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RESUMO

O presente trabalho investiga o miúdo para compreender como, com quem e do que
brincam os bebês. Considerando-os como sujeitos ativos e potentes, no encontro
com eles e a partir de um lugar de observação interessada, o objetivo é refletir sobre
os percursos e interesses dos bebês no brincar e o que fazem quando estão
brincando. Participam desta monografia bebês com idades entre 1 e 2 anos e meio
e a observação aconteceu em uma escola privada na cidade de Niterói (RJ).
Pautado nas ações de olhar, ouvir e escrever, o registro, aliado ao olhar e escuta
inquietos, é caminho para documentar esse miúdo em forma de paisagens
brincantes. Esse estudo evidencia a trajetória dos bebês em situações de
brincadeiras, assim como as relações estabelecidas por eles com seus pares, com
os adultos e com os objetos. O brincar, sozinho ou na interação com outro, envolve
todo o contexto. Tempos, espaços, propostas e materiais ampliam as brincadeiras e
as ações dos bebês. Brincar possibilita que criem, compartilhem formas de se
comunicar, construam sentidos sobre as coisas e vivenciem processos de
descoberta de si, dos outros, das materialidades, da história, da cultura e do mundo.

Palavras-chave: Brincar. Bebês. Registro. Relações.



ABSTRACT

This paper investigates the details to understand how, with who and of what babies
play. Considering them as active and powerful individuals, in the encounter with
them and based on a interested observation, the objective is to reflect on the paths
and interests of babies in playing and what they do when they are playing.
Participants in this monograph are babies between one and two and a half years old.
The observation took place in a private school in the city of Niterói (RJ). Based on
the actions of looking, listening, and writing, the register, allied to the inquiring
looking and listening, is the way to document these details in the form of playing
scenarios. This study highlights the trajectory of babies in play situations, as well as
the relationships established by them with their peers, with adults, and with objects.
Play, alone or in interaction with others, involves the whole context. Times, spaces
and materials extend babies' play and actions. Playing allows them to create, share
ways of communicating, construct meaning about things, and experience processes
of discovering themselves, others, materialities, history, culture, and the world.

Keywords: Play. Babies. Register. Relationships.
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“COMO SE FORA BRINCADEIRA DE RODA”: REDESCOBRINDO INFÂNCIAS E
BRINCADEIRAS NO REVISITAR DO CAMINHO

A canção que inspira o título deste primeiro tópico é uma composição do

poeta Gonzaguinha. Com interpretação da inesquecível Elis Regina, aparece no

álbum “Saudade do Brasil”, de 1980. Em alguma medida, sistematizar um percurso

de formação e estudo significa 'Redescobrir' as miudezas que compõem esse

percurso… A música me convida a dançar, a se emocionar e, assim, delinear uma

jornada de (re)encontro com a infância e as brincadeiras. Memória, história, magia e

beleza são escolhas do autor para compreender a ciranda da vida, seus ciclos e

ritmos. A força dessas palavras também me remete ao brincar, às experiências das

crianças e a construção de seus repertórios.

O presente trabalho apresenta uma trajetória de estudos que desde o

princípio foi mobilizada pelo brincar. Durante meu percurso formativo me encontro

com o tema no curso de Pedagogia, mas também no exercício de estágio, sendo

possível aliar teoria e prática, exercício fundamental para a docência. A partir desse

diálogo, a intenção é compreender os detalhes do cotidiano. E são esses detalhes

que explicam o que significa documentar o miúdo: miúdo, nesse caso, nada está

relacionado a pequenez ou coisa menor; se refere às miudezas reveladas nas

cenas de brincadeira, às sutilezas.

A escolha pelo tema se concretiza na iniciação à docência, no período em

que fui bolsista na Educação Infantil do COLUNI-UFF e estagiária de um grupo de

bebês em uma instituição privada. Nas experiências com as crianças na escola,

algumas questões foram me inquietando: Como os bebês brincam? Do que gostam

de brincar? Que relações estabelecem enquanto brincam?

Sendo essa uma pesquisa na área das ciências humanas, estabeleço diálogo

em especial com autores referência do campo dos estudos culturais e da

Pedagogia. Meus objetivos são esses: observar, tomar nota e me basear nesse

miúdo para entender do que brincam os bebês. Me instigo a pensar a partir de um

olhar para as especificidades de suas manifestações e expressões, um olhar

interessado e inquieto que busca refletir sobre quem são os bebês. Esse trabalho,

portanto, tem como objetivo principal investigar no miudinho o meu encontro como
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observadora interessada dos bebês, vê-los brincar, vê-los na relação com os

materiais, comigo e com os outros.

Essa possibilidade de Redescobrir, como canta Elis, para mim também está

relacionada à nossa trajetória como sujeitos, que desde o nascimento são imersos

em um itinerário de conhecimento do mundo, criando e recriando novas dimensões

para o entendimento de si e para a constituição da identidade. A música diz que

“Tudo principia na própria pessoa” e o princípio quer dizer início, como a chegada

dos bebês ao mundo. Para pensar nossas práticas na docência com eles, é preciso

entender que o conhecimento está em constante construção nessa fase da vida e

que diferentes crianças possuem diferentes vivências na infância.

Discutir e refletir sobre a infância remete à complexidade. Diante das

múltiplas perspectivas existentes, o correto seria falar em infâncias, no plural.

Modos específicos de ser criança se configuram de acordo com os diferentes

contextos em que as infâncias acontecem. Todas as crianças vivem, crescem, se

desenvolvem da mesma maneira? As condições são as mesmas? Qual é a nossa

concepção das infâncias e das crianças?

O conceito de infância conhecido na sociedade moderna surge no mundo

ocidental com o estabelecimento do sistema capitalista e suas respectivas

mudanças nas relações sociais, de produção e familiares. Processos

transformativos em relação aos investimentos e papéis sociais atribuídos às

crianças apontam uma certa mudança de paradigma e, consequentemente, a

construção de novos olhares para as infâncias na nossa sociedade.

Corsino (2008, p. 14) discute a infância enquanto categoria histórica e

cultural, para além da condição biológica de fragilidade e dependência do adulto.

Para a autora, ao longo da história foram construídas diferentes ideias de infância

para as diferentes classes sociais e a diferenciação entre adultos e crianças têm

relação com as condições sócio-históricas e culturais em que se inserem.

A partir disso, é possível iniciar uma reflexão sobre a pluralidade das

infâncias e sua relação com o brincar. O que a brincadeira representa para as

crianças? Por que brincar é tão importante? No tocante a esses conceitos-chave,

trabalho com os documentos legais (BRASIL, 2009, 2010) e estabeleço diálogo com
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autores e autoras (BORBA, 2007, 2008; CORSINO 2008, 2012; COUTINHO 2011,

2014, VIGOTSKI 2008) que me inspiram a pensar as infâncias e o brincar

referenciados no que diz respeito à criança, seus processos de construção de

sentidos e significados sobre o mundo, considerando que os primeiros anos de vida

é o período no qual nos constituímos como sujeitos.

Para contar as narrativas dos meus retalhos brincantes, olhei as fotografias

mais antigas e em várias delas estou acompanhada de um ursinho de pelúcia

felpudo, preto e branco. Em outras, eu apareço pilotando um triciclo que ganhei

quando tinha 1 ano. Um dos parceiros de brincadeira na primeira infância era o

vizinho que morava em frente à minha casa. Com ele eu brincava bastante de

casinha, jogos e de bola. Lembro que ficávamos um em cada ponta do corredor que

havia entre nossas casas e um dos desafios era não deixar a bola cair no quintal da

vizinha.

Quando eu tinha uns 4 anos, ganhei uma barraca rosa da Barbie, um dos

brinquedos mais marcantes da minha infância. Lembro que só a montagem dela era

um evento: encaixar os tubos, observar o esqueleto da casa tomando forma, cobrir

a estrutura com o tecido, amarrar as cortinas que serviam de janela e porta… Para

arrumar a cozinha, eu levava o fogão, panelinhas, pratos e talheres. Depois, as

bonecas e outros móveis que decoravam a casa. De vez em quando, ela se

transformava em restaurante, onde eu preparava diversos pratos para o meu pai e

para a minha mãe.

Tenho poucas memórias brincando no ambiente escolar, mas lembro de

aprender na Educação Infantil o “chicotinho queimado” e “meus pintinhos venham

cá”. Mais velha, com 11 ou 12 anos, pude reviver essas brincadeiras quando me

mudei para uma rua onde fiz muitos amigos. Era comum que quase todas as noites

cerca de 15 crianças se reunissem para brincar dessas e tantas outras, como

amarelinha, queimado, bandeirinha, pula carniça, alerta cor, corrida de tampinhas...

Brincar de taco era o maior sucesso! E cada um colaborava com o item que tinha

em casa: uma pessoa chegava com as madeiras que serviriam de bastão, a outra

trazia as garrafas e finalmente alguém aparecia com a bolinha para iniciarmos a

brincadeira.
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Brincávamos dos mais diferentes tipos de pique e além dos clássicos

pique-pega e pique esconde, tinha também o pique fruta, pique parede, pique alto e

pique gelo americano. Um momento muito divertido (e tenso) era a escolha do

pegador. O método era o seguinte: “folhinha de abacate, ninguém me rebate!”, aí

alguém pegava uma folha no chão, escondia em uma das mãos e quem

encontrasse estava com o pique. Paisagens como essas se entrelaçam à minha

história, ampliando meu repertório de vivências. Falam sobre parceria, descoberta,

experiência, vínculo. Quando volto à escola de um outro lugar, o de educadora,

minha colcha de retalhos brincantes começa a tomar outra forma, com mais tecido e

mais cor. O brincar se ressignifica na minha jornada, pessoal e profissional, no

encontro com as crianças e foi com elas que aprendi um novo pique, o

“pique-buldogue”.

A brincadeira se transforma, se atualiza, se refaz! Acho que é por isso que eu

gosto de brincar com as crianças. As crianças atualizam a brincadeira no sentido de

modificá-la, de transformá-la; elas alteram, entre si, as regras e combinados,

acrescentam elementos de suas vidas cotidianas, do tempo histórico em que vivem

e da cultura, renovam os enredos e narrativas. Acho que as crianças se utilizam de

uma licença poética pertencente a elas, num sentido de nos encontrarmos "com seu

sempre novo e sempre renovado prazer de experimentar" (CABANELLAS et. al,

2020, p. 45). Por isso, além de professora, me constituo como adulto brincante.

Ao resgatar essas lembranças, recorro às palavras de Lispector (1998),

quando diz que: "Brincar, inventar, seguir a formiga até seu formigueiro, misturar

água com cal para ver o resultado, eis o que se faz quando se é pequeno e quando

se é grande [...]" (p. 122). Entre brincadeiras de roda e muitas outras, pretendo

desenvolver algumas questões sobre os brincares dos bebês e das crianças, dando

importância a suas realidades, a sua singularidade, suas relações e processos.

Essa monografia foi dividida em três capítulos: o primeiro aborda as infâncias e o

brincar, o segundo aborda minha relação com o registro e caminhos para

compreender o miúdo e o terceiro traz os registros do campo, que aqui chamo de

paisagens brincantes. Por fim, no último tópico, volto ao início para pensar como

esse processo me constitui e rever apontamentos, questões e perguntas que darão

continuidade a essa trajetória de estudos.
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I
OUTROS OLHARES PARA INVESTIGAR AS INFÂNCIAS NO MIÚDO

Para estruturar um percurso de estudo, me pergunto se quando pensamos

em infâncias, estamos pensando verdadeiramente nas crianças, compreendendo-as

a partir de seus próprios pontos de vista? Ou a partir da ótica do adulto, do que

projetamos para elas? Borba (2008) desperta essa reflexão quando defende que,

para entender as infâncias vividas pelas crianças contemporâneas, a partir de sua

singularidade e considerando a pluralidade dessa experiência que é ser criança, é

preciso romper com a visão única e universal que se tem de infância.

Ser criança significa ter infância? O que isso quer dizer? Como é ser criança

nos dias atuais? Que realidades elas vivem? O documentário A Invenção da

Infância (2000), logo no início, evidencia as desigualdades existentes entre as

populações infantis. Mães da classe popular trazem depoimentos sobre as altas

taxas de mortalidade infantil e como isso se relaciona às condições em que vivem.

Essas mulheres, muitas vezes, iniciam a maternidade ainda bem jovens e têm

vários filhos durante suas vidas. As crianças que sobrevivem logo cedo são

iniciadas ao mundo do trabalho para ajudar na renda familiar. É pouco o tempo que

elas têm para estudar, brincar e serem verdadeiramente crianças. Por outro lado, as

nascidas em classes mais abastadas, possuem maior investimento em educação e

têm o resto de seu tempo ocupado por inúmeras atividades extras como balé,

natação, tênis e aulas de língua estrangeira. Obrigações que talvez nem sejam do

gosto ou interesse dessas crianças e sim de seus pais.

As diferenças regionais, culturais, étnicas e socioeconômicas são

marcadores desses contextos tão distintos. Ainda que tenham diferenças entre suas

realidades e rotinas, crianças pobres e ricas têm que lidar com a alta

responsabilidade que lhes é depositada, seja em relação ao trabalho infantil ou aos

ideais sociais designados pelos adultos; espera-se sempre que cumpram as

expectativas projetadas para elas. Assegura-se o direito à infância, mas não o

direito de vivê-la em sua totalidade.

Essa reflexão perpassa também a adultização das crianças, com influência

significativas das forças midiáticas e da sociedade de consumo. O documentário

reforça que vivemos em uma época onde elas podem trabalhar, consumir e partilhar
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informações como adultos. São expostas às rotinas exaustivas do mundo

adultocêntrico e, segundo a fala de uma das crianças do filme, levam “vida de gente

grande”.

[...] as formas de organização da sociedade e as condições de
existência e de inserção da criança em cada contexto social,
econômico, político e cultural que vão delineando as diferentes
concepções de infância e as diferentes formas de ser criança
(CORSINO, 2008, p. 18).

As pesquisas do campo da Antropologia, da Psicologia, da História e da

Sociologia contribuíram na construção de uma outra visão de infância. Novos

olhares indicam caminhos para compreendê-la em sua alteridade, entendendo que

as crianças transformam o mundo e participam da sociedade. Segundo Borba

(2008, p. 78), “[...] as crianças, por meio de relações com seus pares e com os

adultos, constroem, estruturam e sistematizam formas próprias de representação,

interpretação e de ação sobre o mundo”.

Enquanto categoria social, a infância tem suas condições de existência

relacionadas diretamente às mudanças da vida cotidiana, da estrutura social,

familiar e escolar, além de outros potentes instrumentos que lhe concedem

significados, como a própria mídia (CORSINO, 2012, p. 14).

Kramer (2007), defende a ideia de que em uma sociedade desigual, as

crianças desempenham diferentes papéis. Para ela, a compreensão do que ela

chama de delicada complexidade da infância e a sua dimensão criadora, perpassa a

relação com a cultura, com a história, com a sociedade, com os contextos em que

as crianças estão inseridas e sua maneira de ver a realidade. As crianças

pertencem a um grupo e suas brincadeiras expressam esse pertencimento. Sendo

sujeitos sociais, a autora explica que, “apesar do seu direito de brincar, para muitas

[crianças] o trabalho é imposto como meio de sobrevivência” (p. 17). Sendo assim,

Considerar, simultaneamente, a singularidade da criança e as
determinações sociais e econômicas que interferem na sua
condição, exige reconhecer a diversidade cultural e combater a
desigualdade de condições e a situação de pobreza da maioria de
nossas populações com políticas e práticas capazes de assegurar
igualdade e justiça social. Isso implica garantir o direito a condições
dignas de vida, à brincadeira, ao conhecimento, ao afeto e a
interações saudáveis (KRAMER, 2007, p. 17).
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A construção da experiência cultural de ser criança é marcada pela classe

social, tempo histórico, gênero, etnia, etc. Sendo assim, fica evidente a

heterogeneidade relacionada às infâncias e como esse conceito não pode ser

considerado único e universal, afinal, as diferentes características e realidades

vividas é que definem como serão compreendidas essas infâncias.

A separação entre infância e criança está permeada por alguns marcadores

sociais e também pela naturalização das ações e discursos repetidos, pautados em

olhares ultrapassados. Considerar o contexto macro, o projeto de sociedade e as

relações sociais é fundamental para estudar as infâncias e a educação infantil no

nosso país.

De acordo com as ideias de Arroyo (1994), ao longo de muito tempo a

infância foi marginalizada, pela sociedade, pela família e pelo Estado. O autor

destaca o papel do movimento social nas conquistas de direitos dos grupos sociais,

inclusive o das crianças. Direitos essenciais, como o direito à vida, à moradia e à

dignidade foram e vêm sendo conquistados pois, como dito pelo autor, “a infância

cresceu como sujeito de direitos” (p. 89). Ainda nos dias atuais existe uma visão

pautada em olhar para as crianças a partir da comparação com o adulto, a partir

daquilo que lhes falta, do que virão a ser. Vivemos em uma sociedade onde o tempo

é cada vez mais escasso e a produtividade, a pressa e o rendimento ganham

destaque. Quem garante o tempo das infâncias? O tempo de ser criança? Antecipar

o tempo das infâncias implica em não respeitar as crianças, seus processos e

ações.

Revolucionada a concepção de criança e de infância, muda-se a visão de

que essa etapa, como dito por Arroyo (1994), é um tempo para, num sentido de

preparação para o futuro; é considerada agora como um tempo em si, vivência em

si. Concordo com o autor quando ele diz que cada idade tem, em si mesma, suas

especificidades, sua identidade própria e requer uma educação própria. Dessa

forma, “a totalidade da vivência tem que estar em cada fase de nossa construção

enquanto seres humanos” (p. 90).

Ao despir-nos do preconceito em torno das infâncias, estamos construindo

uma nova visão delas, olhando para o hoje, para o agora, para suas demandas e

necessidades no presente. Cabe a nós romper com essa lógica acelerada, que pula
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etapas. Como dito por Cabanellas (2020, p. 40): “significa reconhecer o presente

para as crianças - seu presente - como cidadãos de pleno direito de nossa cultura e

nossa sociedade”.

1.1 Caminhos para pensar os bebês e as crianças como sujeitos potentes

Ao problematizar mais as infâncias, baseio as reflexões aqui feitas de acordo

com determinada concepção de criança. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação Infantil (BRASIL, 2010), documento de caráter mandatório, orienta

políticas e princípios para a primeira etapa da educação básica no Brasil. O Parecer

n.º 20, de 11 de novembro de 2009, que fixou as DCNEI, em seu texto define a

criança como:

sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações,
relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela
estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos
grupos e contextos culturais nos quais se insere (BRASIL, 2009, p.
6).

Tal concepção é decorrente de diversos fatores históricos e sociais, que

transformaram os modos de ver e pensar as infâncias e as crianças nos dias atuais.

Aqui, reconheço as crianças como integrantes de um grupo social, que possuem

direitos e são parte da sociedade, já que nela estão inseridas, a modificam e

também são modificadas. Corsino (2012) traz o exemplo dos bebês, que desde o

nascimento interagem com o que está a sua volta, sendo provocados e provocando

reações também em quem se relacionam. Para ela, as crianças:

São sujeitos ativos que participam e intervêm no que acontece ao
seu redor. Suas ações são também forma de reelaboração e
recriação do mundo. [...] As ações da criança são simultaneamente
individuais e únicas, porque são suas formas de ser e de estar no
mundo, constituindo sua consciência e sua subjetividade, e coletivas
na medida em que são contextualizadas e situadas histórica e
socialmente (CORSINO, 2012, p. 5).

As crianças possuem maneiras particulares de criar, conhecer e se inteirar do

mundo. Desde que nascem, iniciam seu processo de conhecimento da realidade,

atribuindo significado às suas experiências. A chegada dos bebês ao mundo é

marcada pelo início, pelo novo, pela descoberta e se estende na construção da

subjetividade, dos sentidos sobre si, sobre os outros e sobre os elementos da
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cultura. O bebê, em sua jornada de desvendar tudo, se depara com o inédito e por

isso é “aquele que atualiza o mundo com sua chegada” (SALUTTO, 2018b). Neste

trabalho, vou tomar os bebês como sujeitos e categoria conceitual1. Valorizar as

infâncias, escutar e considerar o ponto de vista dos bebês requer reconhecê-los

como pessoas, sujeitos racionais que comunicam, sentem, anseiam. Segundo

Cabanellas (2020, p. 29), “as crianças são inéditas porque carregam o fascínio do

desconhecido, da incerteza do inesperado”.

A ideia de bebê como pessoa é recente e propõe que o bebê é um sujeito

racional, que sente, deseja, se comunica. A partir disso, do bebê como pessoa, ser

de relação, é possível pensar nessas relações que são estabelecidas por eles com

outros sujeitos - adultos e seus pares -, com tempos e espaços.

A visão ocidental do bebê com um ser totalmente dependente reduz o nosso

olhar para uma visão limitada de quem é o bebê. No entanto, a chegada do bebê

sugere que com ela nasce não só um novo ser humano, nascem também novas

demandas, especificidades e relações. Um novo começo. Isso posto, entendo que

desde seus primeiros contatos o bebê se comunica e age sobre o mundo, ou seja, o

bebê é um ser relacional, e esse é um aspecto que caracteriza como as relações

acontecem a partir do encontro com o outro.

Pensando nisso, tenho como base o princípio da alteridade, de buscar

entender o outro do seu lugar, mas a partir de outro olhar. Gottlieb (2009) destaca a

ausência dos bebês nas discussões no âmbito social, cultural e antropológico. Faz

crítica a uma visão única e restrita de bebê, que desconsidera as influências

históricas, sociais, econômicas, culturais e políticas do contexto que os insere e

também do tempo, da singularidade e particularidades desses bebês. As diferentes

visões de primeira infância e de bebê revelam a diversidade e pluralidade dos

discursos sobre essa primeira fase da vida, porém a relativa falta de conhecimento

sobre a vida, os hábitos e concepções dos bebês em diferentes culturas torna mais

difícil as investigações sobre o espaço que eles ocupam não somente no mundo

empírico, mas também na esfera antropológica (GOTTLIEB, 2009, p. 319).

Cabe aqui ressaltar a perspectiva que encara os bebês como sujeitos

históricos, sociais, culturais e relacionais. Winnicott (2014) é um dos autores que
1 Editorial v. 6, n. 2 (2020). Dossiê “Bebês e crianças: cultura, linguagem e políticas".
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traz contribuições importantes para pensar o bebê a partir de uma perspectiva que o

encara como pessoa, não apenas corpo e reflexos. O autor me fez refletir sobre

como as nossas ações influenciam no cotidiano com os bebês, sobre a

comunicação que eles estabelecem conosco (e nós com eles), sobre a riqueza de

suas experiências e o tempo como marcador significativo delas. Segundo ele, o

tempo favorece experiências completas para os bebês, ou seja, acontecimentos

totais (p. 86), com início, meio e fim. Garantir tempo para essas vivências,

experiências totais, permite que os bebês possam desfrutar, construindo um

sentimento de continuidade nas ações. Rompe com o pensamento pautado nas

práticas fragmentadas, que possui tempos pré estabelecidos, que interrompe

processos. O tempo dos bebês é o de agora, “é o da ocasião, o da oportunidade

dos instantes que o próprio crescimento proporciona em seu fluir” (CABANELLAS,

2020, p. 22).

Podemos então, considerar o marcador temporal nesta reflexão, destacando

o que escreve Cabanellas (2020) sobre a diversidade de tempos e de infâncias e

sobre os ritmos das crianças. A partir de uma observação da temporalidade das

ações delas, fala sobre como os fatores temporais estão presentes nas experiências

dos bebês, seja em relação ao tempo real, cronológico ou ao tempo vivido

simbolicamente, em seus processos e vivências. Desse modo, portanto, fica

evidente como o tempo para as crianças pequenas é singular e deve ser respeitado.

Reflito sobre como esse tempo é visto no cotidiano dos bebês e crianças e como ele

é pensado no currículo e nas práticas educativas, considerando que:

O tempo é construído para cada ser de uma maneira diferente,
recebendo do contexto um traço que passa a fazer parte da
construção de sua identidade. Todos compartilhamos o mesmo
tempo e todos vivemos de distintas maneiras, com identidades que
são únicas e múltiplas. O respeito por essa diversidade é
provavelmente um dos problemas mais importantes da sociedade
atual, múltipla, complexa e altamente desenvolvida (CABANELLAS,
2020, p. 46).

1.2 A intimidade entre os universos da criança e do brincar

A gente descobre que o tamanho das coisas há

que ser medido pela intimidade que temos com

as coisas. Há de ser como acontece com o
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amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são

sempre maiores do que as outras pedras do

mundo. Justo pelo motivo da intimidade.

BARROS, 2003, p. 49

O poeta Manoel de Barros narra as memórias de sua infância trazendo o

ponto de vista das crianças. Ao inventar brincadeiras e brincar com as palavras, o

escritor revela sua sensibilidade na forma de ver, pensar e sentir o mundo. O trecho

acima me remete ao brincar e a possibilidade de, através dele, olhar o mundo com

outros olhos, criar intimidade com as coisas e com a natureza.

De acordo com as DCNEI, o currículo para a Educação Infantil tem como

eixos estruturantes as interações e a brincadeira (BRASIL, 2010). Pensar a

brincadeira como norteadora das práticas curriculares para a Educação Infantil me

faz refletir sobre sua importância na vida e no desenvolvimento das crianças. Ao

considerar o brincar como lugar de aprendizagens, trocas, imaginação e relação,

entendo que ele é forma pela qual a criança compreende e interpreta o mundo,

criando possibilidades de “imitar o conhecido e para construir o novo” (BRASIL,

2009, p. 7). A brincadeira permite criar contextos de relações, experimentações e

teorizações para e com o mundo, assim como interpretações sobre ele e de onde se

está inserido. Quando interagem com seus pares, as crianças aprendem

significativamente.

O Ensino Fundamental de nove anos: Orientações para a inclusão de

crianças de seis anos de idade é um documento elaborado pelo Ministério da

Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Básica (SEB) e trata sobre o

ingresso das crianças de seis anos de idade nessa etapa da educação. Em um de

seus textos, Angela Borba (2007) reflete sobre a função humanizadora do brincar e

algumas de suas principais dimensões constitutivas. Caracteriza-a como uma

experiência social, histórica e cultural, incorporada pelas relações que as crianças

estabelecem com os outros, seus pares e adultos. Com seu poder de imaginar, criar,

reinventar e produzir cultura, as crianças recriam as experiências nas brincadeiras a

partir do que trazem de novo. Deste modo, brincar envolve processos de

desenvolvimento e aprendizagem, que também constituem o processo de

apropriação de conhecimentos. A partir do que a brincadeira propicia,
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potencializam-se as possibilidades e formas de aprender sobre o mundo em que

vivemos. No caso dos bebês, aprendem a ter seu próprio repertório de habilidades,

à base de suas experimentações, se apropriando e constituindo conhecimentos no

âmbito dos valores, da linguagem e da sociabilidade.

Para Vigotski2 (2008), a brincadeira está inteiramente ligada ao processo de

desenvolvimento das crianças, dada sua relação direta com a imaginação. Na

situação imaginária se torna possível experimentar, exercer novos papéis,

reelaborar sentidos e significados sociais e culturais. “Ao desejar, a criança realiza;

ao pensar, age;” (p. 33). Pensamento, ação e aprendizagem se entrelaçam à essa

experiência, à medida que as próprias crianças elaboram as regras que indicam os

caminhos para a brincadeira acontecer, regras baseadas em comportamentos da

vida real de seu meio social.

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

Brincar permite que possamos reinterpretar a realidade, transgredir. Diz

respeito à liberdade, à ser livre para escolher quem quisermos ser… Segundo

Borba:
A liberdade no brincar se configura no inverter a ordem, virar o
mundo de ponta-cabeça, fazer o que parece impossível, transitar em
diferentes tempos – passado, presente e futuro. [...] A idéia de
liberdade está associada, entretanto, não à ausência de regras, mas
à criação de formas de expressão e de ação e à definição de novos
planos de significação que implicam novas formas de compreender o
mundo e a si mesmo (BORBA, 2007, p. 40).

Ao investigar perspectivas do brincar nesse exercício de estudo e escrita,

tomo como referência Winnicott3, ao tratar o brincar como uma experiência, sempre

criativa. Trago esse autor consciente de seu campo e epistemologia distintas dos

autores com quem venho dialogando até aqui. Para ele, o brincar tem um lugar, um

tempo, estabelece formas de se relacionar e se comunicar, consigo mesmo, com os

3 WINNICOTT, 1975. Na referida obra o autor traz outras dimensões para o assunto, mas como não é
o foco deste trabalho aprofundar os estudos sobre psicanálise, não trago esse autor como referência.

2 Nome grafado de acordo com as traduções de Zoia Prestes (2008).
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outros e com o entorno. Por isso, a brincadeira relaciona-se com o prazer pela

descoberta. Por investigar o que é, para que serve, o que isso faz? Os olhares,

gestos e ações dos bebês e crianças pequenas buscam responder a essas

perguntas.

A brincadeira é, portanto, um direito, garantido pelas Diretrizes4 e

indispensável para as crianças. Conforme dito por Gisela Wajskop (1995), a

brincadeira pode ser um espaço privilegiado de interação e, na infância, "constitui-se

numa atividade em que as crianças, sozinhas ou em grupo, procuram compreender

o mundo e as ações humanas nas quais se inserem cotidianamente” (p. 67).

Possibilitar que as crianças brinquem é um compromisso que devemos ter com as

infâncias.

O filme Tarja Branca - A revolução que faltava (2014) resgata as memórias

brincantes de homens e mulheres de variadas idades, apontando o potencial

transformador do brincar. Pipa, pião, bola de gude e corda são algumas das

brincadeiras populares retratadas nas cenas. É inspirador porque traz depoimentos

que abordam a brincadeira de diferentes perspectivas e, mais que isso, demonstra

como brincar é viver, é plenitude, é expressão. Uma bela viagem pelas diversas

manifestações culturais brasileiras e um convite para apreciar o que há de

fascinante nas músicas, cores e cantigas das brincadeiras do nosso país. Uma das

frases mais marcantes e que mais me chama atenção é a seguinte: “brincar é

capacidade de se conectar com sua essência”. Vale a pena assistir por todos os

motivos já citados, mais ainda porque provoca a pensar sobre a necessidade de

brincar, que se estende para além da infância. O longa-metragem mostra como a

sociedade capitalista está cada vez mais focada no trabalho, na mecanização das

atividades, na produção em massa, onde o ócio e o lazer ocupam lugares

negligenciados e, no campo da educação, o brincar é encarado como perda de

tempo, atividade de menor importância.

O “determinismo mecanicista”, como destaca Pereira (2002, p. 50), atravessa

o sistema educacional brasileiro e o viés cientificista, nascido no século 19 e vindo

das ciências exatas, ainda hoje deixa suas marcas também na educação das

infâncias. Para a autora, esse pensamento entende a criança a partir de uma linha

4 Art. 8º do Parecer CNE/CEB Nº 20/2009, p. 20.
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de raciocínio reducionista, o que consiste em práticas cada vez mais fragmentadas

e infundadas.

Em nome de uma sociedade pautada na competição e na
competência se anula o sujeito, cria-se um rebanho uniforme, pronto
para uma aceitação do mercado de informações que irá consumi-lo
como objeto - o mais um - na corrida acelerada e desenfreada para
um mundo dessacralizado, porque sem sentido (PEREIRA, 2002, p.
53).

Borba também aponta como a brincadeira é desvalorizada do ponto de vista

da educação formal e assume um sentido de oposição ao trabalho, “uma vez que

não se vincula ao mundo produtivo, não gera resultados” (2007, p. 35). A

brincadeira não é vista como algo sério, mas a seriedade de algo se dá quando se

dedica por inteiro, quando há comprometimento, que é o que a criança faz quando

brinca.

A necessidade de que as crianças brinquem e que nós brinquemos com elas,

é enfatizada por Pereira (2002). Brincando encontramos caminhos para nos

reaproximarmos dos nossos sonhos, fantasias e imaginação, um exercício

primordial para a saúde mental da contemporaneidade. Pensando nisso, ela

questiona:

Onde se encontra, em nossos currículos escolares, a linguagem
universal das crianças, que é o brincar? Onde se encontra esse
fazer da infância que, na verdade, é a porta de entrada do exercício
de liberdade no ser humano, onde o elo entre o mundo interno e
externo vai sendo tecido de uma forma espontânea e criativa,
integrando os corpos físico, emocional e mental? Onde se encontra,
em nossas escolas, o ato de brincar como uma forma de
conhecimento integrador, próprio da cultura infantil, que inclui dentro
dele todas as linguagens de representação na relação da criança
com seu entorno? (PEREIRA, 2002, p. 54).

Lydia Hortélio, educadora e pesquisadora, nasceu em Salvador, Bahia, em

1932. Brincante de corpo, mente e alma, construiu sua trajetória de pesquisa

musical da cultura infantil refletindo sobre a musicalidade do corpo e do brincar.

Segundo ela, a língua da criança é brincar, em suas miudezas. No filme Tarja

Branca (2014), afirma que a boniteza de brincar, como expressão da alma, seria

solução para muitos problemas na nossa sociedade. “Estou pela revolução que

falta, esta revolução da criança. É isso que vai nos tirar desse mal-estar, dessa
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tristeza generalizada que a gente vê nas pessoas, essa falta de alegria que estamos

vivendo”, diz ela.

1.2.1 Experiência de cultura: o brincar e as brincadeiras a partir de uma
perspectiva cultural

Os bebês possuem formas próprias de ver o mundo, sentir, agir e conhecer.

Estão imersos na cultura, participam ativamente dela e a modificam. Estudiosos da

área da Sociologia da Infância investigam as culturas infantis, compreendendo as

crianças como integrantes de um grupo social singular e como atores sociais

competentes (BORBA, 2008, p. 78). A forma como se organiza a sociedade

estabelece relações sociais, culturais, emocionais e as crianças, inseridas nesse

contexto, interagindo com seus pares nos espaços e tempos que compartilham,

constituem as culturas da infância, suas identidades, noções de mundo e da

realidade.

A ação social dos bebês no mundo os revela como sujeitos ativos na

produção de cultura, reinterpretação e transformação da sociedade. Nesse sentido,

o conceito de cultura da infância se constitui diante de um processo que busca dar

protagonismo às crianças, compreendendo-as como seres sociais e culturais. O

brincar se destaca como atividade elementar na construção da cultura de pares, não

sendo a única, mas assumindo centralidade como forma de ação conjunta e

autônoma da criança sobre o mundo (BORBA, 2008, p. 81). É preciso reconhecer

os bebês como sujeitos da cultura e produtores dela, olhá-los e escutá-los,

reforçando práticas que garantam a troca de afetos e experiências.

De acordo com Borba (2007, p. 39), o brincar se configura simultaneamente

como “produto e prática cultural”, já que ao mesmo tempo que é um fenômeno da

cultura, ou seja, um conjunto de práticas e conhecimentos construídos pelos sujeitos

em seus contextos sócio-históricos, também está relacionado a constituição das

culturas infantis, as formas de ações sociais que estruturam as relações das

crianças, tal como seus modos de interpretar, representar e agir sobre o mundo. É,

portanto, “patrimônio cultural, fruto das ações humanas transmitidas de modo inter e

intrageracional, e como forma de ação que cria e transforma significados sobre o

mundo” (ibidem).
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No seu percurso de crescimento e desenvolvimento, a criança vai
então se apropriando dessa forma de ação social e do acervo
cultural de brincadeiras constituídas historicamente no seu contexto
cultural, incorporando referências que a ajudam a participar de
brincadeiras e a criar e reinventar novos modos de brincar (BORBA,
2012, p. 68).

A brincadeira, que é uma ação decorrente do brincar, ultrapassa as fronteiras

do tempo e da história e é, segundo Borba (2008), um acervo comum entre os

sujeitos, um fenômeno da cultura. Desse modo, a brincadeira se constitui como uma

experiência de cultura onde as crianças, coletivamente, constroem “valores,

habilidades, conhecimentos e formas de participação social” (p. 82).

Brincando, as crianças atualizam o mundo, em diálogo com a cultura mais

ampla; reinterpretam a realidade e assim constroem suas culturas próprias. A

brincadeira aparece como um espaço privilegiado de constituição das culturas

infantis onde imaginação, gestos, narrativas, expressões, sentidos e significados

compartilhados entre as crianças ampliam suas possibilidades de entender e agir

sobre a vida. Quando estabelecem parcerias no brincar partilham tempos, relações,

lugares e novos pontos de vista sobre a realidade. Por isso, pensando nas

interações e brincadeiras como principais eixos da Educação Infantil, as DCNEI

asseguram que:

As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que
as crianças tenham experiências variadas com as diversas
linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por
força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons,
falas e escritas. Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as
brincadeiras e as culturas infantis (BRASIL, 2009, p. 15).

Porto (2008), discute a imprecisão de termos para definir brincar, brincadeira,

jogo, brinquedo e lúdico. Trazendo outras perspectivas para pensar sobre o assunto,

trago suas contribuições para conceituar especificamente a brincadeira. Ela afirma

que a brincadeira é um processo de cultura, de relações das crianças entre si, com

os brinquedos e com os adultos. Nela a criança produz sentidos e ações e “se

apropria dos conteúdos disponíveis, tornando-os seus, através de uma construção

específica” (PORTO, 2008, p. 37).

Desta maneira, podemos pensar em como as brincadeiras ampliam os

repertórios vivenciais, relacionais e culturais dos bebês e das crianças. Fica
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perceptível a importância de favorecê-las e pensar em propostas para ampliar as

possibilidades de fluir a brincadeira.

Estaremos potencializando a brincadeira como experiência de
cultura quando: alimentamos a imaginação das crianças por meio de
diferentes formas de expressão artística, tais como a literatura
(poesia, contos tradicionais, lendas, trava-línguas, etc.), o teatro, as
artes plásticas, a música, a fotografia, o cinema etc.; possibilitamos
às crianças a apropriação de novos conhecimentos sobre o mundo;
aguçamos a sua observação sobre a realidade natural e social;
resgatamos as brincadeiras tradicionais de nossa cultura, das
famílias e da comunidade a que pertencem as crianças (BORBA,
2008, p. 87).

A partir das reflexões feitas até aqui, fica claro, portanto, o caráter

multifacetado do brincar e a infinidade do universo das brincadeiras. Relaciona

singularidade, identidade, experiência, subjetividade, prazer, descoberta e cultura.

No cenário em que acontece o brincar dos bebês, sobretudo, relaciona inteireza.

Eles estão presentes e se fazem presentes nas brincadeiras em sua plenitude.

1.2.2 Do que brincam os bebês?

Os bebês começam a aprender desde que nascem. Observam as coisas

como novidade, movidos pelo desejo de conhecer o mundo e aprender como ele

funciona. O tempo dos bebês é singular e as relações se constroem em um ritmo

próprio: a rapidez ou lentidão com que as coisas acontecem dependem da

individualidade de cada bebê, da sua singularidade, das interações que estabelece

e do que é observado no cotidiano vivido com eles. Da mesma forma acontece

quanto à comunicação. Os bebês subvertem as formas convencionais de se

comunicar e esse é um dos desafios para entender e estar com eles. Interpretá-los

exige disponibilidade, conhecimento e interesse por parte dos adultos. Os bebês

dispõem de variados meios de comunicação, como o olhar, o choro, sorrisos,

gestos, balbucios:  corpo em sua totalidade.

O corpo é um corpo que fala, que comunica a todo o momento, que
convoca o outro para uma determinada ação. É um corpo que
desloca-se, que aquieta-se, que abaixa-se, deita-se, que busca
determinados objetos. É um corpo comunicante, um corpo brincante,
um corpo pulsante. Para as crianças de modo geral a dimensão
corporal ocupa um lugar bastante importante, o corpo não “é”
apenas um dado biológico, mas ele “está” em constante
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comunicação e relação com o mundo social (COUTINHO, 2011, p.
224).

Desde que nascem os bebês brincam e o grande brinquedo é o corpo. A

complexidade das relações construídas pelas crianças atravessa a dimensão

corporal, afinal, as crianças se manifestam muitíssimo usando seus corpos.

Coutinho (2011) constata que o corpo dos bebês é um importante elemento de

comunicação e ação social. Para ela:

Reconhecer o corpo como componente importante da ação social
nos permite reconhecer que os bebês são atores sociais
competentes, tendo em vista que o corpo é para eles não só meio de
comunicação, mas, sobretudo, uma forma de ser e estar no mundo,
de colocar-se em relação com o outro e produzir cultura
(COUTINHO, 2011, p. 232).

Pensando a partir dessa perspectiva, o que os bebês nos revelam pela

expressividade de seus corpos? Como isso acontece quando estão brincando?

Como estabelecem comunicação, externando seus desejos, com outros bebês? E

com as professoras? Visto que o corpo aparece nas brincadeiras dos bebês e nos

modos como se comunicam, Fernanda Tristão, psicóloga e mestre em educação,

levanta questões sobre a docência com crianças bem pequenas e suas variadas

maneiras de se comunicar. Nas palavras da autora:

[...] Os bebês têm outras formas de comunicação e de expressão
(olhares, toques, balbucios, choros, gargalhadas, sorrisos...), tão ou
mais complexas que a fala e que dizem muito sobre cada uma deles,
bastando que os adultos consigam percebê-las. Assim, é essencial
que as profissionais que trabalham com bebês nas instituições
de educação infantil alfabetizem-se nas diferentes linguagens
das crianças pequenas, buscando entendê-las e, de certo modo,
ouvi-las (TRISTÃO, 2004, p. 2, grifo meu).

“Alfabetizar-se” nas linguagens das crianças inclui a capacidade de

percebê-las dentro dos contextos histórico, social, cultural e emocional em que se

inserem. Tem a ver com a capacidade de agir com o objetivo de conhecer sua

multiplicidade, valorizar suas manifestações, contemplar suas necessidades e

promover experiências enriquecedoras para elas. Interpretar os gestos do bebê

reconhece suas formas de comunicação e torna sua linguagem reconhecível, afinal

o bebê é ser humano, ser linguístico e relacional. Então como registrar as

experiências dos bebês, suas brincadeiras, se elas os afetam de forma singular,

individual? Mesmo que passem pelo mesmo acontecimento, cada bebê terá uma
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percepção diferente, já que os fatos ocorrem de forma específica, própria, particular.

Que experiências do cotidiano realmente toca, afeta, transforma cada bebê? E

durante as brincadeiras? Como colocar isso no papel?

Ao discutir as questões que envolvem a brincadeira dos bebês na creche,

Coutinho (2014) conceitua as brincadeiras como parte fundamental de seu processo

de socialização. Ela apresenta uma concepção que entende as experiências das

crianças de 0 a 3 anos para além da exploração dos objetos e do corpo e privilegia

a relação social entre entre os bebês. Sendo assim, reflito com a autora sobre as

ações das crianças, que são complexas e que envolvem todo o contexto, os objetos,

os tempos e os sujeitos, crianças e adultos.

O brincar, consigo mesmo, com seu corpo ou na interação com o outro,

pessoa ou objeto, possibilita que o bebê se descubra e desvende o mundo social.

No Ciclo de debates Os bebês, as crianças e a pesquisa, proposto pela

Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos temas abordados foi: O brincar como

linguagem e o desenvolvimento dos bebês. Uma das convidadas era Tacyana

Ramos, doutora em Educação e professora da Universidade Federal de Sergipe.

Sua fala me levou a pensar sobre o brincar dos bebês e sua relação com as formas

de se comunicar. A autora entende que o brincar, corporalmente ou de modo

compartilhado, tem a ver com as possibilidades de construção de linguagens pelas

crianças. Reconhecendo as brincadeiras dentro de tal contexto de desenvolvimento

comunicativo, percebo que as crianças compartilham significados entre si enquanto

brincam, através de processos não necessariamente verbais, mas dispondo de

outros recursos. Seus movimentos - Na verdade, o corpo em movimento - nas

ações interativas com os outros, comunicam o que o bebê pensa, sente, deseja.

Pensando nisso, que elementos as crianças trazem a partir de suas

perspectivas? Como aproveitam os tempos, espaços e materiais disponíveis na

brincadeira? Como brincam, sozinhos ou em grupo? Como interagem com seus

parceiros, convidando-os para brincar? Como observar e registrar as nuances e

particularidades dos brincares dos bebês e das crianças?

Me coloco a pensar a partir de um olhar para o bebê que busca

compreendê-lo, por meio das suas variadas formas de se comunicar, valorizando as

interações que estabelecem, aprendendo a conhecê-los e pensando em
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organizações do trabalho pedagógico nas escolas de Educação Infantil que

possibilitem novos cenários de brincadeira e favoreça suas potências.
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II
“O QUE A MEMÓRIA AMA, FICA ETERNO”: ENCONTRO COM O REGISTRO.

A frase escolhida para este título é de Adélia Prado, escritora e poetisa

brasileira. A memória eterniza momentos, que permanecem além do tempo. Minha

experiência com o registro acontece na universidade e na escola, reúne sentidos,

olhar e escuta atentos, dúvidas, questões, observações, reflexões, memória e

afeto.

Minha relação com o ato de registrar acontece aos poucos, tendo início logo

no começo da graduação. Na disciplina de Antropologia e Educação II, cursada no

2º período, fui apresentada aos conceitos de método etnográfico, trabalho de campo

e observação participante, que caracterizam o trabalho na esfera antropológica.

Para a Antropologia, o trabalho de campo exige uma reeducação dos sentidos, para

que possamos ver e analisar com um novo olhar e nos despir dos pré-conceitos.

Roberto Cardoso de Oliveira, no primeiro capítulo de seu livro “O trabalho do

antropólogo" (2000), questiona o olhar, o ouvir e o escrever como três pilares

básicos para a reflexão no exercício da pesquisa, do trabalho de campo e na

produção de conhecimento.

Essa jornada se desenrola quando eu começo a produzir os meus próprios

registros. Também no 2º período, ingressei como bolsista de iniciação à docência na

Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis - COLUNI/UFF. Essa

experiência foi primordial para que eu pudesse articular teoria e prática,

relacionando os conhecimentos que aprendia na universidade com as vivências que

tinha no chão da escola. Integrei o quadro de estagiários da instituição de abril de

2016 a dezembro de 2018. Eu e os outros bolsistas éramos orientados a anotar em

nossos cadernos de campo tudo que achássemos importante: falas das crianças e

professoras, episódios do cotidiano, questões, dúvidas, cenas de brincadeiras…

Essa era uma prática bastante valorizada e incentivada nas reuniões de formação

continuada, realizadas semanalmente, todas às sextas-feiras. Nesses encontros,

professoras e estagiários compartilhavam seus diferentes tipos de registros,

ampliando olhares e reflexões coletivamente.
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Logo de início, registrar se tornou um exercício desafiador, pois eu sentia

dificuldade em observar e escrever sobre o vivido com as crianças. O que eu

deveria observar? Como? Como refinar o olhar, a escuta, a escrita? Para onde

direcionar o foco? Comecei a escrever literalmente tudo, desde a descrição da

rotina e atividades, como também minhas percepções e opiniões pessoais. Com o

tempo fui encontrando minha maneira de registrar, aperfeiçoando minha observação

e escrita, fundamentadas em uma concepção que entende a relação do registro

com o cotidiano. Comecei a pensá-lo como um modo de revisitar as experiências,

nos colocando numa posição de reflexão consigo mesmo. O registro, juntamente

com olhar e escuta atentos, torna-se instrumento metodológico; ajuda a criar uma

leitura e interpretação da realidade e desenhar o fazer pedagógico com as crianças.

Na caminhada em busca de entender melhor o caráter constitutivo do

registro, me deparo com os escritos de Martins (1996), Ostetto (2017), Oliveira

(2000), dentre outros pensadores e pensadoras brasileiros que inspiram reflexões

sobre os registros e o que eles revelam.

São variados os modos de registrar, seja por meio da escrita, da fotografia,

do desenho ou da gravação de áudio e vídeo. Todas estas são importantes

ferramentas para ampliar nossos canais de escuta, olhar, observação e

interpretação da realidade. Neste presente trabalho, pretendo me debruçar sobre o

formato de registro escrito, reconhecendo o valor da produção escrita para a

formação docente e humana.

2.1 Aprendendo a olhar o miúdo: olhar, ouvir, escrever

Quando reflito sobre o registro e a observação, inicialmente me faço a

seguinte pergunta: Antes de observar, para onde eu olho? Que perguntas eu

endereço ao meu olhar? As pesquisas da área da Antropologia, como as de Oliveira

(2000), possibilitam ampliar a reflexão. O autor fala sobre a domesticação teórica do

olhar e como ao observar determinado objeto de estudo, nosso olhar é “previamente

alterado pelo próprio modo de visualizá-lo” (p. 19), ou seja, por nossa forma de

enxergar a realidade, de acordo com as bagagens que carregamos, nossas

construções teóricas e pensamentos academicistas.
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Para discutir esse olhar doutrinado, recorro ao que escreveu Rubem Alves

(2011). Ele diz que “ver é muito complicado. [...] O ato de ver não é coisa natural.

Precisa ser aprendido.” (p. 18). Disserta sobre os olhos que moram na caixa de

ferramentas e na caixa de brinquedos: a visão usada por sua função prática e o

olhar que brinca com o que vê. Para ele, os olhos dos adultos moram na caixa de

ferramentas e os das crianças na caixa de brinquedos; elas são nossas mestras e

nos ensinam a ter olhos brincalhões. Ao registrar os enredos construídos nas

brincadeiras dos bebês e crianças, procuro me distanciar desse olhar “disciplinado”

e aprendo com elas a ter um olhar brincante, de descoberta, que sente prazer em

observar.

Ao questionar esse caráter utilitário, prático, objetivo, frio que configura um

“olhar comum”, Martins (1996, p. 20) provoca a reflexão quando indaga: “nossos

olhos foram exercitados para o olhar?”. Para onde se olha? O que se observa? A

autora desenvolve seu pensamento defendendo que nós possamos criar novas

maneiras de olhar, outros pontos de vista sobre o que se observa, construindo

relações. Para ela:

Ansiedade, medo, desequilíbrio, espanto, admiração recheiam o
novo olhar que se exercita conscientemente na busca de novos
ângulos. Educador ensina a pensar, pensando. Educador ensina a
olhar, olhando. Mas, não é um “ver qualquer”, superficial, rápido,
não-implicado com o conhecimento. Educador ensina o sensível
olhar-pensante. Olhar sensível, e que é portanto afetivo. Olhar
que pensa, reflete, interpreta, avalia (MARTINS, 1996, p. 21, grifo
meu).

A discussão sobre esse “olhar que pensa” avança trazendo outras definições

para a conversa. O olhar está relacionado à percepção, à conhecer o que se

observa, pois de acordo com Oliveira (2000, p. 18), “sem percepção e pensamento,

como então podemos conhecer?”. Esse olhar amplia o conceito de observação, uma

vez que “o olhar-pensante procura formas de olhar. Procura no próprio objeto a

forma de o compreender” (MARTINS, 1996, p. 21).

O comprometimento com uma prática que respeita os sujeitos, contextos e

processos aponta fins, intenções e propósitos para o que se observa e se registra.

Sendo assim, concordo com Martins (1996, p. 21) quando ela fala de um

“olhar-pensante curioso diante do mundo, que transcende as aparências e procura o

que está por trás”. Reflito sobre esse olhar segundo a perspectiva do adulto, de
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educadores e educadoras que como eu buscam observar o que há detrás do que é

puramente visto, mas também no que concerne à interpretação de mundo dos

bebês e crianças bem pequenas, já que a curiosidade é inerente aos seus olhares.

Atendendo ao meu sensível olhar-pensante, analisarei o olhar-pensante das

crianças, nas descobertas que fazem brincando.

Para Oliveira (2000, p. 21), em um contexto investigativo, o olhar e o ouvir

não podem ser compreendidos como faculdades totalmente independentes; eles se

completam e permitem que o pesquisador possa caminhar em suas observações.

Ainda que o observador tente assumir uma postura de neutralidade, ela é

inexistente. Entendendo o ouvir a partir de uma perspectiva dialógica, o ouvinte se

coloca em uma posição de ouvir e ser ouvido, observador e observado são

interlocutores desse diálogo, estabelecendo “uma verdadeira interação” (OLIVEIRA,

2000, p. 24).

Tendo em vista a relação estabelecida entre ouvir e olhar, compreendo que

estão ligadas a sensibilidade, a entender o outro, acolher as múltiplas vozes e

gestos que ecoam na escola e que tanto tem a dizer. Como dito por Rubem Alves

(2011, p. 22), “amamos não a pessoa que fala bonito. É a pessoa que escuta bonito.

A escuta bonita é um bom colo para uma criança se assentar…”. Penso nisso a

partir de uma escuta atenta, interessada, curiosa.

Como ponderam Barbosa, Nascimento e Salutto (2018), a tríade formada por

escutar, escrever e responder se apresenta como aposta para a formação docente,

possibilitando exercer autonomia e autoria nas observações e registros, baseada

em princípios éticos. “Escutar, escrever, responder, configuram-se, portanto, como

afirmação da intencionalidade: o que escuto e vejo? O que faço com aquilo que

ouço, olho e registro?” (BARBOSA; NASCIMENTO; SALUTTO, 2018, p. 5).

Pôr em prática efetivamente as ações de escutar, escrever e responder

requer, antes de tudo, assumir uma posição de deslocamento, de desfamiliarizar o

olhar sobre o que é habitual, se despir de pré-conceitos e ideias estereotipadas:

sobre as crianças, sobre o cotidiano e sobre o próprio trabalho docente. As autoras

dialogam com as ideias de Mikail Bakhtin, filósofo e pensador russo. Apresentam os

conceitos de exotopia e alteridade, em um movimento de buscar entender o outro

de um lugar exterior, a partir do que nos afeta, do que causa estranhamento.
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Ampliam-se as lentes para observar, escutar e apreciar o vivido. Essa posição

exotópica, de acordo com a definição bakhtiniana, convoca a pensar o lugar que

ocupamos diante do outro. Nós, sujeitos, marcados por valores, crenças, ideologias

no encontro com outro sujeito. Responsabilidade e compromisso com escutado,

olhado e o registrado são palavras-chave nesse processo.

Exotopia (exterioridade e deslocamento) e alteridade
(estranhamento, espanto, suspeição) caminham juntos e envolve
considerar que formação como prática pedagógica e social, implica
fazer perguntas, problematizar, refletir sobre o que se sente,
vive, faz, olha, registra, responde. Exotopia e alteridade no campo
e na prática pedagógica se relacionam com ‘por que?’, ‘como?’, ‘em
qual/quais condição/condições?’, sugerindo suspeitar, desconfiar,
buscar outros modos e caminhos para se olhar para o que é
conhecido e familiar, para transformar certezas em perguntas
(BARBOSA; NASCIMENTO; SALUTTO, 2018, p. 8, grifo meu).

Quando fala sobre o escrever, Oliveira (2000) rememora a autonomia do

autor/pesquisador. Como dito previamente, o autor defende que nosso olhar e

escuta não são totalmente “puros”, estão afetados pelo contexto, por nossas

concepções. A partir dessa lógica, afirma que “o autor não deve ser esconder sob a

capa de um observador impessoal [...]” (p. 30). Para escrever é preciso abertura

para ouvir o outro, disponibilidade para estar junto, sensibilidade para perceber a

riqueza que se encontra nas coisas pequenas, ordinárias.

Na busca por mais referências de leitura que me ajudassem a pensar e falar

sobre os registros na Educação Infantil, destaco as reflexões de Luciana Ostetto.

Professora e pesquisadora, vem construindo sua trajetória de estudos pensando o

significado dos registros na formação e prática de professores.

Ostetto (2017) aborda o tema do registro a partir de aspectos teóricos e da

prática ao reunir experiências que conectam escola e meio acadêmico. Evidencia

percursos construídos em uma instituição municipal de Educação Infantil em Niterói

(RJ) onde o exercício de olhar, observar, registrar e refletir estão pautados na

escuta, na sensibilidade e no reconhecimento do outro, sobretudo o outro-criança. A

autora parte do princípio de que o registro é forma de conhecer, de aproximar as

relações com as crianças, de ouvir o que elas trazem, o que expressam, o que

precisam. Ouvir, nesse sentido, tem relação com acolher, entender, compreender

nossas ações e a das crianças. Depende de observar reações, interações e

proposições das crianças e da equipe docente, entendendo que “interpretar é
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atribuir significado ao que dizem e fazem as crianças e por isso a observação e a

documentação são instrumentos que contribuem para valorizar suas experiências”

(p. 27).

A autora defende a importância da escrita para a prática docente, visto que o

registro aponta para a reflexão e autoformação de professoras e professores. Para

ela:
Ao escrever sobre o cotidiano vivido com as crianças, o professor
cria espaço para refletir sobre o seu fazer, abre possibilidades para
avaliar o caminho pedagógico planejado, redefinindo passos ou
reafirmando o caminhar. [...] Sobretudo: ao registrarem e refletirem
sobre o conteúdo registrado, professoras e professores,
apropriando-se de sua história, ensaiam autoria (OSTETTO, 2017, p.
21).

A partir deste diálogo, podemos pensar o registro como ferramenta de

pensamento, comunicação, descobertas, reflexão. Documentar o que as crianças

dizem, fazem e expressam através de diferentes linguagens, reconhecendo suas

identidades e as relações que estabelecem, propõe que professoras e professores

assumam uma nova postura ao registrar, implica em profissionais que “[...] olham as

crianças não à procura do que lhes falta, mas do que já conquistaram, dos saberes

que expressam caminhos de sua potência”. (2017, p. 28). Necessita sutileza…

A documentação produzida revela os olhares, pensamentos e expectativas

do observador e, ao escrever, “a materialidade da escrita se constitui como resposta

para o outro, a partir de um lugar ético que buscou compreender antes de julgar”

(BARBOSA; NASCIMENTO; SALUTTO, 2018, p. 6), de modo que “escrever

torna-se uma resposta ética para si mesmo e para o outro” (ibidem, p. 2).

Observar e escrever é exercício de olhar atento, de se desacostumar com o

que parece óbvio, requer sensibilidade. Para Fernanda Tristão (2004), a sutileza das

ações cotidianas e da relação entre professoras e crianças caracteriza o trabalho

pedagógico realizado com os bebês na escola. A percepção de cada uma das

crianças perpassa essa sutileza à medida que revela o papel da educação e das

docentes na construção de uma prática humanizadora, plena de significados. O

olhar atento legitima o jeito próprio das crianças sentirem, serem e agirem no

mundo, respeitando-as como seres completos, com muitas possibilidades.
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A elaboração dos registros, vista aqui como um documento que se refere às

narrativas do vivido, precisa evidenciar os percursos das crianças, que trajetos

percorrem ao brincar, valorizando seus processos de conhecimento e

desenvolvimento. Observar as crianças experimentando, criando sentidos,

reformulando regras, lógicas e situações ressignifica o meu olhar de

observadora-participante nesse contexto. Ele transcende de um olhar doutrinado,

superficial, condicionado e transforma-se em uma observação que favorece o

acolhimento nas brincadeiras, onde me sinto convidada a brincar junto, participar

das trajetórias percorridas por esses bebês em sua jornada de conhecimento de si e

do mundo.

Desvendando registros dos brincares dos bebês, fui tecendo reflexões que

revelam o meu olhar sobre o observado, a partir de uma concepção que possui

profundo respeito pelos bebês e crianças, seus modos de brincar e buscar o

significado das coisas.

2.2 Compreender percursos, trajetos, interesses dos brincares dos bebês

No decorrer do meu processo formativo, como já apontado anteriormente, o

brincar e as brincadeiras mobilizam meus estudos e, aliada à elas, a prática de

registrar ganha centralidade na construção desse trabalho. Desse modo, busco

organizar esta monografia aprofundando os conhecimentos sobre o brincar a partir

de registros escritos durante minha experiência como estagiária com um grupo de

bebês.

Pelo o que foi pesquisado e estruturado até aqui, procuro ampliar a discussão

e o conhecimento sobre o universo do brincar com o intuito de investigar as

vivências dessas crianças na escola, os enredos que constroem, as parcerias que

formam, além das relações que estabelecem entre si, com os adultos e com o

espaço. Esses registros se materializam como forma de auto reflexão, de resgate à

memória, de compreensão da experiência, pois, como explica Oliveira, “o ato de

escrever é simultâneo ao ato de pensar” (2000, p. 32).

Olhando para os bebês, apresento agora o grupo que está comigo nesse

texto. Recortando do macro para o meu miúdo, eu entro nesse espaço e convido
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vocês a entrarem comigo para conhecer quem são essas pessoas com quem irei

trabalhar agora no miudinho. Iniciei o trabalho com essa turma durante o estágio, no

ano de 2019, em uma escola privada da cidade de Niterói (RJ). Sendo a minha

primeira experiência com crianças tão pequenas, o primeiro sentimento foi o

estranhamento. Depois veio a curiosidade, o desejo de conhecer mais sobre os

bebês, a surpresa em observá-los. Ao me deparar com esse olhar surpreendido

pelos bebês, me comprometo a escutar e ao fazer o movimento de reunir olhar e

escuta, eu escrevo. Escrevo para produzir memória, para ficar eterno.

O grupo era formado por 10 bebês, contando comigo como estagiária e mais

2 professoras, uma regente e outra auxiliar. Denominado como Grupo 1, pois incluía

as crianças com no mínimo 1 ano, contava com 3 turmas e elas realizavam diversas

atividades coletivamente, dividindo inclusive os momentos de brincadeira no pátio,

quadras ou caixa de areia. Eles conviviam e partilhavam espaços em comum da

escola com outras crianças, de diferentes faixas etárias. Esses espaços

caracterizaram o palco para as minhas observações, protagonizando as ações das

crianças, as relações que acontecem entre elas, comigo, com as outras professoras

e com os objetos.

Com base nos episódios registrados, tomo como ponto de reflexão as

experiências cotidianas de brincadeiras desses bebês, em diálogo com as autoras e

autores escolhidos para o referencial teórico. As observações das cenas descritas

nos fragmentos ocorreram majoritariamente na rotina de um grupo de bebês com

idades entre 1 e 2 anos e meio. O contexto em que o brincar acontece são variados:

há momentos que são planejadas propostas, espaços, materialidades e interações.

Em outros, as brincadeiras partem dos próprios bebês.

Me coloco neste cenário em um lugar de observação interessada, onde olhar

e escuta atentas revelam a atenciosidade, o respeito e o compromisso ético na

investigação de como os bebês percorrem seus caminhos de encontros e

descobertas no dia a dia. A qualidade da observação é observar a criança que

brinca. Quais enredos elas constroem? Como compartilham? Que concepções,

relações, expressões as crianças estão revelando? E suas descobertas?

Ao voltar a esse material, mais de um ano depois de escrevê-lo, penso em

como esses bebês já estão crescidos. Por isso, mais uma vez, fica evidenciada a
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relevância de documentar o miúdo, não esquecer do que está por trás dos detalhes,

das minúcias, das sutilezas. As memórias, aqui registradas, de alguma forma, se

eternizam.
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III
PAISAGENS BRINCANTES: OBSERVANDO O MIÚDO…

paisagem: espaço geográfico que o olhar

alcança num lance; panorama, vista [...].

HOUAISS, 2010, p. 571

Neste capítulo compartilho com os leitores paisagens brincantes dos bebês,

constituídos a partir do exercício de olhar, observar, escrever. As reflexões e

análises realizadas a partir das paisagens revelam fragmentos do que foi possível

construir de sentidos, aprendizagens, provocações. Nesse sentido, serão sempre

paisagens possíveis de serem olhadas por outros ângulos.

10/10/19 – “Olha, minha mão!”

A caixa de areia é um espaço muito querido pelas crianças e dá lugar a muitas brincadeiras.
Materiais como: coadores, colheres de pau, panelas, cones, peneiras, etc, ficam disponíveis
nesse local ao acesso das crianças. Enquanto brincávamos lá, Clara enchia um tabuleiro de

alumínio com areia usando uma escumadeira. Permaneceu fazendo esse movimento
durante um tempo. Para evitar que toda a areia saísse pelos buraquinhos, colocou a mão

embaixo para transportá-la. De repente, me chama para mostrar algo: “Olha, minha mão!”,
se referindo à parte de sua pele que ficava visível sob a escumadeira. Olho e concordo

dizendo: “Sim, dá para ver sua mão pelos buraquinhos”. Ela vira-se para mim e responde:
“A mão da Clara!”.

Muitas cenas como a de Clara acontecem na caixa de areia. As crianças

costumam explorar de diversas formas o espaço e os objetos. Cavam, enchem,

esvaziam e enterram objetos, mãos e pés. Nesse episódio em específico, Clara foi

descobrindo mecanismos próprios para atender ao seu objetivo, que era encher de

areia um recipiente. Depois de usar a escumadeira, percebeu que o formato desse

material fazia com que a areia vazasse. Para ajudar a carregar da caixa para o

tabuleiro, usou seu corpo, criando alternativas para dar sentido ao que fazia.

Quando Clara compartilha comigo sua investigação, é sinal de que ela

estabeleceu uma relação com o material, ressignificou sua função convencional, se

apropriou dele com autonomia. De acordo com Pereira (2002):

No brincar, o indivíduo, o espaço e possíveis objetos da brincadeira
saem da esfera exclusivamente utilitária, e essa situação inclui
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diferentes graus de subjetividade. O mundo interno das crianças
emprega parâmetros de uma realidade percebida por ela, que não
coincidem necessariamente com as leis que governam a
materialidade do objeto externo. Os efeitos externos são atenuados
e o objeto revela uma vitalidade mais profunda por seu calor
subjetivo, pela interação imaginativa e corporal entre a criança e o
objeto (PEREIRA, 2002, p. 54).

O envolvimento de Clara na brincadeira mostra que o brincar do bebê

envolve sentidos de investigação das materialidades. É composto de ações de

exploração do próprio corpo, descoberta de movimentos e diferentes percepções.

Os aprendizados que se dão pelo processo de investigar, de explorar, de pensar

usando as mãos e o corpo revelam que quando bebês brincam, estão fazendo

experimentos sobre o mundo. As noções que vão construindo de seus movimentos

no espaço e das diferentes posições que os objetos podem assumir contribui para

que observem e conheçam formas, pesos, tamanhos, verticalidades e percebam

sua postura acerca desses objetos

A brincadeira dos bebês está intrinsecamente ligada à sensação, aos gestos,

às vivências do próprio corpo. Kálló e Balog (2017, p. 24) tratam da variedade de

materiais oferecidos aos bebês e ponderam sobre a importância de “[...] dar a

criança brinquedos de vários materiais para que ao manejá-los, acumule diferentes

impressões e experiências [...]”. No brincar subvertem-se os objetos em brinquedos

de modo a criar, aprender, transformar, inventar.

Quando se permite que a criança experimente um objeto e tente
todas as ações diferentes que pode fazer com ele, ela descobre
suas potencialidades. Percebe que o mundo tem sentido e também
se dá conta que é capaz de entendê-lo (KÁLLÓ; BALOG, 2017, p.
18).

É interessante observar como Clara interage corporalmente com o material,

como dentro desse jogo que ela realiza consegue usar recursos do próprio corpo

para que tenha suas necessidades e interesses atendidos, validados e

assegurados. Rubem Alves (2011, p. 37) relata que “o tato acontece quando a pele

e, portanto, o meu corpo, é tocado por algo de fora (ou por ele mesmo...)”. Segundo

ele:
O tato contém um saber. Talvez, uma provocação ao saber. Faz-nos
pensar. Teríamos então de pensar o tato como uma das experiências
essenciais que devem acontecer no espaço escolar. O tato incita a
inteligência. Há muitos pensamentos que brotam das mãos (ALVES,
2011, p. 44).
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Brincar com o corpo é uma maneira pela qual os bebês podem se conectar

com o mundo pelos sentidos. Um dos sentidos que Clara explora na brincadeira

descrita é o tato. Clara percebe sua mão através do objeto quando o toca e é tocada

por ele.

11/10/19 – Papá do bebê

O horário de chegada das crianças chamamos de acolhimento. Acontece ora na sala de
referência do grupo, ora no pátio. Neste dia, o fizemos na caixa de areia. Percebi que Julia

e Pedro têm se procurado mais para brincarem juntos. Primeiro, Pedro, com uma
embalagem de amaciante, pegava areia na caixa e colocava na tigela de Julia. Sentou-se
em um carrinho de bonecas que estava próximo e Julia, sentada no chão, oferece a ele a

tigela cheia de areia, dizendo: “O papá bebê!”. Ela olha para a concha de alumínio que
usava para mexer a areia e completa dizendo: “Não pode essa colher grandona!”. Levanta e

sai para buscar outro material, enquanto Pedro usa a mesma concha para fazer de conta
que estava comendo o papá. Julia volta e assume o lugar de Pedro com a garrafa de

amaciante. Ele se levanta do carrinho, pega a tigela cheia e a esvazia no tanque de areia.
Nesse momento, Julia senta no carrinho e diz: “Eu sou o bebezinho!”. Continuam a

brincadeira por mais alguns minutos antes de irmos para a sala.

Nesse fragmento, a aproximação de Julia e Pedro inicia uma parceria para a

brincadeira. Talvez a afinidade dos dois se dê pelo desenvolvimento de sua

linguagem oral e repertório de palavras. Angela Coutinho (2014) fala que no

contexto escolar, onde as relações das crianças têm como traço constitutivo o

encontro entre pares, a experiência desse reencontro no brincar propicia que “além

de reviverem enredos, situações, as crianças também revivam as relações” (p. 41).

Primeiro, Pedro é quem assume a posição do bebê, recebendo os cuidados

de Julia. As experiências que carregam consigo são revividas na brincadeira.

Recriam o mundo a partir de suas vivências e das realidades em que estão

inseridos. Para Borba (2007), as crianças revelam parte de seus universos nas

ações e significados que constroem quando estão brincando e, assim, as situações

da vida cotidiana e as referências de seus contextos socioculturais são reelaboradas

e reinterpretadas pelos sujeitos. Esse processo evidencia a complexidade do

brincar, de articular o já dado e o novo, a memória, o vivido e a imaginação.

A relação entre pares observada na brincadeira amplia o raciocínio sobre

como os bebês exercem habilidades sociais quando estão brincando. Competências

que, incluídas em uma cultura que lhe concedem sentido, reafirmam os bebês como

seres sociais. Quando Julia considera a concha grande inapropriada para a situação

e toma a atitude de trocar o utensílio, ela parte de uma concepção onde o correto
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seria usar outro talher para a refeição. Provavelmente reproduz comportamentos,

falas e/ou ações que já experienciou antes. Há também uma alternância de papéis

entre eles, onde trocam de posição em determinado momento e depois de Pedro,

Julia é quem se torna o bebê.

Coutinho (2014, p. 33) disserta sobre as relações sociais dos bebês na

brincadeira em suas experiências cotidianas, considerando o brincar como parte

fundamental de seu processo de socialização. Enfatiza que a brincadeira de

crianças bem pequenas não se restringe à exploração de objetos e do próprio corpo

somente. Apesar da importância e recorrência desses atos, o ato de brincar

relaciona outras experiências vividas pelos bebês. A autora indaga: “Poderemos

falar em brincadeiras de faz-de-conta com crianças tão pequenas?”.

Na brincadeira de Julia e Pedro vemos que sim! Angela Coutinho fala da

brincadeira enquanto encontro, reconhecendo-a como “uma experiência privilegiada

de interação e de produção de cultura” (ibidem, p. 37), onde as crianças constroem

repertórios que circulam entre o real e o imaginário. Maria Amélia Pereira reflete

sobre o que as crianças necessitam para que a brincadeira aconteça:

Elas querem um lugar, seu habitat, com espaço e tempo suficientes
para que brincando possam crer-ser, rodeadas de adultos
inteligentes porque sensíveis, que saibam acolher o mistério da vida
que se expressa dentro de cada uma delas (PEREIRA, 2002, p. 52,
grifos da autora).

Julia e Pedro podem “crer-ser” quando estão imersos no faz de conta. Brincar

é um ato que rompe o tempo-espaço, inaugura outros sentidos e conecta através do

vínculo, da criança com o mundo e com outros sujeitos. Nesse registro os bebês

socializam, interagem, trocam entre pares, fantasiam, imaginam, em um contexto

que apoia seus processos.

Tomar a brincadeira de faz-de-conta como atividade recorrente nas
rotinas de vida das crianças bem pequenas significa reconhecer o
seu estatuto social de produtoras de cultura, que selecionam, entre
tantas experiências vividas, aquelas que lhes interessa para compor
uma dada cena. Isso é, do ponto de vista das suas competências
sociocognitivas, um grande empreendimento, que exige a
conjugação de vários elementos, entre eles o cruzamento das
experiências individuais de cada ator que participa da ação
(COUTINHO, 2014, p. 42).
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Enquanto brincam, de certa forma, praticam a poderosa habilidade humana

de imaginar o mundo diferente do que ele é na realidade e aprendem sobre o

mundo real. Exercem a imaginação, traço característico da brincadeira de faz de

conta e do processo de humanização dos sujeitos, como pondera Borba (2007, p.

36), posto que imaginar “permite aos sujeitos se desprenderem das restrições

impostas pelo contexto imediato e transformá-lo”.

30/10/19 – Silhuetas

Neste dia, na hora da entrada, Lucas estava com dificuldade em se despedir de sua avó,
até que se interessou em buscar o pote de giz para desenhar no chão do pátio. Logo outras

crianças também quiseram desenhar e começaram a colorir o carpete esverdeado (e
também seus braços e pernas. E calças das professoras). Em dado momento, Clara diz:

“Quero desenhar Clara!” e deita-se no chão. Peço ajuda às outras crianças e vamos
riscando nossos gizes ao redor da menina, dando formato ao seu contorno. Ao finalizarmos,

ela se levanta e Pedro e Enrico exclamam: “Agora eu, agora eu!”. Valentina também quer
ser desenhada e, já que estava acompanhada de uma boneca, peço para que se deite,

coloco a boneca deitada ao seu lado e desenho a silhueta das duas. Ao levantar, Valentina
olha para o contorno da boneca e diz: “é o neném!”. Ela a pega do chão, procura um espaço
vazio no pátio e com um pequeno giz cor-de-rosa tenta desenhar também a silhueta de sua

boneca.

Já havíamos desenhado silhuetas anteriormente, na sala de referência do

grupo e fora dela, em papel e no chão do pátio. Nesse dia, quando surge a ideia de

contornarmos os corpos das crianças, várias delas se interessam. É curioso

observar esse momento envolvendo o desenho, a presença tão significativa do

corpo e o reconhecimento do outro e de si mesmo ali no registro. O movimento de

perceber-se como pessoa, identificar os corpos atuantes no universo e construir

identidade caracterizam algumas das descobertas da primeiríssima infância.

Depois que faço a silhueta de Valentina e de sua boneca, ela nota que, em

comparação à dela, a menor é a do “neném”. Depois tenta ela mesma refazer o

contorno da boneca, pensa, procura um espaço e repete a ação. Na série O começo

da vida (2016), alguns especialistas como o pediatra José Martins Filho, ressaltam

que nos primeiros anos de vida o bebê desenvolve relações com a sociedade,

percepção de si mesmo, do mundo e de si mesmo no mundo. Brincar propicia que

as crianças entendam o mundo pelas próprias experiências. Aqui, a brincadeira de

desenhar silhuetas envolve ações com dimensões físicas, do corpo e do

pensamento.
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Pereira (2002, p. 54) elucida que “o brincar, entendido como atitude do corpo

e da mente, determina uma conduta pensante” e é brincando, pensando,

desenvolvendo sua subjetividade que a criança está “[...] comunicando a

experiência do ser”, afinal, o brincar carrega consigo “o caráter de sua

expressividade humana, trazendo em sua essência a vontade e a liberdade”. Por

esse motivo, a brincadeira se mostra indispensável na construção da singularidade

dos bebês. É a partir de processos como estes que crianças tão pequenas

conseguem se perceber como pessoas, que agem e se relacionam com os outros

sujeitos, experienciando relações afetivas de carinho, cuidado e apoio. Nós nos

constituímos quando nos relacionamos com outro e é essa interação que permite

conhecermo-nos como sujeitos, com individualidade e existência separada do outro.

Esse entendimento do eu advém a partir de uma relação que o bebê estabelece

com outros sujeitos, percebendo o que e quem está ao seu redor.

04/11/19 – Passeio dos carrinhos

João Vicente brincava com um ônibus de madeira passeando com ele sobre um túnel
também de madeira, no estilo Pikler. Vicente chega com um caminhão de plástico colorido,

mas o deixa no chão para brincar com outra coisa. João pega o caminhão e oferece a
Beatriz. Ela aceita e os dois começam a percorrer com seus carrinhos sobre a estrutura de

madeira, dando voltas ao redor dela, um atrás do outro. O túnel possui um buraco, por onde
as crianças entram e saem. João e Beatriz passavam seus carrinhos em volta dessa

abertura, embora o espaço ali fosse menor comparado ao resto do túnel. João olha para o
buraco, olha para Beatriz, olha para o carrinho, diz: “Cai não!” e continuam o movimento...
Quando João se distrai com outra brincadeira, Beatriz pega o pequeno caminhão colorido,

coloca-o dentro de um carrinho de bonecas e sai passeando pelo pátio.

Aqui se estabelece outra parceria para brincar. João convida Beatriz para sua

brincadeira quando estende o caminhão a ela. Enquanto correm, suas risadas

demonstram a felicidade de estarem compartilhando aquele momento juntos. Esse

convite nasce de um desejo de brincar junto, de estar e fazer coisas com o outro,

evidenciando como a brincadeira se fundamenta nas interações sociais entre as

crianças e é um lugar de construção de culturas, como dito por Borba (2007, p. 41).

De acordo com essa reflexão, vemos que estabelecem laços de sociabilidade,

constroem sentimentos e atitudes de solidariedade e de amizade.

Brincar com o outro, portanto, é uma experiência de cultura e um
complexo processo interativo e reflexivo que envolve a construção
de habilidades, conhecimentos e valores sobre o mundo. O brincar
contém o mundo e ao mesmo tempo contribui para expressá-lo,
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pensá-lo e recriá-lo. Dessa forma, amplia os conhecimentos da
criança sobre si mesma e sobre a realidade ao seu redor (BORBA,
2007, p. 41).

João Vicente e Beatriz observam a estrutura do brinquedo; passam seus

carrinhos pelo espaço menor ao redor do buraco, elaboram um problema, uma

hipótese (sendo o lugar mais estreito, será que o carrinho cai ao passar por ali?);

experimentam, fazem teste, se comunicam sobre os resultados: “Cai não!”. Usando

procedimentos do método científico, eles pesquisam, analisam, investigam

enquanto brincam! Organizam um processo intelectual na brincadeira, onde

percepção e ação mantêm-se profundamente unidas. Rubem Alves (2011) fala que

“todo conhecimento científico começa com um desafio: um enigma a ser decifrado!

A natureza desafia: ‘Veja se você me decifra!’ e aí os olhos e a inteligência do

cientista se põem a trabalhar, para decifrar o enigma.” (p. 47).

A descoberta acontece no decorrer desse brincar livre, espontâneo,

autônomo, que possibilita que esses bebês ocupem-se de si mesmos, de suas

pesquisas e explorações. A garantia de tempos e espaços de qualidade organiza

práticas que respeitam as investigações dos bebês, pautadas numa rede segura,

afetiva, que sustenta as relações.

04/11/19 – Travesseiro de histórias…

Quando estamos na sala de referência desse grupo, seja entre uma atividade e outra ou
nos momentos livres, as crianças costumam pegar os livros disponíveis na estante.

Valentina tinha em suas mãos o livro que ela mesma trouxe para a turma. Colocou-o no
chão e deitou a cabeça sobre ele, como se fosse um travesseiro. Ao ver a cena, Pedro

também tratou de pegar um livro na estante e fazer o mesmo. Logo Lucas e Vicente
também resolveram imitar os colegas. De repente haviam 4 bebês deitados no chão da

sala, próximos uns dos outros, com as cabecinhas coladas nas capas das histórias.
Olhavam o teto, o próprio reflexo no espelho e uns aos outros quando os olhares hora ou

outra se encontravam.

Sendo as crianças sujeitos singulares e de direitos e a literatura uma

categoria humana que deve ser garantida a todos, os livros devem compor o

cotidiano de bebês e crianças bem pequenas. O contato com a literatura refere-se a

uma experiência com a linguagem e com a produção de cultura ao longo da história.

Mais do que um mergulho em uma experiência estética, o livro como objeto cultural

se apresenta aqui ressignificado, como brinquedo, e como dito por Lydia Hortélio em

Tarja Branca (2014), “cada brinquedo é um gesto de expansão da consciência”.

Pensando a leitura literária na creche, Salutto (2013, p. 4) enfatiza a necessidade
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em “[...] compreendê-la como lugar de relações, de brincadeiras, de produção de

sentido, de conhecimento de si e do outro, de constituição da subjetividade, de

ampliação das experiências e, também, de imersão na cultura escrita”.

Valentina desperta a ideia do “travesseiro de histórias”, influenciando que

outros bebês façam o mesmo e imitem sua ação. O enriquecimento da experiência

das crianças acontece a partir desse contato com o objeto livro e a possibilidade

que ele oferece de imaginar, fabular, sentir… O movimento de deitar-se sobre o livro

inaugura uma nova brincadeira, onde “vozes, gestos, narrativas e cenários criados e

articulados pelas crianças configuram a dimensão imaginária, revelando o complexo

processo criador envolvido no brincar.” (BORBA, 2007, p. 36).

Quando Rubem Alves (2011, p. 44) fala da educação dos sentidos pelo tato,

reflete sobre como as crianças conciliam a visão ao tocar e como o toque se

manifesta como aprendizado, conhecimento, experiência de mundo. “Não é o toque

apenas pelo prazer. É o toque para aprender”. Exemplifica citando o livro que, para

além de ser lido, visto, apreciado pelo sentido da visão, se apresenta também como

objeto tátil. “Eu o seguro nas minhas mãos, sinto a textura da capa, das folhas. Nós

os conhecemos primeiro com as mãos.” Os bebês conhecem o mundo com as

mãos, com o corpo, pelos sentidos. Valentina, Pedro, Lucas e Vicente encostam

suas cabeças sobre os livros, o tocam, vivem uma experiência além de sensorial, de

contato da pele com o livro, também emocional, porque inventam, criam, brincam.

E que papel o livro desempenha na cena com as crianças? Salutto (2018a)

delineia uma reflexão sobre a interface dos bebês com os livros, evidenciando como

essa relação constitui um conjunto de gestos próprios do bebê em seu processo de

encontro com a cultura. Os bebês subvertem a lógica dos comportamentos ligados

aos gestos de ser leitor agindo com e sobre os livros. A potência e sacralidade do

livro se defronta com a intensidade inerente aos movimentos exploratórios de

descoberta dos bebês, ou seja, “diante de um interessante e sacralizado objeto da

cultura, portanto, se encontra uma pessoa que age, sente, deseja, investe com

tenacidade a partir de um lugar singular, autoral, inaugural.” (p. 186).

É pelo encontro com os livros que os bebês se apropriam deles. Valentina

estabelece uma relação de pertencimento com a obra que escolheu, talvez por ter

sido ela quem a trouxe, talvez pelos inúmeros encontros que tiveram. O livro abre
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possibilidade para uma série de trocas pautadas na afetividade. Valentina começa a

brincadeira inicialmente sozinha, porém esse afeto afeta outros bebês a estarem

junto. Transformam a brincadeira numa forma de conexão: Conectam-se com os

livros, com os sentidos, com o encantamento, com as descobertas, com eles

mesmos, com o mundo.

É preciso perceber a sutileza presente nos detalhes e gestos do encontro tão

singular dos bebês com os livros infantis. As discussões que Salutto (2018a, p. 187)

propõe em torno desse objeto da cultura levam à uma reflexão a respeito do papel

de sua materialidade na relação com o sujeito, conferindo-o como mobilizador de

uma experiência sinestésica, que agrega múltiplos sentidos e sensações. Ao passo

que estão construindo sua subjetividade nessa intensa relação de encontro com os

livros, os bebês reconfiguram as ações sobre esse artefato da cultura. Concordando

com a autora, “o conjunto bebês, corpo, materialidade advoga por outra

narratividade dos itinerários relacionais.” (ibidem, p. 190).
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QUESTÕES, IDEIAS E RECOMEÇOS PARA SEGUIR INVESTIGANDO E
BRINCANDO…

(...) Dancemos todos até

Não mais saber-se o motivo…

Até que as paineiras tenham

Por sobre os muros florido!

“Canção da Primavera”, Mário Quintana, 1946.

Ao finalizar a construção desse trabalho, foi possível perceber os

direcionamentos tomados na construção dele e, assim, rever processos, perguntas,

dúvidas e outras questões, buscando dar continuidade a essa jornada de

conhecimento.

Brincar me encanta porque é movimento, é vida intensa. E os registros, em

suas variadas formas, me ajudaram a questionar, pensar e compreender mais as

dimensões que envolvem o brincar e as ações das crianças nas brincadeiras. Existe

uma orientação nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação

Infantil, que defende que a prática pedagógica com as crianças é sustentada pelas

interações e brincadeiras. Sendo assim, ao observar, registar e investigar o miúdo

no cotidiano vivido com os bebês, reforço a ideia de como o brincar está relacionado

ao conhecimento do mundo, à medida que envolve processos de descobertas, de

aprendizagem e desenvolvimento.

As paisagens brincantes aqui descritas se fundamentam em uma perspectiva

que reconhece os bebês como agentes de sua experiência social e cultural.

Entendê-los como sujeitos críticos e de direitos é fundamental para tecer os fios de

uma reflexão que tem um profundo respeito pela pessoa do bebê, pelos seus

gestos, seus tempos, suas capacidades.

É na relação que estabelecem com os outros que eles interpretam a

realidade, reelaboram experiências, aprendem sobre as coisas e sobre si mesmos.

Na busca de aprofundar o conhecimento sobre os itinerários dos bebês no brincar,

assim como as experiências vividas por eles nas situações de brincadeira, me

pergunto: qual o lugar do bebê na pesquisa? Pesquisar com os bebês é tomá-los

como partícipes diretos do processo e o seu ponto de vista como legítimo. Aqui, os



48

bebês não são só objeto de estudos, mas sujeitos de direitos e participantes ativos

na pesquisa.

Durante minhas reflexões percebo que observar é um trabalho central e

constitutivo da docência e é permeado pela sensibilidade do olhar, da escuta, da

escrita. Observar implica no diálogo, na interpretação da realidade e se apresenta

como caminho para que professores e professoras possam refletir sobre o cotidiano,

repensar ações/intenções e ampliar saberes. No entanto, não é um exercício que

deva ser feito sem reflexão, descolado de uma base reflexiva e teórica, pois não se

trata de olhar ações fragmentadas, mas perceber o visível e o oculto, o todo. A

observação e registro do brincar dos bebês possibilitou entender suas escolhas,

desejos, intenções e necessidades. A partir das vivências partilhadas, da

observação dos detalhes, os bebês e as crianças nos mostram os caminhos,

educam o nosso olhar para o novo, para o belo, para os detalhes que tantas vezes

não conseguimos mais perceber.

Ver os bebês brincando me inquietou, despertando o interesse em vê-los

brincar mais de perto, observar e escutar de um lugar interessado, que busca refletir

sobre o que vê e registra. E esse interesse faz muito sentido com meu percurso

formativo de vida. Tem a ver com a minha história, com a minha construção como

pessoa, com a minha amada barraca rosa que eu ganhei quando tinha 4 anos, com

o pique-pega com os meus amigos da rua... Tem a ver com as minhas intenções

como professora, com o meu senso crítico, com as inquietações que não se findam

aqui.

Ao colocar o foco da escrita deste trabalho nessa construção do miúdo, meu

exercício de olhar, de escutar e de escrever sustenta o território de brincar dos

bebês. E o estudo desse tema não se esgota neste trabalho, ele se estende no meu

percurso agora como professora pesquisadora, já que aqui faço um recorte de um

processo inesgotável de conhecimento.

Essa inquietude, que direcionou esse trabalho e me instiga a seguir

estudando, continua a provocar questões sobre os brincares dos bebês e as

dimensões que envolve. Como o brincar é pensado no dia a dia com os bebês?

Que lugar o brincar e as brincadeiras ocupam na rotina das escolas de Educação
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Infantil? Qual é o lugar das professoras e professores nesse contexto? Como são

planejadas propostas, materiais, espaços e tempos?

Tomo essas perguntas como norteadoras para pensar que quando o brincar é

valorizado em todas as fases da vida, as crianças aprendem e nós também

aprendemos com elas.
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