são ensinadas no 

construir para brincar, no pesquisar, no 

discernir dos materiais, no observar dos 

frutos, na escassez de material quando uma estação se foi. No entendimento de que tudo 

tem uma origem e um fim. Uma imaginação de ciclos. Diferente dos materiais 

científicos que alienam o tato de uma imaginação de origem, que iludem o olhar com 

uma fantasia de infinitude e perfeição limitante da realidade, como numa boneca de 

expressões “perfeitas”.  
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Brinquedos feitos por mãos que saberão refazê-los têm vida útil dentro do espaço de 

uma única brincadeira, depois, voltam ao seu estado original de objetos concluindo, 

assim, seu ciclo natural.  

 

Os brinquedos permanecem apenas na experiência vivida, nos gestos de brincar do 

momento presente, não criam futuro e não estabelecem amarras ao passado. É fruto de 

um processo que será reiniciado a cada novo desejo da criança. A dificuldade manual de 

confecção não implica na valorização do objeto, ao ponto de retê-lo consigo para um 

tempo futuro, em que haja a necessidade de reutilizá-lo, pelo contrário, quanto maior o 

desafio da confecção, maior atração terá a própria confecção. 

 

Assim a criança movida pela imaginação ama o embate com o mundo. Alimenta-se de 

desmanchar o mundo, de dominar o mundo. Um menino construtor é um menino de brio 

imaginário. Uma criança imunda de chão, de lama, cansada de uma tarde de escavações 

e construção de muros e pontes transparece satisfação, reflete um cansaço preenchido, 

um corpo confortado pela exaustão, alimentado das imagens do embate com a matéria, 

da vitória sobre a dureza do mundo. As limitações do corpo perante a construção pouco 

importam na volúpia imaginária. A criança é empurrada, é atirada ao desejo duelar, de 

construir, de proliferar soluções. Um menino de imaginação material forte enfrenta um 

prego com os dentes para arrancá-lo da madeira. Os mais pequenos irritam-se, zangam-

se, frustram-se aprendendo valores do respeito perante o poder, a brutalidade do mundo. 

Aprendem os limites de sua força, desenvolvem a observação, a astúcia para uma saída 

sobre a dificuldade. Brinquedos da vontade inspiram o fabricar. Alçam a imaginação às 

imagens primitivas da luta e da superação. Ciam sustos no barulho do martelo, no grito 

dos materiais (Bachelard, 2005), no corte e no magoar de uma pancada. Para os mais 

pequeninos monstros moram no grito da matéria, no impacto dos materiais. 

 

Em um filme de curta metragem22 sobre brincadeiras de uma comunidade quilombola 

no Estado do Espírito Santo, esse fabricar, esse duelo da imaginação material é captado. 

 

Em um trecho desse filme meninos em 

jogo constante com o domínio da 

matéria, lutam com pesados pedaços de 

madeira largados ao tempo, com algumas 

sobras de barras de ferro e velhos 

chinelos de dedo, reunidos na produção 

de seus carros e caminhões.  

 

A personalidade das mãos desses 

meninos moldam a forma desejada, seja 

pelo exercício com a madeira, com o ferro, com o arame ou com a borracha. Cada um 

desses materiais irá imprimir nessas crianças uma experiência imagética distinta. 

Experiência essa que transcende o artefato em si, e estabelece um diálogo com os 

símbolos essenciais do homem.   

                                                           
22 "Disque Quilombola" dirigido por David Reeks. 
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O chão ainda úmido das chuvas é 

palco cúmplice desse fazer. Mistura-se 

aos materiais, umedecendo a 

construção e a própria infância. Um 

chão ativo, que chega a ter vida 

própria, que se alegra em poder 

suportar a força aplicada aos materiais 

nessa oficina a céu aberto e, ainda, 

agradece oferecendo buracos alagados, 

excelentes motivos para brincar com 

os carros recém criados. Um chão 

criativo sem monotonias e esterilidades, ao contrário, provocador, desafiador e 

brincalhão. Chão fértil para o menino que planta ali sua necessidade de crescer forte de 

si mesmo. Inclusive, todo chão vivo cria um brincar de paisagens solenes, ornamenta e 

dá rumo às imprevisões típicas das brincadeiras. Amplia, ao mesmo tempo que dá 

margem, às ousadias necessárias desse ser criança. Aliás, criança é grande sabedora de 

chão, não perde a chance de encontrar as coisas sem importância e de apalpar as 

intimidades da terra. Faz do chão seu espaço de alargamento. Chão adulterado (ou será 

"adultizado") demais cria encolhimentos e pouco horizonte na criança.  

 

Os únicos martelo e facão disponíveis os construtores de carros, foram arrancados às 

escondidas das caixas de ferramentas dos pais (não por se configurarem como objetos 

perigosos às crianças, mas ao contrário, pelo seu valor de uso e a possibilidade de não 

retornarem). Eles definem o tamanho do esforço do trabalho conforme sua eficiência. 

Esses instrumentos que permitem o processo, mais do que o produto, são companheiros 

fiéis das mãos e ampliam a magnitude do imaginário. Criança de maneira geral, pede 

por instrumentos reais que lhe permita expor-se ao mundo. Não lhe basta os leves, 

pouco cortantes ou aqueles que não oferecem perigo algum. Perigo é parte do ousado, 

do inusitado, da exploração e investigação espontânea que não sabe no que vai dar. 

Plastificar e arredondar demais os perigos da criança é opção pouco criativa. 

 

Os meninos dialogam com o gesto do 

ferreiro, com a ressonância imagética 

da forja no tilintar do martelo 

desentortando o cabo de ferro que 

servirá de eixo das rodas. Perpetuam 

o símbolo sem conhecê-lo 

previamente, como se sentissem 

saudades de algo que nunca viram. 

Relembram e revivem os 

movimentos ancestrais ancorados em 

seus corpos. 

 

Ao término da brincadeira termina ali o objeto brinquedo, deixando claro que este se 

presta como recurso material do processo, um encaminhamento para uma busca pessoal 

que dê sentido existencial. Esse é o alvo, o ponto fundamental capaz de alcançar a 
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relação viva com as coisas. E esta viva relação habita nas imagens. O intento do brincar 

é ampliar o campo imaginal. Nutrir as imagens com mais imagens. Regenerar, 

reorganizar, vivificar as experiências da imaginação formal (Bachelard, 2003), do 

mundo das formas, do já visto, em experiências “escavadas no ser” (Eunice, 2007) da 

imaginação material, que enleva aos profundos campos do sonhar humano as 

impressões da superfície formal, das águas rasas do mundo, da cultura.  

O medo na infância é um sinal vivo do poder imaginador, da imaginação criadora. A 

criança conhece bem os mergulhos imaginários e os campos assustadores das imagens 

do desconhecido. Interpreta tudo com vida, pois é inunda de vida imaginária. É a 

própria criança que oferece vida para o objeto brinquedo, e que decide quando tirá-la, 

assumindo assim, a autonomia de sua própria busca. De sua necessidade de imagens, de 

seu contato com aquele reino da natureza desvendado por Bachelard, o reino imaginal. 

Mais do que o reino animal, mineral ou vegetal, o estado criança, a anima erê, o núcleo 

de infância (Jung,1999), habita a tudo, sonda os outros todos reinos com a ciência do 

reino imaginal.   

 

Por entre os brinquedos, no plano do não visível, encontramos estruturas do imaginário, 

geradoras de expressões, atos e pensamentos que tiveram sua origem num centro de 

humanidade incrustado em nós, e que as crianças conservaram os gestos. São atividades 

que em primeiro momento não estão tentando marcar território geográfico ou histórico 

(e até o fazem), mas antes, veiculam um simbolismo ligado a esquemas afetivos 

primevos no ser humano. São uma delicada e etérea fruição estética que bem cuidada, 

alimentada e silenciosamente desperta como o olvidar do ornitólogo e o olhar do 

investigador de gemas, desdobra-se em consciência de totalidade, em valores de 

inteireza, em harmonia do pensar, em crescimento plasmado de grande humanidade.   

 

Em um outro filme de curta metragem23 realizado durante um projeto de pesquisa de 

brincadeiras na região Amazônica (www.projetobira.com), capturou-se imagens de 

meninos na sua produção de piões. 

 

O filme se inicia com três protagonistas em seus passos firmes adentrando a floresta à 

caça da madeira ideal para a confecção de seus piões. Descalços e com um grande facão 

na mão carregam o semblante do 

guerreiro, do caçador de si 

mesmo. 

Têm o foco preciso no que 

procuram e, por maior que seja a 

variedade de árvores disponível 

nesse “quintal floresta”, os 

meninos não descansam até 

encontrarem a matéria prima 

ideal para seus piões: a madeira 

de abiorana. 

 

                                                           
23 "Bambeia" dirigido por Renata Meirelles e David Reeks 

http://www.projetobira.com/


RENATA MEIRELLES DIAS DE CARVALHO  
 

48 

Com fortes golpes de facão imprimem seus desejos frente a resistência da madeira. 

Retiram um o tronco ainda novo e fino do "pau de abiorana". Com a matéria prima em 

mãos e os olhos fixados no interior do tronco, exclamam seu encantamento de 

descoberta do belo: "Bonita essa, tá amarelinha, rodeada, vai dar um pião bem bonito!". 

"A criança enxerga grande, a criança enxerga belo" (Bachelard, 2001) porém, ultrapassa 

as fronteiras do produto e não visa a finalização estética como fim, quer sim a essência 

do símbolo.  

 

Carregados de vitória pela conquista da madeira, caminham de volta trazendo nos 

ombros o tronco ainda verde e sólido a ser esculpido por golpes, agora mais finos e 

precisos, de seus facões. A beira do rio sentam circulados por olhos de outras crianças 

ávidas em aprender o ofício de fazedor de pião. O olhar é silencioso, respeitoso e 

aprendiz. Quem ainda não detêm as técnicas dos facões apenas observa atenciosamente 

os ritmos das batidas incorporando, pelo olhar, a sabedoria do fazer. Os olhos aprendem 

antes, as mãos vêm depois. Um 

silêncio necessário, afinal, para 

conquistar o saber fazer, palavra 

dita não dá conta. 

 

Cena comum é ver crianças 

ladeando outras como se o nada 

estivesse lhe acompanhando. É 

justamente desse nada que 

emergem os alargamentos do ser.  

Invisíveis, sem se fazer notar, 

perambulam ao redor da ação se 

alimentando dos gestos de quem faz. Um alimento que lhe servirá em outros tempos, no 

tempo do seu ser.  Essa comunicação de via silenciosa engorda o vigor da experiência, 

afinal,  

 

"o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua 

passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua 

abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre 

ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de 

paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma 

disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial." (Jorge 

Larrosa, 2001). 

 

O tronco cru agora vivo de infância, 

rodopia no chão, no banco e ... no trajeto 

longo entre a mão e o ombro do menino. 

Baila em silêncio. A câmera rente ao 

chão foca a grandeza do gesto, enaltece a 

ancestralidade desse ritual e protagoniza 

o brincar. O pião se oferece como 

instrumento do diálogo entre existências 

que se conectam através desse mesmo 
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gesto.  Reúne meninos de tempos e cantos diversos num só gesto. Daí em diante são 

variações das mesmas necessidades simbólicas.  

 

Um olhar apurado para as curvas e eixos do brinquedo são exercitados na confecção do 

pião. Pião que gire capengando deixa o menino vazio. Assim como o barco que não 

flutue, o arco que não lance longe suas flechas, etc. A funcionalidade precisa vigorar, 

isso é a sabedoria desses brinquedos feitos por meninos dotados de tempo. Seguem 

fazendo sem interromper a confecção até que consigam a resposta desejada, criando 

tempo dentro do tempo. Brinquedo feito pelas crianças tem qualidade de verdade. 

Aquela verdade verdadeira que tanto almejam as crianças e da qual são mestres. 

  

Enquanto estivermos longe da matéria orgânica da cultura infantil, esta matéria viva e 

inútil, matéria da ancestralidade, da construção da humanidade sobre si mesmo, matéria 

saturada de complexidades decompostas de uma grande floresta humana, enquanto 

estivermos neste estado, corremos o risco de engasgar e sufocar a infância. Corremos o 

risco de cair no cinismo cético de acreditar que a imaginação da criança é um detalhe a 

ser superado em prol de uma vida sabotada para a eficiência escolar. Ou de que os 

estados de imaginar podem ser nutridos em sua plenitude por imagens rijas, formatadas 

impostas e criadas pelo mundo adulto. Iludidos com a frialdade das imagens do 

entretenimento que alimentam o tédio nas crianças, jamais reconheceremos o brincar 

dos estados de intimidade psíquica, das imagens vitais do arcaísmo humano.  

 

Quanto aos sonhos de intimidade da criança poderíamos discorrer sobre inúmeras 

poesias que proliferam nas brincadeiras de casinhas. Poesias de uma semântica 

desinteressada do brincar. De uma bacia semântica (Durand, 2000) das primeiras 

habitações, íntimo, mais simples, da choupana, do escurinho protetor, da caverna, 

embaixo do lençol-casinha, da casa na árvore. Aqui as palavras nascem baixinhas, os 

ouvidos ganham uma dimensão de porta para outros mundos. A criança de maior 

sensibilidade quando sente medo primeiro tapa os ouvidos. O ouvir é de uma psicologia 

das águas, pode tocar fundo na alma da criança, é uma porta de experiências imagéticas 

capaz de causar marcas definitivas na memória da criança.  

 

Uma casinha, uma caverna no tronco da árvore desperta um brincar de mundos 

paralelos, escondidos, debaixo da terra, de seres estranhos, de vozes do cavernoso. 

Sondar esses estranhamentos é um ofício dos brinquedos de caverna e esconderijos. A 

criança ensaia um despertar para suas próprias vozes, para a altura de seus pensamentos 

diante do silêncio.  

 

Assim as crianças quando se intimam em espaços escuros, dentro do guarda roupas, 

num canto esquecido debaixo da escada, ela vive as impressões da solidão, do 

alargamento imagético em sua interioridade. Os brinquedos minúsculos, as boleias dos 

carrinhos de lata, todos são espaços de habitar, ocupar em imaginação de intimidade. A 

espacialidade material se dilata nos sonhos de criança, a imaginação material plasticiza 

a matéria e molda seu tamanho como deseja.   
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O brincar na cultura criado pela criança é uma afirmação do si-mesmo, uma afirmação 

da vida humana, e é preciso acreditar, estar sensível à experiência imaginária e criadora 

da criança, deixar a criança brincar com seu próprio derramar de imagens e poupá-la 

dos excessos de materiais artificiais e de  imagens externas,  pois estes embotam o fluir 

interior da criança, criam diques e represam um vasto mundo de imagens que o 

psiquismo já trás consigo acumulado das experiências das gerações no mundo. E este 

rio do imaginário que é coletivo, quando impedido, represado cria uma grande pressão e 

ansiedade na criança, torna seu fluir confuso, perde sua vitalidade e resseca como água 

parada por longo tempo. 
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RESUMO  

O que vemos no brincar das crianças nos remete para além do visível. Ver e perceber o 

fenômeno brincar e do jogar por meio de gestos espontâneos, potentes e belos das 

crianças, é o percurso das autoras desse texto, que a partir da experiência com crianças de 

diversas regiões do Brasil e de uma escola em uma comunidade na África do Sul, visam 

remeter ao universal e humano habitado no gesto do brincar. Baseado na fenomenologia 

do olhar e da imagem, e a partir da experiência vivida em realidades diversas, discutem 

aspectos do imaginário, da mitologia e da memória coletiva para falar do tradicional, do 

jogo e das brincadeiras infantis. Olhar a criança brincar e jogar é, para as autoras, um 

exercício de enxergar o que se configura de humano nessas genuínas atividades. 

 

Palavras- Chave: Brincar, Jogos Tradicionais, Educação, Fenomenologia da Imagem.  

 

 

                                                           
24 Este documento se encuentra en proceso de publicación. Es de circulación interna universitaria. 

mailto:renata@ludusvideos.com.br
mailto:soraiacs@usp.br
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Eu tive uma namorada que via errado.  

O que ela via não era uma garça na beira do rio.  

O que ela via era um rio na beira de uma garça.  

Ela despraticava as normas.  

Dizia que seu avesso era mais visível que um poste.  

Com ela as coisas tinham que mudar de comportamento.  

Aliás, a moça me contou uma vez que tinha  

encontros diários com suas contradições. 

Acho que essa frequência nos desencontros ajudava o seu ver obliquo.  

Falou por acréscimo que ela não contemplava as paisagens.  

Que eram as paisagens que a contemplavam.  

 

Manoel de Barros 

 

Introdução 

Olhar por dentro da infância, enxergar sua essência, vasculhar suas raízes, em um trajeto 

pela diversidade do ser humano. São essas as premissas das três autoras deste texto, que 

através de diferentes projetos e experiências, reúnem um legado semelhante sobre o 

brincar, jogos tradicionais e festas populares. 

Renata Meirelles vem há mais de 15 anos pesquisando a infância brasileira e desde 2012 

coordena o Projeto Território do Brincar25 que tem o documentário como janela para 

apresentar esse olhar. 

Soraia Chung Saura pesquisa a educação e o movimento humano a partir da perspectiva 

da Antropologia do Imaginário e da Fenomenologia da Imagem. Em sua trajetória as 

investigações incluem as manifestações populares, o lazer e as atividades físicas e 

esportivas. 

Sandra Eckschmidt é coordenadora da Escola de Educação infantil Casa Amarela e atua 

há quase 20 anos com os temas do brincar nos espaços escolares, além de ter sido 

professora convidada do Center of Creative Education da Cidade do Cabo na África do 

Sul. 

Despreocupadas com determinadas informações ou atividades específicas que 

regionalizam o brincar, o foco desse olhar em comum entre as três são os aspectos 

universais do brincar ocultos nas diferenças culturais. Qualquer que seja o lugar notou-se 

in loco que as brincadeiras trazem aspectos recorrentes e um repertório comum a tantas 

regiões. Após a análise do material na perspectiva da fenomenologia da imagem, 

pudemos perceber que as atividades desenvolvidas pelas crianças e adultos enquanto 

brincam dialogam com uma cultura humana imaginária geral – muito mais do que apenas 

                                                           
25 Um Projeto em correalização com o Instituto Alana, desenvolvido pelo documentarista David Reeks e pela 

pesquisadora Renata Meirelles. O projeto percorreu distintas regiões do Brasil documentando as produções infantis 

durante dois anos consecutivos. Para mais informações ver: www.territoriodobrincar.com.br 

http://www.territoriodobrincar.com.br/
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com as realidades regionais ou oriundas de atividades restritas à infância. Ajustam-se com 

a ancestralidade humana.26  

Olhar e registrar o que se encobre dentro dos gestos infantis nessa memória coletiva 

ancestral e arquetípica - o que nos une mais do que nos distancia - é o exercício maior 

destes estudos, que percorrem o interior do fenômeno do brincar e vasculham o que há de 

essencialmente humano, visto a partir dos gestos do brincar. 

Assim, falamos deste lugar onde o tradicional está localizado na gestualidade que nos 

mostram as crianças hoje – no aqui e no agora – com elementos arquetípicos que 

atravessam tempos e espaços diferenciados, perdurando desde épocas remotas até os dias 

atuais. Na análise dos materiais de campo percebemos que o brincar preserva elementos 

estruturantes da humanidade, dialoga livremente com as realidades locais e ainda, se 

reinventa a partir desta estrutura profunda.  

Enquanto professoras-pesquisadoras, depreendemos possibilidades de consentir que os 

gestos tradicionais surjam do movimento espontâneo do brincar da criança – este que foi 

documentado durante dois anos de pesquisa do Território do Brincar e que se esconde aos 

olhos atarefados de nossa comunidade escolar, que muitas vezes o  considera como um 

passatempo entre conteúdos mais importantes.  

Em artigo recente, discutimos este brincar livre nas aulas de educação física27 tecendo 

reflexões sobre a natureza deste brincar, sua importância,  sua viabilidade neste contexto, 

refletindo sobre qual poderia ser o papel do professor de Educação Física diante deste 

brincar. 

Especificamente na área pedagógica, existe uma tendência – ainda a ser 

superada - de considerar o brincar como um meio para se atingir 

determinados objetivos: o brincar justifica-se na dimensão escolar como 

um recurso para se apreender determinadas habilidades. Aprender a 

contar, por exemplo. Ou para a aquisição de habilidades motoras. Isso 

também é possível. Mas há uma diferença entre admitir o brincar como 

um meio para cumprir determinadas metas de aprendizagem ou de 

considera-lo como expressão máxima da criança, e assim como um fim 

em si mesmo. ((SAURA, MEIRELLES, ECKSCHMIDT, 2015, p.4) 

 

Nosso convite agora é para que, através dos diversos territórios que transitamos - 

comunidades, escolas e universidades - busquemos  um olhar que perceba a criança no 

seu brincar como “expressão máxima”, contribuindo em nossas reflexões sobre o 

tradicional existente em sua gestualidade. Esta gestualidade pode se expressar no 

encontro do educador com seu aluno, de uma mãe com seu filho ou de um grupo de 

crianças brincando na beira do mar.  

Para tanto, apresentamos uma reflexão que perpassa temas transversais porém relevantes 

na reflexão do papel do corpo e do movimento neste universo lúdico. Apontamos o olhar 

fenomenológico para os gestos contidos no brincar, nos jogos, nas manifestações 

populares, e sua importância para identificar uma cartografia de gestos. Vimos como 

                                                           
26 Ancestralidade é aqui entendida “Como o traço constitutivo de nosso processo identitário que é herdado e 

que persiste para além de nossa própria existência” (FERREIRA-SANTOS e ALMEIDA, 2012, p.60); “Uma 

estrutura profunda que não pertence a este ou aquele povo, mas à humanidade em geral, por estar situado no 

legado de seu patrimônio imaginário.” (SAURA, 2014, p.174)  
27 Publicado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. São Paulo, 2015. Dez. 29 Supl. 9:19 – 27p. 

19-27 e disponível em http://pt.slideshare.net/RBEFE/anais-do-xiii-seminrio-de-educao-fsica-escolar-rbefe-

suplemento-v-29-n-9-2015-ahead-of-print 

 

http://pt.slideshare.net/RBEFE/anais-do-xiii-seminrio-de-educao-fsica-escolar-rbefe-suplemento-v-29-n-9-2015-ahead-of-print
http://pt.slideshare.net/RBEFE/anais-do-xiii-seminrio-de-educao-fsica-escolar-rbefe-suplemento-v-29-n-9-2015-ahead-of-print
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esses gestos se relacionam aos mitos da humanidade e atualizam no corpo individual 

imagens ancestrais. E apontamos olhares para quem tem o corpo e a criança como foco de 

atuação, deixando com que as próprias ações das crianças guiem nossas reflexões. 

 

O Olhar X Perceber 

Nosso desafio é aprender a perceber por dentro do que vemos. É exercitar um olhar que 

vai vasculhar o invisível que, ao ver uma criança brincando, não se apresenta em primeira 

instância. É conseguir adentrar as imagens incorporadas nos seus gestos e ver os 

"intervalos das coisas ao invés de só olharmos para as coisas", como nos sugere Merleau-

Ponty (2011, pág.39). 

Alcançar esses fenômenos nos exige ver, viver, registrar, rever, refletir e intuir. Ou seja, 

dizer apenas "olhe as crianças a brincar" é a ponta inicial desse extenso processo, uma 

importante porta de acesso. Porém, por meio desta porta, há ainda um universo de 

imagens que não se revelam a olho nu. 

Antes de ver é preciso dar um passo atrás para aprender a ver, pois, “é verdade que o 

mundo é o que vemos e que, contudo, precisamos aprender a vê-lo.” (MERLEAU-

PONTY, 2005, pág.16).  

Teorias e conceitos pré-estabelecidos podem nos afastar de olhar como se fosse pela 

primeira vez. É em estado de encantamento súbito, assim que nos relacionamos 

diretamente com o sensível habitado no brincar.  

Compreendemos a criança a partir dela mesma, e isso significa assumir o imprevisível e o 

inusitado. Significa estar desapegado das perguntas, afastado dos pré-roteiros ou das listas 

de repertórios. É deixar ser guiado pelo desejo das crianças em uma mútua confiança de 

seguir juntos por um caminho que não sabemos aonde vai dar. Partimos da ideia de que 

toda criança brinca e é preciso ser aprendizes das crianças.  

Iniciada a brincadeira, confiamos na intencionalidade de cada gesto, de cada busca, de 

cada detalhe expresso por elas. Nada nos escapa, e acreditamos fielmente que tudo o que 

acontecer é digno de ser olhado com profundidade. Enquanto houver, por exemplo, 

crianças das mais diversas realidades, cavando a terra em busca de restos da natureza, ou 

crianças com braços erguidos fazendo voar folhas e flores ao vento, iremos assumir que 

se trata de uma expressão fiel da infância e que de lá certamente poderá descortinar uma 

compreensão digna das suas ações. O desejo das crianças em conexão com sua memória 

coletiva, guia seus movimentos, que desta forma, conduzem-se ao encontro dos gestos 

tradicionais, localizados em brincadeiras universais e seculares. Há uma raiz coletiva, 

expressa em coloridos culturais, que justificam a recorrência e a intencionalidade desses 

gestos. 

Em uma atitude de agachamento28 e comunicação olho no olho, a intenção é nos 

colocarmos lado a lado da criança, anulando hierarquias autoritárias vindas primeiro pelo 

mero tamanho físico de um adulto, representação de sua suposta superioridade em relação 

aos saberes infantil. O movimento é oposto: é de aproximação do olhar, em foco e 

intenção, vendo por meio da lente própria das crianças. Olhar em estado de devaneio, 

onde a consciência possa relaxar o suficiente para assegurar que o subjetivo esteja 

envolvido. Recorrer ao mais brando estado de presença e estar aberto ao inesperado, 

                                                           
28 “A diferença está em ouvir as crianças e acolhê-las em seus pontos de vista – algo aparentemente 

despojado, quase ingênuo; chamo a isso um tipo de atitude de ‘agachamento’, de modo a ir perto do chão 

onde a criança habita. (MARCONDES MACHADO, 2010, p. 12)  
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inusitado, a ponto de poder assumir e reconhecer nosso despreparo para, de repente, ver o 

que foi visto.  

Wim Wenders diz de um olhar sem opiniões, sem conclusões, sem 

explicações. De um olhar que simplesmente olha. E isso, talvez, seja o 

que perdemos. É como se tudo que vemos não fosse outra coisa senão o 

lugar sobre o qual projetamos nossa opinião, nosso saber e nosso poder, 

nossa arrogância, nossas palavras e nossas ideias, nossas conclusões. É 

como se fôssemos capazes de olhares conclusivos, de imagens 

conclusivas. É como se nos desse a ver tudo coberto de explicações. E 

do que se trata no cinema, diz Wenders, é de produzir um olhar limpo, 

um olhar purificado, um olhar quiçá, silencioso. (LAROSSA, 

TEIXEIRA, LOPES, 2006, pág.16)   

 

É deste olhar que partimos a perceber e a significar o percebido pela constelação de 

imagens que reaparecem sem razão lógica.  

 

Gestos espontâneos, potentes e belos 

Cada criança traz, ao nascer, a integralidade 

 dos meios  de que a humanidade dispõe 

 desde toda a eternidade  

para definir as suas relações com o mundo.  

A criança pequena constitui o fundo universal  

infinitamente mais rico que aquele de que cada  

sociedade particular dispõe.  

Lévi-Strauss  

 

Ainda dentro do escopo da questão metodológica de olhar as crianças da maneira como 

acima exposto, optamos por caminhar entre meninos e meninas que têm disponível a seu 

favor o tempo, o espaço, a natureza e a autonomia do fazer. O desafio primordial é de 

captar o espontâneo das crianças como expressão de sua potência. O que há de forte no 

interior de cada um revela-se sem esbarrar em lógicas exatas. E o que ficou mais 

preponderante na análise dos materiais foi o gesto.  

Este brincar espontâneo acontece usualmente quando a criança encontra tempo, espaço e 

materiais para tal. É o uso livre e não arbitrário do seu próprio fazer. Uma escuta interna 

que propicia expressões genuínas de ser.  

Escolas e instituições ainda encontram dificuldade para assumir o espontâneo como 

construtivo, formador e um primordial espaço de escuta de si e do outro. A necessidade 

de planejar atividades  e propor conteúdos ainda segue à frente e encobre gestos e 

expressões que vem de dentro para fora. Sem espaços livres e autônomos, crianças 

crescem afastadas de seus desejos, aprendendo que escutar o que estão lhe dizendo ou 

propondo, vem antes de uma escuta interna e, assim, crescem distraídas de quem são. 

Filósofos como Leibniz, Heidegger e Espinosa relacionam espontaneidade à noção de 

liberdade. De fato, o gesto espontâneo parece apresentar-se em caráter pré racionalizante, 

qual seja, antes de uma elaboração conceitual. Mas nos indagamos frequentemente, 
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porque estes gestos espontâneos repetem-se indefinidamente, independentemente do local 

onde estão inseridos? 

Nestas recorrências, encontramos algo anterior à tradicional dicotomia natureza-cultura. 

Localizamos um gesto que é precedente à cultura, mas próprio do humano. Lembramo-

nos do primeiro registro encontrado da brincadeira de pião, tradicional brinquedo infantil 

que gira sobre si mesmo: Uma pintura grega retrata o movimento corporal de um garoto 

jogando pião na idade antiga. A imagem do seu gesto é a mesma realizada por meninos 

ainda hoje, seja no interior da floresta amazônica, nas praias nordestinas, entre indígenas 

xinguanos, nas escolas ou nas periferias de centros urbanos.29 

Durand, inspirado em Merleau-Ponty, considera que “o corpo inteiro colabora na 

constituição da imagem”, e que há “estreita concomitância entre os gestos do corpo, os 

centros nervosos e as representações simbólicas”. (DURAND, 2002, pág. 60) Nesta 

perspectiva antropológica, considera-se a linguagem do corpo também como uma 

linguagem simbólica, qual seja, de geração de sentido para a existência humana, por isso 

talvez a insistência existencial em realizar determinados gestos. 

É o "texto do mundo exterior" (MERLEAU-PONTY, 2011, pág. 31) captado e 

reconhecido pela estrutura corporal criando um diálogo com o interior para chegar no 

"texto original", em um processo de integração "não recopiado, mas constituído" 

(MERLEAU-PONTY, 2011, pag. 31).  

O brincar coloca em experiência vivida aspectos míticos, metafóricos, subjetivos e 

inconscientes, corporificando o que está armazenado na memória coletiva humana. O 

gesto se articula com esta memória muito profunda, uma "arqui-memória", que temos, 

mas nem sabemos que temos.  

Em diferentes jogos tradicionais e no brincar infantil há toda uma cartografia de 

diferentes gestos, para diferentes provocações. Mais delicados, mais fortes, mais 

expansivos ou introspectivos. Na categoria dos ascensionais, os movimentos 

desafiadores. Subidas, conquistas de árvores, velocidade, guerra de pipas, aviões, 

provocações do fogo, entusiasmo, competição. Revelam um animus assertivo, bem 

apurado, repleto de garra e vontade. Já em seu contraponto, os gestos de intimidade e 

aconchego. O exercício da minúcia, o olhar para o microcosmo, as relações dialógicas e 

integrativas. Gestos do aconchego, do pequeno, do contido, do contemplativo e do 

analítico. Junto com as gestualidades, descortinam-se fenômenos mitológicos, arquétipos 

humanos: do construtor, do inventor, do guerreiro, do caçador, de grandes navegadores. 

As gestualidades buscam este diálogo com o mais humano e remoto do homem. Buscam 

ritmo, buscam beleza estética e potência máxima.  

Seja pelo gesto ou pela ausência dele, pela expressão silenciosa, pelos 

olhos astutos e vorazes, pelas imagens simbólicas e poéticas, a criança 

revela a universalidade de intenções recorrentes que podem ser 

compreendidas como espelhamentos do ser humano no geral, e não 

apenas do período da infância. O desafio está em como acessar o 

fenômeno do brincar, sem o restringir ao universo cultural - e muito 

menos educacional. (SAURA, MEIRELLES, ECKSCHMIDT, 2015, 

p.21) 

 

                                                           
29 Para imagens dessa brincadeira, na floresta e na cidade, ver o documentário “Bambeia” (Meirelles e Reeks, 

2004) disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B5LNk3Xlrs0 e “Pião de Tampinha de Detergente” 

(Meirelles e Reeks, 2005) disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-5FXGlbJ2UQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B5LNk3Xlrs0
https://www.youtube.com/watch?v=-5FXGlbJ2UQ
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Ao mesmo tempo, estes gestos revelam potencialidades e desejos inerentes àquela 

criança. Muito nos contam de uma personalidade e de uma potência. Das necessidades 

individuais de uma criança, de seus desejos, e para que vieram ao mundo.  

Notou-se também que a produção da beleza pode ser revelada no ato espontâneo. Como 

no esporte, não basta aprender determinadas jogadas ou movimentos. É preciso executá-

los com primor e beleza. Gestos livres perseguem uma harmonia, um ritmo, uma 

coerência. Buscam superações em comunhão com o belo, reunindo empenho com leveza, 

atos heróicos com delicadeza. Como um pote utilitário confeccionado pelas mãos de 

nossos ancestrais, que não teria serventia se não fosse tão útil quanto belo, o brincar e o 

jogo podem alcançar essa mesma premissa. 

Assim o gesto pode estar associado a esta busca de uma perfeição técnica, ética, e 

estética. Simbolicamente, refere-se a uma organização de mundo. E nesta organização, a 

criança e seu repertório imagético, busca a conciliação do bom, do belo e do justo. Ela 

mesma tem dificuldade de separar estes conceitos. Para ela, ética e estética não estão 

dissociadas pois sua memória humana revela que se algo é belo, certamente é bom e 

justo. 

 

O tradicional, o jogo, a festa 

 

Em manifestações populares essas relações são experimentadas por cada participante e 

também por quem assiste. Mas especialmente pelas crianças, que inseridas neste 

contexto, tem liberdade de inserção, circulação e experimentação – uma abertura para os 

gestos tradicionais que estão dentro de uma estrutura do brincar. Por meio da mão forte e 

condutora dos mestres, todos têm a oportunidade, muito além do participar da narrativa, o 

de assistir e de produzir imagens não estáticas que unem movimento, cor, música, tambor, 

fitas, brilhos, bonecos, máscaras e penas – entre outros elementos. Dançarinos e 

tocadores, todo o mundo fervilha. Ao mesmo tempo, tudo o que nos leva a essa alegria 

contagiante, também nos deixa menos alegres, são fugas no escuro, sons de outros 

mundos, visões de máscaras terríveis que amplificam vozes internas, ameaça da morte 

que permeia a narrativa, medo da terra que treme com o estrondo de muitos pandeirões, 

encantados de outros tempos entre nós – respeito, temor e beleza.    

Essas imagens dizem respeito a todos nós, enquanto humanos. Elas encantam, 

assombram, amedrontam, maravilham no seu conjunto. Um exercício de beleza, unindo 

elementos reais e fantásticos, religação e reflexão com e sobre o mundo. Com elas e por 

causa delas, o aprendiz pode ter um contato ancestral com o seu entorno, este contato pré 

racionalizante de uma formação que se processa na vivência, na experiência corpórea. O 

conhecimento é transmitido de maneira alegre, dinâmica, útil, não de maneira estagnada 

como em tantos locais estamos expostos. Os gestos de cada personagem e cada função 

são reproduzidos pelas crianças, que vão se apropriando deles com o passar do tempo e 

imprimindo uma identidade própria, só sua: a criação. Na prática universal que é a 

educação, esta formação nada mais é do que um processo hereditário e iniciático intenso, 

onde se transita de um momento a outro de desenvolvimento, sendo o mestre em primeira 

instância o condutor, mediador disto que se revela como conhecer-se em forma e 

potência.  

Assim, por meio das inúmeras possibilidades de representação dentro da brincadeira, 

crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de participar como melhor lhes convier, 
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com o que mais lhes agrada – indo em direção de sua potência, qual seja, de ser quem ele 

é. 

Relações de iniciação à gestualidade tradicional - portanto arquetípicas como vimos no 

item anterior - estão presentes nas manifestações populares, nos jogos que remontam a 

tempos imemoriais e nas brincadeiras que encontramos em todo o território nacional, nas 

festas e nas atividades físicas e esportivas. Em qualquer expressão de nossa corporeidade 

podemos encontrar estes gestos, e assim, entrar em contato com a profundidade do 

humano que nos atravessa. Por exemplo, em uma brincadeira tradicional: pular corda. 

Na África do Sul, crianças da Escola Zenzeleni de Khayelitsha, em Cape Town criam 

narrativas de gestos que representam culturas e tempos diversos. Em seu diário de 

viagem, Sandra Eckschmidt, nos presenteia com esse trecho:  

Todos correm para o jardim atrás da menina com a corda na mão. 

Rapidamente, eles passam os olhos pelo terreno e procuram o melhor 

lugar para os seus pés descalços. A areia, longe dos pedregulhos e da 

grama que está cheia de coisas que pinicam o pé, parece ser o melhor 

lugar! A menina com a corda na mão mostra que tem a liderança. É ela 

que escolhe quem vai bater a corda. Escolhe duas amigas, os meninos 

protestam. Fico na dúvida se a escolha foi por amizade ou por habilidade. 

Mas assim que começam a bater corda percebo que a escolha foi por 

competência e não indicação.  Sem ninguém dizer nada, as crianças vão 

se encaixando em uma fila que se organiza paralela à corda que já está 

rodando. Nesta posição todos na fila podem observar atentamente quem 

está pulando corda. Alguns cantam, pulam no lugar, torcem e se retorcem 

de alegria pela brincadeira. Finalmente chega a hora. A criança sai da fila 

centopeia onde era um por todos e todos por um para agora sozinha, 

assumir o seu desafio. Ela tem alguns minutos para escolher se quer 

entrar na corda batendo, se quer começar com a corda parada, escolher a 

canção. O que ela não escolhe, mas já sabe, é que terá apenas uma 

chance. 

 Por que será uma chance? Como educadora eu acho que daria duas, 

talvez três... mas hoje meu exercício é olhar e quem sabe um dia 

compreender. 

Chegou a vez da Tinama e embora ela estivesse muita agitada na fila 

centopeia aproximou-se vagarosamente.  As meninas que batem corda 

olham para ela esperando pela sua escolha. Ela responde tão rápido que 

parece que foi sem pensar ou talvez eu que não saiba que esta decisão 

havia sido feita há muito tempo atrás. Ela quer entrar na corda já girando. 

Percebo pelo seu olhar que aquela corda se tornou algo muito próximo de 

um grande portal. O pezinho de Tinama alisa a areia do chão, uma vez o 

direito uma vez o esquerdo. Ela parece sentir o calor da areia. Ela olha 

para o grande portal com uma inspiração e depois para os amigos como se 

fosse a última vez. Como que hipnotizada, o seu olhar acompanha a corda 

e devagarzinho os braços vão se elevando. Então percebo que quem olha 

são pés, braços, mãos, o corpo todo.  Ela segue o ritmo da corda até as 

pontinhas dos dedos por meio de um movimento sutil e delicado 

acompanhando o ritmo da corda. Aqueles pequenos minutos pareciam ser 

uma eternidade, mas de repente ela decide entrar. Vi o impulso da decisão 

vir dos seus pés porque os braços e as mãos pareciam sonhar com a 

cadência da corda. De longe era possível antever.  Os seus pezinhos 

haviam se antecipado e como um chicote a corda bate com força sobre 

sua cabeça. Ah como ficou brava, resmunga com as meninas que estão 
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batendo corda dizendo que elas eram as grandes culpadas.  Mas sem 

demora a corda volta ao seu ritmo e o próximo da fila se coloca em 

posição. Tinama  cala sua braveza e subitamente vejo de novo aquele 

olhar com os pés, braços, mãos e coração admirando a entrada da sua 

amiga no portal das cordas que tanto quer entrar. (registro do diário de 

campo) 30 

 

Observa-se na descrição deste exemplo - uma brincadeira tão comum como a brincadeira 

de pular corda - o exercício de um olhar profundo que nos permite ver por dentro do 

brincar. Um olhar que “...nos exige a liberdade de não buscar respostas, mas nos deixar 

levar pelas ações e pelas expressões infantis, em uma atitude de aprendiz das crianças.” 

(MEIRELLES, 2015, p. 20)  

O brincar pode nos mostrar o impulso da vida. Porém, é preciso lapidar o olhar e fugir de 

explicações e interpretações fragmentadas. A percepção em uma dimensão sensível, com 

um olhar livre de rótulos e pré conceitos, mas em estado de admiração “de como se fosse 

a primeira vez” possibilita a nós educadores, pesquisadores e pais, amostras do que temos 

de mais humano. 

Simbolicamente, cordas e fios estão atrelados ao destino humano. Podem definir os 

encaminhamentos de todo um povo, como nos labirintos do Minotauro, na Odisséia. 

Interessante notar que na própria descrição da brincadeira de corda no diário de campo, 

fortes elementos relacionados à palavra “destino” irrompem na escrita: “portal”, “cruzar o 

portal”, “como se fosse a última vez”, “minutos que duram uma eternidade”, a decisão de 

entrar, de jogar-se, de arriscar-se... E diante do erro, a “morte” imediata e a substituição 

da criança. Fios, cordas e destino humano estão atrelados pois contem em si a ideia de 

dificuldade e de perigo de morte. Em diferentes culturas, os fios nos emaranham e nos 

impedem de subir. Saltar é elemento ascensional, gesto de elevação presente na 

brincadeira com corda. E o impulso vital de pular é estender-se, alçar, crescer, chegar ao 

alto mais rápido. Não ser emaranhado, desafiando a corda que pode levar a criança ao 

chão em segundos. Além disso, cordas são elementos ligadores e há inúmeras correlações 

entre “ligar” e “enfeitiçar”. “Como que hipnotizada, o seu olhar acompanha a corda e 

devagarzinho os braços vão se elevando.” Cordas e laços enlaçam, enfeitiçam. Sobretudo 

formam relações. O grande ajuntamento de crianças em torno das brincadeiras com 

cordas e seus desafios – entre eles o de nunca cair – formam grupos festivos e alegres em 

todos os períodos históricos e em todos os cantos do planeta.  

É uma brincadeira tradicional pois que atualiza no corpo elementos ancestrais, de relações 

simbólicas e imaginárias do homem desde o início dos tempos. Assim, o tradicional é 

corporificado no aqui e no agora. Os desafios são recolocados e a história da humanidade 

se atualiza inteira, numa simples brincadeira infantil, por meio de seus elementos 

corporificados no corpo a partir do gesto.  

Aos que atuam na área de Educação Física, entendemos que esse pode ser um vasto 

campo de pesquisa e atuação. Compreender e estabelecer relações com o que há por 

dentro do repertório de jogos tradicionais e do brincar livre,  criando um campo de 

percepção profunda sobre os aspectos humanos, ancestrais e imaginários dessas 

atividades, é um nobre desafio. 

                                                           
30 Registros do diário de campo de uma pesquisa sobre o brincar espontâneo das crianças da educação infantil na 

Escola Waldorf Zenzeleni (http://www.cfce.org.za/cfce/index.php/zenzeleni) na Khayelitsha, África do Sul durante o 

período de janeiro a julho de 2015. 

http://www.cfce.org.za/cfce/index.php/zenzeleni
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Permitir que as crianças sejam soberanas de si mesmas a partir dessas relações lúdicas 

que nos conectam com toda uma humanidade, em uma prática de gestos que nos contam 

de nós mesmos, já seria por si, todo um propósito de atuar nessa área.  

Sabemos que em espaços escolares, há uma distinção entre deixar as crianças usufruírem 

de momentos livres, sem intervenção de adultos e propostas, ou de apresentar um 

repertório de brincadeiras e gestos que acompanham o homem universal há muito tempo. 

Ambos reunidos e vividos com alegria, verdade e intenção de conectar os gestos de 

dentro com os de fora e vice versa, são aqui entendidos como meta para alcançar o que o 

corpo veio alcançar, dentro deste que deveria ser o espaço  de ensinar, ou seja, 

encaminhar para que se viva sua própria sina. 

 

Brincadeiras e mitos 

 

Nas pesquisas e análises das crianças brincando em horários livres nas escolas e fora 

delas, ou ainda, inseridas em contextos de manifestações populares – encontramos 

expressões, gestos e elementos simbólicos que nos remetem a imagens primárias, 

decorrentes das primeiras observações e relações do homem com a natureza. 

Essas observações originam os mitos, a palavra falada, o relato, a narração de conteúdo 

tradicional e oral que visa não apenas explicar o mundo, mas dar sentido a ele. De acordo 

com o Dicionário de la Academia Real, os mitos constituem-se por serem:  

Narração maravilhosa situada fora do tempo histórico e protagonizada 

por personagens de caráter divino e heroico. Com frequência interpreta 

a origem do mundo ou grandes acontecimentos da humanidade. 

(Dicionário de la Academia Real in ORTIZ-OSÉS, GARAGALZA, 

2005) 

 

O mito fala daquilo que nunca aconteceu, mas que sem dúvida, sempre 

está presente no fundo da consciência. (Salustio in ORTIZ-OSÉS, 

GARAGALZA, 2005) 

 

Importante ressaltar que todo o sentido de toda e qualquer mitologia é simbólico. Freud a 

caracterizava como sonho coletivo. Na perspectiva antropológica, a mitologia revela-se 

em imagens e relatos corporais ou falados.  

Junto com a linguagem, é o primeiro estado da cultura onde se enraízam 

valores e se gesta o sentido, o primeiro passo no surgimento da 

dignificação humana com o qual se reveste o cosmos. (...) O que 

persegue a mitologia não é propriamente dar uma explicação ao que 

ocorre, mas colocar em ordem: uma ordem significativa e 

compreensível para o ser humano, que dê uma resposta concreta às 

inquietudes relacionando-as com a totalidade de sua existência. O mito 

não explica nada, mas implica o vivido. (ORTIZ-OSÉS, 

GARAGALZA, 2005, p. 27) 

 

Os mitos atuam em todas as formas de comunicação humana, pois estas imagens estão em 

nós. Não é fácil detecta-las, permeiam a vida como um todo, nos fazendo dar conta dos 

incontáveis paradoxos e angústias diante do tempo e da morte. (DURAND, 2002). Vida e 
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morte, luz e obscuridade, amor e ódio, masculino e feminino, bem e mal, forte e fraco, 

ganhar e perder, e assim indefinidamente. As muitas explicações que surgem para os 

mistérios insondáveis da natureza, das contradições a que estamos expostos, originam 

muitas mitologias ao longo da história da humanidade.  

Esta implicação e geração de sentido exercem uma função protetora no desenvolvimento 

da psique, proteção que é tão indispensável quanto a nutrição do corpo e a educação do 

espírito ou intelecto. Mediar a realidade e articular os fatores de oposição que as 

constituem, integrando-os em uma cosmovisão humana – essa parece ser a principal 

função dos mitos, da mitologia e todo seu repertório imagético que circula entre os 

homens desde o início dos tempos. 

De acordo com estudiosos do imaginário (dentre os quais citamos Durand, Bachelard, 

Ortiz- Osés e Ferreira-Santos), as primeiras imagens – ou o que chamamos de Mitologia 

Primeira - podem ser agrupadas em três grandes blocos: Mitologia Materna ou Noturna, 

Patriarcal ou Diurna e Fraterna ou Crepuscular. Correspondem às imagens ascensionais e 

de introspecção e, como vistos no item anterior, povoam os gestos do brincar infantil, das 

atividades físicas e das manifestações populares – qual seja, dos jogos tradicionais em 

geral.   

Por isso dizemos também do homem universal ou melhor, da criança universal. Pois que 

independentemente das culturas, as angústias humanas – apesar dos incontáveis avanços 

da ciência e da tecnologia – ainda são as mesmas. E as formas de geração de sentido 

também. 

Olhar a criança é, para nós, deste modo, um exercício de enxergar o que se configura para 

a humanidade como tradicional. É assunto de maior importância para a escola e para 

todos os conteúdos de modo geral pelo acima exposto. É assunto específico das aulas de 

corpo e movimento, pois que o tradicional só pode revelar-se em relação: com os outros, 

com sua potência individual e com o repertório humano. Esta inter-relação formadora e 

profunda só acontece no corpo em movimento. Se a brincadeira, a manifestação, os jogos 

tradicionais, encantam a criança, a mobilizam, provocam seu corpo e seu desejo – temos 

aí um indicativo da presença do que entendemos por humanidade expressa em gestos. 
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TERRITÓRIO DO BRINCAR: um relato de experiência com a infância 

brasileira31 

 

Renata Meirelles 

 

"Sejamos sinceros, a etnografia me interessa apenas moderadamente. 

Não gosto de estudar as pessoas como se fossem coleópteros ou plantas 

exóticas. O que gosto, quando viajo, é de viver com as pessoas e vê-las 

viver de forma diferente da minha, porque estou interessado por aquilo 

que não sou eu, ou por aquilo que eu sou nos outros"  

Pierre Verger 

 

 

Olhar por dentro da infância, enxergar sua essência, vasculhar suas raízes, em um trajeto 

pela diversidade brasileira. São essas as premissas do Projeto Território do Brincar, um 

projeto em correalização com o Instituto Alana, que tem o documentário como janela 

para apresentar esse olhar. 

Entre abril de 2012 e dezembro de 2013, em companhia do meu marido, o 

documentarista David Reeks e nossos dois filhos, percorremos 9 Estados brasileiros 

pesquisando e registrando brincadeiras e expressões infantis que nos levasse para a 

essência da infância. Visitamos comunidades indígenas, quilombolas, do sertão, litoral e 

grandes metrópoles, revelando um país e sua cultura pelos olhos das crianças. 

Despreocupados com determinadas informações ou atividades específicas que 

regionalizam o brincar de norte a sul do país, o foco são os aspectos universais da 

infância ocultos nas diferenças culturais. Qualquer que seja o lugar, as brincadeiras 

trazem elementos recorrentes, um repertório comum que diz respeito não só à infância, 

mas a raízes ancestrais do ser humano. Olhar e registrar o que se encobre dentro dos 

gestos infantis nessa "memória coletiva" ancestral e arquetípica,  que nos une mais do 

que nos distancia, é o exercício maior desse registro. 

"Tanto o longa-metragem “Território do Brincar” como os 

vários outros curtas-metragens que foram compartilhados com 

as escolas parceiras do projeto, e com quem mais quisesse 

receber de presente estas imagens no site do projeto, tratam 

não apenas das crianças brasileiras em sua pluralidade, não 

apenas das brincadeiras vivas que resistem aos tempos 

funestos de massificação televisiva e escolar, mas da criança 

universal que permanece teimosa em nosso caminho árduo de 

constituição da humanidade". (Marcos Ferreira Santos, in 

"Território do Brincar: Diálogo com Escolas, 2015, p.93) 

 

A intenção de registrar os momentos espontâneos de nossas crianças vai além do 

levantamento de dados do repertório cultural que se mantêm vivo e operante pelas 

tantas infâncias brasileiras. A busca é por perceber, através de um registro áudio visual, 

                                                           
31 Este documento se encuentra en proceso de publicación. Es de circulación interna universitaria. 
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o fenômeno brincar que habita na intenção do gesto infantil, ainda pouco notado. Em 

uma abstração da realidade, queremos escutar o "texto original" (Merleau-Ponty, 2011) 

impresso nas brincadeiras, partindo do corpo, para compreendermos essas relações.  

Sabemos que ver é uma decisão, um ato de estar presente em si e aberto para o encontro 

com o outro. Um documentário é um posicionamento nada isento, que capta algo já 

existente em você e revelado no outro. Como nos diz Cao Guimarães: "Vejo, e ao ver, 

também me vejo. Vendo-me inserido nisso ou naquilo, aquilo inserido em mim, a coisa 

se forma, um algo mais, o inesperado". (2007) O Projeto Território do Brincar, e o 

longa metragem de mesmo nome, é um encontro com o outro que existe em nós.  

Esse campo visual que abstrai e passa a perceber o outro em sua intencionalidade, pede 

cumplicidade com o outro, no nosso caso, as crianças. 

O vínculo e as relações de amizade que se estabelece no período de estadia nas 

comunidades (que vai de 01 a 03 meses de permanência em cada local), cria uma 

abertura e diálogo entre ambas as partes. As expressões e linguagens das crianças são 

reveladas quando existe um componente emocional entre nós, um verdadeiro desejo de 

estar presente com elas, brincar, ser, ou viver junto o silêncio do tempo. 

O importante não é uma informação ou determinada atividade, mas reconhecer o estado 

de liberdade nas ações das crianças. Pois deixa-la livre é essencial para conhecer o que 

ela tem de mais potente e verdadeiro.  

Para apresentar o Projeto à comunidade organizávamos exibições de curta metragens 

que havíamos feitos em outras regiões. Apenas com a informação de que "viemos fazer 

aqui o que fizemos nesses outros lugares", era o suficiente para a compreensão imediata 

de nossas intenções. Ficava instaurado um diálogo de criança para criança, ou ainda, de 

gesto para gesto. Sem explicações ou regras, o convite era a convivência. O que vinha 

depois era o inesperado, inusitado, o imprevisível. Exatamente o que buscávamos. 

A câmera é intimista, solta, brinca junto e corre (literalmente) para focar as 

espontaneidades e evidenciar potências. A capacidade lúdica no uso da câmera, do 

diretor de fotografia, e sua inteireza e interesse pleno no tema, ficam ressaltados cena a 

cena do longa metragem. 

Depois dos 21 meses de captação de imagens reunir esse material e olhar para o mapa 

audiovisual que se formou da infância brasileira, foi revelador. 

As possibilidades de apresentar um caminho do olhar e contar uma história através de 

um filme, são inúmeras. Porém, há eixos centrais que são claros e indiscutíveis. O 

desejo era alcançar uma obra cinematográfica que tivesse como vertente a poesia 

primordial do ser humano. 

Nossa equipe de argumento composta por Gandhy Piorsky, Marcos Ferreira Santos e 

Soraia Chung Saura, e a nossa longa amizade e o intenso intercâmbio e trocas das mais 

profundas e essenciais criaram o contorno, o meio e o fundo de todo esse trabalho. 

Verdadeiros guardiões e mestres de um olhar do mais caro e intenso para nós. 

Debruçar sobre todas essas imagens, assistindo-as fora de seu contexto, foi uma etapa 

de um mergulho solitário e silencioso. Era preciso escutar o que nos dizia esse filme, e o 

que ele buscava em nós. Como uma força sensível que se instala pedindo licença para 

vir ao mundo.  

"O cinema do real é a arte deste encontro, um encontro com o 

que você imagina e no entanto revela-se de outra forma. Nessa 

revelação, nesse susto, somos convocados diante de um 
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espelho que te mostra um outro rosto. Qualquer realidade é a 

extensão de você mesmo e você a extensão da realidade." 

(CAO GUIMARÃES, 200 

 

A decisão foi por uma estrutura narrativa sensível, poética e integralmente construída 

por ações infantis. Uma composição que assume na íntegra as brincadeiras infantis, 

capazes de sustentar um filme de longa metragem pela sua potência e poesia.  

Diferente de querer explicar a infância, o filme promove um encontro das cenas infantis 

com sensações e emoções já conhecidas pelo espectador, que consegue entender as 

intenções das crianças, mesmo que viva em contextos sócio-culturais distantes. Como se 

pudéssemos nos ver "contato"  por essas tantas crianças e suas brincadeiras. Há aqui 

uma identificação mais humana do que cultural, mais poética do que racional.  

De início as cenas do filme revelam o sentimento infantil de envolvimento consigo 

mesmo ao brincar. O gesto solitário nos leva lentamente ao mundo próprio daquela 

criança, como em sonhos diurnos, um lugar só seu, de difícil acesso para outra pessoa. É 

nesse espaço de gestos únicos, imprevisíveis, inusitados e sem repetições, que se vai até 

o mundo dos mundos. 

Em seguida somos convidados a entrar nas casinhas infantis e sua epifania da 

construção do eu e do mundo. Frente a uma intensa organização de espaços, limpeza de 

terreno, de erguer paredes e ajeitar cada detalhe nos cômodos, a vida se faz ali. Do caos 

a ordem e na ordem o belo vem habita o lar. Flores, toalhinhas e decorações vindas de 

frascos velhos, meias, retalhos ... absorvem e expressam as belezas da vida. Esse "canto 

do mundo", ou esse espaço realmente habitado traz a essência da noção de casa. E com 

ela o devaneio se abriga. A casa protege o sonhador, a casa permite sonhar em paz. 

(BACHELARD, 2003 p.26) 

De cima para baixo vemos olhos e mãos juntos na construção de narrativas para dar 

vida a pequenos bonecos, animais e carros. Como um Deus de um mundo criado para 

ser dito e vivido conforme o vôo de seu imaginário, os pequenos brinquedos carregam a 

imensidão do ser. 

"O grande sai do pequeno, não pela lei lógica de uma 

dialética dos contrários, mas graças a libertação de todas 

as obrigações das dimensões, libertação que é a própria 

característica da atividade de imaginar" (BACHELARD, 

2003 p.163) 

 

Do pequeno objeto o brincar vai para o corpo, e toma dimensões simbólicas de rituais e 

festas. Casamento e batizado são vividos em grupo em profanas cenas de atualização do 

ritual cultural de seu contexto. 

Nesse primeiro ato de filme a relação é de construção individual, única, singular, 

apoiada e erguida pelo entorno e seus desenhos, a partir de uma cultura formativa que 

lhe oferece o contorno, o colorido de ser quem se é. 

Conduzida por meninos que saem a caça de materiais jogados pela sua inutilidade, a 

criança passa agora a sair pelo mundo em buscas e anseios de construções que o revele. 

Quer exercitar seus próprios desejos em diálogo com o que lhe está disponível no 

mundo. O olho segue na frente atento, voraz, sagaz, em busca dos componentes que 

alimente seu estado criador, inventor, construtor. 
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As mãos recorrem aos materiais que lhe dão forma, contorno, margem. E como diria a 

querida amiga e ceramista Sirlene Gianotti, "dar forma é formar-se". 

Facas afiadas retiram o excesso do talo do coqueiro até que surgem espingardas, 

revólveres e toda sorte de artilharia infantil. As armas prolongam o estado heróico de 

sair guerreando, apresentando sua força e valentia, mais do que destruindo o outro em 

estado de violência.  

O heróico dá espaço ao medo, a coragem, ao desafio de lidar com o outro. É nesse 

cenário que vemos uma manifestação popular de rua onde crianças se vestem de caretas 

assustadoras e saem sem dó ou piedade para atacar seus provocadores: outras crianças 

erguidas de coragem que fogem das chibatas dos cipós dessas caretas. Uma correria 

assustadora, com gritos de pavor de quem precisa de esconderijos e proteção, quando o 

medo aperta. 

E o medo se mantém presente quando a brincadeira com fogo em uma comunidade 

indígena assume características desproporcionais. A atração pelo perigo e pelo desafio 

aos limites da coragem, desorganiza o espectador que se vê fragilizado frente a tamanha 

ousadia infantil. É perturbador, quase agressivo ser apresentado ao inusitado  estado de 

potência com o fogo. Esse que sempre nos foi um convite ao perigo e a destruição, uma 

eterna advertência de afastamento das crianças, são aqui manipulados sem regras, sem 

castrações gerando uma sensação de impotência perante a potência do outro. 

Dentro desse estado de desafio se vê um enorme facão na mão de um menino que vai 

dentro da árvore buscar sua matéria prima para o feitio de seu brinquedo. 

Querendo apresentar, como sugere Piorski (2013) "o corpo a corpo que a criança 

estabelece com o mundo das substâncias" e "as sensações acordadas no corpo da 

criança, pelo diálogo com o material" (p.83), as cenas desenterram a contundente 

expressão do desejo do menino. Persistência, força, luta, expressando, nessa produção 

cinematográfica, os gestos da vontade. 

"Esses brinquedos da vontade, em suas pequeninas e quase 

voláteis expressões, retratam fragmentos mitológicos do 

fabular, do fabricar, do amalgamar, do dominar. Todo menino 

construtor vive a urgência mais simples do logos, da ação 

criadora. Todo menino engenheiro é um imperialista, é um 

narcisista de sua coragem empreendedora." PIORSKI (2013, 

p.84) 

 

E nesse fabril materializam-se carros e barcos de matérias e resistências diferentes, 

imprimindo no espectador o homem-menino que entende as intenções dessas potentes e 

delicadas ações. 

Se a luta era com a matéria, ela passa a ser, nas próximas cenas, com os desafios da caça 

e das habilidades de um caçador.  

Julgamentos à parte, o caçador é uma expressão recorrente em todas as regiões visitadas 

e revela importantes aspectos arquetípicos da memória coletiva do ser humano, 

atualizada na brincadeira das crianças. Uma brincadeira pela busca da verdade, da 

compreensão da vida mais do que da morte, da conquista mais do que da destruição. 

Com os vestígios do brincar em silenciosas cenas de retrospectivas emocionais, somos 

convidados e revisitar sentimentos deixados no trajeto do filme, contado pelos gestos e 

suas intenções. 
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Onde depositar os sentimentos que desaguaram no decorrer de 90 minutos de infâncias 

escancaradas? Os diretores oferecem o colo e a mão maternal que acalma e imprime no 

corpo infantil o desenho que somos. Uma mão que ao mesmo tempo pinta e acaricia o 

pequeno corpo de uma menina indígena, que por sua vez se entrega com confiança e 

carinho ao sono. 

A trilha sonora composta por Arthur Andrés e tocada pelo grupo Uakti, estabelece uma 

narração sonora que nos ajuda a olhar para dentro pelos sentidos. Fotografia e trilha, 

criam uma espécie de documentário instrumental, em um uníssono tão harmônico, 

sendo possível notar como crianças e artistas bebem da mesma fonte. 

Esse renomado grupo musical de Minas Gerais, utiliza de instrumentos construídos à 

mão e produzidos pelo idealizador do grupo Marco Antônio Guimarães. Instrumentos 

feitos de madeira, água, canos, cordas e que respeitam uma sonoridade limpa, simples, 

diria pueril.  

O filme Território do Brincar, teve sua estréia na Mostra Ciranda de Filmes em maio de 

2015. Entrou em circuito comercial em salas de cinemas de diversas cidades brasileiras, 

e em seguida foi distribuído pela plataforma Videocamp (www.videocamp.com) que 

permite a realização de exibições públicas e gratuitas, seguidas de debates e bate papos. 

Nesse diálogo com os espectadores, foram muitos os aspectos discutidos.  

De um modo geral assistir crianças livres apresentando suas potências e capacidades, 

espelha nos adultos, processos emocionais abandonados e difíceis de encarar. Assumir a 

liberdade e autonomia do outro, revela o quanto nos afastamos da nossa, e o quanto 

somos diariamente convidados a nos esquecermos, e a se distrair de processos internos.  

Temerosos que somos de olhar para dentro, fizemos, de algum modo, um certo "pacto 

coletivo incosciente" de não conhecer muito profundamente a infância, em uma fuga a 

vasculhar a nós mesmos. Na ilusão de manter a ordem e o status de autoridade frente as 

crianças, acreditamos que nada precisa ser mudado, o conhecido prevalece, e o novo 

não é um risco. 

Segundo o filósofo espanhol Jorge Larrosa Bondía, a criança revela o medo que temos 

do novo, do desconhecido. Queremos uma ordem estável, e a pretensão de projetar, 

planejar e fabricar o futuro. Repugnamos a incerteza e a ideia de um porvir virgem, 

incerto e, inconscientemente, temos raiva da criança que carrega o novo. 

O filme Território do Brincar quer nos convidar a olhar por dentro da infância e do que 

disso possa surgir verdadeiramente.  

E como nos diz o cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf:   

"O cinema coloca um espelho em frente às pessoas e à 

sociedade para dizer: 'Veja, você viu o lado de fora com seus 

próprios olhos tantas vezes que se esqueceu de olhar para o 

seu verdadeiro eu'. O cinema nos ensina a ver a nós mesmos 

em seu espelho, não apenas para ver, mas para mudar algo, 

assim como alguém corrigiria suas falhas em frente ao 

espelho." (Entrevista In: 

https://www.youtube.com/watch?v=mtv54edolco  - Fronteiras 

do Pensamento) 

 

 

http://www.videocamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mtv54edolco
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