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INTRODUÇÃO

Produzir inspirações e estimular experiências ligadas ao direito da 
criança a uma infância plena e colocá-las para fluir na sociedade são 
formas da Aliança pela Infância cumprir seu papel no mundo. Assim é 
que, em mais de 21 anos de atuação, o brincar sempre esteve no centro 
das atenções de todos que fazem parte deste movimento. 

Para dar luz a esse brincar que é fonte de prazer, aprendizado e troca 
de saberes, que respeita a cultura da infância e faz parte da sua própria 
essência, a Aliança pela Infância lança esta coletânea com uma série 
de textos publicados nas ocasiões da Semana Mundial do Brincar. 
O objetivo é dar destaque a conteúdos reflexivos, a fim de inspirar 
educadores, famílias, gestores públicos, agentes comunitários e todos 
os adultos que queiram envolver-se na aventura que é o brincar livre e 
criativo das crianças!

A Aliança pela Infância agradece aos membros de seu conselho que 
apoiaram com entusiasmo a realização deste material; à organização 
terre des hommes, parceiro histórico que tornou este projeto viável; e a 
todos os parceiros que criaram textos tão inspiradores sobre o brincar 
em seus diversos contextos.

Que o adulto nunca perca o encantamento de seu olhar sobre a infância 
e consiga ampliar seus repertórios de inspirações e experiências. E, 
nessa onda brincante, vamos todos celebrar a vida!

Boa leitura!
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PREFÁCIO 

RENATE KELLER IGNACIO

Nas últimas décadas a nossa vida, em todos os âmbitos, foi permeada 
cada vez mais pelo desenvolvimento da tecnologia digital. Usamos o 
celular como telefone, como dicionário, como assistente de compras, 
como meio para estudar, como guia para transporte, como brinquedo, 
como babá e muito mais. Uma pesquisa feita pela FGV em 2020 aponta 
que no Brasil temos 234 milhões de smartphones em uso – considerando 
uma população total de 211,7 milhões de brasileiros. Do outro lado, 
sabemos que a criança necessita de um ambiente vivo, real e amoroso, 
onde possa se entregar na sua brincadeira, imitando os gestos, a 
linguagem e a atitude dos adultos ao seu redor. 

Um grupo de pessoas de vários países preocupado com a qualidade da 
infância nesse mundo, cada vez mais dominado por máquinas e distante 
da natureza, criou em 1998 o movimento Aliança pela Infância para 
salvaguardar essa fase de vida tão especial.

A educadora social Ute Craemer trouxe o movimento para o Brasil em 
2001, quando foi recebido de braços abertos por um grupo de pessoas 
engajadas na causa e acreditando que “uma infância digna é possível”. O 
movimento internacional compartilhou a sua Carta de Princípios que foi 
adaptada ao Brasil com a seguinte redação: 

Carta de Princípios da Aliança pela Infância

A infância é o tempo de:

•  aprender sobre as coisas essenciais da vida; sobre o mundo dos 
céus e da terra, sobre o que é bom, belo e verdadeiro;

•  amar e ser amado;

•  aprender a confiar;

•  ser verdadeiro;

• festejar com risos e alegrias.
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As crianças precisam de:

• pessoas que possam respeitar;

• adultos cujos exemplos e amorosa autoridade possam seguir;

• momentos de devoção;

• espaço para experimentar sua curiosidade;

• limites que as protejam;

• liberdade para a sua criatividade;

• tempo para observar;

• tempo para brincar;

•  vivenciar momentos de carinho, amabilidade, coragem e, inclusive, 
travessuras;

•  estabelecer viva ligação com a Terra – com os animais e com a 
natureza, com as famílias e com a sociedade – na qual possam se 
desenvolver como indivíduos;

• conhecer os fundamentos da vida;

• descobrir seus próprios princípios.

As crianças têm o direito de:

• sonhar e crescer em seu próprio tempo;

• errar e ser desculpadas;

• ser protegidas da violência e da fome;

• ter um lar e ser abrigadas;

• ser sustentadas para que possam crescer com saúde;

• aprender bons hábitos;

• receber alimentação equilibrada.

Núcleos foram formados em vários estados brasileiros que 
desenvolveram projetos dentro do espírito da Carta de Princípios e, em 
2009, realizamos a primeira Semana Mundial do Brincar. Desde então, 
a valorização do brincar livre, criativo, espontâneo irradiou para dentro 
das escolas, creches, centros culturais e famílias – e em vários municípios 
a Semana Mundial do Brincar foi reconhecida como política pública.   

Com grande satisfação e graças à parceria com a terre des hommes 
Alemanha apresentamos hoje esta coletânea que reúne os textos 
inspiradores para a realização da Semana Mundial do Brincar dos últimos 
seis anos, em vários territórios do Brasil.

Esperamos que a leitura seja prazerosa e que os diversos temas 
abordados fortaleçam em cada um de vocês a vontade de atuar em prol 
de uma infância plena e digna. 

Renate é artista plástica, arte-educadora, cofundadora e presidente da 
Associação Comunitária Monte Azul. Graduada em Arte e Educação 
pela academia de Belas Artes em Hamburgo – Alemanha, mora no Brasil 
desde 1974. Também ministra aulas de violino e rege a Orquestra Infanto-
Juvenil. Atuou durante 12 anos como professora de educação infantil 
e coordenadora pedagógica das creches da Monte Azul. É autora dos 
livros: “Criança Querida – o dia a dia das creches e jardins de infância” e 
“Criança Querida: aprendendo a andar – aprendendo a confiar”, editados 
pela Associação Monte Azul.
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O QUE É A SEMANA 
MUNDIAL DO BRINCAR?
Uma grande mobilização para sensibilizar a sociedade sobre a 
importância do brincar e a essência da infância. Promovida pela Aliança 
pela Infância no Brasil em parceria com dezenas de outras organizações, 
seu objetivo geral é mostrar que o brincar livre é fundamental para a 
construção de uma infância digna.

A realização da Semana Mundial do Brincar (SMB) se dá por meio de 
brincadeiras, palestras, debates e mobilizações, que têm sensibilizado 
também a agenda política, já que muitas prefeituras a tornaram parte 
do calendário municipal. Todas as atividades da Semana devem ser 
gratuitas e cada participante atua da forma que estiver ao seu alcance.

Histórico

O Dia Mundial do Brincar foi criado em 1999, por iniciativa da Associação 
Internacional de Brinquedotecas, e é celebrado em 28 de maio com a 
participação de crianças de idades e culturas diferentes.

No Brasil, a Aliança pela Infância começou a difundir essa ideia há mais 
de dez anos, e a data acabou tomando conta de uma semana inteira, de 
forma autônoma, por atores sociais diversos.

Nos últimos anos, centenas de prefeituras se engajaram e, a cada 
ano, engajam-se mais e mais pessoas de todas as idades, bem como 
instituições que desejam promover o brincar na infância como forma de 
celebrar sua importância no desenvolvimento de todo ser humano.

O que é preciso para uma Semana Mundial do Brincar?

Realização e participação gratuitas para todos;

Promoção de ações que permitam a união de pessoas de idades e 
culturas diferentes;

Valorização do ‘brincar livre’ e tratado como um fim em si mesmo;

Brincar sob todas as formas:

•  brincadeiras e momentos com brinquedos diferenciados;

•  jogos de tabuleiro e jogos ao ar livre;

•  brincadeiras tradicionais;

•  reflexões sobre o brincar em iniciativas como exposições,

•  palestras e ações em redes sociais.

E, sobretudo, que o brincar tome conta de espaços públicos e 
privados, instituições, escolas, ruas e famílias.
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CASINHAS DAS 
INFÂNCIAS
MARCELO NONATO

É natural das infâncias imaginar novos mundos e criar beleza com o 
brincar, arrumar, enfeitar, colorir. Mas, neste momento de pandemia, 
a Aliança pela Infância entende como essencial fortalecer o brincar 
infantil, especialmente a atividade lúdica que expressa as necessidades 
de proteção e acolhimento das crianças. Um exemplo desse tipo de 
brincadeira é o faz de conta das Casinhas das Infâncias.

A casa sempre foi um espaço de brincar da criança, mas especialmente 
por conta da pandemia e a necessidade de passarmos um bom tempo 
resguardados, também seus cômodos têm se ressignificado, bem como 
as possibilidades de explorar objetos cotidianos e olhar para práticas 
rotineiras que dizem muito sobre nós mesmos, mas que em outros 
tempos passavam despercebidas.

Castelos de areia, esconde-esconde, cabana de lençol, casa na árvore 
– enfim, tudo pode acontecer nos diversos espaços em que as crianças 
se sentem livres para brincar. Em termos simbólicos, a casa é a fortaleza 
do humano. Todos nós precisamos de um ambiente onde nos sentimos 
seguros, acolhidos e pertencentes para nos proteger, refazer e nos 
fortalecer. 

O brincar que faz a memória vir à tona, trazendo uma diversidade de 
manifestações culturais e artísticas, seja pelas características regionais 
das infâncias deste vasto Brasil ou pelo legado transmitido de geração 
em geração, dos brinquedos e brincadeiras passadas de pais para filhos. 
Aquilo que reflete a cultura das infâncias porque é ancestral, não se 
ensina, mas se carrega nas cantigas e histórias, nos objetos da casa, nos 
brinquedos inventados, na poesia distraída do cotidiano.
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CONCHA MISTERIOSA
STELA BARBIERI

O QUE É A CASA DA BRINCADEIRA? 

O ABRIGO DO SONHADOR? UM OVO? UMA CONCHA?

UM ÚTERO? UMA PAUSA? A HORA DA VIRADA? UMA 

PASSAGEM? UMA FRONTEIRA?

UM TERRITÓRIO PROVISÓRIO? UMA PROTEÇÃO 

NÔMADE? UM INTERVALO? 

UMA MANEIRA DE DIZER: ME DEIXEM EM PAZ!

Outra pele

Comecei a arrancar a pele das coisas. Queria ver o que havia  

debaixo. Ergui a superfície do assoalho, que saiu inteira, sem quebrar. 

Tive de descascar a pele dos tijolos aos poucos, com paciência.  

A pele do cimento era a mais fina de todas e a dos azulejos  

refletia como um espelho.

Nuno Ramos  (in Cujo, 1993)

TODO BRINCAR CARREGA CONSIGO UMA LONGA  

COLCHA DE HISTÓRIAS E MANIFESTAÇÕES  

CULTURAIS E ARTÍSTICAS TRANSMITIDAS PELO 

TEMPO ATRAVÉS DAS INFÂNCIAS. SABERES 

LÚDICOS – CANTIGAS, HISTÓRIAS, CIRANDAS, 

BRINQUEDOS – SÃO PASSADOS DE GERAÇÃO EM 

GERAÇÃO, MUITAS VEZES REFLETINDO A 

MANEIRA COM QUE DETERMINADOS GRUPOS OU 

FAMÍLIAS BRINCAVAM EM SUAS CASAS E 

QUINTAIS EM CERTO MOMENTO DE SUAS 

HISTÓRIAS OU LOCAIS DE ORIGEM. 

Marcelo Nonato é arquiteto, consultor na área de responsabilidade 
social, integrante do Conselho Deliberativo da Aliança pela Infância.
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Passei dias tentando trazer um sentimento, tentando trazer uma 
memória, escavar algo que trago encarnado em mim desde o primeiro 
momento. Mas, foi no banho que eu consegui. Aquela água que cai, 
dissolve as formas, e faz com que tudo flua melhor. 

Então fui visitando minhas casas da infância, as casas feitas de tecido 
com estruturas de cadeiras de ponta cabeça, com as almofadas do 
sofá ou no galinheiro, feitas de caixas de papelão, de madeira, onde ao 
estarmos sozinhos, estávamos conectados com presentes e presenças 
encarnadas e ao mesmo tempo virtuais. Ali, cada coisa podia ser outra, 
e a transformação era simplesmente dada pela intenção e o desejo de 
inventar possibilidades, de visitar ou revisitar facetas do dia a dia ou de 
criar mundos outros.

A declaração de um abrigo, uma intimidade, um esconderijo, uma 
caverna para encontrar a finitude e a eternidade, a melancolia e o prazer. 
A casa pode ser um desenho no chão, mas geralmente ela tem uma 
membrana que envolve o corpo, uma segunda pele, um reencontro 
com o oco do útero. A casa pode ser um pequeno canto, onde se pode 
encaixar o corpo ou uma elaborada estrutura, tão demorada de construir 
que quando a noite chega, sempre trás a sensação de que era necessário 
mais tempo para brincar.

A atenção ao espaço, sua composição, suas aberturas, seus recursos, 
fazem parte dos ingredientes desse dispositivo integrador, uma morada 
nata da intuição. Ao estar com os outros há a partilha de uma sensação 
de presença, de respeito a uma escolha de estar ali. Por outro lado, 
os conflitos são vividos com intensidades variadas, mas em muitos 
momentos é possível viver a plenitude, confrontos com nossas potências 
e limites. Pode-se viver também a colaboração no desabrochar de um 
enredo, na vivência da aventura, na possibilidade de nos debruçarmos 
em muitos experimentos que se relacionam ao que se quer conhecer, ou 
ao que se deseja viver agora, dentro do assombro da esteira da vida.

Corpo sopro com o mundo

O sopro não se limita à atividade do ser vivo: define também e 

sobretudo, a consistência do mundo. 

O espaço que ele traça coincide com os limites do mundo de que 

podemos ter a experiência.

Emanuele Coccia (in: Metamorfose, 2020)

A casinha como sopro de invenção e maneira de conhecer a carne 
das coisas, como lugar onde o corpo flui certeiro em cada gesto, 
combinando o incombinável, panela com pedra, tecido com lama. Um 
lugar onde é possível sentir o poder alquímico da transformação: ir 
acrescentando aos poucos mais terra na água, deixar transbordar, para 
experimentar este acontecimento, apalpar, melecar, cavucar, modelar e 
depois enfeitar com folhas, flores e mais uma pitada de areia. Momentos 
de experiências táteis de corpo todo, onde se pode deitar na terra e 
viver o parado, o sem-tempo, mas também correr forte podendo ser um 
carro, com  movimentos instintivos, circulares, orgânicos. Onde se pode 
conhecer o mundo tocando, misturando, investigando. Um lugar para 
criar intimidade com as matérias e por meio delas experimentar nossa 
própria constituição.

Ser outros

O que é invenção?

In - Interior | Ven - Venire | Ção - Ação 

Algo que vem de dentro e gera uma ação para que aconteça algo que 

ainda está por vir. Trazer ao mundo algo que não existia antes.  

Inventar vem de Ivenir – compor com restos arqueológico
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As casinhas, cavernas, rincões, ovos, ou conchas são espaços onde 
podemos nos aproximar com irmandade de outros seres, nos tornando 
gatos, coelhos, cobras, passarinhos, de certo modo cumprindo um 
ritual ancestral de conexão e aprendizagem. Kaká Wera, escritor e 
ambientalista descendente do povo Tapuia, e acolhido pelo povo 
Guarani, conta um mito de origem que diz que  no começo de tudo 
quando nosso ancestral chegou na terra não sabia como viver aqui. 
Orientado por Tupã, o criador, procurou professores nas quatro direções, 
e a cada um ele perguntava – Você pode me ensinar a viver na terra?  - 
e cada um dos professores respondia: - Ajudo, entre em mim. Sendo 
assim, ele habitou o corpo da  palmeira, da rocha, da onça, da própria 
terra e com estes professores aprendeu a viver aqui. De algum modo, 
quando brincamos de ser outros seres vivos, simbolicamente retomamos 
uma vida que faz parte de nós, um mestre que nos permite conhecer o 
planeta e a nós mesmos de outro jeito. 

Além da ancestralidade dos seres que habitam o planeta, ao brincarmos 
na casinha acessamos também a ancestralidade de nossas famílias. 
Experimentamos ser mães, pais, avós, avôs, tios, irmãos, vizinhos, 
e ao vivermos esses personagens nos tornamos outros e vivemos a 
dor e a delícia de ser outro. Experimentamos diferentes propósitos 
na brincadeira: sendo médicos, bailarinos, vendedores, bombeiros e 
cabeleireiros. Podemos vivenciar a possibilidade de falarmos outras 
línguas ou até de voarmos. Tudo isto se constituindo com a poderosa 
inventora – a imaginação.

Romper o fluxo ordinário 

A imaginação é antes de mais nada a faculdade de deformar imagens 

fornecidas pela percepção, ela é, sobretudo, a faculdade de nos 

liberar das imagens primárias, de modificar as imagens. Se não há 

transformação das imagens, união inesperada de imagens, não há 

imaginação, não há ação imaginante. Se uma imagem presente não 

faz pensar em uma imagem ausente, se uma imagem ocasional não 

determina uma prodigalidade de imagens aberrantes, uma explosão de 

imagens, não há imaginação.

(in: A água e os sonhos, Bachelard –  Martins Fontes, 1989)

A brincadeira na casinha é estado de ateliê imaginativo, onde se abre 
uma fenda no fluxo linear do cotidiano, um espaço para o improvável 
que surge na reincidência desta possibilidade, que com modulações vai 
engendrando um universo de pequenas invenções e experimentos como 
nutrientes existenciais. Com o uso dos mesmo materiais se instauram 
outros encantamentos com diversas intensidades. Este estado de ateliê 
pode se dar com o anuncio do inicio de uma narrativa a ser vivenciada: 
faz de conta que agora eu era – onde combinados iniciais desenham os 
personagens que entrarão em cena.

Mas nestas experiências nômades e fugidias há sempre em algum 
momento o contato com o mistério, um lugar onde a imaginação não 
consegue chegar, o que não se conhece, os nascimentos, as doenças, 
as mortes e por mais que se investigue esta aproximação imersiva nos 
sentidos da vida que é o brincar, ele sempre nos deixará frente a frente 
com o que não conhecemos de nós, do planeta, das relações e do 
universo. Por isso queremos brincar de novo e mais uma vez, para que 
possamos dar atenção às nossas indagações, sonhos, desejos, invenções, 
para que tenhamos contato outra vez com o mistério, e também por que 
é prazeroso e divertido podermos brincar com o que nos move.

O mundo é como uma concha misteriosa.  

Nunca se pode pegá-la.  

Quem quiser compreendê-la a perderá.

Lao Tsé

Stela Barbieri é artista plástica, educadora, escritora e contadora de 
histórias. Foi curadora do Educativo da Bienal de Artes de São Paulo e 
diretora da Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. É assessora de artes 
da educação infantil e ensino fundamental na escola Vera Cruz e prestou 
assessoria nas escolas Castanheiras e Nossa Senhora das Graças. Stela fez 
parte do Conselho Consultivo do PGECC – Programa Gulbenkian Educação 
para a Cultura e Ciência, em Lisboa, Portugal. Contadora de histórias 
experiente, Stela é autora de 20 livros infanto juvenis. É diretora do Bináh 
Espaço de Arte.
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BRINCANDO DE 
CASINHA NA AMÉRICA 
LATINA: EXISTE TAREFA 
‘DE MENINA’ E ‘DE 
MENINO?
COMUNICAÇÃO ALIANÇA PELA INFÂNCIA*

A América Latina é uma das regiões do continente americano com maior 
biodiversidade e pluralidade de culturas e povos do mundo. A criatividade 
e a possibilidade de brincar é algo comum entre as crianças. Elas brincam 
mesmo em condições adversas como a da pandemia de Covid-19 e sem 
contar com espaço ou insumos para uma brincadeira ou outra. 

Um depoimento de Bruna Leite, coordenadora do Programa Cone Sul da 
organização terre des hommes Alemanha na época da Semana Mundial 
do Brincar que trabalhou com essa temática, reforça essa ideia. “Com 
criatividade e imaginação, a rua de uma casa de El Salvador, a área rural 
da Nicarágua, ou mesmo as vielas de um bairro periférico da capital do 
Peru são lugares onde, sim, é possível brincar. Cantigas e contos são 
comuns em diversos países, cada qual com uma temática que esteja mais 
próxima da cultura e do contexto em que estão localizados”, afirma.

De acordo com Bruna, Jugamos a la casita, tema da Semana de 2021, 
propôs uma ressignificação do espaço da casa, bem como dos papéis de 
gênero desta brincadeira tradicional que, todas e todos já brincamos em 
algum momento de nossas vidas. “Por meio da criatividade da criança, é 
possível refletir de forma lúdica sobre os papéis de gênero”, diz.

O tema é um convite para pensar para além de como tradicionalmente 
brincamos de casinha. É também uma oportunidade de questionar os 
paradigmas de gênero, uma vez que os serviços domésticos e atividades 
de cuidado geralmente ficam a cargo das mulheres.

Com a pandemia, essa divisão de tarefas se tornou mais latente. De 
acordo com a pesquisa “Sem parar: o trabalho e a vida das mulheres na 
pandemia”, realizada em 2020 pela Gênero e Número e a Sempreviva 
Organização Feminista, metade das mulheres brasileiras passou a cuidar 
de alguém durante a pandemia da Covid-19. No caso das mulheres rurais 
esse percentual alcança 62% das entrevistadas. 

A percepção das mulheres é que o trabalho doméstico – que inclui 
preparar ou servir alimentos, lavar louça e limpar o domicílio, entre 
outros – se intensificou no período da pandemia. Quando perguntadas 
se a atual situação alterou a distribuição das tarefas domésticas em suas 
casas, 23% avaliaram que a participação de outras pessoas no trabalho 
doméstico e de cuidado diminuiu, 64% das entrevistadas indicaram que 
no período do isolamento social a distribuição permaneceu a mesma e 
apenas 13% consideram que essa participação aumentou.

Mesmo em meio a uma situação sem precedentes de crise econômica e 
sanitária, o brincar deve ter um lugar na vida das crianças para também 
apoiá-las para elaborar os acontecimentos.

O teólogo e pesquisador das infâncias Gandhy Piorski, no livro 
“Brinquedos do chão: a natureza, o imaginário e o brincar” (Editora 
Peirópolis, 2016), descreve o brincar de casinha como uma brincadeira 
que proporciona o questionamento de hierarquias. “Mesmo numa 
brincadeira de casinha em que pai e mãe têm postos definidos, ocorre 
uma contínua ruptura dos papéis”, escreve Gandhy.

“Assim, não há dominados nem dominadores na brincadeira. Quando 
nascem, tais instituições precisam estar num pacto com todos que 
brincam. Caso contrário, destitui-se o pai e a mãe é banida. Prevalece 
a autonomia de cada um nas diferenças. Um campo aberto da 
diversidade”, descreve Piorsk num trecho da obra.

 
* Texto adaptado de reportagem publicada no site da Aliança pela Infância
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BRINCAR ENTRE O CÉU 
E A TERRA 
LETÍCIA ZERO

É pelo brincar livre que a criança escolhe seus interesses, se envolve 
com seus desafios e se relaciona com o mundo. O brincar começa nos 
primeiros meses de vida, em interações lúdicas com as pessoas que 
o cercam com seu afeto, bem como na exploração das possibilidades 
de seu corpo, dos objetos e do mundo físico de seu entorno. Poucos 
anos depois, com o desenvolvimento de outras capacidades de seu 
universo psíquico, esse brincar inicial do bebê, que era, principalmente, 
exploração, transforma-se agora, na criança, em fantasia e faz-de-conta. 

Torna-se um brincar que anda de mãos dadas com o devaneio: lugar 
em que ideias tomam forma, do qual partem as investigações sobre 
o ser e o estar no mundo. Lugar de desacelerar, em que a imaginação 
voa livre para que possa aterrissar em ação concreta; em brincadeira e 
experiência. Assim a criança vai constituindo o processo de se tornar 
quem ela é, e poder se afirmar, se expressar, se relacionar.

No território da imaginação há lugar para elefantes cor de rosa e 
oceanos no quintal de casa, em que navegam aventureiros sem pé 
nem cabeça. Lá estão também os bailes com dinossauros e guerreiras 
no tanque de areia, e os banquetes de sementes e folhas do jardim. 
As casas com portas no teto e janelas no chão podem existir apenas 
com papel e lápis, ou giz e chão, ou de tantos outros jeitos. Existem 
principalmente porque houve espaço e tempo para que fossem 
imaginadas. Nesse território constroem-se aventuras e narrativas com 
caixas de papelão, pedaços de pano, tampas de garrafa, blocos de 
madeira… e assim vão tomando forma repertórios de possibilidades, 
impossibilidades e de vida.

O brincar é assim, a matéria da criatividade que guia a criança através 
de desafios e diálogos com pessoas e situações. Criatividade que revela 

coragem, alegria, fantasia, e que cria movimentos para a vida, revelando 
o encontro com o que é possível e real dentro de tudo que é imaginado.

QUANTOS MISTÉRIOS A NATUREZA NÃO GUARDA E 

REVELA PARA A CRIANÇA. SEJA UM GRANDE PARQUE, 

ALGUNS VASOS DE PLANTAS, O VENTO NO ROSTO E A 

AREIA NA PRAIA, OU O PEQUENO FOGO DE GRAVETOS 

QUE ESQUENTA A COMIDINHA. A NATUREZA CHAMA 

O IMAGINÁRIO MAIS PROFUNDO DA CRIANÇA, AFINAL 

A CRIANÇA É PARTE DELA, COMO UMA FONTE QUASE 

INESGOTÁVEL PARA O BRINCAR.

Se os lugares são os espaços habitados, o brincar é a maneira da  
criança habitar o mundo. E vale o chamado: garantir lugares seguros 
e saudáveis e garantir o tempo para que a criança possa se entregar 
ao imaginar. Lugares de fabulações também sobre as coisas que são 
inverossímeis. Nesses lugares a criança imagina livremente mundos 
que poderiam ser plausíveis, mas também aqueles que nunca serão, 
e subjetivamente vai traçando sua relação com todos eles. E assim 
pode criar e realizar mundos possíveis, plenos de afeto, com toda a sua 
singularidade e sua potência.

Leticia Zero é atualmente coordenadora da Secretaria Executiva da Aliança 
pela Infância, onde apoia a mobilização de diversas pessoas e organizações 
por uma infância plena, digna e cheia de encantamento. Com experiência em 
planejamento e gestão de projetos sociais e culturais, trabalha com e pela 
infância há mais de 10 anos, tempo no qual vem observando tanto as crianças 
quanto as hortas, e aprendendo que olhar o céu é fundamental para se 
encantar pela infância e garantir os seus direitos.



ALIANÇA PELA INFÂNCIA  |  COLETÂNEA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR   23

QUE MUNDOS ESTAMOS 
CRIANDO COM NOSSA 
IMAGINAÇÃO? 
RENATA LAURENTINO

PALAVRAS COMO CRIATIVIDADE, LUDICIDADE  

E LIBERDADE SÃO MUITO COMUNS NAS  

CONVERSAS DE EDUCADORAS, FAMÍLIAS E 

PESQUISADORAS DAS INFÂNCIAS.  

Dedicamos grande parte da nossa energia cotidiana preparando 
ambientes, escolhendo materiais, selecionando brinquedos e criando 
propostas para que as crianças se desenvolvam. Cada vez mais as 
infâncias estão em foco, e é tempo de celebrar tantas iniciativas 
dedicadas a cuidar das múltiplas infâncias no Brasil e em diversas partes 
do mundo. Estamos vendo investimentos na área da educação, das 
artes, da arquitetura, da saúde para que as crianças se desenvolvam de 
forma saudável e inspiradora. 

Quando pensamos nas infâncias, incluímos bebês, crianças, e também 
diversos contextos, comunidades, e pessoas adultas com os quais as 
crianças convivem. 

Na minha visão, famílias, escolas, espaços coletivos e comunidades se 
tornam círculos criativos de descobertas, aprendizagens e conexões, 
quando bebês e crianças estão presentes. 

Você conhece o ditado “É necessário uma aldeia inteira para cuidar de 
uma criança”? Ouvi esses dias de uma mãe-educadora que “É necessário 
apenas uma criança para transformar uma aldeia inteira”. 

Quando uma criança chega ela trás o novo, o desconhecido, o inédito, 
ela desperta em nós, pessoas adultas, um estado de improviso, de 
abertura, de criação. 

Tenho bastante curiosidade em saber como estamos nós, pessoas 
adultas/anfitriãs nesse início da vida de seres humanos que estão 
chegando na Terra. Como está nossa imaginação quando estamos a sós, 
diante das crianças, e com nossas comunidades de convívio? 

Estamos encontrando espaço para sentir, imaginar e expressar nossas 
potências criativas? 

A imaginação é um espaço onde podemos brincar com nossa 
autonomia. É um lugar íntimo e compartilhável, que nos convida a 
infinitas possibilidades de desenharmos futuros e seguirmos criando o 
presente. 

Nascemos seres imaginativos e criativos, essa é uma das nossas 
habilidades humanas. Mas muito cedo, ainda crianças, nosso cotidiano 
vai ficando cheio de metas, regras e prazos, e muitas vezes nossa 
imaginação vai se transformando em frustração. 

Vou deixar aqui algumas questões para refletirmos e agirmos, você pode 
pensar na sua relação consigo mesma e com as crianças: 

Como você  tem se sentido no seu cotidiano? 

Como é o ambiente em que você vive a maior parte do tempo? Ele é 
elaborado e cheio de objetos e referências, ou é composto por materiais 
simples e flexíveis?

Como você tem expressado as críticas? Elas estão ampliando ou 
bloqueando a criatividade?

A sua rotina tem muitas regras?

Você tem conseguido soltar a imaginação por meio dos livros? Materiais 
de arte ou em contato com a natureza?  

Você tem vivido experiências que te dão prazer? Elas são direcionadas 
ou você tem liberdade para escolher? 

Agora imagine um cotidiano criativo, onde a imaginação possa fluir 
com liberdade. Onde crianças e pessoas adultas convivam de forma 
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harmônica e respeitosa com as diversidades. Tem algo desse cenário que 
você conseguiria trazer para transformar o seu presente? 

Caso você não tenha conseguido ir para o futuro, gostaria de te 
lembrar que acabamos de viver um dos momentos mais turbulentos da 
humanidade, tivemos que imaginar um futuro possível e saudável, para 
que pudéssemos viver em um presente que estava cheio de medos e 
incertezas. Nos deparamos com um novo inimaginável. 

Você se lembra o quanto foi necessário nutrirmos nossa imaginação para 
atravessarmos o nosso maremoto coletivo de emoções? 

Apesar dos desafios, as crianças foram novamente nossas mestras. 
Elas seguiram no presente brincando, criando, redesenhando seus dias, 
mesmo numa situação emergencial, com diversas limitações. E nós, 
pessoas adultas, nos reinventamos, imaginamos novas possibilidades de 
futuro, fomos em busca de novas formas de expressão. 

Mais uma vez estamos diante do novo, temos tempo e espaço para 
sonhar e imaginar! 

Renata Laurentino é educadora social, designer de experiências e 
facilitadora de processos que criam e transformam ambientes dedicados às 
Infâncias.

DIA DA MENTIRA:  
E CRIANÇA, MENTE  
OU CRIA? 
COMUNICAÇÃO ALIANÇA PELA INFÂNCIA*

POR QUE CRIANÇAS PODEM TRAZER  

UM FATO DE MANEIRA DIFERENTE DE  

COMO REALMENTE ACONTECEU?  

O entendimento da mentira
A primeira manifestação da capacidade do ser humano de negar ou 
simular algo que não corresponde necessariamente à verdade já pode 
acontecer por volta dos dois anos. No entanto, o entendimento do 
que é uma mentira no mundo adulto é bem diferente de quando se é 
criança. “Não se pode dizer que criança mente utilizando a régua de 
um adulto, porque os adultos sabem o estrago que uma mentira pode 
causar no meio social, enquanto uma criança, não. Criar faz parte do 
desenvolvimento humano, todas as pessoas passam e é importante 
no sentido da compreensão da linguagem. Mas a profundidade do ato 
de mentir e suas consequências a criança pequena não tem”, explica a 
psicóloga Ana Teresa de Castro Bonilha.

Uma questão de perspectiva
Primeiro, é preciso reconhecer que crianças podem olhar uma situação 
a partir de suas perspectivas, sempre. “A criança sempre está trazendo 
alguma coisa e isso vai sendo mais elaborado conforme ela cresce, 
assim como a escolha de como contar algo, que vai se tornando mais 
complexa. Mas precisamos deixar claro que estamos percebendo. É o 
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que acontece quando, por exemplo, duas crianças brigam e uma delas 
diz ‘ele me bateu’ enquanto o cenário inteiro contava com provocações 
dos dois lados. Neste momento, é possível conversar com as crianças 
e ajudá-las a relembrar, com generosidade, o que de fato aconteceu”, 
afirma Ana Teresa. 

A psicóloga lembra que também os adultos quando estão muito 
envolvidos emocionalmente em uma situação relembram os fatos a 
partir de suas referências, o que não é uma mentira, mas um relato a 
partir de sua percepção. “Por isso, com as crianças, é preciso ajudar 
a observar por outros pontos de vista, se colocar no lugar do outro, 
ampliar a visão de mundo, retomar a sequência lógica e cronológica 
dos fatos e, dependendo da faixa etária, entender sua causa e efeito”, 
complementa.

Narrativas que externalizam sentimentos
Segundo Ana Teresa, em geral, crianças entre três e quatro anos podem 
mentir com receio de broncas ou consequências, por saber que não 
deveriam ter tomado determinada atitude. Mas não se pode resumir a 
escolha da não verdade somente a isso. “Elas também podem mentir 
para proteger outras pessoas, como situações de confronto entre 
adultos em que se observa crianças tentando evitar conflitos e outras 
consequências, como no caso de uma separação litigiosa entre os pais 
–  onde os filhos pequenos ficam no meio de uma disputa sobre quem é 
o culpado pelo divórcio.”

Há, também, o outro lado, quando a criança quer propositalmente 
gerar uma consequência, para irmãos ou amigos, em uma tentativa de 
exteriorizar sua raiva ou frustração sobre algo. “Chamar atenção através 
de um fato que não aconteceu faz parte do desenvolvimento, mas não 
é por isso que vai espontaneamente acabar. O que faz esta fase passar 
é o dia a dia com os adultos, acolhendo com empatia e atenção os 
sentimentos da criança e o que ela quer transmitir”, salienta.

As aventuras do faz de conta
Também por volta dos quatro anos, há uma confusão entre o que é 
realidade e o que pode ser criado a partir de seu mundo interno. Neste 
momento, crianças podem preencher determinadas histórias para que 
se tornem mais emocionantes e interessantes, trazendo elementos 
ficcionais com riqueza, o que vai se tornando ainda mais elaborado por 
volta dos cinco anos, quando a linguagem está mais desenvolvida, assim 

como a habilidade para o jogo lúdico do faz de conta. 

“Em suas narrativas, eles conseguem construir uma história que tem 
base na realidade, mas que está toda permeada por aventuras, desejos 
e brincadeiras. Nestes casos, vale entrar na brincadeira, mas também 
é importante demonstrar para a criança que você sabe que aquilo está 
sendo construído de uma forma para se tornar mais interessante, com 
comentários como ‘que legal, estou vendo que isso lembra bastante 
aquele filme que vimos juntos’”, explica. 

O real e a imaginação
Ana Teresa comenta que já é esperado que uma criança com quatro 
ou cinco anos consiga entender o que é um faz de conta. Mas ela ainda 
tem muitas questões e dúvidas, que precisam ser acolhidas. “Não é um 
processo binário de tem e não tem, existe, não existe, real ou falso. A 
criança desconfia que o papai noel não existe mas continua acreditando 
em um bicho debaixo da cama. Vai depender da experiência de vida e 
do que foi mobilizado e dado mais credibilidade para ela por meio dos 
adultos”, afirma. 

Para a psicóloga há, ainda, uma questão cultural, uma vez que adultos 
também induzem as crianças e querem mantê-las vivenciando a 
imaginação como realidade somente naquilo que é bom, como o 
coelho da páscoa, a fada do dente e o papai noel. “A gente também cria 
realidades que não existem com muita riqueza de detalhes e elementos 
de comprovação para as crianças. Mas nos incomodamos quando algo 
traz sentimentos ruins ou provoca medo, nojo, ou o desconhecido. Tem 
gente que se incomoda, por exemplo, quando a criança diz que viu 
um amiguinho imaginário, que não existe, mas que disse algo para ela, 
como se isso fosse uma escolha de não dizer algo que é verdade. Mas, 
na realidade, a criança está somente com dificuldade de entender o que 
é verdade e o que é imaginação, com seu inconsciente se manifestando 
através de sonhos e ilusões”, afirma.

Mentindo para chamar atenção?
Para a psicóloga é preciso cuidado ao lidar com as mentiras, porque não 
necessariamente a criança tem clareza do que está tentando transmitir. 
“Pelo contrário, muitas vezes pode estar denunciando algo que não 
estamos enxergando. É o caso da criança que diz que está se sentindo 
mal, que está doente, e cada hora a dor é em um lugar, se atrapalhando 
inclusive com a lateralidade para recontar qual parte do corpo dói”, 
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aborda. De acordo com Ana Teresa, nestes momentos, a criança pode 
estar denunciando algo ou mesmo pedindo uma atenção e um carinho 
que exige um olhar que nem para ela mesma é consciente, reforça. 

Acolher sem julgamentos e valorizar a verdade
Não é raro testemunhar uma cena em que um membro da família 
pergunta como a criança está indo na escola, expondo-a na frente 
dos demais. Se estiver indo mal, provavelmente uma criança por volta 
dos sete e oito anos não falará a verdade, com medo da exposição e 
dos julgamentos. “Mas dá para mudar a pergunta e acolher melhor a 
resposta perguntando de forma mais privada, por exemplo: ‘Está muito 
difícil a escola? Eu imagino, uma vez também já passei por isso. Você 
quer me contar mais?’, dando a oportunidade da criança desabafar a 
verdade”, diz.

Para os mais velhos, é importante, também, valorizar a verdade. “Depois 
que você mente, tomar coragem para falar a verdade é algo complexo 
e que exige coragem. Então é legal parabenizar, reconhecer o valor de 
assumir algo mesmo que tenha sido difícil, mas também pontuar o que 
aconteceu, retomando elementos que demonstrem o peso da mentira e 
o valor de agir com a verdade”.

* Texto adaptado de reportagem publicada no site da Aliança pela Infância
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DIVERSIDADE E 
INFÂNCIAS 
RENATA MEIRELLES

“É DIFERENTE, MAS É IGUAL” 

OU “EU TAMBÉM SEI, SÓ QUE DE OUTRO JEITO!...”

...dizem meninos e meninas ao assistirem aos vídeos do Projeto Território 
do Brincar, sobre brincadeiras de crianças pelo Brasil. Gritam como se 
sentissem parte do coletivo das crianças do mundo, onde falam a mesma 
língua e se conectam em uma imediata empatia. Mesmo quando nunca 
viram alguma das brincadeiras apresentadas, vibram por reconhecer a 
intenção das outras crianças e se sentem cúmplices de seus desejos. Nós, 
adultos, no entanto, muitas vezes, focamos apenas no diferente e paramos 
no que nos distingue de um grupo e de outro, no específico, no regional e 
em diferenças entre rural e urbano e classes sociais.

Os olhos das crianças brilham quando encontram semelhanças entre as 
diferenças. A diversidade apresenta para elas uma unidade que vai além 
das formas e cores culturais. Saber, por exemplo, que outras crianças 
também constroem, a seu modo, habitações para insetos, gera sintonia 
e um alívio de ser igual dentro da diferença. Ver como dançam em 
manifestações populares, como brincam de casinha, como caçam siris 
nos mangues, como fabricam barquinhos de isopor, como dão pulos 
nos barrancos... são gestos reconhecidos por sua intenção e busca 
de sentido, e seus olhos focam para além da cultura regional, mesmo 
reconhecendo-a distinta e única.

Como se na ação do outro elas se sentissem em casa e completassem 
um pouco mais de sua plenitude. Como se o outro gerasse mais “eu” 
em cada uma. Reconhecer, ter acesso e poder viver a experiência do 
diverso são ações que conectam as crianças pela força do coletivo. Isso 

alimenta a infância de pertencimento a imensas possibilidades de ser, 
mas ao mesmo tempo dentro de temas muito semelhantes aos que elas 
já vivem. Sabem de alguma forma que nada pode ser tão diferente que 
não possa compreender sua essência. Imagine então em um país em 
que o povo, como diz Ariano Suassuna, é uma “unidade de contrastes”, 
quantas riquíssimas formas existem de se compreender a vida pela sua 
diversidade.

E quanto desperdício é negligenciar essa força potente do diverso para 
nossas crianças e, certamente, para nós adultos.

Renata Meirelles - Sempre com o brincar em pauta, já fez curadoria 
de exposições, escreveu livros, mestrado, co-dirigiu e roteirizou o longa-
metragem “Território do Brincar”, além de diversos curtas e médias 
metragens. Coordena o Projeto de Pesquisa Território do Brincar, com 
patrocínio do Instituto Alana, e é a  idealizadora do Projeto Bira – Brincadeiras 
Infantis da Região Amazônica.
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AJUDANDO A 
CONSTRUIR UMA 
CULTURA DE PAZ PARA 
UM BRINCAR SAUDÁVEL 
MAEVE VIDA

Como andam o corpo e a mente das crianças? Quais as qualidades que 
nós, adultos, podemos incentivar em nossas vivências cotidianas com 
as crianças para um brincar alegre e, ao mesmo tempo, permeado pelo 
respeito amoroso à diversidade? Como oferecer às crianças a percepção 
de regras essenciais para um brincar saudável e permeado pela cultura 
de paz?

Essas são algumas das questões que as famílias e os educadores 
devem fazer ao promover momentos e espaços que garantam o direito 
primordial de toda criança: o brincar.

Devemos recordar que a criança vive hoje, na maioria dos casos, em 
um ambiente desafiador para a infância: excesso de tecnologia e pouca 
empatia. Cercada por celulares - que estão nas mãos de seus pais ou em 
suas próprias mãos -, recebendo conteúdos estereotipados, a criança 
se vê, em muitos casos, alimentada de conteúdos vazios no cultivo dos 
valores humanos. Conteúdos esses que reforçam a cultura do medo, da 
violência e da ansiedade e que se refletem nitidamente em seu brincar.

Dessa forma, para que o brincar seja livre, alegre e construtivo, os 
cuidadores precisam promover, constantemente, vivências que tragam 
às crianças a oportunidade de desenvolvimento de suas habilidades 
socioemocionais, com momentos de reflexão sobre suas atitudes em 
relação aos amigos e aos adultos, sobre o respeito com os brinquedos e 
materiais usados nas atividades, incluindo também o cuidado amoroso 

com os animais e plantas que fazem parte de sua vida.

Grandes educadores como Maria Montessori ressaltavam para os seus 
alunos: “aqui vocês podem fazer tudo, menos prejudicar a si mesmos, as 
pessoas com quem convivem e o ambiente da escola”. Era uma maneira 
de lembrá-los de estar no centro de si mesmos, em uma conexão com 
seu eu superior, onde mora a verdadeira liberdade e a criatividade no 
brincar.

Inúmeras são as ferramentas que os adultos podem utilizar para 
que a criança se volte para esse centro e, nutrida pela auto-estima, 
autocontrole, paz interior e força de vontade, se coloque no mundo 
de forma mais consciente. É fundamental para a criança sentir que ela 
também é co-autora do seu próprio destino, a partir de suas atitudes e 
palavras. É a partir desse centro que a criança adquire uma forma mais 
plena de expressão no seu brincar e no seu agir.

Ajudar a criança a mergulhar dentro de si mesma, no silêncio do seu 
coração, indo além do mar de informação e estímulos eletrônicos em 
que vivemos, é uma das formas mais profundas de fortalecê-la para ser 
um agente construtor de uma sociedade mais justa, amorosa e pacífica.

ENTRE AS MUITAS PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO PARA 

UMA CULTURA DE PAZ NO BRINCAR ENCONTRA-SE 

A SABEDORIA MILENAR DA CIÊNCIA DA YOGA, QUE 

VEM SENDO CADA VEZ MAIS UTILIZADA NA ÁREA DA 

EDUCAÇÃO COMO UM RECURSO DE APROPRIAÇÃO, 

POR PARTE DA CRIANÇA, DE SUA PRÓPRIA FONTE DE 

PAZ INTERIOR.

No Brasil, há 10 anos, temos uma experiência muito profunda dessa 
aplicação da ciência da Yoga na Educação, na Escola Arte de Ser, em 
São Paulo. A escola embasa seu trabalho na metodologia How-To-Live, 
uma sistematização da ciência da Yoga para a área da Educação. Esse 
currículo foi idealizado pelo educador e iogue Paramahansa Yogananda, 
ao fundar a primeira escola, na Índia, em 1917, a seguir esses princípios.
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No Ocidente, a Escola Arte de Ser é a primeira a se utilizar dessa 
metodologia, que enxerga a criança a partir de quatro pilares: ciência 
do corpo, engenharia mental, artes sociais e ciência espiritual aplicada. 
Práticas de hatha yoga, meditação, oficinas de alimentação saudável, 
vivências na horta e o incentivo a uma convivência harmoniosa fazem 
parte do planejamento pedagógico da escola para o desenvolvimento 
do autoconhecimento das crianças e um despertar de uma consciência 
social mais ampla.

Outras escolas em todo o Brasil estão se apropriando das vivências em 
hatha yoga e meditação, com excelente resultado tanto no trabalho 
cognitivo, quanto na capacidade de desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais.

Se conseguirmos apenas ensinar à criança a respirar corretamente – 
por meio de uma respiração nasal e calma – para que possa usar esse 
importante recurso para controlar suas emoções, teremos feito mais da 
metade do trabalho de educação para a paz.

E para poder aprender a respirar, é necessário cultivar a quietude e 
a beleza do momento presente em sua plenitude, é necessário ser 
alfabetizado sobre a importância do silêncio, o que poucas escolas 
ensinam. “Silêncio vale ouro. Silêncio é muito bom. É no silêncio que eu 
escuto o coração”, diz a canção… Isso pode ser mostrado à criança, por 
exemplo, com exercícios de respiração permeados pela ludicidade e 
alegria inocente.

Esse olhar atento do educador e das famílias para a necessidade de 
momentos de interiorização, que contribuam para o despertar das 
virtudes, tem sido a base para um brincar livre de preconceitos, feliz e 
amoroso, permeado pelo respeito à diversidade.

Maeve Vida é autora de diversos livros infantis, coordenadora do Programa 
Omnisciência de Educação para Paz, uma das fundadoras da Escola Arte de 
Ser, professora de meditação para crianças na Self-Realization Fellowship e 
membro do Conselho Consultivo da Aliança pela Infância.

BRINCADEIRAS 
CANTADAS E 
SINALIZADAS 
MIRELA ESTELLES E AMARÍLIS RETO

Desde que iniciamos o projeto Histórias para ver e ouvir, mobilizadas 
pelo desejo de que surdos e ouvintes participem da experiência direta 
da arte da narrativa, seguimos pesquisando e experimentando diversas 
possibilidades de relação e intersecção entre as duas línguas oficiais do 
Brasil: o português e a libras (língua brasileira de sinais).

Em nossa prática, exploramos as brincadeiras tradicionais da infância 
vivenciadas nessas duas línguas, ou seja, nas duas culturas. Quando 
partimos de um repertório originalmente baseado na oralidade, é 
necessário que façamos transposições de uma língua para outra; 
adaptando, traduzindo ou transcriando as brincadeiras para que 
todos possam brincar juntos. O mesmo acontece de forma inversa. E 
percebemos que os repertórios somam-se a partir de suas intersecções 
e possibilitam uma aprendizagem mútua entre as duas dimensões, 
fazendo com que o potencial de cada uma se evidencie e entrelace 
surdos e ouvintes numa experimentação do brincar.

Ao iniciarmos uma narração de histórias, oficina ou brincadeiras 
cantadas e sinalizadas em português e libras, começamos sempre 
com um jogo de configuração de mãos, dinâmica comum no processo 
de alfabetização dos surdos em libras. O jogo consiste em acionar o 
repertório de sinais e apresentar de forma lúdica as características 
estruturais da língua. Nesta brincadeira a língua de sinais é o próprio 
brinquedo e todos aprendem e se divertem de formas diferentes.

A brincadeira é o elemento essencial que aproxima surdos e ouvintes, 
pois transita pelo universo comum entre eles, do lúdico e da imaginação. 
Na proposta de jogar versos bilíngues oferecemos elementos como a 
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rima e o ritmo para a visualidade da libras. Além de cantá-los e sinalizá-
los, dispomos os versos escritos no centro de uma roda e desafiamos o 
público a encontrá-los no meio de muitos outros, tendo como pistas os 
sinais icônicos. Criamos assim, a oportunidade de ouvintes conhecerem 
um pouco a estrutura gramatical da libras. Essas vivências possibilitam 
pensarmos sobre a própria língua e a do outro. São percepções que 
adentram por olhos e ouvidos atentos e curiosos.

É no campo da diversidade cultural que podemos aprender com as suas 
potências, convidando a todos para uma experiência conjunta. Pois 
o brincar possibilita compartilharmos uma experiência coletiva, onde 
respeitamos e consideramos a diversidade. Assim é quando propomos 
que todos cantem, brinquem e sinalizem a brincadeira do “Bate o 
monjolo”, por exemplo. São muitas as dificuldades, mas o desafio não 
intimida, pois o intercâmbio cultural mobiliza a todos. Olho no olho, mão 
na mão.

Em grupo e na diversidade, no esforço de compor uma unicidade 
em que a brincadeira é o apogeu, os corpos aprendem juntos. Nessa 
situação, o respeito, o compartilhamento e o olhar atento potencializam 
a compreensão da criança sobre o lugar que ocupa. Como estarmos 
juntos? Como é possível que a brincadeira aconteça e as diferentes 
formas de brincá-la possam coexistir? Como a brincadeira pode 
ser orquestrada naquele tempo em que estamos suspensos pelo 
encantamento?

SÃO MUITOS OS ELEMENTOS PRESENTES  

NAS BRINCADEIRAS E POESIAS: IMAGINAÇÃO, 

REPETIÇÕES, ESPERA PELA SUA VEZ, CANTAR/

SINALIZAR JUNTO, DESAFIO, PARTICIPAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO DO SEU CORPO EM RELAÇÃO  

AO ESPAÇO E AO CORPO DO OUTRO.

Uma trovinha, uma parlenda, uma brincadeira cantada. São textos 
literários que exprimem uma visão de mundo e do ser humano. O fato de 
serem tradicionais e não terem uma autoria específica nos dá liberdade 

na sua apropriação, mas também responsabilidade pelo seu legado 
cultural. As crianças ao brincarem se apropriam da língua/brinquedo 
criando e recriando a cultura em que vivem, participam de forma criativa 
e ativa do que brincam e aprendem.

O arcabouço da cultura da infância nos traz um repertório rico e 
complexo, a linguagem poética enriquece o imaginário, a criança que 
brinca faz novas relações inusitadas e cheias de nuances, percebe a 
delicadeza e sutileza da língua e se diverte com ela, fazendo da própria 
língua um jogo, uma língua-brinquedo, própria de quem tem intimidade 
com ela.

Com o tema “O brincar que abraça a diferença”, a Semana Mundial 
do Brincar de 2019 é um convite para mais uma reflexão sobre nossa 
prática, na qual a brincadeira é território de convívio entre as diferenças 
e a aprendizagem mútua por meio das interações de forma lúdica.

O que temos em comum em qualquer cultura da infância é o brincar. 
E as crianças se desenvolvem brincando em qualquer cultura. Vamos 
todos juntos abraçar as diferenças e cair na brincadeira!

Mirela Estelles é educadora e contadora de histórias, fomenta em  
suas práticas a cultura da infância, por meio de narrativas, músicas e 
brincadeiras para todos os públicos. Atualmente coordena o Educativo do 
MAM São Paulo, onde atua desde 2009 e idealizou a Semana da Cultura 
Tradicional da Infância (2012), o Festival Corpo Palavra (2021) e estruturou o 
programa Família MAM com narrações de histórias simultâneas em português 
e Libras (língua brasileira de sinais) (2011), que originou o projeto Histórias 
para Ver e Ouvir.

Amarilis Reto é professora de surdos e contadora de histórias graduada em 
Pedagogia pela FMU e Arte pela Belas Artes de São Paulo. Desde 2001 atua 
como professora no Centro de Educação para surdos Rio Branco e integra o 
projeto Histórias para ver e ouvir.
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UM CORPO SEM LIMITES 
PARA BRINCAR 
MARIA ANTÔNIA GOULART

A Semana Mundial do Brincar propõe este ano o tema “O brincar 
que abraça a diferença”. O brincar é talvez a ação mais inclusiva que 
experimentamos. As crianças conhecem a si mesmas, o outro e o mundo 
a partir do brincar. Daí sua importância para o desenvolvimento de cada 
um e de todos.

Diante de uma pessoa nova, o primeiro movimento, o mais instintivo 
de uma criança será sempre o do brincar. Pode ser olhando o outro, 
se escondendo e reaparecendo, mostrando ou jogando um brinquedo 
ou ainda solicitando ajuda para subir em algum lugar. É por meio do 
brincar que nos conhecemos e nos conectamos uns com os outros 
desde a primeira infância. Mas, apesar dessa naturalidade com que 
reconhecemos o brincar como parte da infância, diante de uma criança 
com deficiência, crianças e adultos de forma recorrente fazem uma 
pergunta: “Ela sabe brincar?”.

A verdade é que diante da criança com deficiência ou de qualquer outro 
que não provoque imediata identificação, o foco recorrentemente fica na 
negativa, em procurar nela aquilo que ela não é, não pode ou não sabe. 
As pessoas geralmente não perguntam como uma criança cega percebe 
o mundo e sim se é verdade que ela não enxerga. Também na maioria 
dos casos não perguntam como se comunicar com uma criança surda e 
sim se ela realmente não escuta. 

São poucas as iniciativas voltadas a adaptar as brincadeiras para que 
uma criança cadeirante possa participar e quase sempre observamos 
questionamentos em relação à capacidade de uma criança com 
deficiência intelectual aprender uma brincadeira observando o 
recorrente uso da expressão “café com leite” para crianças nessa 
condição se referindo à uma prática onde a criança está presente 
fisicamente na brincadeira mas não precisa seguir as regras e não é 
considerada um participante pleno.

O corpo de cada criança apresentará potencialidades e limites. 
Ninguém tem as melhores habilidades para fazer tudo. Por que então 
esperar que as com deficiência sejam capazes de fazer o mesmo que 
outras crianças cujos corpos funcionam de forma diferente fazem? Por 
que olhar para o que elas não fazem ao invés de explorar aquilo que 
elas sabem e podem fazer?

Crianças, com e sem deficiência, brincam. Sozinhas, em duplas, em 
pequenos grupos e em grupos maiores. Sempre de forma diferente. 
Sempre respeitando seus tempos, seus corpos e seus desejos. Nesse 
sentido, os limites são impostos pelas barreiras físicas e atitudinais 
muito mais do que pela configuração individual de cada um. Se uma 
brincadeira for no escuro ou com olhos vendados, passa a ser indiferente 
quem enxerga ou não. Se estivermos diante de um jogo de tabuleiro, 
a mobilidade reduzida perde a relevância. E se propusermos uma 
atividade mais colaborativa e menos competitiva, temos a oportunidade 
de aprender uns com os outros o que de mais importante precisamos na 
vida - empatia, respeito, solidariedade e companheirismo.

Porque, no fim de tudo, o que o brincar faz é nos despertar para 
conhecer nosso corpo, nossos sentidos, nossos desejos, nossas 
dificuldades. O brincar nos ajuda a estabelecer relações e conexões 
entre saberes, espaços e pessoas.

RECENTEMENTE COMECEI UMA COLEÇÃO DE JOGOS 

DE TABULEIRO COOPERATIVOS ONDE OU GANHAM 

TODOS OU PERDE TODO MUNDO. AO APRESENTAR O 

DESAFIO PARA DIFERENTES GRUPOS DE CRIANÇAS, 

ME IMPRESSIONEI COM A DIFICULDADE QUE ALGUMAS 

DELAS TÊM EM DEPENDER DO OUTRO PARA ALCANÇAR 

O SEU RESULTADO. ESSA IDÉIA DE QUE SOMOS 

PARCEIROS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE, 

DE UM MUNDO ONDE VIVEMOS JUNTOS, TEM 

PERDIDO CADA VEZ MAIS ESPAÇO PARA UMA LÓGICA 

INDIVIDUALISTA E MERITOCRÁTICA.
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O desafio de enxergar no outro alguém com quem faço algo é o único 
movimento que pode nos impulsionar como sociedade. Nossos maiores 
problemas sociais, ambientais, culturais, econômicos somente podem 
ser resolvidos se pensarmos de forma cooperativa. Não há solução 
individual. Somos interdependentes. O melhor descarte de lixo não é 
o da casa ou empresa que tem a melhor coleta, e sim dos que pensam 
de forma sustentável no reaproveitamento e no reuso dos resíduos. 
Fazemos parte do mesmo planeta, onde vivemos todos juntos. Não 
há um outro lugar onde as crianças com deficiência ou que não se 
encaixam na minha referência de igual possam ir. A segregação do 
diferente em casa ou em instituições especializadas além de uma 
crueldade e uma negação dos direitos das pessoas com deficiência é 
uma perda de oportunidade de conviver com quem desenvolve soluções 
diferentes das minhas para estar no mundo.

Maria Antônia Goulart é bacharel em Direito pela UNB e mestranda em 
saúde coletiva no IFF/FIOCRUZ. Possui experiência na gestão pública como 
secretária municipal de Nova Iguaçu/RJ, responsável pela concepção e 
implementação do programa intersetorial de educação integral Bairro-Escola 
no período de 2005 a 2010. Consultora do Unicef para a Iniciativa Global do 
Livro Digital Acessível. Co-fundadora do Movimento Down e do Elaborando, 
laboratório maker responsável pela produção de recursos e estratégias 
educativas em desenho universal e formação de educadores para a educação 
integral inclusiva e sustentável.

Fico lembrando do Brian, aluno com surdez que estuda em uma escola 
pública do Rio de Janeiro com quem tenho a alegria de conviver. Na 
oficina de eletrônica, Brian se mostrou um grande aprendiz. Antes 
mesmo que eu pudesse terminar de experimentar os conceitos básicos 
com o grupo ele já começou a produzir engenhocas com seringas, 
motores, fios e barbantes. Uma das crianças se encantou com um desses 
objetos que se parecia com um helicóptero e me pediu para ensiná-lo a 
fazer. Olhei com atenção e respondi que não sabia fazer aquilo, mas que 
ela podia perguntar ao Brian como ele tinha feito e que ele certamente 
poderia lhe mostrar. Ao ouvirem minha proposição, o grupo de crianças 
ficou atônito. O Brian? - perguntaram. E logo em seguida se dirigiram a 
ele e juntos começaram a fazer suas engenhocas. Esse foi precisamente 
o momento em que o Brian deixou de ser olhado a partir do que ele 
não fazia para aquilo que ele sabia fazer. E foi mágico ver o quanto as 
crianças são capazes de aprender quando brincam juntas!
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BRINCAR DE CORPO E 
ALMA, NOSSO PONTO 
DE PARTIDA 
SUZANA SOARES

Desde seu nascimento no Brasil, no início dos anos 2000, o movimento 
Aliança pela Infância investe na sensibilização sobre a importância do 
brincar livre. Sem a possibilidade da brincadeira e o que a promove, 
como tempo, espaço, convivência com a natureza, apoio dos adultos, 
ambiente pacífico, não é possível uma infância digna e saudável.

O brincar livre favorece a iniciativa, a investigação, a autonomia, a 
criatividade e a socialização, e está ligado ao começo da vida. Sabemos 
que desde que nascemos somos seres capazes de sentir, perceber e 
interagir. Mas em que momento a criança começa a brincar?

Quando o bebê descobre suas mãos, fica longos períodos a observá-las 
passando-as em frente a seus olhos, até que consiga ter certo controle 
sobre seus movimentos e pode segui-las com seus olhos, o que acontece 
em torno do segundo mês de vida. Aos poucos, ele vai percebendo 
que pode aproximar, afastar, abrir e fechar as mãos. Elas se tornam seu 
primeiro brinquedo.

Essa afirmação se baseia nas pesquisas da pediatra húngara Emmi Pikler, 
que trabalhou como médica de família e dirigiu o Instituto Emmi Pikler, em 
Budapeste. Nessa instituição, criada após a Segunda Guerra Mundial para 
abrigar crianças órfãs ou abandonadas de até três anos, trabalhou por 
mais de 40 anos e pode confirmar, por meio de observação constante e 
pesquisas científicas, suas ideias sobre o desenvolvimento infantil sadio.

Segundo a abordagem Pikler, a partir do terceiro ou quarto mês, quando 
o bebê começa a ficar mais tempo acordado, deve ser deitado de costas 
no chão, rodeado de alguns objetos simples, como um lenço, para que 
possa tocar, sentir, cheirar e colocar na boca.

Aos poucos aprenderá que pode pegar algo e soltar, sacudir, esfregar e 
golpear, que seus movimentos produzem efeitos sobre os objetos, que 
pode brincar com iniciativa e liberdade e se apropriar do mundo em 
sua volta.

Enquanto brinca livremente, o bebê descobre os pontos de apoio do 
corpo, que garantem a conquista de novas posturas e movimentos. Vira-
se de lado, de bruços, arrasta-se, senta-se, engatinha, fica em pé e anda 
sem que o adulto precise interferir diretamente para que isso aconteça. 
Dessa forma vai encontrando por si só posições confortáveis para 
explorar os brinquedos.

Mas, para que o bebê se sinta seguro e confiante para brincar com 
autonomia, o adulto de referência precisa estabelecer um vínculo afetivo 
de confiança, o que, de acordo com Emmi Pikler, deve ser construído 
durante os momentos do cuidar. Então, desde o início da vida, o brincar 
livre está associado ao cuidado com afetividade, ao desenvolvimento 
físico e emocional sadio.

Durante toda a infância, a partir do vínculo, a criança fará do ambiente 
ao seu redor um grande laboratório, resignificando os objetos que estão 
ao seu alcance, investigando, aprendendo, desenvolvendo seu corpo, sua 
inteligência e construindo sua personalidade.

Ao adulto cabe o papel de facilitador, sem dirigir a brincadeira, impor 
regras ou determinar a atividade. Percebendo o momento em que a 
criança está precisando de seu apoio, o educador pode incentivar, 
responder perguntas e ensinar certas coisas, como as regras básicas de 
convivência com outras crianças. Isso exige um bom conhecimento da 
infância e de cada criança, muita atenção e disposição.

Haverá uma criança que terá as melhores habilidades para fazer tudo. 
Por que então esperar que uma criança com deficiência seja capaz de 
fazer o mesmo que outras crianças cujos corpos funcionam de forma. 

Suzana Soares é especialista em Educação Infantil, dedica-se ao estudo e 
pesquisa sobre a Abordagem Pikler, promovendo formações, consultorias e 
oficinas para educadores, pais e bebês no Ateliê Arte Educação e Movimento e 
outros espaços. Autora do livro “Vínculo, Movimento e Autonomia - Educação 
até 3 anos” (Editora Omnisciencia). Membro do Conselho Consultivo da Aliança 
pela Infância, da Rede Pikler Nuestra América e da Rede Pikler Brasil.
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EDUCAR O CORPO  
E O ESPÍRITO PARA  
SER CRIANÇA 
DANIEL MUNDURUKU

Nascer é a coisa mais sublime que existe. Nascer em uma aldeia 
indígena, então, é a mais prazerosa. Não que seja melhor ou pior do que 
nascer num centro urbano. É diferente. Ali todo mundo cuida de todo 
mundo e cada pessoa tem um papel importante na realização do outro. 
É uma verdadeira comunidade educativa onde não existe gente melhor 
que outra e todos educam todos.

Aos avós, cabe educar nosso espírito
Fazem isso contando as histórias que alimentam nossa imaginação 
e nosso pertencimento ao mundo que nos rodeia. As histórias nos 
dizem de onde viemos e nos remete ao que somos. É importante não 
esquecermos que somos parte do universo, nem mais nem menos. Parte. 
As histórias não nos deixam esquecer que somos parceiros da Criação, 
portanto cabe a cada um cuidar, plantar, regar e colher, cumprindo seu 
papel no bem-estar de todos os viventes, sejam humanos ou não. São os 
avós que nos lembram isso o tempo todo. É papel deles. É seu propósito.

Cabe aos pais educar nosso corpo
Fazem isso proporcionando todas as condições para que possamos ser 
livres. Andar no mato, subir na árvore, nadar no rio, atirar com arco e 
flecha, conhecer o lugar em que vivemos, catar nossos piolhos e puxar 
nossa orelha fazem parte de sua missão de adulto. Eles não nos deixam 
um só minuto sem sua atenção porque sabem que educar é cuidar do 
nosso corpo para que possamos ser plenamente crianças.

Ser criança é apenas ser criança
É respeitar este momento único em nossa existência. Nossa gente sabe 
que não pode nunca desejar que sejamos outra coisa a não ser o que 
somos no momento presente. À criança nunca se pergunta o que vai ser 
quando crescer porque sabemos que ela não será nada, simplesmente 
porque já é tudo o que precisa ser. Ser criança é, portanto, tudo o 
que ela precisa ser. E o que toda criança precisa para ser plenamente 
criança? Brincar.

BRINCAR DE CORPO E ALMA NUMA PROFUNDA ATITUDE 

DE RESPEITO AO MOMENTO QUE SE VIVE, AO MUNDO 

À SUA VOLTA, ÀS OUTRAS EXPRESSÕES E FORMAS DE 

VIDA QUE CONSIGO INTERAGEM.

É assim que aprendemos numa aldeia. É assim que nos tornamos 
completos, equilibrados, sabedores da dinâmica da vida. E tudo isso sem 
deixarmos de ser criança. Porque, no fundo, ser criança é interagir com 
o lado mágico da vida, é abrir-se para o mistério que cerca a existência. 
O corpo lúdico da criança é a garantia de uma vida adulta saudável. 
Felizmente, somente o brincar pode nos oferecer isso. Criança que não 
brinca, não cria. Criança que não brinca, copia.

Daniel Munduruku é escritor indígena, graduado em Filosofia, tem 
licenciatura em História e Psicologia. Doutor em Educação pela Universidade 
de São Paulo - USP. É pós-doutor em Literatura pela Universidade Federal de 
São Carlos - UFSCar. Diretor-presidente do Instituto UKA - Casa dos Saberes 
Ancestrais. Autor de 50 livros para crianças, jovens e educadores.
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CORPO E ALMA 
UTE CRAEMER

Pergunto a vocês: existe corpo sem alma? Existe alma sem corpo? O 
que é alma afinal? É o mesmo que espírito? São questões que desde o 
primeiro sopro no portal do nascimento até o último suspiro no portal 
da morte nos acompanham – conscientemente, semiconscientemente ou 
inconscientemente.

Quando olhamos um bebê nos primeiros momentos de sua vida, 
vislumbramos no seu olhar – às vezes tão profundo que parece penetrar 
no mais íntimo do nosso ser – como se estivesse dizendo: eu sei quem é 
você, sei mais que você!

E quando nos entregamos a esse olhar, sem desviar, sem medo da sua 
seriedade, surge o enigma: de onde vem esse ser que parece ao mesmo 
tempo tão vulnerável e tão sábio, tão frágil e tão profundo? Será que 
veio só da junção de pai e mãe? Ou os pais foram só um veículo para 
uma centelha divina poder se encarnar aqui na Terra, um ser que agora 
procura um corpo e uma alma para cumprir sua tarefa aqui, procurando 
os obstáculos, as pedras no caminho que o desafiam e, com isso, 
lapidam o ser humano na sua individuação. Perguntas e mais perguntas...

Importante é que nós adultos não matemos essa certeza que toda criança 
tem da sua origem espiritual, independente da religião. Nossa tarefa, dos 
pais, dos educadores e de todos os adultos que formam o entorno da 
criança é clara: ajudar esse ser a se orientar primeiro no seu corpo, a se 
encarnar, da cabeça aos pés, e ao mesmo tempo viver na Terra.

Nos primeiros 15 ou mais anos depende de nós, adultos, para que 
possam revelar seus talentos, desenvolverem-se conforme seu tempo e 
sua maneira. São tarefas bem concretas: amamentar, trocar a fralda, criar 
o laço com o bebê, olhar sem estresse, responder o sorriso da criança, 
criar um ambiente caloroso. Uma entrega apesar da correria do dia a dia. 
Em uma palavra, AMAR. Como a sabedoria guarani expressa na criação 
do mundo:

“ANTES DE EXISTIR A TERRA,  

EM MEIO À NOITE PRIMEIRA,  

E ANTES DE TER-SE CONHECIMENTO  

DAS COISAS O AMOR ERA.”

Aos poucos, na hora certa – certa para cada criança – ela vai tentar 
uma, 10 ou 50 vezes erguer seu corpo, procurar o equilíbrio entre 
Céu e Terra. Vai conquistar seu corpo cada vez mais: engatinhando, 
arriscando o primeiro passo, caindo, se levantando, caindo e levantando 
até conseguir. Quantas lições podemos aprender desse processo para a 
vida de adulto. De onde vem essa vontade férrea de se erguer do chão? 
Erguer, como disse o Tupã Tenondé, é criar consciência e acordar o 
coração.

A vida infantil continua juntando alma e corpo na brincadeira, criando e 
se inteirando com as forças, as belezas e os desafios da natureza, seus 
materiais diferentes, suas cores, texturas, pesos.

Criar uma história, construir uma cabana com panos, esconder-se e 
convidar alguém para se aconchegar com ela. Quantas possibilidades 
com poucos recursos, conquistando cada vez mais a confiança e 
segurança para que a criança se sinta presente. “Eu estou aqui!” Aqui, 
graças a meu corpo que se movimenta, corre, sobe escadas e árvores, e 
assim cria segurança corpórea e autoconfiança na vida.

Uma junção harmônica entre alma e corpo possibilita a individualidade e 
contribui para a humanização da vida.

Ute Craemer é pedagoga Waldorf, educadora comunitária e uma das 
fundadoras da Aliança pela Infância e da Associação Comunitária Monte 
Azul. É autora de livros que tratam de temas ligados à infância e dirigiu 
peças teatrais, criações coletivas de atores: Semeando Dignidades (2004), A 
Criação do Mundo (2006) e Tupã Tenondé (2010).
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O CORPO LINGUAGEM 
E A GRAMÁTICA DA 
FANTASIA 
JOSIANE PAREJA

É pela linguagem do brincar que a criança de zero a três anos de 
idade adentra o mundo. Nessa fase, podemos dizer que a criança é, na 
verdade, um corpo integrado que busca descobrir tudo ao seu redor – 
cada ruído, fragmento, cheiro ou parte bem pequena de um todo muito 
maior que ela busca interpretar.

O corpo da criança, portanto, é um meio que ela mesma utiliza para a 
linguagem do brincar. Nada se aprende através do corpo. “É o corpo que 
aprende”, como costuma dizer Paulo Fochi. Sem o corpo, o brincar se 
torna mecânico e conduzido.

Sem esse corpo, presente e inteiro, não há integração, pois o verdadeiro 
brincar, na criança, é aquele que ela descobre nos caminhos da 
imaginação e da criação.

Até os seis anos, a criança encontra-se em um momento de muitas 
aquisições. Existe nela um corpo que se subjetiva em busca de identidade, 
um corpo que cresce numa velocidade incrível e que dessa forma busca 
equilíbrio, mas não apenas nos passos. Esse mesmo corpo busca a relação 
consigo e com o outro, a fim de se encontrar. Há ainda o corpo que busca 
as mais diversas linguagens, verbais ou não, para comunicar como a 
criança se apresenta ao mundo e se relaciona com ele.

Assim falamos de alma, de um corpo que ganha a visibilidade para si 
mesmo, e que vai conquistando processos, realizando descobertas e 
se manifestando a partir do que sente e do que encontra em todos 
que participam desse caminho. A alma, portanto, é essa construção da 
essência que se revela a cada momento.

A criança, aqui concebida como um sujeito de direitos, que tem o direito 
ao brincar, de corpo e alma, é protagonista de seus percursos quando 
acompanhada de adultos que acreditam nesse potencial inventivo, ativo 
e criativo que ela tem, que ela é.

A CRIAÇÃO E A INVENTIVIDADE, VALE DIZER, SÓ 

ADENTRAM O CORPO PELA EXPERIÊNCIA QUE A 

CRIANÇA VIVENCIOU. PORTANTO, A LINGUAGEM DO 

BRINCAR É A FORMA PELA QUAL A CRIANÇA SE UTILIZA 

PARA COMUNICAR SEU MODO DE PENSAR O MUNDO.

Assim ela nos mostra como interpreta o que vê e sente, um processo 
infindável de descobertas e que possibilita a construção de sua relação 
com o outro, o estar com o outro.

A linguagem do brincar de corpo e alma ganha sentido quando esse é 
genuíno, permitindo o acesso à gramática da fantasia e a utilização de 
todo o seu repertório construído dentro da sua cultura familiar e dos 
espaços que frequenta.

E mais: por meio do brincar, a criança pode ainda estabelecer relações 
entre seus percursos de vida e até mesmo reconstruí-los ou ressignificá-
los. E quando falamos em gramática da fantasia, cabe aqui dizer que esse 
termo, na linguagem do brincar, é quase a revelação da alma, da essência. 
É quando a criança transforma uma concha do mar em avião, barco ou 
pássaro. Quando aquela concha vira, de fato, um avião, ainda que um 
pouco concha. Nesse gesto, a criança se transporta, ocupa um outro 
lugar, sai do real para o imaginário por alguns motivos, mas por dois, 
em especial: está inteira no processo e tem liberdade de movimento e 
pesquisa. Como isso se dá? Bem, isso só é possível se ela estiver cercada 
de adultos que entendam esse processo e respeitem seu tempo.

Brincar de corpo e alma pressupõe uma criança inteira em espaços 
planejados para que ela tenha escolhas que vão seguir em descobertas, 
hipóteses, teorias e criações. Brincar de corpo e alma pressupõe ter 
objetos que não transformem a criança em executora, mas sim em 
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grande inventora. Logo, objetos que possibilitem a transformação para 
o simbólico, uma vez que a criança simboliza algo somente quando tem 
interiorizadas as experiências e convivências com outras crianças e/ou 
adultos nesses espaços saudáveis e genuínos.

Simbolizar é fazer uso de uma capacidade mental extremamente 
qualificada, é usar a mente para alcançar os mundos mais distantes sem 
“sair do lugar”.

Assim, quando uma criança brinca de corpo e alma, ela leva para dentro 
de si uma imagem que vai estar sempre com ela: um pouco da infância 
que carregamos a vida toda e que, por estarmos com ela de forma 
significativa, podemos acioná-la em muitos outros momentos da vida – 
até mesmo quando a realidade parece ser insuportável.

São as memórias dessa infância que nos darão apoio na vida adulta, em 
que o brincar permanece, mas de forma ressignificada.

Josiane Del Corso é fundadora e diretora da Escola de Educação 
Infantil Ateliê Carambola e do Ateliê Centro de Pesquisa e Documentação 
Pedagógica, espaço de pesquisa para educadores de infância.

BRINCANDO SE CURA 
O CORPO E A ALMA 
REINALDO NASCIMENTO

Eu estava com ele em um campo de refugiados no Líbano. Um garoto de 
oito anos. Cabelos pretos, bem penteados e cheirosos. Olhos castanhos, 
cor de mel. Uma energia capaz de destruir tudo o que tocava. Ele, 
somente com 7 anos, viu seu pai sendo decapitado. Outras crianças 
foram deixadas em abrigos porque seus pais perderam tudo por causa 
de um terremoto devastador. Outras, em outros campos, não perderam 
suas casas... elas já nasceram sem elas.

Em todos esses casos, assim como em tantos outros, o brincar tem 
sido para essas crianças um momento de alívio. Muitas vezes, suas 
brincadeiras são duras. Repetem o que vivenciaram e acabam se 
machucando, se assustando e, muitas vezes, se isolando.

É preciso ter calma. Uma roda, um verso, uma música e um ritmo. Em 
seguida, várias brincadeiras que eu sei que podem ajudá-las nesse 
primeiro momento em que suas vidas são permeadas por medo. 
Muitas nem sabem o que está realmente acontecendo, mas sentem na 
comunidade o desespero da incerteza. Muito devagar, o ritmo do dia e a 
presença dos educadores vão sendo assimilados.

As brincadeiras e jogos que usamos começam a despertar nelas a 
alegria e as lembranças boas das brincadeiras que brincavam. Elas 
começam a sugerir, a inventar, falam depressa, seus olhos começam a 
brilhar e com isso suas olheiras vão sumindo…

Brincar nesses locais tem sido para mim um grande aprendizado. Muitas 
vezes, eu me pergunto o porquê das brincadeiras terem se tornado hoje 
em tantos países algo “gourmet”. Algo chique, fino, somente em certas 
ocasiões e com a devida porção de ingredientes especiais. Brincadeira 
precisa ser como o pão e o arroz com feijão nossos de cada dia!
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Passei por esses dias na favela onde nasci e vivi os momentos mais 
felizes e mais tristes da minha vida. O que logo me chamou a atenção 
foi ver que hoje é realmente difícil brincar nas ruas tomadas por carros, 
caminhões, motocicletas. Nós costurávamos redes para jogar vôlei, e 
os poucos carros tinham que pedir permissão para passar. Brincadeiras 
como rouba-bandeira, pega-pega, esconde-esconde, queimada, taco, 
estrela nova sela, bolinhas de gude, pião, pipa, amarelinha e outras mais 
sofisticadas, como a construção do carrinho de rolimã, tinham hora para 
começar e só terminavam quando os nossos pais vinham nos buscar e, 
claro, muitos pais acabavam brincando conosco. Era tudo na rua mesmo! 
E não somente nos finais de semana. O caminho para casa era triste no 
melhor dos sentidos.

O brincar é a ferramenta para o trabalho que realizo hoje no Brasil e em 
outros países com crianças e jovens que passam por situações realmente 
desastrosas. E, para mim, fica cada vez mais claro que o brincar deve 
fazer parte da vida da criança e não somente do currículo escolar dela.

AS BRINCADEIRAS PRECISAM SER BRINCADAS 

E NÃO SIMULADAS.

Foram com brincadeiras e materiais muito simples que o garoto de oito 
anos, cabelos pretos bem penteados, a menina de sete anos que viu seu 
pai sendo decapitado e tantas outras crianças com suas necessidades 
puderam transformar suas dificuldades. Por meio das brincadeiras 
puderam dissolver muitas de suas tensões. Puderam ver alegrias em 
meio a tanto caos.

Lembro-me com muito carinho de um grupo de crianças no sertão de 
Pernambuco que brincava conosco enquanto seus pais recebiam as 
cestas básicas e roupas. Depois das brincadeiras elas receberiam seus 
presentes. O bonito era perceber que os brinquedos já não importavam 
mais, as brincadeiras eram o mais importante!

Trabalho com crianças tristes, desconfiadas, com raiva, medo, pânico, 
vergonha, ou seja, com suas almas muito doloridas e muitas vezes seus 
corpos não respondem mais por causa de tanta dor e ficam paralisados. 

Elas não querem brincar! Mas é o brincar que tem sido, em muitos casos, 
o caminho de conexão entre seus corpos e almas. Tem sido no brincar o 
caminho que elas encontram para crer que o mundo possa vir a ser bom, 
belo e verdadeiro…

Reinaldo Nascimento é terapeuta social, educador físico, 
neuropsicopedagogo, pedagogo de emergência e pedagogo do trauma com 
foco na violência sexualizada. Cofundador da Associação da Pedagogia de 
Emergência no Brasil. Membro e coordenador pedagógico das intervenções 
do time da Pedagogia de Emergência Sem Fronteiras.
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O CORPO QUE SABE 
A LINGUAGEM DO 
BRINCAR 
SORAIA CHUNG SAURA

Amanhece. O Brincar - embora verbo de ação - inicia-se na pausa,  
no silêncio, no despertar de uma ideia. Por isso a importância de  
tempos livres, de espaços vazios, de ócios e tédios. Importante a 
lentidão, a preguiça e o espreguiçar-se. Quanto tempo de sossego e 
quietude é necessário a uma planta para desabrochar em esplendor? 
Assim também o tempo do cultivo, do artista, da ideia, da obra. A 
criação-criar, criatividade, criança, gênese-requer o resguardo, o par 
escuta-observação, um conhecer-se em potência. A contemplação. 
Na pausa, a presença e a inteireza. Me deixe quieto enquanto acorda o 
mundo. Não acelere meus tempos.

É nessa observação atenta que um ser sente-se compelido a engajar-
se corporalmente. No brincar bem miúdo, miniaturizado, na formiga e 
na aranha. Algo no mundo me convida – o encantamento é um sinal 
revelador, pois anuncia a importância de algo, me mobiliza. O mundo 
move-se acordado e seu movimento é fascinante.

Olho os meus
Vejo gestos belos e inteiros. Mão na massa, é o pão. Eles oferecem 
referências, imagens, convidam à aderência. Há algo ali que repercute 
dentro de mim. Aguça o meu desejo, quero fazer isso também. Sinto-me 
desafiado.

O MUNDO É MINHA PROVOCAÇÃO, COMPREENDO 

O MUNDO PORQUE O SURPREENDO COM MINHAS 

FORÇAS INCISIVAS (...) A PROVOCAÇÃO É UMA NOÇÃO 

INDISPENSÁVEL PARA COMPREENDER O PAPEL ATIVO 

DE NOSSO CONHECIMENTO DO MUNDO. 

(BACHELARD, 1998 p. 166)

É dia claro
Sou uma criança atuante, vigorosa. Vejo muitos gestos. A partir de uma 
provocação, um desafio é colocado. Vou a ele contente, entusiasmada. 
Não existe brincar sem entrega corporal ao aqui e ao agora. Sem 
presença e inteireza “de corpo e alma”. A presença refere-se a essa 
“sensação de ter corporificado algo” (Gumbrecht, 2004, p. 167).

Aquela imagem ou gesto, repito, mas não imito. Quero corporificar isso! 
Me esforço, tento, de novo, de novo. Aprendo, insisto, apreendo. Até que 
este gesto seja meu.

Esse se vale de um diálogo com a materialidade do mundo amplo: 
água, pedra, areia, madeira, ar, fogo. Também as cordas, os pregos, os 
elásticos, as bolas, os objetos do mundo, desde sempre. Ferramentas 
existentes ou inventadas, extensões das mãos humanas, fascínios dos 
homens desde o início dos tempos. Potencializam minha força, meu 
querer, meu movimento. A bola, o elástico, a corda, o giz: motivadores 
materiais desse repertório humano. O barco, o carro, o avião, 
instrumentos de embevecimento. O que os homens e mulheres são 
capazes de criar para aumentar seu alcance, sua potência? Revolvo, 
misturo, remexo. A mão sendo como olho, tateia para ver.

Ver, assim como tocar ou mover-se, “não é uma 

decisão do espírito”, não nasce do “eu penso”, 

enunciado pela “coisa que pensa”, mas origina-se 

do corpo como um sensível que, silenciosamente, 

diz “eu posso”. A visão se faz no meio das coisas e 

não de fora delas. Ali onde um visível se põe a ver 
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e se vê vendo, ali, “como a água mãe no cristal”, 

persiste a carne do mundo, a indivisão irredutível do 

sentiente e do sentido. 

(Chauí, 1988:60)

Os materiais, quanto mais simples, mais instigam. Surgem velhas e 
impetuosas criações. Faço a roda de um pedaço de madeira. Suo e 
esculpo. São os brinquedos.

O diálogo é comigo e com o mundo, mas outros ampliam minhas 
possibilidades de acontecimentos. Como é bom ter companhia! Criamos 
novas regras para as mesmas coisas, brigamos, acordamos e jogamos. 
Com horizontalidade, pois pouco importa a classe social, o gênero, a 
idade. Com simplicidade, exercitamos a trajetória do homem na Terra, 
isso é o que importa: corremos, lutamos, caçamos, disputamos. Também 
construímos cabanas, nos aconchegamos em árvores, desenhamos 
desafios no chão, pulamos corda, elástico, fazemos comidinhas.

O imaginário é este repertório biocultural herdado de nossos 
antepassados longínquos, desperta na concretude do mundo. Revela-se, 
reverbera no corpo. Convida, chama, encanta. Um diálogo corporal que 
escancara a nossa raça. Temos o mesmo corpo, as mesmas angústias. A 
nossa corporeidade cheia de memória. Brincar e jogar, uma língua que 
todos sabemos.

Ocupamos os espaços, vamos para o campo e para a rua. Que o mundo 
nos veja, que o mundo nos reconheça. Somos o novo. Não me diga não, 
estou seguro se exploro o mundo. Subo alto e mais alto ainda. Conquisto 
novos terrenos.

Anoitece
Estou pleno. Reencontro os meus. Sentamos à beira da fogueira, 
histórias de muito antes desfilam diante dos meus olhos, são tantas! 
Luzes e sombras. Depois dançamos, cantamos, e assim, entre cantos e 
causos criamos todas as imagens da literatura e das artes.

O sono ressoa, o sonho me habita, sigo íntegro. Imagens de plenitude  
na totalidade do mundo. Parte deste céu repleto de estrelas. Eu sou  
o universo.

Soraia Chung Saura é bacharel em Filosofia (FFLCH-USP) com Mestrado e 
doutorado em Antropologia do Imaginário pela FE-USP. Professora doutora 
na EEFE-USP. Orientadora nos programas de pós-graduação da FE-USP e 
da EEFE-USP. Desenvolve pesquisas na área do movimento humano (lazer, 
atividade física e esporte) com ênfase em Filosofia e Antropologia e Estudos 
do Imaginário, com diversas publicações neste campo.
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BRINCAR NO TEMPO 
DE VIVER 
MARIÂNGELA CAROCCI

No ritmo diário há momentos de expansão, como o brincar no parque, 
e momentos de contração, como a hora de sentar-se à mesa para 
alimentação. Brincar livremente pode ser compreendido como uma 
expansão e fazer um desenho, uma pintura, uma atividade culinária pode 
ser entendido como um momento de contração.

O ritmo entre atividades de contração e expansão segue o movimento 
cardiorrespiratório, do coração e do pulmão. Quando respeitamos essa 
pulsação, ele se insere no ritmo natural das coisas e adquire saúde física 
e emocional.

É importante que a criança possa vivenciar esse ritmo diário. São essas 
atividades que se repetem diariamente que ajudam a formar o ritmo na 
vida da criança.

Nos primeiros sete anos, tempo e espaço serão vivenciados de forma 
bem orgânica e concreta, com o ritmo impresso pelas sequências de 
atividades propostas. Ele é constituído basicamente de atividades de 
contração e de expansão, que se sucedem em constante dinâmica, 
acompanhando o ciclo da natureza em seu ritmo de inspiração e 
expiração, dia e noite, vida e morte, verão e inverno etc.

No dia a dia, as repetições de atividades e de movimentos estabelecerão 
os hábitos – a memória inconsciente corporal que permanecerá por toda 
a vida. O transcorrer da semana, definido por atividades específicas 
de cada dia, possibilita a percepção qualitativa do tempo. A passagem 
pelas estações do ano é marcada por experiências bem concretas para a 
criança. Cultiva-se dessa forma o respeito pela natureza.

Brincar com o tempo da natureza

A imaginação da criança em contato com a natureza se potencializa e 
se torna imaginação criadora. A natureza tem a força necessária para 
despertar um campo simbólico criador na criança. Os brinquedos da 
natureza podem ser levados para qualquer espaço, independentemente 
de suas condições e do tamanho físico. Por exemplo, uma construção 
feita de folhas, pedras e gravetos pode se transformar em um canto 
criativo de brincadeiras em qualquer ocasião ou local.

FOGO, ÁGUA, TERRA E AR. CADA ELEMENTO NATURAL 

SUGERE UM TIPO DE BRINQUEDO.

Brincar com a água, a terra, o fogo e o ar é fundamentalmente criar 
raízes com a Terra, é vincular-se à natureza compartilhando de um 
acolhimento mútuo.

BRINCADEIRAS COM O FOGO

O fogo, com sua luminosidade, com a dança de suas labaredas e o 
estalar das madeiras, fascina as crianças. Fazer fogueiras nas noites 
de inverno, jogar gravetos nas chamas, observar seus estalos. Tudo 
isso atrai a atenção das crianças. Brincar e fazer comidinha com 
fogo imaginário, com lanternas, pular corda e usar expressões como 
“queimou” ou “foguinho” são brincadeiras deste elemento que provocam 
na criança superação de seus medos.

O contato das crianças com o fogo pode acontecer no dia a dia ao 
auxiliar o adulto no preparo de uma receita. No inverno, pode-se 
organizar, a partir do recolhimento dos gravetos caídos das árvores, 
lenha para uma fogueira que aquece e ilumina.

Diante desse elemento, as crianças, querendo ver as transformações que 
o fogo faz em diferentes objetos, observam com intensa curiosidade 
o que derrete ou o que endurece sob a ação do calor. Sendo um 
dos elementos que demanda muita atenção e cuidado, é justamente 
esse caráter de risco que atua como um importante exercício de 
concentração, autocontrole e coordenação para muitas crianças.
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BRINCADEIRAS COM A ÁGUA

Desde o ventre materno a criança já está em contato com a água. 
Por ser o elemento da natureza com o qual as crianças estabelecem 
seu primeiro contato, é uma das substâncias de maior atração. Como 
elemento primário de contato, a água se liga à primeira fase do 
desenvolvimento da criança, trazendo sensações de acolhimento, 
sensibilidade e afeto.

O elemento água é capaz de produzir relaxamento e purificação, 
ajudando a dissolver tensões que as crianças absorvem do meio 
ambiente e armazenam em seu corpo físico.

A água, com sua constituição fluida, propicia infinitas possibilidades 
de contato com o corpo, e é nessa via que as crianças brincam, ora 
entrando de corpo inteiro em bacias de água, motivo de intensa 
alegria, ora enchendo e esvaziando recipientes que possam contê-la, 
aprendendo a preencher diferentes tipos de latas, garrafas, potes e 
outros objetos, buscando a proporção correta para não derramá-la.

Os brinquedos que flutuam, como barquinhos de papel e barquinhos 
a vela, estimulam um olhar para a natureza, para o equilíbrio e a 
simetria. Os brinquedos da água são os da fluidez, da leveza, os que 
proporcionam a superação de obstáculos.

Brincando com a água, as crianças produzem diferentes engenhocas 
para ordenar o trajeto da água, utilizando-se de materiais que 
possibilitam sua circulação e seus deslocamentos.

Nos dias quentes de verão, as crianças podem aprender a construir 
chuveiros de lata e bolas d’água de bexiga, brincadeiras que as deixam 
em completa euforia. Regar as plantas, lavar os objetos e as pequenas 
peças de roupa que utilizam em suas brincadeiras e colocá-los para 
secar ampliam a oportunidade de contato com a água, introduzindo 
atitudes de cooperação e manutenção dos materiais limpos.

BRINCADEIRAS COM A TERRA

As crianças ficam atraídas pelo elemento terra em suas brincadeiras. O 
contato com a terra faz brotar misturas com a água e surge a lama, cuja 

textura para alguns suscita uma estranha rejeição por ser identificada 
como algo sujo, e, para outros, é uma experiência corporal de total 
expansão, ocorrendo uma soltura que muitas vezes é seguida da 
vontade de melecar o corpo inteiro.

Caminhar, correr, pular, rolar, deslizar em terrenos planos e inclinados 
proporcionam às crianças experiências com subidas e descidas, criando 
rampas e obstáculos que desafiam o equilíbrio do corpo.

Brincar de casinha, fazendinha, cozinha, montaria, carros de boi, lutas 
de espadas são todos pertencentes ao elemento terra por sua dimensão 
cultural e por fazerem com que as crianças criem novas formas de 
cultura através da sua imaginação. Os brinquedos da terra são aqueles 
do universo da casa, da família, os que imitam a vida cultural, os que 
têm contato com a matéria e os de pés no chão, os que sugerem as 
raízes culturais. Brincar de se aterrar na areia, de moldar objetos com 
barro e de investigar o que se tem dentro das coisas. Brincar com a terra 
possibilita a compreensão do enraizamento, da interioridade das coisas. 
É a representação da vida social.

Seja na terra ou na areia, buracos profundos vão surgindo, ativados pela 
fantasia das crianças de chegarem até o fundo da Terra, quem sabe 
chegar até a China, do outro lado do planeta.

O manuseio do barro, agregando a ele sementes, flores, gravetos, pedras 
e outros elementos encontrados nas caminhadas, manifesta expressões 
singulares onde uma estética harmoniosa aparece em diferentes 
formatos que encanta os olhos atentos das crianças.

BRINCADEIRAS COM O AR

O elemento ar coloca o corpo da criança em movimento. Qual criança 
que nunca sentiu o desejo de voar? Por isso as capas, as asas de 
borboletas são sucesso entre a criançada. Assim como empinar pipa, 
correr segurando um cata-vento etc.

A voz humana está diretamente ligada ao elemento ar. Os cantos e as 
brincadeiras cantadas do repertório da música tradicional da infância 
são uma atividade essencial, por se tratar de um elemento fundamental 
na construção do universo sonoro e sensível do ser humano.
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Pelo sopro, as crianças entram em contato concreto com a presença do 
ar. Soprar a vela de aniversário, soprar bolas de sabão, encher bexigas de 
ar, soprar pequenos fiapos de algodão ou de paina se transformam em 
brincadeiras ampliadas para o sopro de diferentes flautas e para imitar 
os sons de nossos pássaros.

No tempo dos ventos, olhar o movimento das folhas nas árvores e, 
no outono, a queda das folhas, quando surgem as rajadas de ar, são 
oportunidades de um contato com esse elemento da natureza que 
principalmente se torna presente para as crianças quando promovem 
algum movimento.

Deitar-se sobre a grama e olhar o movimento das nuvens embaladas 
pela alternância de direções do vento que formam diferentes desenhos, 
criando “bichos esquisitos”, é algo que brinca com a imaginação 
da criança. Construir pipa, construir aviões de papel, paraquedas, 
cata-ventos, barangandões, peixes voadores e mais uma centena 
de brinquedos que lidam com o ar envolve habilidade manual e, 
principalmente, a precisão geométrica sem a qual o brinquedo não 
funciona.

A relação entre começo, meio e fim presente nessas brincadeiras se 
torna uma experiência concreta formadora de atitudes relevantes para a 
vida da criança como aprendiz.

Estações do ano. Estações do brincar

Há também uma sincronicidade entre as estações do ano e as 
brincadeiras. Ao começar a estação dos ventos, observamos o interesse 
das crianças na construção de aviões de papel. A criação de asas, 
a vontade de voar correndo com capas que se movimentam com o 
vento ou apenas uma vara de bambu com uma tira comprida de papel 
crepom esvoaçando no ar fazem parte do repertório de brincadeiras que 
acontecem no tempo dos ventos.

A criança vivencia o verão com uma integração total à natureza. É 
uma época de expansão e descontração. A criança, com pouca roupa, 
experimenta diversos elementos que possibilitam desenvolver o tato, 
a criatividade, o olfato, equilíbrio, motricidade grossa (subindo nas 
árvores, correndo, balançando). O verão proporciona também um 
contato maior com os elementos da natureza, tais como: água (nos 

tanques de areia, nos banhos de esguicho), terra (areia para fazer bolos, 
castelos, riachos, pontes, estradinhas no tanque), o calor no ar e nos 
pezinhos quando pisam no chão bem aquecido pelo sol.

Com a primavera, o universo infantil gosta de apreciar brincadeiras com 
músicas e danças, como expressão de um movimento de expansão 
corporal, uma espécie de florescência individual. Entre o outono e o 
inverno, as crianças apreciam brincadeiras com casas construídas com 
caixotes ou tecidos que formam pequenos abrigos, lugar de aconchego 
e recolhimento.

Cada fase da criança tem seu ritmo de brincar

O que é o brincar infantil? O brincar é como um rio que corre e os 
adultos são as margens que servem de sustento para ele correr. O 
brincar é uma força da natureza, não podemos ensinar nada para a água, 
ela corre por si.

Até aproximadamente os três anos de idade, o cérebro, centro nervoso, 
está em total desenvolvimento, cheio de vitalidade, sendo moldado 
conforme os estímulos vindos do ambiente e pelas experiências 
corporais que fazem uso da motricidade. As experiências vividas 
inicialmente por meio da exploração corporal ficarão gravadas no 
cérebro e poderão ser usadas posteriormente como base para o pensar. 
A criança que pode desenvolver corretamente sua habilidade corpórea 
natural tem uma boa predisposição para um pensar vivo e ativo 
posteriormente.

Nos três primeiros anos de vida, quando por meio de um grande 
empenho a criança conquista o andar ereto, o falar e inicia o processo 
de pensar, ocorre a fase do aprendizado mais importante da vida. 
Quanto menos interferências houver nesses processos, acelerando-os ou 
deixando de criar condições propícias, tanto melhor para a criança.

Outro momento importante entre os dois ou três anos de idade é 
quando a criança diz “eu” para si. Antes ela se sentia uma com o mundo, 
não se distinguia dele; agora ela se vivencia separada dele, deparando-
se inclusive com o “tu” e com as outras pessoas. Antes era egocêntrica, 
egoísta por natureza; agora ela vai despertando para o convívio social. 
A teimosia típica dessa idade deve ser compreendida como uma 
medição de forças para o conhecimento das capacidades do eu próprio. 
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O ambiente para as crianças deve ser muito tranquilo e amoroso, e o 
comportamento dos orientadores precisa ser digno de ser imitado pelas 
crianças.

O dia a dia é dividido em atividades que exercitam os sentidos, a 
fantasia e a vontade, e a integração e interação com a natureza e o meio 
ambiente ajudam a definir o ritmo, que é vivenciado de forma saudável 
e natural, contribuindo para o desenvolvimento integral do SER. Os 
elementos que compõem as atividades da rotina da criança contribuem 
para a sintonia com o ritmo da vida. Mexer nas plantas e na terra, 
brincar na areia, na árvore, pular corda, ir no escorregador, no balanço 
e fazer construções com gravetos ajudam a desenvolver o sentido do 
movimento e do equilíbrio.

As crianças precisam de ritmo. Ritmo também representa transformação. 
Ele está presente nas músicas, cantigas, cirandas, versos, nas histórias e 
nos gestos. Essas atividades exercitam a percepção do ritmo, a imitação, 
que é algo primordial para o aprendizado, ajudam a desenvolver a noção 
espacial e geografia corporal e exercitam a linguagem.

Mariângela Carocci é pedagoga, com formação na abordagem da 
pedagogia Waldorf, pós graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, 
Arte Educação e em Gestão de Projetos Sociais. Atua há mais de 18 anos em 
parceria com instituições da área pública e privada com gestão de projetos. 
É fundadora da Fora do Casulo, uma iniciativa lúdica que tem como objetivo 
sensibilizar e instrumentalizar as crianças, jovens, adultos e profissionais 
da educação, saúde, assistência social e famílias. Atua como voluntária em 
organizações dentro das regiões de Paraisópolis, Capão Redondo e Heliópolis 
(São Paulo) usando a metodologia da Lego Foundation e uma abordagem 
lúdica e colaborativa com crianças, jovens e adultos.

O RITMO QUE DÁ FORÇA
UTE CRAEMER

Um arquétipo de ritmo é o nosso coração e pulmões, com sua interação 
em nosso sistema cardiorrespiratório. Imaginem como este ritmo é fiel, 
constante, por anos, décadas, às vezes, um século, até ele repousar e se 
juntar de novo aos ritmos cósmicos.

Observando a natureza, percebemos os ritmos de dia e noite, das 
estações, de seca e chuva, dentre tantos outros. Na vida cotidiana, 
existem ainda os ritmos que nós mesmos criamos, como os momentos 
de comer, dormir e brincar. O compasso da poesia, da música. A 
cadência das orações ou o ritual da meditação que ajudam alguns a se 
conectarem aos seus próprios mundos espirituais.

Ritmo nunca é rotina, pois a rotina é mecânica e ritmo é vida, sempre 
com pequenas variações para que a vida possa fluir. Principalmente 
na infância, quando a criança forma seu corpo, sua força vital, sua 
resiliência, o compasso ritmado é o alicerce para a saúde física e 
psíquica. Assim, pais e educadores devem estruturar as atividades do 
dia, da semana, e mesmo do ano conforme um ritmo saudável.

Acordar pela manhã, comer em horas regulares, aprender e brincar, 
dormir cedo – tudo exige um movimento que organiza a saúde para o 
resto da vida. A criança, sem olhar no relógio, já sabe que chegou a hora 
de se divertir, de ir para escola, de fazer suas tarefas. O relógio é interno, 
faz parte de seu corpo vital. E mais: ritmo dá segurança, confiança na 
vida. O medo que a criança desenvolve, muitas vezes, tem a ver com a 
falta de segurança que traz essa organização.

É o compasso do calendário. A criança - de forma mais inconsciente 
no princípio da vida e mais racional conforme se desenvolve - sente o 
passar da semana, do mês, do ano. Aos poucos, elas começam a sentir 
a chegada de seu aniversário, de uma data comemorativa. É o ritmo 
interno que se estabeleceu.

O ano se estrutura com as festas que aparecem na folhinha: aniversários, 
celebrações religiosas, festejos de valorização dos rituais dos povos, 
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como as festas de São João e o próprio Carnaval, no caso do Brasil. 
Outros marcos também organizam o ano, como o Dia do Índio - ou 
como tem sido adotado por movimentos e organizações do campo 
dos direitos “Dia de Luta e Resistência dos Povos Indígenas”- , as 
celebrações cívicas, o Dia do Professor.

Nossa biografia também tem ritmos. Em muitas culturas, desde os 
tempos mais remotos, observa-se que o número sete é um ícone 
relacionado ao tempo: sete dias, sete anos da infância, da adolescência, 
e depois a maturidade.

Sem dúvida existem variações, principalmente hoje em dia, com  
tantas pressões. Desde o parto, o ser humano é coagido a acelerar  
seu crescimento, seu desenvolvimento - o que pode converter-se  
em sérios traumas.

Termino esta reflexão com um trecho do livro “Destroços e traumas”, 
de Bernd Ruf, literatura de referência para a Pedagogia de Emergência*. 
O livro explica como um trauma prejudica a vida física, emocional e 
espiritual da criança e como, entre outras ferramentas, a ritmização da 
vida ajuda na cura, amenizando os efeitos de traumas para que eles não 
se tornem fixos dentro da organização vital do ser humano.

“(...) quanto mais jovem for um organismo em desenvolvimento tanto 
mais intensamente ele depende de cuidados constantes e proteção de 
seus ritmos biológicos. Isso retornará mais tarde como saúde estável, 
adaptabilidade e considerável tolerância ao estresse. (...) A ritmicidade 
orgânica endógena será estabelecida, portanto, nos primeiros anos 
do desenvolvimento infantil por meio dos ritmos do ambiente, como 
os dias, semanas, meses e anos, os quais dependem de eventos e de 
influências cósmicas.”

* Termo criado pelo pedagogo Bernd Ruf que propõe uma intervenção 
pedagógica para crianças psiquicamente traumatizadas em regiões de crise.

Ute Craemer é pedagoga Waldorf, educadora comunitária e uma das 
fundadoras da Aliança pela Infância e da Associação Comunitária Monte 
Azul. É autora de livros que tratam de temas ligados à infância e dirigiu 
peças teatrais, criações coletivas de atores: Semeando Dignidades (2004), A 
Criação do Mundo (2006) e Tupã Tenondé (2010).

CULTIVAR, OBSERVAR, 
RESPEITAR 
FÁTIMA FALCÃO

E agora, dando as mãos novamente para a criança que nos guia, nos 
vemos descalços diante do tempo das coisas singelas da infância, 
pisando o chão fértil onde se cultivará o bom, o belo e o útil, retirando 
distraídos, como diria o poeta, os entulhos da terra.

Onde a bondade, a beleza e a utilidade se encontram com o que a 
Aliança espera semear neste chão da infância? A resposta é que se 
encontram em tudo o que percorre o tempo de ser criança. Mas, se 
precisarmos ficar no limite do essencial, estão nos atos de aprender, 
brincar, comer, dormir. Descobrindo que, nestes atos cotidianos, a 
criança está desenvolvendo, em seu próprio tempo interno, a visão sobre 
o que será no mundo, a partir de si mesma, no contato das potências 
com as quais todos fomos criados.

Assim, se no tempo de aprender (falo de aprendizagens em todos 
os sentidos), ela percebe nos adultos confiança, paciência, liberdade, 
estímulo, motivação, disciplina (e não pressão sem propósito), interesse, 
curiosidade, valorização e tantas outras coisas boas, certamente estará 
recebendo muito mais conhecimento para a vida do que se pode 
imaginar. Se no tempo de brincar os adultos permitem à criança uma 
vivência plena, criadora, livre, sem intenções que não sejam a brincadeira 
em si mesma, possivelmente vai construir internamente experiências 
felizes, arquitetas de memórias, capacidades e sentidos que a guiarão 
pela vida afora.

Se no tempo de comer os adultos lhe garantem o direito a uma vida 
saudável, o mais próximo possível das coisas naturais, com uma 
experimentação de sabores, texturas, cores e alimentos preparados 
com carinho, que lhes transmitam aconchego e segurança, resulta 
daí, provavelmente, um nutrir para além do que se costuma oferecer à 
criança num simples prato de comida.
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Se no tempo de dormir os adultos preparam o ambiente e o estado 
da criança para um sono tranquilo, no tempo certo, com a calma e a 
quietude necessárias para que o corpo descanse, refazendo as energias 
(inclusive para as funções do aprendizado diurno), aí por certo o 
espírito encontrará, serenamente, no repouso da mente, as fontes que o 
fortalecerão para o estado de vigília.

Há tempo para tudo, quando se observa o ritmo nos fazeres do dia com 
a criança, quando o encantamento nos toma, de fato, ao observar suas 
descobertas, suas maravilhosas revelações, seu deslumbramento com as 
formigas. Mas tudo isso requer de nós presença verdadeira.

Para que o tempo da criança seja respeitado, com seus ritmos e 
dedicações - que variam mesmo de acordo com contextos familiares  
e temperamentos infantis -, é preciso reconhecê-lo, sobretudo, como  
um bem valioso na constituição da nossa humanidade. É preciso tempo 
para ser.

Fátima Falcão é jornalista, conselheira da Aliança pela Infância, diretora da 
Olhar Cidadão, mãe de quatro filhos e avó de João Pedro e Madalena.

AO BRINCAR A CRIANÇA 
NADA CONTRA A 
CORRENTEZA 
LUIZA LAMEIRÃO

“O TEMPO É VELOZ E A VIDA NOS ESCAPA POR ENTRE 

AS MÃOS. MAS PODE ESCAPAR COMO AREIA OU COMO 

SEMENTE.” 

Thomas Merton

O ritmo é o fenômeno central que caracteriza os organismos vivos. Na 
natureza, encontramos os reinos mineral, vegetal e animal, cada qual 
com características próprias. O mineral não possui a capacidade de 
crescimento por si próprio; a pedra cresce apenas por deposição. Já 
no reino vegetal, encontramos essa característica de crescimento; uma 
pequena semente pode transformar-se em uma enorme árvore.

Apesar da severa regularidade que existe nos ritmos naturais, podemos 
observar que a repetição nunca se dá de forma idêntica. “Cada dia é 
um novo dia”, porém, o fenômeno se repete e se repete, evidenciando 
uma organização além daquela que se pode conceber apenas a partir 
da Terra. Os corpos celestes se movem, se movem constantemente, 
cada qual tem sua própria trajetória, que, por sua vez, tem sua própria 
duração. Quanto tempo há entre o amanhecer e o anoitecer? Esse 
tempo nunca é idêntico, mas é constante.

As crianças dependem muito mais dos ritmos naturais do que os 
adultos. Assim como o sol sobe no horizonte até o meio dia e desce do 
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zênite até o entardecer, a cada amanhecer é como se a criança crescesse 
para a atividade. O mais importante na organização do ritmo diário é 
como aproveitamos esse impulso que a criança traz no amanhecer.

Entretanto, esse ritmo dos ciclos da vida, cuja vivência é tão necessária 
à criança, se perde em meio às exigências da nossa vida cotidiana. A 
pressa é adversária da vitalidade e ela se impõe mediante uma rotina 
repleta de atividades quase sobrepostas. As coisas feitas com pressa 
saem imperfeitas, causam cansaço, alienação, são executadas com 
superficialidade. Nessa turbulência do cotidiano, a criança pode perder 
seu tempo mais precioso: o do brincar espontâneo. Quanto mais 
sossego a criança tem para estar com ela mesma, mais possibilidade ela 
terá de se manter saudável, criativa e sociável; também permanecerá 
mais aberta para o mundo exterior, para a natureza.

Se observarmos o processo de desenvolvimento dos seres humanos, 
também perceberemos que cada etapa do desenvolvimento acontece 
em seu tempo. Assim como o fruto amadurecido “a pulso” não permite 
que a semente esteja plena de nutrientes, comprometendo seus frutos, a 
pressa e a aceleração nos processos de aprendizagem também podem 
comprometer o desenvolvimento infantil e as possibilidades futuras.

Luiza Helena Tannuri Lameirão é pedadoga, graduada pela Faculdade 
de Educação da USP. Ao conhecer a Pedagogia Waldorf, iniciou, a partir 
de 1979, um caminho voltado prioritariamente para a educação de crianças 
pequenas. Foi co-fundadora do Colégio Waldorf Micael , em São Paulo, onde 
atuou como jardineira, professora de classe e de matéria. Seus estudos sobre 
o desenvolvimento do ser humano e sua experiência com a educação de 
crianças abriram outras janelas e permitiram-lhe exercer a docência em cursos 
de formação de professores, educadores comunitários, médicos e terapeutas. 
Luiza também tem se dedicado a registrar seu conhecimento e experiência 
em livros. É autora de títulos publicados pela Editora João de Barro.

O BRINCAR QUE 
ENCANTA O TEMPO 
MARCELO PERON 
GANDHY PIORSKI

EU VI UM MENINO CORRENDO 

EU VI O TEMPO BRINCANDO AO REDOR 

DO CAMINHO DAQUELE MENINO 

EU PUS OS MEUS PÉS NO RIACHO 

E ACHO QUE NUNCA OS TIREI

(Força Estranha, Caetano Veloso) 

É o brincar que encanta o tempo – fala em mim a meninice, para a 
qual as palavras, em seu muito existir, estão sempre úmidas do orvalho 
delicado do acontecimento-manhã, que o poeta João Cabral sonhou 
tessitura em som. Fios por certo, delgados como tal, mas som que se 
faz luz; luz que se faz cor; cor que propõe o visível e suas infindáveis 
surpresas. O brincar tem por veste uma magia, um manto-tenda-
circense, que em seu perdurar subtrai o brincador ao mundo e o convida 
às vicinais do caminho principal que, de si mesmo, não sabe, não quer ou 
não se permite parar.

É essa a magia que ensina o tempo – que pisa firme em seu terno 
e nos coturnos, que indica o certo com dedos em riste, que marcha 
como autômato – a dar as meias voltas de peão, a ricochetear contra 
o ar livre, como fazem meninos e meninas multicor, em pele e roupas, 
nas correrias-bando-de-passarinhos. Nesses pequenos grupamentos 
brincantes, com seus cavalos cabo de vassoura, barcos de leme roda 
de bicicleta, chapéus primeira página de jornal, as necessidades que 



ALIANÇA PELA INFÂNCIA  |  COLETÂNEA SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR   73

advogam as causas da tragédia são colocadas em suspensão, para que 
se possa exercitar os intercâmbios sociais próprios a um mundo que não 
precisa e não deseja ser feio.

No brincar e no brincante, que sobrevive à meninice, vêem-se frente 
a frente um tempo extenso, que não pára de fluir e que deseja nos ter 
por inteiro para suas urgências e necessidades e um tempo intensidade, 
de que nos embebemos, tal qual a delicada fragrância da madeira, que 
subsiste e resiste à morte da árvore. Esse halo porta materialmente 
gotas do tempo em que vivemos plenamente os afetos que, como 
a força imposta pelas mãos ao barro, nos fizeram e farão vasos. Um 
aroma, uma cor, a brisa que chega sem avisar, a rede em que o corpo 
redescobre o pendular do colo, a neblina que prenuncia o inverno, a fina 
fumaça do café com leite de uma manhã, em que de repente cabem 
tantas outras manhãs, em que eu era pequeno, você era pequeno e o 
mundo, ah o mundo, imensidão. 

Há, portanto, um tempo que é pertinente ao brincar que é encanto 
pleno, porque nele tudo nele é possibilidade e mesmo às coisas ainda 
não ocorreu serem designadas a cumprir uma função, render trabalho. 
No brincar, os reinos humano e natural ainda não se separaram 
completamente e, nele, os olhos entrecruzados dessas potências 
espelham suas empatias recíprocas, em reflexão infinita. Tudo está vivo e 
mesmo o que não se mexe tem propriedades sensíveis intensas: dureza, 
aspereza, calor, cor, maciez, cheiro.

Brinca-se, então, sobre a pele de jacaré, do abacateiro lá da esquina; 
com os redondos macios e acolhedores, cujas curvaturas a madeira 
entrega à grosa e à lixa. Navega-se azul, por um céu que começa na 
cercania imediata da vista, que se fecha para que cintilem na alma 
estrelas em polifonia de cor e tom. Da nota azul escuro, do Cruzeiro que 
vai fundo na noite, ao amarelo incandescente, que incendiou o mundo 
de Van Gogh.

Somos tomados, vida afora, ao tempo que insiste em nos ter, por 
outro modo de ser do existente, o brincar – que não deixa de ser uma 
intensidade sem tempo. Desse fora do tempo, não pára de nos chegar o 
cheiro do cedro e do alabastro; o verde silencioso da folha, que acabou 
de se espraiar em verdume; as fragrâncias lilás, rosa e carmim, que 
pintam as flores da aquarela, de cujo plano de fundo, revoam borboletas 
recém-tecidas, brotam girassóis sem raízes, que são candeeiros no 

escuro, que de quando em quando vai ter conosco.

É o brincar – que não passa, mesmo para aqueles que lhe resistem, 
agora, crescidos – que nos presenteia com um faro para a alma do 
mundo (anima mundi), que jamais se apaga. Nessa barriga brincante, 
quando se brinca, nos redescobrimos em empatia com a vida e capazes 
de experimentar tudo quanto exista ou tenha existido, como novidade.

Marcelo Peron é economista e mestre em poéticas visuais pela ECA-USP e 
publica seus trabalhos no site caixavazada.com.

Gandhy Piorski é artista plástico, pesquisador das práticas da criança. 
Teólogo e Mestre em Ciências da Religião. Realiza pesquisas nas áreas de 
culturas, produções simbólicas, antropologia do imaginário e filosofias da 
imaginação. No campo das visualidades discute as narrativas da infância, seus 
artefatos, brinquedos e linguagens, criando com isso exposições, realizando 
curadorias, propondo intervenções.
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BRINCAR HABITA 
ESPAÇOS 
STELA BARBIERI

O QUE EM NÓS AINDA BRINCA?

Brincar é estado de quem vive vigorosamente em constante 
transformação. Para estes, todos os espaços são potências de invenção. 
Falamos de um brincar repleto de movimento, que ocupa o espaço 
e habita o lugar, faz barulho e traz deslocamentos para todos que 
participam dele. Lugar que se desdobra em um tempo que se torna 
visível.

O que define um espaço como lugar é ele ser habitado. Habitar significa 
poder ser singular, se relacionar em uma dimensão onde a memória e a 
invenção se encontram em uma narrativa em tempo real, no tempo da 
experiência.

Desde sempre, as crianças querem experimentar – são movidas por esse 
desejo –, e o fazem com um corpo vivo em que, do fio de cabelo até o 
dedão do pé, tudo se expressa e percebe de modo sinestésico. Perceber 
o mundo não é olhar para uma imagem, mas estar imersivamente 
sentindo o que o lugar traz, quando as coisas mais inúteis se tornam 
elementos preciosos das brincadeiras.

Em cada um de nós existe o espírito do brincar, que às vezes precisa 
ser acordado para, com as crianças, aprender a Vida Nova que se faz 
inaugural a cada momento.

Quando saímos pela rua, tantas coisas nos chamam a atenção. Os sons 
dos grilos, das cigarras, dos carros; os movimentos das pessoas; as 
nuvens passando no céu; as árvores se balançando... Janelas nas casas e 
nos prédios trazem a dimensão de que diferentes vidas ocupam aquele 
lugar, e as crianças podem brincar com suas ideias e seu corpo nas ruas, 
que cada vez mais são tomadas pelos carros.
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Só por meio da colaboração entre as pessoas, a rua pode ser um lugar 
de brincar. Podemos olhar para a cidade como um convite para ocupar 
o espaço. Uma cidade que reintegra o sensível em cada pedacinho – nas 
praças, calçadas e no olhar das pessoas – que, ao acolher o brincar, cria 
outra trilha sonora, as cantigas ocupando o ar, dando outro ritmo aos 
deslocamentos.

Brincar na cidade é experimentar um ambiente complexo de 
aproximações  que se revelam numa investigação de possibilidades sem 
fim, alquimia de  sentidos, de paradoxos, de potências e vetores que 
atingem cada um de  nós – e as crianças não estão alheias a isso. Tudo 
ao mesmo tempo agora,  a cidade não para. Ela nos invade, mas também 
nos convida a fazermos  dela um lugar diferente, um lugar de brincar 
junto, de estar junto, um lugar  das relações.  

As amarelinhas podem tomar de novo as calçadas e até as ruas – 
por que  não as praças? – espaços como mananciais de pesquisa e 
investigação,  onde podemos fazer a recolha da natureza, dos vestígios 
humanos, das  sucatas que podem se transformar num jogo de inventar 
outros mundos,  de reconfigurar o mundo. 

Que tal convidar toda a vizinhança, reunir as crianças na rua e saber  
do que elas brincam? Umas podem ensinar para as outras cantigas,  
brincadeiras de mão, brincadeiras com elástico, corda, amarelinha, entre  
tantas outras possibilidades. 

Considerando a polifonia de sentidos de todos os participantes, 
poderão  aventurar-se pelas calçadas, canteiros e o que mais houver. 
Ao observar as  características desse espaço, matéria e escala, o que 
podem descobrir? O  que os corpos ágeis das meninas e meninos 
podem fazer ali? Rampas, guias,  escadas, casas, buracos, tudo o que há 
pode virar uma grande brincadeira. Brincar é desdobrar, virar do avesso, 
selecionando dentro de nós o que nos  interessa. Brincar na rua, para 
transformar aquilo que já existe.

Brincar na praça

Vamos entrando na praça: pequenos arbustos, árvores imensas, grama, 
terra, cimento. No chão, uma imensidão: pequenos gravetos  e grandes 
galhos; pedrinhas; folhas de cores diversas, vermelhas,  verdes, amarelas; 
areia, terra, poeira; flores duras e moles; grandes folhas, enormes, 

imensas; cachos de coquinhos e sementes; restos e  embalagens; 
cascas de plantas. Cheiros bons e outros desagradáveis.  O vento que 
movimenta as folhas no chão ou o sol através das copas  das árvores. 
Quantas materialidades podemos encontrar em um  passeio pela praça! 

Com delicadeza e perspicácia, deixando o encantamento povoar os 
gestos e a imaginação, podemos configurar áreas, casinhas, lugares 
inteiros – e assim vamos construindo uma coisa em seguida da outra.

Em um redemoinho de imagens e espaços, ocupamos, olhamos, nos  
aproximamos, fazemos mais e diferente e assim vivemos naquele lugar 
horas que passam rápido. Vivemos incessantemente, com nossos amigos 
ou sozinhos, com todas as coisas que encontramos, que também são 
nossas companheiras de aventura.

Os lugares que as crianças habitam ou que podemos convidá-las 
a habitar estão muito além das praças. Em sua imaginação, muitas 
peripécias acontecem: do mar passam à terra; da terra, ao céu; do céu, 
se lançam em um mergulho ao centro do planeta; dali, visitam outros 
planetas; então, vão para dentro da casa das formigas. Não há limites 
para o que pode ser criado em uma brincadeira. 

Brincar em casa

Um simples armário de panelas pode se transformar em uma floresta; 
uma gaveta vira um barco; a pia, um laboratório de experiências; o 
teto pode ser uma tela cinematográfica para os  acontecimentos da 
imaginação. Sem pausa, uma experiência se  emenda na outra e assim se 
brinca com tudo que há, sem que para isso precise haver brinquedos. 

Conectar coisas que comumente não se conectariam, possibilita  a 
invenção de mundos. Porta-talheres se transformam em uma  grande 
montanha ou em todo um exército; os sapatos dos pais e  dos irmãos 
trazem a imponência de certos heróis; uma simples peça  de roupa 
lembra outro personagem, que pode ser experimentado  em seus 
trejeitos e características. São vividos papéis diferentes em aventuras 
infindáveis em casa, que se transforma a cada momento  em uma nova 
arena de diversões – a casa é um grande laboratório  de brincadeiras, de 
invenções, de investigações que podem ter lugar,  se assim o permitirem. 
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Brincar na escola

Como é bom logo de manhã encontrar os amigos no portão e ir 
brincando pelos corredores, até a sala. Os corredores são lugares 
de trânsito, espaços compridos que nos convidam a correr, pular, 
experimentar outras maneiras de percorrê-los.

Já as escadas são assim como montanhas, cheias de degraus, em que 
se pode experimentar diversos ritmos ao subir e ao descer, cantando ou 
simplesmente movendo o corpo. Nas escadas, se tem a sensação de que 
a cada dia os desafios podem aumentar: pular degraus de dois em dois, 
de três em três. 

Finalmente, entrar na sala de aula, um lugar que por excelência deveria 
ser de brincar, pois brincar é a vida da criança. A criança aprende 
brincando – brinca de experimentar os conceitos, brinca de investigar 
com suas perguntas, brinca de se perguntar: por que as  coisas são 
assim? Como são assim? Onde são? Quando são?

Depois, ir para o pátio, experimentar o movimento em uma área livre, 
onde podem acontecer corre cutia, pega-pega, barra-manteiga, balança 
caixão, brincar na areia, construir com caixas, desenhar com gravetos no 
chão de terra, rodar pião, fazer rodopio e ciranda. 

Até os cantinhos mais insólitos e aparentemente sem graça passam a 
fazer parte da brincadeira e o brincar tonifica o lugar, dando a ele outra 
vida. Movimentando seu jeito de funcionar, aquele lugar torna-se único 
– um lugar que só existe agora, na vida presente, na significação que a 
comunidade dá a ele.

Brincar na natureza

Como vivem os bichos pequeninos? As joaninhas, os caracóis? Como 
fazem as suas casas? Como vivem os bichos maiores? Como cavam suas 
tocas? Brincar na natureza encontrando palha, folhas, troncos, conchas, 
fazendo acontecer a vida naquilo que se apresenta.

Brincar na natureza é reunir os restinhos do que vai ficando no mundo 
para fazer fogueiras, construir casas, castelos de areia, cavar buracos, 
encher com a água do mar, fazer caminhões ou simplesmente correr. 
Desafios que nos convocam a cada momento, ao subir nas árvores e ir 
cada vez mais alto, tomando cuidado para não subir nos galhos muito 

finos, juntando folhas de diversos tamanhos e sementes de várias cores, 
fazendo desenhos, comidinhas ou pintando o corpo.

A própria materialidade é inspiradora para o brincar: as formas disparam 
ideias, um tronco caído vira cavalinho; uma semente, um personagem; 
o mato se transforma no travesseiro da cama; as folhas de bananeira, 
cobertores, e, em seguida, máquinas de fazer vento; depois, vela do 
navio, espada... Cada movimento desdobra significados e a própria 
brincadeira convoca a buscar os melhores materiais necessários para ela.

Stela Barbieri é artista plástica, educadora, escritora e contadora de 
histórias.  Foi curadora do Educativo da Bienal de Artes de São Paulo e 
diretora da Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake. É assessora de artes 
da educação infantil e ensino fundamental na escola Vera Cruz e prestou 
assessoria nas escolas Castanheiras e Nossa Senhora das Graças. Stela fez 
parte do Conselho Consultivo do PGECC – Programa Gulbenkian Educação 
para a Cultura e Ciência, em Lisboa, Portugal. Contadora de histórias 
experiente, Stela é autora de 20 livros infanto juvenis. É diretora do Bináh 
Espaço de Arte.
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ABCD ENCANTADO 
DA INFÂNCIA
UTE CRAEMER

Criar um alicerce de vida estável para cada criança é a nobre meta da 
Aliança pela Infância: aliançar pessoas e organizações que constroem 
juntas esse fundamento do ser da infância. Fundamento em cima 
do qual o jovem e o adulto terão a liberdade de construir suas vidas 
conforme seus talentos, suas aptidões, seus valores. Entendemos que a 
infância, desde a gestação e o parto humanizado até aproximadamente 
12 anos, é a fase essencial para esta construção.

Pais, escolas, instituições, políticos, arquitetos, a mídia, entre outros, 
são responsáveis para que este edifício da vida não caia e não 
desmorone sem atingir a sua meta. Quais seriam os “materiais” para essa 
construção, os “tijolos”, a “areia”, a “água”, o “cimento”? É justamente 
isto que chamamos de ABCD: aprender, brincar, comer, dormir.

A CRIANÇA DORME, COME, 

BRINCA E APRENDE!

Na Primeira Infância, o brincar é o eixo vital da criança. Brincar com 
materiais naturais, em tempo livre e espaço inspirador onde sua fantasia 
desabroche – panos, pedras, conchas, madeiras, garrafas, caixas – tudo 
pode dar asas ao poder de criação e de transformação da criança. Seu 
nome já o expressa: criança-criador, cocriador do mundo.

Com essa atividade criadora, a criança reencanta o mundo ao seu  
redor e nós, adultos, aprendemos a nos maravilhar, de novo, com a vida. 
Mas para que isto possa se desenvolver precisa de uma base física: o 
comer e o dormir. Alimentar-se com uma comida saudável, natural, 
preparada com afeto. E dentro de um ritmo e em um ambiente o mais 
belo possível.
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E precisa também dormir. É à noite, no sono, que as forças vitais se 
recuperam. Criança precisa dormir, e bastante! Será que a noite não 
teria também algo a mais, além de recuperar a vitalidade? Quem sabe os 
sonhos possam revigorar a alma da criança, pelo menos se ela atravessa 
com calma – com um conto contado, com voz humana, um verso, uma 
oração – esse portal para o desconhecido, o inconsciente, o mundo 
espiritual.

Sabemos que, infelizmente, na infância nem sempre tudo isto acontece. 
A criança não tem espaço, não tem tempo, a alimentação é artificial e 
o sono é perturbado por imagens de terror. Doenças como depressão 
e esclerose precoce, hiperatividade e tantas outras evitáveis perturbam 
o desenvolvimento do ser humano. Sem falar das crianças vítimas de 
guerra, acidentes, terremotos! A Pedagogia da Emergência, por incrível 
que pareça, se baseia nesses quatro eixos, colocando a criança de novo 
no fluxo da sua vida.

Conscientizar-nos sobre estes efeitos nocivos é nossa tarefa de re-
encantamento da vida; reencantemos juntos o olhar para esta criação 
tão maravilhosa! Ilusão? Não: o futuro está em nossas mãos. O brincar 
encanta o lugar, a criança encanta o mundo!

Ute Craemer é pedagoga Waldorf, educadora comunitária e uma das 
fundadoras da Aliança pela Infância e da Associação Comunitária Monte 
Azul. É autora de livros que tratam de temas ligados à infância e dirigiu 
peças teatrais, criações coletivas de atores: Semeando Dignidades (2004), A 
Criação do Mundo (2006) e Tupã Tenondé (2010).

BRINCAR E 
REENCANTAR A 
INFÂNCIA
ADRIANA FRIEDMANN

Semana Mundial do Brincar: sempre uma nova oportunidade para levar o 
brincar a todos os cantos e esconderijos das vidas das crianças. Brincar 
vai muito além de uma ação, de uma atividade, experiência, um tempo ou 
um lugar. Brincar é possibilidade de ser, de expressar-se, de compartilhar, 
de descobrir, de viajar a outros mundos, de reencantar a vida!

Quantas e quantas gerações de crianças viveram histórias de 
brincadeiras e brincares que ficaram impregnadas nas suas memórias, 
nos seus corpos, nos seus seres e saberes?

Brincares que nos constituem na nossa humanidade, no ser em que 
cada um de nós se tornou por ter tido a oportunidade de brincar. E 
por mais carente de oportunidades de brincar que tenha sido qualquer 
criança, todas – sim, todas! – tiveram brechas nas suas vidas para viver 
plenamente o que hoje se defende como um direito da infância.

VIVENDO INFÂNCIAS DE FORMA AUTORAL 

E SIGNIFICATIVA

Criaram-se leis, estudos, pesquisas, eventos, movimentos, campanhas, 
dias e semanas dedicadas a um fenômeno tão básico como o brincar, 
por ele ter perdido espaços e tempos nos cotidianos das crianças. 
As mais novas gerações foram privadas dessa vivência, que é 
absolutamente orgânica, necessária e constitutiva de qualquer ser 
humano. Em detrimento do quê? De um sistema social e educacional 
pressionar e se adiantar a processos, aprendizagens; querer hiper 
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estimular as crianças sem respeitar os tempos, as escolhas e os 
ritmos de cada uma delas. Ansiosos como somos, nós, adultos, nos 
precipitamos em oferecer uma parafernália de objetos, brinquedos, 
apetrechos, tecnologias e estímulos – muitas vezes, inadequados –, 
tirando das crianças possibilidades de viverem suas infâncias de forma 
plena, autêntica, autoral e significativa.

O que é o brincar que encanta o lugar que a Aliança pela Infância 
propõe na Semana Mundial do Brincar? É o autêntico encantamento 
que a linguagem do brincar propõe, das formas mais simples, inusitadas, 
espontâneas e muito profundas nas vidas das crianças.

É o brincar que propicia o sonho e a fantasia, o brincar que alimenta as 
almas e corpos infantis, o brincar que potencializa a possibilidade de 
tantas aprendizagens e trocas: é este o brincar que poderá reencantar as 
vidas das crianças de hoje.

Adriana Friedmann é doutora em Antropologia (PUC), mestre em 
Metodologia do Ensino (Unicamp) e pedagoga (USP), coordenadora 
do NEPSID – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Simbolismo, Infância e 
Desenvolvimento, co-fundadora da Aliança pela Infância, criadora do Mapa da 
Infância Brasileira e coordenadora do curso de Pós Graduação ‘A vez e a voz 
das crianças’ n’A Casa Tombada.

SOBRE O ENCANTO 
EM TODO CANTO
SORAIA CHUNG SAURA

“O Brincar que Encanta o Lugar”. Com esse tema a Aliança pela Infância 
parece querer nos fazer olhar, sonhar e nutrir esses ambientes fascinantes 
que só a meninice pode fecundar em todas as bandas do mundo. 
Encantar é palavra que contém em si o canto, a musicalidade, a cadência. 
No ritmo, o feitiço. Pois que na sua origem etimológica, o canto é aquilo 
que seduz, que emite palavras sábias, mágicas e misteriosas. O canto é 
o que nos hipnotiza e nos conduz a um estado de graça. Esse é o estado 
do encantar: graça hipnótica, um mistério que encontramos no olhar das 
crianças. Sim, parecem enfeitiçadas pelo novo, pelo belo, pelo que se 
movimenta: a própria vida que se apresenta inteira. Demonstram êxtase 
e entusiasmo. De origem grega, entusiasmo: trazer o Deus que está fora 
para dentro de você. E êxtase: deixar que o Deus que está dentro de você 
saia para o mundo.

CRIANÇAS REALIZAM ESSE DIÁLOGO 

COM O MAIS HUMANO EM NÓS

De fato, se o encantar vai na direção do fascínio, da magia, da graça e 
do mistério, certo é que lidamos com um elemento divinamente sagrado 
– desses que não se pode explicar a partir de lógica ou racionalidade. 
Encanta-se sem explicações causais. Mas, paradoxalmente, esse 
encantamento tem um papel central na vida das pessoas. Insistimos, 
adultos e crianças, em ir na direção do que nos seduz. Ainda que sem 
utilidade, justificativa ou coerência aparente, o encantamento parece nos 
dirigir a um chamado premente, pré-racionalizante, intuitivo, inexplicável. 
Por isso seu caráter divino.
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Alguns elementos apresentam-se neste encantar, é certo. O Espaço 
e sua composição, o Tempo e seu ritmo cíclico. Trabalha-se o espaço 
com simplicidade e beleza; o Tempo, com festas, rituais, repetições e 
demarcações. Trata-se da elaboração de sentido para a existência. De 
onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui? Ordenação do 
caos. Constituição de significado. Assim, desde muito pequenas, as 
crianças realizam esse diálogo com o mais humano em nós. Lidamos 
com o caos, com o medo, com o terror, com a morte. Mas também com a 
beleza, com as composições, com as construções, com a vida pulsante e 
latente. Enfrentamos os obstáculos com coragem, honra, bravura.

Encanta-nos sermos brincantes e olhar esse fenômeno é urgente nos dias 
atuais. Encantamento em doses cavalares onde é necessário: em tempos 
de individualismo exacerbado, mau uso de toda tecnologia disponível, 
falta de tempo livre e excesso de mercado e capital. Contra a falta de 
sentido e a angústia, encantamento.

Coincidência, esse encanto nos dirige a sermos o que somos em nosso 
melhor. Parece querer indicar a que viemos, afinal de contas. Se algo me 
encanta, certamente coaduna com meus sonhos, desejos e potências. É 
um indicativo, um chamado: vamos todos.

Assim é o mundo. Encanto de Aliança! Pela Infância, pois seu papel parece 
ser essa contínua consciência de buscar ser o “sal da terra” ou a “luz do 
mundo”. Dito de outro modo, a busca do que faz a vida valer a pena de 
ser vivida. E buscar, e encontrar, a que viemos afinal de contas. Cantando 
e encantando.
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