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RESUMO 

 

A brincadeira é um elemento fundamental na infância, pois oportuniza o desenvolvimento 

infantil em diferentes aspectos. Desta forma, ouvir o que as crianças dizem a respeito do 

tempo do brincar tornou-se significativo. Nosso objetivo principal foi identificar como é 

organizado o tempo do brincar na rotina escolar, analisando as formas\modos de brincar das 

crianças durante a aula, além de identificar como a cultura popular e as tradições campesinas 

estão incluídas nas brincadeiras. A pesquisa realizou-se em uma escola do campo situada no 

Povoado de Santa Luzia no município de Caetité/BA, sob o enfoque qualitativo, sendo os 

participantes da pesquisa as crianças da Educação Infantil. Nesse sentido, utilizamos para a 

coleta de dados a observação, o diário de campo, o registro fotográfico, a roda de conversa e o 

desenho infantil. Fundamentaram esta pesquisa o Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010 

que dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (Brasil, 2010); As concepções de Infância e Criança de Borba 

(2007); Barros (2009); Teixeira (2013); Silva (2017); Almeida (2016); Pasuch e Moraes 

(2013); A importância do brincar na Educação Infantil e o brincar das crianças do campo de 

Wajskop (2001); Friedmann (2012); Brougère (2014); Kishimoto (2010); Silva; Felipe e 

Ramos (2012); Lüdke e André (1986); Martins Filho e Barbosa (2010), dentre outros. Com 

base nos relatos das crianças podemos compreender que o tempo do brincar acontece em 

momentos específicos (recreio e Educação Física), nos espaços próximos a sala de aula e 

quando não tem muita tarefa. De acordo com a análise dos registros das situações interativas 

dos dados obtidos a cultura local se fez evidente no brincar, a partir das experiências 

registradas (fotos e transcrições), porém as crianças não se discutem sobre as brincadeiras 

tradicionais. E ainda confirmamos que existe uma relação entre o brincar e o desenvolvimento 

da criança em seu contexto ambiental e sociocultural. 

Palavras-chave: Brincadeira. Infância. Educação Infantil do Campo. Crianças do Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Play is a fundamental element in childhood, as it facilitates child development in different 

aspects. In this way, listening to what the children say about playing time has become 

significant. Our main objective was to identify how the time of playing in the school routine 

is organized, analyzing the ways children play during class, and identifying how popular 

culture and peasant traditions are included in the games. The research was carried out in a 

rural school located in the Povoado de Santa Luzia in the municipality of Caetité / BA, under 

the qualitative approach, with the research participants being children of Early Childhood 

Education. In this sense, we use observation, field diary, photographic record, talk wheel and 

children's drawing for data collection. This research was based on Decree No. 7.352 of 

November 4, 2010, which provides for the National Education Policy of the Field and the 

National Education Program for Agrarian Reform (Brazil, 2010); Conceptions of Childhood 

and Child of Borba (2007); Barros (2009); Teixeira (2013); Silva (2017); Almeida (2016); 

Pasuch and Moraes (2013); The importance of playing in Early Childhood Education and 

children's play in the Wajskop field (2001); Friedmann (2012); Brougère (2014); Kishimoto 

(2010); Silva; Felipe and Ramos (2012); Lüdke and André (1986); Martins Filho and Barbosa 

(2010), among others. Based on the children's reports we can understand that play time 

happens at specific times (recreation and physical education), in the spaces near the classroom 

and when there is not much of a task. According to the analysis of the records of the 

interactive situations of the data obtained the local culture became evident in the play, from 

the recorded experiences (photos and transcriptions), however the children do not argue about 

the traditional games. And we also confirm that there is a relationship between play and child 

development in its environmental and socio-cultural context. 

Keywords: Play. Childhood. Infantile Education of the Field. Children of the Field. 
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1 DIÁLOGO INICIAL 

Este estudo amplia o debate da minha pesquisa da graduação, defendida em fevereiro 

de 2017, „Desafios e possibilidades da organização do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil de uma escola do campo no município de Caetité – Bahia‟ que teve como objetivo 

analisar os desafios e as possibilidades da organização do trabalho pedagógico, buscando 

compreender a organização dos tempos, atividades e espaços na Educação Infantil.  

Esta investigação foi realizada a partir de observação em uma turma de Educação 

Infantil e da necessidade de aprofundar o tema do brincar nesta modalidade de ensino sob a 

perspectiva das crianças do campo. A brincadeira é uma palavra estreitamente associada à 

infância e às crianças (Borba, 2007). É uma atividade essencial na infância. Uma infância que 

precisa ser mais respeitada em seus interesses e curiosidades. O brincar possibilita o processo 

de ensino aprendizagem da criança, pois promove a construção da imaginação, reflexão, 

criatividade e da autonomia. Conforme Borba (2007, p. 33), “a experiência do brincar cruza 

diferentes tempos e lugares, passados, presentes e futuros, sendo marcada ao mesmo tempo 

pela continuidade e pela mudança”.  

Sabe-se que a criança tem necessidades e características peculiares. Nesse aspecto, a 

instituição de ensino desempenha um importante papel de oferecer um momento, 

espaço\tempo que sejam favoráveis às brincadeiras e de forma integrada às situações de 

aprendizagem significativas, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades 

brincantes. Assim como Barros (2009, p. 56) enfatiza, “[...] a escola, como espaço de 

múltiplas relações, precisa ser um espaço também para o brincar, oportunizando sua interação 

com o mundo”.  

Ao falar de infâncias e crianças, recorremos a Teixeira (2013) em um de seus textos 

sobre a criança, infância e educação infantil numa perspectiva histórico-cultural, na qual ele 

ressalta que a cultura não é algo dado gratuitamente às novas gerações. Ela está apenas posta, 

ou seja, cada criança precisará constituir-se culturalmente na convivência com humanos, que 

lhes mostrarão o uso adequado dos objetos simbólicos e culturais, nos quais estão acumuladas 

as qualidades humanas e a partir da própria atividade, a criança construirá suas próprias 

qualidades. 

Ainda nesta linha de pensamento, para Teixeira (2013), a criança passa a ser vista 

como um sujeito ativo, participante de seu próprio processo de constituição cultural, que 

aprende e se desenvolve a partir da realização de suas atividades em interação com adultos e 
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crianças, ela constrói significados sobre si mesma, sobre sua relação com o outro e sobre o 

mundo. 

Desse modo, nos atentamos que fazer pesquisa com seres humanos, especialmente 

com as crianças, requer uma postura acadêmica de sensibilidade e ética (Pasuch e Moraes, 

2013). Além disso, Lahire (1997 apud PASUCH E MORAES, 2013, p. 78) ressaltam, “nunca 

devemos esquecer que estamos diante de seres sociais concretos que entram em relações de 

interdependência específicas, e não „variáveis‟ ou „fatores‟ que agem na realidade social”.  

O tema brincar e suas variações são bastante explorados em pesquisas de campo em 

contextos variados. Mas quando o foco é o brincar da criança do campo ou na Educação 

Infantil do Campo, nos deparamos com um número reduzido de publicações e pesquisas, a 

maioria realizada em áreas urbanas. Embora esta modalidade de Educação Infantil do Campo 

seja recente nas políticas públicas educacionais, não podemos deixar de considerar que 

sempre existiram crianças nos territórios brasileiros rurais (SILVA, 2017).  

Nesse sentido, temos o intuito de desenvolver uma pesquisa que venha contribuir para 

auxiliar os professores e demais profissionais da área da educação a desenvolverem práticas 

significativas que considerem as necessidades das crianças. O objetivo central deste estudo foi 

identificar como é organizado o tempo do brincar na rotina escolar, analisando as 

formas\modos de brincar das crianças durante a aula, além de identificar como a cultura 

popular e as tradições campesinas estão incluídas nas brincadeiras.  

No início da pesquisa surgiram algumas questões norteadoras: como são as 

formas\modos de brincar das crianças durante a aula? Como a cultura popular e as tradições 

campesinas estão incluídas nas brincadeiras das escolas de Educação Infantil do Campo?  

A investigação foi realizada em uma escola localizada no campo no município de 

Caetité-Ba, utilizamos como instrumentos de pesquisa: a observação, o diário de campo, o 

registro fotográfico, a roda de conversa e o desenho infantil. A metodologia do estudo partiu-

se dos princípios da pesquisa de campo de natureza qualitativa priorizando a participação das 

crianças na pesquisa. 

Neste artigo, organizamos as seções da seguinte maneira: a primeira seção em que se 

trata a introdução encontram-se a justificativa, os questionamentos que direcionaram este 

trabalho e os objetivos de estudo.  

Na segunda seção apresenta-se a fundamentação teórica, onde se discute algumas 

questões acerca dos conceitos sobre infância e criança. Apresentam-se ainda as temáticas 

sobre a importância do brincar na educação infantil e o brincar das crianças do campo. 
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Posteriormente, a terceira seção trata-se das questões metodológicas, na qual 

elencamos os contornos da pesquisa, os instrumentos e procedimentos para a coleta de dados, 

os interlocutores da pesquisa e algumas questões sobre pesquisa com crianças, além do 

contexto em que a pesquisa foi realizada.  

Na quarta seção apresentamos a análise de dados, caracterizada por uma escrita 

narrativa e descritiva. Neste tópico expõe as análises referentes ao tempo do brincar, as 

formas/modos de como ocorre essas brincadeiras durante a aula e fora dela (no recreio); 

destaca os brinquedos e brincadeiras preferidas pelas crianças; reflexões de como a cultura 

popular e as tradições campesinas estão incluídas nas brincadeiras das escolas de educação 

infantil do campo.  

Na última seção traz a conclusão, na qual buscamos retomar os objetivos propostos 

para assim expor as reflexões a que chegamos ao identificar o tempo do brincar sob a 

perspectiva das crianças do campo.  
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2 CONCEITUANDO: INFÂNCIA E CRIANÇA 

 A infância é um período crucial do processo de humanização, por ser a 

etapa da vida em que a criança é introduzida na riqueza da cultura e inicia o 

processo de formação de suas funções psicológicas tipicamente humanas 

(TEIXEIRA, 2013, p. 189).  

 

Para falar sobre infância e criança procuramos inicialmente, apresentar alguns pontos 

que são relevantes na história para a sua compreensão dos conceitos, uma vez que esses 

conceitos se modificaram ao longo do tempo. No entanto, a concepção de infância, desde sua 

gênese, vem marcada por desigualdades e contradições (Goulart, 2008). Segundo Almeida 

(2016, p. 21): 

Historicamente, a constituição da infância foi marcada por negligências, 

abandonos e desprezos, digo isto porque a particularidade infantil, as 

distinções entre a criança e o adulto, por muitos estudiosos tem sido debatida 

e questionada, quanto ao período de reconhecimento da infância na 

sociedade.  

 

Vale destacar que a visão de infância possui uma definição histórica e cultural. 

Teixeira (2013) ressalta em suas colocações o significado de histórico e cultural. 

Histórico porque os conhecimentos e os instrumentos criados pela 

humanidade são aperfeiçoados ao longo da história, exigindo que cada ser 

humano, em seu tempo, construa para si, em interação com os outros de sua 

cultura, as características e as qualidades necessárias para viver. Cultural 

porque as atividades, nas quais se aprenda ser humano, se processam no 

interior de determinada cultura, compreendida como toda produção material 

e simbólica da atividade histórica e social dos homens, acumulada de forma 

objetiva ao longo da história. (TEIXEIRA, 2013, p.188). 

 

Diante do exposto, a cultura está presente em todos os aspectos da vida humana, elas 

são diferentes, têm características próprias, que as individualizam. Ainda de acordo com 

Teixeira (2013) “[...] a infância não é linear: é um período marcado por saltos e rupturas”. 

Portanto, a infância, não é uma só. Várias concepções de infância disputaram e disputam até 

hoje lugares privilegiados no cenário social (GOULART, 2008, p. 119). 

Assim, com o passar do tempo fizeram aguçar que as crianças são consideradas 

sujeitos sociais e históricos, que buscam criar relações com as pessoas e com o mundo no qual 

estão inseridas. Para Almeida (2016, p. 56),  

[...] a infância constitui o ser humano e [...] a escola é fundamental para 

constituir essa infância, ou seja, existe uma experiência que é traçada entre 

infância e escola que acompanha a vida, lançando-nos a movimentos que 

podem colocar o pensamento em ação ou diminuir suas potencialidades.  
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Nessa perspectiva, a criança é compreendida de forma heterogênea em diferentes 

épocas. Historicamente, a noção de infância foi construída de forma variável, nas experiências 

e no contato com os adultos. A infância tem sido dominada por processos econômicos, o que 

varia em diferentes ângulos dependendo da classe social à qual pertence. Ao falar de crianças, 

não estamos apenas considerando as gerações mais novas, mas a sociedade na sua 

multiplicidade, pois é nesse campo de ação que as crianças nascem, se constituem como 

sujeitos e se afirmam como atores sociais, na sua diversidade e na sua alteridade diante dos 

adultos, ou seja, essa interdependência que faz interagir com o outro e imaginar o mundo a 

partir de um olhar diferenciado (PASUCH; MORAES, 2013). 

Portanto, não temos uma infância adormecida, mas crianças que almejam ser ouvidas e 

que desejam expressar sobre suas vidas, como percebem o mundo e as pessoas com as quais 

compartilham o seu mundo infantil (Pasuch e Moraes, 2013). Fica evidente que as crianças 

são protagonistas ativas na sociedade, que sabem se relacionar com o outro, que almejam um 

olhar do mundo a partir dos olhos infantis, com seu jeito próprio de ver e de fazer. 

Segundo Wajskop (2001, p. 26), “o direito à infância é, nesta discussão, 

prioritariamente, o direito ao não-trabalho, característico da brincadeira e que se constitui 

como o espaço que fornece a possibilidade da construção de uma identidade infantil 

autônoma, cooperativa e criativa”. 

Enfim, considerando os conceitos, concepções e questões apresentadas pelos autores 

acima, a infância no contexto histórico foi marcada por contradições da sociedade na qual 

estão inseridas.  

Para considerar a infância em toda a sua dimensão, é preciso olhar não só para o 

cotidiano das instituições de ensino como também para os outros espaços sociais em que 

pertencem (Nascimento, 2007). Apesar da criança não ser reconhecida em sua totalidade, ela 

é um sujeito ativo e participativo capaz de produzir sua própria cultura e história. 

 

2.1 A importância do brincar na Educação Infantil  

A brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, ou seja, aprende-se 

a brincar, desde cedo, nas relações que os sujeitos estabelecem com os 

outros e com a cultura (BORBA, 2007, p.36). 

 

A brincadeira é uma atividade importante a ser desenvolvida com crianças que 

participam de ambientes coletivos de educação da infância (Teixeira, 2013). Muitos são os 

artigos publicados e apresentados em congressos sobre o tema, no entanto, ainda são poucos 

os estudos quando o foco das pesquisas são as brincadeiras nas turmas de Educação Infantil 
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do campo. Nesse sentido, compreender quem são as crianças do campo, como vivem suas 

infâncias e especialmente como brincam, constitui um desafio para todas as pessoas e 

instituições comprometidas em lhes assegurar a proteção integral e o pleno direito à cidadania 

(TEIXEIRA, 2013). 

Nesse aspecto, a escola é o lugar em que deve proporcionar à criança a aprendizagem 

e o desenvolvimento a partir de situações que tenham a brincadeira como eixo do trabalho 

pedagógico. Para que essa junção seja cumprida devemos considerar que: 

Na realidade, tanto a dimensão científica quanto a dimensão cultural e 

artística deveriam estar contempladas nas nossas práticas junto às crianças, 

mas para isso é preciso que as rotinas, as grades de horários, a organização 

dos conteúdos e das atividades abram espaço para que possamos, junto com 

as crianças, brincar e produzir cultura. Muitas vezes nos sentimos 

aprisionados pelos horários e conteúdos rigidamente estabelecidos e não 

encontramos espaço para a fruição, para o fazer estético ou a brincadeira. 

(BORBA, 2007, p. 35). 

 

 

Vale ressaltar que a instituição de ensino terá que organizar melhor a rotina escolar, os 

tempos e espaços inserindo a brincadeira como fruto da história e da cultura. É nessa 

concepção, que a brincadeira precisa ter mais importância. Segundo Friedmann (2012) várias 

propostas que têm o lúdico como foco, tanto no Brasil quanto nos demais países, estão em 

andamento e não faltam exemplos de iniciativas muito bem-sucedidas na área, algumas delas 

já explorando seu potencial multiplicador. 

Friedmann (2012) ainda alega algumas propostas:  

Jornadas de jogos e brincadeiras; ruas de lazer (brincadeiras de rua), que 

estimulam a participação de várias gerações; brinquedotecas; ônibus 

itinerantes adaptados para incentivar atividades lúdicas em diferentes locais; 

acervos de jogos e sugestões de brincadeiras em malas e kits; atividades de 

criação, como modelagem, tecelagem, trabalhos manuais, pintura, expressão 

corporal, música, origami, confecção de livros, marcenaria, construção de 

brinquedos com sucata e outros materiais; encontros com contadores de 

histórias; [...] (FRIEDMANN, 2012, p. 147).  

 

Essas propostas que priorizam o brincar precisam ir além do espaço escolar, dos 

centros urbanos e perpassar pelas escolas do campo, mesmo devido às dificuldades de acesso, 

a carência de recursos, a falta de espaços físicos e da necessidade de implantação de novos 

programas lúdicos. 

No contexto das brincadeiras na vida do campo, Friedmann (2012) também destaca 

que as brincadeiras das crianças quilombolas, ribeirinhas, de comunidades indígenas, além de 

revelar culturas particulares, são permeadas de mitos, costumes ancestrais dos grupos nos 
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quais nascem e se desenvolvem; revelam um diálogo permanente com a natureza, sua beleza, 

possibilidades e mistérios. Além disso, apresenta que, 

Os “brincares” dessas crianças “nascem” das árvores, da terra, dos rios, dos 

mitos e costumes, por meio da imaginação, do corpo e dos ensinamentos dos 

pais e avós. Barquinhos, casinhas, piões, espingardas, petecas e muitas 

brincadeiras de faz de conta reproduzem sua vida e o universo dos adultos, 

contam quem são essas crianças (FRIEDMANN, 2012, p. 26). 

 

Portanto, o brincar é o trabalho das crianças, sua linguagem concreta. É através das 

brincadeiras que a criança revive os momentos de faz-de-conta até parecer verdade e se torna 

o personagem em questão: a médica, o pai, o filho, a mãe, a professora. Nesta perspectiva, o 

brincar envolve complexos processos de articulação entre o já dado e o novo, entre a 

experiência, a memória e a imaginação, entre a realidade e a fantasia (Borba, 2007). Dessa 

forma, é por meio das brincadeiras, que as crianças exploram o mundo, sua autonomia e seu 

poder.  

Tendo em vista que a brincadeira é uma atividade específica da infância, Wajskop 

(2001) salienta que essa atividade é uma forma de comportamento social, que se destaca da 

atividade do trabalho e do ritmo cotidiano da vida, reconstruindo-os para compreendê-los 

segundo uma lógica própria, circunscrito e organizado no tempo e no espaço. 

Na brincadeira, as crianças podem pensar e experimentar situações novas, é o lugar da 

socialização, da apropriação da cultura, da invenção, além de ser o espaço de aprendizagem. 

Neste contexto, trazer as brincadeiras para o ambiente escolar no momento das atividades, 

pode ser considerado como estratégia para a criação de novas possibilidades dentro da sala de 

aula, é uma forma de pensar a educação sob uma perspectiva criativa, autônoma e consciente. 

Por meio das atividades lúdicas, não somente se abre uma porta para o mundo social e para as 

culturas infantis, como se encontra uma rica possibilidade de incentivar seu desenvolvimento 

(FRIEDMANN, 2012). 

Sendo assim, segundo Brougère (2014, p. 20), “brincar não é uma dinâmica interna do 

indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como outras, 

necessita de aprendizagem”. O brincar precisa ser visto de forma mais positiva, não como 

oposição ao trabalho, mas como uma atividade de que se articula aos processos de aprender, 

se desenvolver e conhecer.  

Os estudos da psicologia e do desenvolvimento infantil revelam que o brincar é 

considerado como um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e 

aprendizagem. De acordo com Vygotsky (1987 apud BORBA, 2007, p. 35), um dos principais 

representantes dessa concepção, 
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O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 

realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de 

expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir 

relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. 

 

 O autor compreende que, esse é um processo ativo de reinterpretação do mundo, abre 

lugar para a invenção e a produção de novos significados, saberes e práticas. Por isso, o 

brincar referencia-se a partir daquilo que os sujeitos conhecem e vivenciam. Ao brincar, a 

criança tem a capacidade de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da 

cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens (KISHIMOTO, 

2010). 

 Vale ressaltar que a Educação Infantil é um período importante para a introdução das 

brincadeiras, pois no brincar, a interação um com o outro é uma experiência de cultura, 

amplia seus conhecimentos sobre si mesma e sobre a realidade em sua volta. Enfim, o brincar 

é uma experiência de cultura importante não apenas nos primeiros anos da infância, mas 

durante todo o percurso de vida de qualquer ser humano, portanto, também deve ser garantida 

em todos os anos do ensino fundamental e etapas subsequentes da nossa formação (BORBA, 

2007, p. 42). 

2.2 O brincar das crianças do campo 

 O brincar é caracterizado como a principal forma de atividade da criança, por meio 

dele, agregam valores formidáveis que contribuem para sua formação e estabelecem formas 

de ser e estar no mundo. Borba (2007, p. 39) compreende que:  

O brincar é um dos pilares da constituição de culturas da infância, 

compreendidas como significações e formas de ação social específica que 

estruturam as relações das crianças entre si, bem como os modos pelos quais 

interpretam, representam e agem sobre o mundo. 

 

 

A autora traz a brincadeira como um momento único da infância a partir de suas 

acepções sociais específicas que surgem das relações entre as crianças. É através da 

brincadeira que a criança estabelece diálogo entre si e com o adulto.  

Como o foco é o brincar da criança do campo, Silva; Felipe e Ramos (2012, p. 419-

420) afirmam que, “as crianças do campo inscrevem-se, como todas as crianças, em relações 

sociais complexas, na medida em que participam da simultaneidade de tempos sociais que 

constitui o mundo global”. Assim, as crianças são sujeitos que agem no mundo e são afetados 

por ele.  
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A violação de direitos sociais das crianças vem sendo considerada desfavorável para 

as crianças do campo. Porém, como todas as crianças, os meninos e meninas do campo são 

juridicamente constituídos como sujeitos de direitos, o que equivale a dizer que possuem 

todos os direitos humanos, fundamentais para qualquer pessoa, que devem ser reconhecidos e 

efetivados pela sociedade e pelo Estado (Silva; Felipe e Ramos, 2012). A concretização de 

direitos se caracteriza como um grande obstáculo no processo de democratização do país. 

As crianças do campo se agregam às práticas familiares e habituais de costumes 

diferenciados.  Como Silva; Felipe e Ramos (2012, p. 421) ressaltam que: 

A incursão nas brincadeiras das crianças do campo demonstra como essas 

práticas perpassam suas formulações de mundo, as quais revelam que a 

relação com a terra, o rio, a produção de alimentos e a criação de animais, 

por exemplo, são vivenciadas pelas crianças na condição de partícipes de 

processos de produção e manutenção da vida e da comunidade. 

 

Quando se refere às crianças do campo essa participação social e cotidiana se dá de 

modo diferenciado, inclusive daquelas moradoras dos territórios rurais. A criança necessita de 

exercer sua participação política diante da sociedade em que vive. Além do direito de 

participação política e cultural, Silva; Felipe e Ramos (2012, p. 422) apontam que “o direito à 

brincadeira é visto como aquele que permite e garante à criança o tempo da infância. É 

importante compreender como esse tempo da infância vem sendo vivido pelas crianças e 

como se efetiva em suas práticas o direito de brincar”.  Ainda nesta perspectiva salientamos 

que:  

O direito de brincar é um direito universal. Entretanto, há formas distintas de 

exercê-lo, de efetivá-lo, para o que concorre a materialidade do lugar e, por 

sua vez, os significados e valores que ele assume. Nas suas formas de 

brincar, a historicidade das crianças se faz constitutiva desse fazer (SILVA; 

FELIPE e RAMOS, 2012, p. 422). 

 

 No campo, o brincar articula tempos distintos, formas de vida que combinam a 

novidade e a tradição. Nos lugares em que a espacialidade dissolveu, pelos equipamentos 

disponíveis (rádio, DVD, televisão, entre outros), as fronteiras campo/cidade, formas de 

sociabilidade midiática são apropriadas. Contudo, elas não substituem as formas de 

sociabilidade que requerem a presença e o encontro com o outro nos quintais, nos espaços de 

produção da vida em comum (SILVA; FELIPE e RAMOS, 2012).  

A relação com o brincar é um artefato que consente estabelecer distinções, posicionar 

os sujeitos no mundo e por isso pode-se dizer que, em relação às crianças do campo, a 

brincadeira se concretiza, também, com o que elas produzem com os recursos disponíveis, 
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processo que liga a brincadeira à invenção. Os autores citados consideram a prática de 

desenvolvimento econômico e social da maioria da população que vive no campo: 

Uma dimensão que adquire o brincar é o seu vínculo com a terra e com a 

água. Os recursos naturais são investidos na prática de brincar porque 

integram a paisagem material do campo e são sua feição predominante, da 

qual os sujeitos se apropriam, material e simbolicamente, na medida em que 

significam, de modo particular, a sua relação com ela (SILVA; FELIPE e 

RAMOS, 2012, p. 423). 

 

A importância de tais elementos como os recursos naturais caracterizam a paisagem do 

campo. São elementos que possam participar das brincadeiras e que estão presentes no meio 

em que as crianças convivem. Estas trazem riquezas de significados e sentidos que as crianças 

oferecem sobre as suas vivências. 
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3 ADENTRANDO NO MUNDO DAS CRIANÇAS: QUESTÕES METODOLÓGICAS 

E A CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa constitui-se em um itinerário que submerge a construção de um novo 

conhecimento, contribui para esclarecer novas imprecisões e nos auxilia na abrangência da 

realidade, oferecendo possibilidade de interferência na mesma. 

Nesta seção, apresentamos as principais questões metodológicas adotadas para a 

realização da pesquisa, os instrumentos utilizados, bem como os participantes e a descrição do 

contexto onde a pesquisa foi realizada. 

3.1 Os contornos da pesquisa 

A metodologia partiu dos princípios da pesquisa de campo de natureza qualitativa.  

Esta abordagem, como ressalta Lüdke e André (1986, p. 13) “envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. 

O estudo teve como interlocutores no processo de coleta de dados: as crianças, 

estudantes da Educação Infantil. Como instrumentos de pesquisa foram utilizados a 

observação, o diário de campo, o registro fotográfico, a roda de conversa e o desenho infantil. 

Iniciamos o trabalho por meio da observação da rotina escolar, considerada um forte 

subsídio para a pesquisa, como salienta Guerra (2014, p.28): 

A observação exige um contato face a face do pesquisador com seu objeto de 

estudo. Da mesma forma que ocorre com as entrevistas, no caso da 

observação, não será o número de observações realizadas que define a 

credibilidade dos dados de uma pesquisa, mas sim a profundidade e a 

amplitude alcançadas ao longo do processo da coleta de dados.  

 

As observações, utilizadas como meio para obtenção de dados, nos proporcionou 

conhecer e participar das vivências das crianças, interagindo de forma direta e contínua no 

meio social no qual a pesquisa está inserida.  

A investigação ocorreu em uma turma de Educação Infantil no período matutino 

durante duas semanas. Esta etapa permitiu o máximo de aproximação possível com os 

interlocutores. Em alguns momentos, surgiram conversas entre a pesquisadora e as crianças e 

a partir desse diálogo observamos as ações, reações e expressões demonstradas por cada uma 

delas. 

O diário de campo também utilizado na pesquisa foi um instrumento essencial para o 

desenvolvimento da mesma. Nele foram registradas as informações gerais, as observações, 
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percepções, vivências, experiências e impressões pessoais. Barros e Lehfeld (2007) asseveram 

que, “o diário de campo é o registro de fatos verificados através de notas e/ou observações”. 

Durante a pesquisa, observamos atentamente todos os momentos, na realização das 

atividades na sala ou no pátio evitava fazer anotações na presença da professora e das 

crianças, para não criar eventuais desconfortos. Dessa forma, procuramos descrever as 

situações observadas em seguida transcrevia as gravações de áudio que foram feitas durante 

aa pesquisa. 

Além desses instrumentos, realizamos a roda de conversa, na qual as crianças foram 

divididas em grupos. Não foi proposta a turma toda, por dois motivos: por se tratar de 

crianças e que todas querem conversar e contar suas histórias ao mesmo tempo e também para 

não atrapalhar a aula da professora. De início foi explicado de forma clara que todos (as) 

iriam participar, para que nenhuma criança se sentisse excluída da atividade. A roda de 

conversa foi um momento bem interessante, houve a participação de todas as crianças, porém 

foi gravado o áudio daquelas que os pais/responsáveis autorizaram. 

Outro mecanismo utilizado para a coleta dos dados foi o desenho infantil onde as 

crianças deveriam fazer desenhos de brincadeiras e brinquedos preferidos em uma folha de 

papel em branco. Escolhemos este instrumento para conseguir mais informações e por 

observar nas aulas que a atividade de desenho gerava prazer, uma vez que, é uma atividade 

representativa, espaço de reflexão e construção de conhecimento entre as crianças. Os 

desenhos das crianças são considerados importantes recursos metodológicos. O desenho 

infantil é uma produção cultural das crianças e um instrumento revelador das representações 

infantis, e que além de desenhar, requer a interpretação dos desenhos a partir dos olhares e 

falas de seus atores (as crianças) (MARTINS FILHO e BARBOSA, 2010).  

Outra forma considerada como recurso metodológico foi o registro fotográfico. 

Utilizamos o uso de algumas imagens para enriquecer as narrativas, capturadas durante o 

processo de investigação. Esse instrumento aguça a memória, a imaginação, a criação e a 

reconstituição da própria história vivida, pelas imagens e nas imagens. A fotografia reconstrói 

o próprio olhar do pesquisador, apresentando-se como outras possibilidades de escritas, textos 

da realidade estudada (MARTINS FILHO e BARBOSA, 2010). 

Portanto, durante toda a pesquisa, por uma questão de ética tivemos o cuidado de 

selecionar os dados (áudio/registro fotográfico) apenas das crianças que os pais autorizaram a 

sua participação. 
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3.2 Os interlocutores da pesquisa: as crianças vistas como atores sociais 

Os indivíduos que fazem parte de uma sociedade, vistos como atores sociais, 

a recriam permanentemente. Esse conceito-chave da Antropologia permite 

ver as crianças de uma forma totalmente nova, em que elas têm um papel 

ativo na definição da sua própria condição: como atores sociais e como 

produtoras de cultura – não só produzidas pelas culturas. (FRIEDMANN, 

2012, p. 23. Grifos do autor). 

 

A epígrafe acima nos faz refletir o quanto é importante a participação das crianças em 

uma pesquisa de campo e ainda Borba (2005) defini também as crianças como participantes 

da pesquisa e não apenas como sujeito ou objeto de estudo. Vale ressaltar que a criança é vista 

como produtora de cultura na qual está sempre em transformação e mudança. No 

entendimento de Friedmann (2012), as crianças já nascem inseridas em uma determinada 

cultura na qual vão desenvolver competências pessoais e adquirir conhecimentos prévios e 

historicamente definidores de um ou outro grupo social. 

Inicialmente, apresentamos nossa proposta de pesquisa (com as crianças) para a 

diretora da escola, ela demonstrou interesse e aceitou a realização do estudo disponibilizando 

o que fosse preciso. Em seguida, apresentamos o Termo de Assentimento do Menor (ver 

anexo A), documento destinado às crianças, solicitando a sua autorização para que fossem 

incluídas na pesquisa. As crianças demonstraram interesse em participar, no entanto, tivemos 

dificuldade para entrar em contato com os seus responsáveis, por serem moradores do campo. 

Por isso, entregamos para cada uma delas o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver 

anexo B), para que os responsáveis pudessem ler e assinar autorizando seus filhos a 

participarem da pesquisa. Ao receberem o documento, alguns pais devolveram os termos 

devidamente assinados. Alguns pais foram até a escola para conversar e esclarecer suas 

dúvidas e assinaram o Termo. 

Após a autorização, ficou definido que do total de 16 crianças, apenas 07 seriam 

envolvidos nesta pesquisa (03 meninas e 04 meninos), todos na faixa etária de 5 a 6 anos de 

idade. Perante a dificuldade de conseguir a autorização dos responsáveis, iniciamos a pesquisa 

em campo com as crianças que tinham autorização, ainda na expectativa de conseguir a 

autorização para a participação das demais crianças, mas não obtivemos êxito.  

Com o objetivo de preservar a identidade das crianças envolvidas na pesquisa 

utilizamos nomes de árvores da caatinga. Assim, as crianças que participaram foram 

denominadas por Aroeira, Ipê, Umburana, Jatobá, Juazeiro, Mulungu e Umbuzeiro.  
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Destacamos aqui a importância de realizar uma pesquisa com crianças e não apenas 

sobre elas, pois de acordo com Demartini (2009), os relatos construídos pelas crianças têm 

sido pouco discutidos e os pesquisadores não trabalham pesquisas com crianças, mas sim 

sobre crianças. À vista disso, pudemos adentrar no mundo delas, em suas falas, ações, 

reflexões, desejos, comportamentos e especificidades, a fim de conhecê-las e ouvi-las.  

3.3 O lócus da investigação 

A pesquisa foi desenvolvida no Povoado de Santa Luzia que fica localizada a 12 km 

da sede do município de Caetité conforme observamos no mapa 1. 

 

 
MAPA 1: Localização do Povoado de Santa Luzia 

Fonte: Rocha, 2017. 

 

A escola pesquisada atende a 184 alunos segundo informações obtidas pela diretora, 

no ano 2018. A justificativa para a escolha da escola como lócus da coleta de dados deve-se 

ao fato de que ela atende 171 alunos que residem na área rural, ou seja, mais da metade das 

crianças da instituição caracterizam-se como sendo do campo.  

Neste contexto, a escola participante da pesquisa é considerada do campo de acordo o 

decreto nº 7.352/2010, que institui a Política Nacional de Educação do Campo. Em seu artigo 

primeiro, este decreto estabelece que se compreenda por: Escola do campo: “aquela situada 

em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a 

populações do campo” (Brasil, 2010). 
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O povoado de Santa Luzia é relativamente pequeno, abrangem duas escolas, uma 

oferece o Ensino Fundamental II e a instituição pesquisada a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental I, tanto no período matutino quanto no vespertino (Rocha, 2017). A instituição 

recebe alunos (as) das localidades vizinhas e do próprio povoado na qual a escola está situada.  

O município de Caetité e o Povoado Santa Luzia foram escolhidos para desenvolver a 

pesquisa por ser a cidade da pesquisadora. Além disso, pela aproximação com esse espaço 

durante a construção da pesquisa na Graduação. Vale ressaltar que o município tem uma 

grande carência em trabalhos acadêmicos sobre a temática pesquisada. 

A escola possui uma estrutura física organizada quanto às salas de aula e os demais 

espaços. Dispõe-se de um grande pátio onde as crianças utilizam para brincar. Através desse 

espaço físico as crianças criam suas brincadeiras no tempo destinado ao brincar, como pode 

ser percebido na Figura 1. 

 

Figura 1: O brincar na escola 
Fonte: Imagem produzida pela autora, 2018. 

Na próxima seção, será apresentado mais especificamente a descrição e análise dos 

dados, estabelecendo conexões entre os objetivos da pesquisa e as principais evidências das 

brincadeiras na perspectiva das crianças do campo. 
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4 O PULSAR DAS BRINCADEIRAS SOB A PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS DO 

CAMPO: DESCRIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A pesquisa de campo deu início no dia 16 de Abril de 2018. A compreensão dos dados 

nos revela o que as crianças veem, percebem e vivenciam quando brincam na escola. 

Apresentamos as brincadeiras realizadas durante a aula e fora dela (no recreio); quais os 

brinquedos e brincadeiras preferidas delas; como a cultura popular e as tradições campesinas 

estão incluídas nas brincadeiras da escola de Educação Infantil do campo.  

O foco da análise partiu das observações, do diário de campo, o registro fotográfico, a 

roda de conversa e o desenho infantil. Lembrando que os dados foram respeitados 

integralmente para assim analisar criteriosamente as falas das crianças. Esses instrumentos 

metodológicos permitiram adentrar nas demonstrações e percepções das crianças para que 

assim fosse possível o diálogo entre os dados obtidos e as bases teóricas.  

Nesse contexto, a brincadeira é um elemento fundamental para o desenvolvimento 

infantil, favorece a interação e a construção de identidades. Partindo desta perspectiva pode-se 

afirmar que na brincadeira a criança estabelece relação com outro, constrói conceitos e 

entende o mundo adulto.  

Chegando à escola, todos me recepcionaram muito bem, desejando boas vindas. Antes 

de entrar para a sala, as crianças ficaram me observando e já demonstraram curiosidades sobre 

minha presença, perguntando: Tia, a senhora vai dá aula para nós? Eu respondi: Pretendo 

permanecer com vocês alguns dias para conhecer mais sobre suas brincadeiras preferidas.  

Após a acolhida com as turmas fomos para a sala de aula e lá uma criança levanta o 

braço e me direciona uma pergunta: Tia, que horas vamos brincar? Antes da minha resposta, 

a professora ordena para um grupinho de crianças que estavam com brinquedos espalhados 

sobre a mesa: Vamos guardar os brinquedos? E as bonecas? Percebe-se que o foco da 

pesquisa já estava ali presente na fala das crianças: o brincar! Segundo Borba (2007, p. 61): 

O brincar é uma atividade social significativa que pertence, antes de tudo, à 

dimensão humana, constituindo, para as crianças, uma forma de ação social 

importante e nuclear para a construção de suas relações sociais e das formas 

coletivas e individuais de interpretarem o mundo. 

 

Neste primeiro momento, foi percebível por meio da atitude da professora, que o 

tempo do brincar não poderia ser no período da aula e sim depois, no recreio. Porém, 

observando as crianças, o brincar nunca é esquecido por elas, sempre procuram uma forma de 

brincar durante a aula. Como podemos ver no diálogo entre duas crianças: 
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- Pegue sua toalha! (a criança pega a toalha que utiliza para enxugar as mãos 

depois da ida ao banheiro) 

- Agora dobre o seu bebê! (As duas crianças dobra as toalhas e coloca nos 

braços) 

- Você é a médica. 

(Registro do Diário de Campo da pesquisadora, Abril, 2018). 

 

 

Nota-se que o faz de conta se manifesta de diferentes formas entre as crianças ao longo 

do desenvolvimento infantil. Segundo Santos (2001, p. 90), “(...) os jogos simbólicos, também 

chamados brincadeiras de faz-de-conta, que são jogos através dos quais as crianças expressam 

capacidade de representar dramaticamente”.  

Em outro momento, ainda durante a aula, uma criança demonstra que está brincando 

por meio de gestos e ações. Ele senta ao contrário da cadeira, perguntando sobre o que estava 

fazendo ele explica: é a minha moto, tia! E imita os ruídos do barulho da moto. Brooommm... 

Como Santos (2001, p. 90) salienta que:  

A imitação é a base da expressão dramática. Ela está presente tanto nos jogos de 

faz-de-conta das crianças de três anos quanto num espetáculo de teatro com atores 

profissionais e atesta a tendência do ser humano para agir “como se”, ou seja, a 

necessidade de vivenciar, de forma fictícia, papéis, condutas e situações.  

 

 

 É muito importante observar as brincadeiras dessa fase, pois fluem livremente e são 

muito criativas. A criança assume papéis, imitando vozes, gestos, mas em seguida os 

abandona em favor de seu próprio comportamento, preponderando os seus traços pessoais 

(SANTOS, 2001). 

 Nessa compreensão, é necessário que haja na rotina escolar períodos de tempo 

destinados ao brincar, permitindo, assim, que as crianças interajam entre si, com os objetos, 

com o mundo adulto e tudo que está em sua volta. 

 Para tanto, “a escola pesquisada disponibiliza uma variedade de materiais, no qual são 

organizados de maneira a oportunizar a fácil manipulação pelas crianças, caracterizado 

também como fator fundamental para estimular o faz-de-conta”. (Diário de Campo da 

pesquisadora, Abril, 2018). Ainda sobre a organização dos materiais, ressaltamos que: 

Durante o brincar no recreio, a professora seleciona os materiais a serem utilizados 

nos momentos das brincadeiras, levando em conta as limitações impostas pela 

escola, como a restrição à área para a diversão não atrapalhar as aulas das outras 

turmas existentes na instituição. (Diário de Campo da pesquisadora, Abril, 2018). 

 

 A professora organiza o material e possibilita o acesso de todos, como Santos (2001, 

p. 97) enfatiza: “compartilhar com as crianças a organização do material é uma maneira de 
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estimular uma postura de valorização e responsabilidade, o que, naturalmente, acarretará uma 

atitude de cooperação e respeito entre elas”. 

 Assim, nesta perspectiva, organizar o cotidiano das crianças na Educação Infantil 

pressupõe a partir das necessidades da turma uma forma de desenvolver a cooperação. 

Durante a observação foi percebível que: 

As crianças gostam de brincar sozinhas durante as aulas e às vezes procuram 

compartilhar esses momentos com os colegas. Já no recreio ninguém fica 

parado, todos procuram brincar do que gostam, crianças brincam de bola, de 

carrinho, o que considero importante, não existe diferença e sim igualdade! 

(Diário de Campo da pesquisadora, Abril, 2018). 

  

Como podemos ver na figura 2, as crianças (inclusive as meninas) brincam de bola e 

na figura 3 uma menina brinca de carrinho.  

 

Figura 2: Crianças jogando bola 

Fonte: Imagem produzida pela autora, 2018. 

 

Figura 3: Criança brincando de carrinho 

Fonte: Imagem produzida pela autora, 2018. 
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Durante o futebol das meninas e meninos, fui convidada a participar da brincadeira, 

confesso que foi divertido, relembrei da minha infância, pois também gostava de jogar bola. 

Aproveitando do momento, conversei com algumas crianças: 

Pesquisadora: Vocês gostam de brincar de bola? 

Ipê e Aroeira: Sim Tia, a gente gosta. 

Pesquisadora: E os meninos deixam vocês brincarem com eles? 

Ipê: Deixa tia. 

Pesquisadora: Humm... que bom. Então vamos brincar? 

Em seguida, é divida as equipes para jogar a bola, e assim um vai jogando a 

bola para o outro. (Diário de campo da pesquisadora, 2018). 

 

 

 De acordo com os registros fotografados, podemos perceber que na percepção infantil, 

o brinquedo não tem gênero. Para as crianças, a bola, o carrinho e a boneca podem divertir os 

meninos e as meninas. Não determina identidade. Tudo o que querem é brincar e se divertir.  

 Assim sendo, percebemos ainda que a escola não apenas liberam brincadeiras 

independentemente do gênero da criança, como também procuram suprimir sinais de 

diferença de gênero na educação. 

 Em todo o período da pesquisa nos momentos das brincadeiras no recreio, as crianças 

corriam e pulavam no pátio, gritando e fazendo algazarra. Durante a investigação pude 

capturar essas imagens, em que as crianças centram na brincadeira de faz-de-conta: 

 

Figura 4: Meninas brincando de dormir e ao lado um menino fazendo comidinha com o milho 

Fonte: Imagens produzidas pela autora, 2018. 
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Conforme a observação de vários momentos de recreio, notamos frequentemente que 

crianças brincavam de faz-de-conta. Como diz Kishimoto (2014, p. 150): 

As brincadeiras de faz-de-conta são mais duradouras, com efeitos positivos 

no desenvolvimento, quando há imagens mentais para subsidiar a trama. 

Crianças que brincam aprendem a decodificar o pensamento dos parceiros 

por meio da metacognição, o processo de substituição de significados, típico 

de processos simbólicos.  

 

 

 Com Kishimoto (2014) podemos pensar que o faz de conta permite o desenvolvimento 

cognitivo. Uma educação que expõe o pré-escolar aos contos e brincadeiras carregadas de 

imagens sociais e culturais (...). 

Certo dia, durante a observação, Juazeiro olhou para o tempo através da janela da sala 

de aula e disse: Tia, olha! Está garoando lá na serra onde estão as torres, vai ser bom para o 

meu pai trabalhar com a terra na roça. Ele tem um trator tia! 

Depois a professora pediu silêncio. Em seguida, no momento do recreio, continuamos 

a nossa conversa:  

Pesquisadora: Por que você falou que vai ser bom para o seu pai trabalhar? 

Juazeiro: Porque a terra vai esta molhada, aí fica mais fácil. 

Pesquisadora: Ele faz o que com a terra? 

Juazeiro: Não sei direito Tia. (Provavelmente, deve arar/tombar a terra). 

Pesquisadora: Entendi. E você o ajuda? 

Juazeiro: Sim Tia, eu aproveito e brinco com terra. 

(Diário de campo da pesquisadora, 2018). 

 

 

Vale ressaltar que no momento do recreio, Juazeiro pegou o trator para brincar, 

durante a roda de conversa ele citou como brincadeira preferida (o brincar de terra). Logo, a 

criança do campo expressa nas suas brincadeiras elementos do lugar em que vive, então, o 

brincar é visto como uma atividade carregada de significações. 

Na imagem anterior (figura 4), pudemos ver Juazeiro brincando de comidinha 

utilizando grãos de milho. Aproximamos dele e perguntamos:  

Pesquisadora: Juazeiro, você esta brincando de quê?  

Juazeiro: De fazer comidinha com o milho e plantar o milho.  

Pesquisadora: E vocês plantam o milho para quê?  

Juazeiro: Para comer e vender, Tia.  

(Diário de campo da pesquisadora, 2018). 

 

 

Percebemos que os elementos da cultura local estão mais presentes nas brincadeiras 

dos meninos, quando usam o trator para arar a terra e plantar milho. Nas conversas, as 

crianças sempre associam o que fazem em casa, o que a família produz com o brincar na 
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escola. Além disso, as brincadeiras dos meninos e das meninas apresentam fortes marcas da 

mídia, de contos de fada, assim como de atividades profissionais que fazem parte do cotidiano 

das crianças. Desta forma,  

Cabe à criança viver a significação das manifestações do meio, é papel do 

pesquisador interpretar essas vivências sem julgamento de valor e cabe ao 

professor de Educação Infantil o cuidado na proposta das vivências para 

estas crianças (SILVA, 2017, p. 245).  

 

 

 “Vamos brincar de aranha? Eu sou a aranha!” (Fala de uma criança durante o 

recreio). Foram várias vezes que presenciamos elas combinarem quem vai ser o quê. Muitas 

vezes as brincadeiras são ocupadas o tempo inteiro pela definição de papéis. Como salienta 

Dornelles (2001), é através do faz-de-conta que a criança tem a possibilidade de experimentar 

diferentes papéis sociais que conhece e vivencia no cotidiano de suas histórias de vida.  

Ao brincar de faz-de-conta, a criança transforma objetos que, muitas vezes, para nós 

adultos, nada tem a ver com o que ela leva nas mãos: uma criança pega um graveto, o que 

passa a ser a injeção. Neste momento as crianças estavam brincando de hospital (Diário de 

Campo da pesquisadora, 2018). 

Percebemos que o graveto serve como representação de uma realidade ausente e ajuda 

a criança a separar o objeto e o significado. A criança pode também, reviver situações que lhe 

causam excitação, alegria, tristeza, medo, raiva, ansiedade, são várias emoções que podem ser 

expressas durante as brincadeiras. 

Para acompanhar essas situações, descrevemos na íntegra as falas das crianças 

autorizadas pelos pais/responsáveis e gravadas durante realizada durante a pesquisa nas rodas 

de conversa. As rodas de conversa permitiram sublinhar os possíveis elementos presentes nas 

vivências das crianças, a exemplo das escolhas das brincadeiras, das companhias para brincar 

e da presença dos animais. Vemos que todas as crianças gostam de brincar, 

independentemente do tempo que tem dedicado a brincadeira na escola e em casa com a 

família e amigos.  

Dessa forma, o brincar na escola foi tomado como fonte para mediação entre o local 

onde vivem (o campo) e o ambiente escolar. Onde brincam? Do que gostam de brincar essas 

crianças? Além disso, vários outros temas foram abordados a partir das particularidades da 

criança do campo. De que brincam em casa? Com quem brincam em casa?  

No quadro 1, pudemos elencar as brincadeiras por elas preferidas. Assim, constatamos 

os significados das brincadeiras e as especificidades do campo que foram se materializando. 
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Aroeira Boneca, de correr, pular bastante. 

Ipê Boneca, de pula-pula, pega-pega, chicotinho queimado. 

Umburana Boneca, eu gosto de escorregar, água. 

Jatobá Moto, carreta, bola, luta, terra e subir nas árvores. 

Juazeiro Carro, moto, carreta, pega-pega, lama, esconde-esconde. 

Mulungu Moto, de bola nas aulas de Educação Física, carreta. 

Umbuzeiro Eu gosto de brincar de boneca com as meninas, carrinho, bola. 

Quadro 1: Brincadeiras que as crianças gostam de brincar 

Fonte: Informações adquiridas na roda de conversa realizada pela pesquisadora. 

 

 É essencial perceber que as crianças utilizam de brinquedos em seu brincar, pois o 

mesmo é o suporte para a realização das brincadeiras, sendo uma das ferramentas mais 

importantes na infância. Das 7 crianças, 3 meninas e 1 menino apontaram que gostam de 

brincar de boneca, 3 meninos apontaram jogar bola. Dessas crianças apenas 1 apontou que 

gosta de brincar de terra.  

Ressaltamos aqui, algumas falas das crianças sobre suas brincadeiras preferidas: 

“Brinco com meu gato!” (Ipê). “Brinco de pega-pega com meus primos” 

(Juazeiro). “Tia, eu gosto de fazer cambalhotas no sofá” (Mulungu). “Eu 

gosto de brincar na aula de tia Dora” (Aroeira). “Eu gosto de brincar na aula 

de tia Ana, porque é aula de Educação Física” (Jatobá). “Eu gosto de brincar 

com o bode” (Juazeiro). “A gente estava brincando de lutinha, tia!” 

(Umbuzeiro). 

 

 

  Borba (2007, p. 98) compreende a brincadeira como: 

Um espaço fundamental para a construção das culturas de pares, uma vez 

que propiciam às crianças pensar sobre a vida, brincar com a realidade, com 

as regras e com as estruturas que lhes são impostas, construir coletivamente 

significados partilhados, além de constituir bases comuns de conhecimento 

sobre as quais podem agir conjuntamente. 

 

Assim, pressupomos que as brincadeiras possibilitam diversas situações de 

aprendizagem às crianças e o encontro com a cultura de seus pares, de forma interativa e 

coletiva. Visto a importância do brincar na constituição do ser criança, é importante priorizar 

os tempos dedicados à brincadeira na organização da rotina escolar, não somente no momento 

do recreio, mas também na sala de aula. Como podemos perceber em uma das falas das 

crianças na conversa com a pesquisadora: 
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Pesquisadora: Quais os momentos de brincar durante a aula que vocês têm? 

Ipê: Na hora do recreio, Tia! Outra criança responde: 

Aroeira: Só depois que terminar a tarefa, aí tia deixa. 

Juazeiro também ressalta: Na aula de Educação Física. 

Pesquisadora: Entendi! E quando é a aula de Educação Física? 

Juazeiro: Na sexta-feira. 

Pesquisadora: E vocês gostam de brincar somente no recreio, gostariam de 

brincar em outro momento? 

Ipê: Sim Tia, eu queria toda hora. 

Pesquisadora: E vocês gostam do recreio? Por quê? 

Juazeiro: Sim tia, porque tem muito brinquedo para brincar. 

Mulungu: É Tia, a gente corre e pula, joga bola. 

(Diário de Campo da pesquisadora, 2018). 

 

 

Para as crianças desta instituição de Educação Infantil do Campo, o tempo de brincar 

está dividido em três momentos: no recreio, no término das atividades em sala e nas aulas de 

Educação Física, que acontece somente em um dia da semana, como ressaltou Juazeiro em 

uma das suas falas. São notáveis as ações e expressões das crianças e a vontade que elas têm 

de brincar em outros momentos da aula como podemos visualizar nos comportamentos das 

crianças, durante o período de observação, procuram um instante, uma forma para brincar, 

mesmo “rapidinho” e escondido da professora. 

Dessa forma, o brincar está presente em todos os dias de aula, mesmo sendo no final 

da manhã, sejam eles desenvolvidos nos espaços abertos ou fechados. Como nos fala 

Dornelles (2001, p. 105), “o brincar proporciona a troca de pontos de vista diferentes, ajuda a 

perceber como os outros o veem, auxilia a criação de interesses comuns, uma razão para que 

se possa interagir o outro”.  

 Dispor de tais atividades na rotina da Educação Infantil é fundamental para organizá-

las levando em consideração as necessidades sociais e culturais da criança, a faixa etária e 

diferenças individuais de cada uma, além de outros fatores. Desse modo, como foram 

percebíveis durante a observação, algumas atividades de diferentes tipos: 

Hoje no momento do recreio houve brincadeiras individuais e em grupo.  

Mulungu: Tia, vou ali brincar com a moto.  

E assim Mulungu preferiu brincar com a moto individualmente.  

Pesquisadora: Chama um coleguinha para brincar com você!  

Mulungu não respondeu nada.  

Teve atividades corporais e musicais. A professora pediu para as crianças 

fazerem uma roda, e assim começou a cantar músicas infantis e a realizar os 

gestos que fazem parte de sua coreografia.  

(Diário de Campo da pesquisadora, 2018). 
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 Estas atividades permitem que as crianças escolham o que anseiam fazer e é 

importante que tenham tempo para edificar a brincadeira e desenvolvê-la.  

Em outro dia: A escola recebeu uma visita de uma contadora de histórias. A 

atividade foi organizada coletivamente com outras turmas, e realizada dentro 

mesmo da sala de aula. Foi um momento bem interessante, a história contada 

com o auxílio de fantoches despertou a animação e a curiosidade por parte 

das crianças. (Diário de Campo da pesquisadora, 2018). 

 

 Neste sentido, são vários tipos de atividades que podem ser desenvolvidas na 

organização do tempo na rotina da Educação Infantil e o brincar não pode ficar de fora, pois 

como Dornelles (2001, p. 104) acentua que a brincadeira é algo de pertence à criança, à 

infância e “(...) o brincar é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender e 

interagir consigo, com o outro, com o mundo”. 

 Certo dia, percebemos uma criança mostrando para as colegas uma boneca e alguns 

brinquedos que ela levou para a sala, as colegas foram logo pedindo para brincar, 

aproximamos e começamos a conversar com elas: 

 

Pesquisadora: Nossa! Que linda esta boneca! De quem é ela? 

Ipê: É minha tia! Ela é uma boneca-sereia. 

Pesquisadora: Você gosta de trazer brinquedos para a escola? 

Ipê: Gosto tia, ontem eu trouxe a minha outra boneca, hoje trouxe a boneca-

sereia. 

Pesquisadora: Por que você traz brinquedo para a escola? 

Ipê: Para as minhas colegas conhecerem minhas bonecas e para eu brincar. 

Pesquisadora: Mas a escola já tem tantos brinquedos! 

Ipê: Tem tia, mas eu gosto mesmo assim... 

Pesquisadora: E a professora deixa você trazer boneca para a sala? 

Ipê: Às vezes, teve um dia que ela tomou e colocou em cima do armário. 

 

 

 Ipê fala que gosta de trazer brinquedos para a sala de aula mesmo com a 

disponibilidade que a escola oferece. É explícito em sua fala que a vontade de brincar existe e 

é característico da infância. A criança busca alternativas para que a brincadeira aconteça, 

mesmo quando a professora não permite.  

 Em um dia, foi realizado o desenho infantil, que podemos visualizar nas figuras 7 e 8, 

tendo em vista a proposta de cada criança desenhar seus brinquedos e brincadeiras preferidas. 

 Para tanto, entregamos as folhas de papel em branco e cada criança pôde desenvolver 

sua criatividade. Todas as crianças desenharam e agiram de maneiras diversas.  Durante a 

produção algumas crianças perguntavam: Tia, meu desenho está bonito? E assim perguntava 
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também para seus colegas que estavam na sala de aula, assim a interação era estimulada à 

medida que os desenhos iam sendo feitos. 

 Salientamos que as atividades dos desenhos resultaram em produções variadas e 

bastante ricas. A situação criada permitiu que as crianças imaginassem o brincar e as 

brincadeiras, cujos elementos, de alguma forma, constituem parte da sua realidade social e 

cultural.  

 

Figura 5: Crianças produzindo o desenho 

Fonte: Imagens produzidas pela autora, 2018. 

 

Figura 6: A liberdade da criatividade 

 Fonte: Imagens produzidas pela autora, 2018. 

 No dia da produção de desenhos, sugerimos para as crianças que desenhassem bem 

bonito e colorido. Diante da apresentação da proposta do desenho dirigido, Ipê e Juazeiro 

começaram a desenhar e a dialogar um com o outro: 

Juazeiro: Eu vou desenhar um carrão! 

Ipê: Eu vou desenhar um monte de coisas aqui. 

Juazeiro: Agora vou pintar bem bonito! 

Ipê: Olha! eu desenhei minha casa e o sol... Agora vou pintar bem colorido. 
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 Nesse diálogo, entendemos que para Juazeiro o importante seria desenhar um 

brinquedo preferido: o carro, enquanto para Ipê o desenho produzido por ela significaria sua 

vida fora da escola, como exemplo: sua casa, o sol, as nuvens, o gato, as flores, a árvore, os 

bichos.  

 

Figura 7: Os brinquedos e as brincadeiras através do desenho 

Fonte: Imagem produzida pela autora, 2018. 

 

Figura 8: Desenhando e colorindo 

Fonte: Imagem produzida pela autora, 2018. 

Os desenhos, em sua maioria, eram de carros e bonecas, mas o que nos chamou à 

atenção foi o desenho das casas, flores, árvores e sol em várias imagens atribuindo o desejo e 

a importância de brincar fora da escola. Verificamos que os desenhos possibilitaram para as 
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crianças momentos de experiências lúdicas, de criatividade, imaginação e a participação de 

todos (as) na atividade.  

Os dados aqui apresentados foram importantes para compreendermos como o brincar 

faz parte da vida das crianças e é considerado como algo importante e prazeroso. E na 

brincadeira, a criança estabelece vínculos, apropria-se do mundo e de tudo que esta em sua 

volta. As falas, as conversas, o diálogo por meio da observação e dos desenhos trouxeram 

elementos importantes que denotam a importância da brincadeira na infância da criança do 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Vamos brincar de aranha? Eu sou a aranha!” 

“Tia, a gente vai brincar que horas?” 

“Eu gosto de brincar com o bode...”. 

 

Ao iniciarmos esta pesquisa, nosso propósito principal foi identificar como é 

organizado o tempo do brincar na rotina escolar, analisando as formas\modos de brincar das 

crianças durante a aula, além de identificar como a cultura popular e as tradições campesinas 

estão incluídas nas brincadeiras. Por isso, é possível afirmar que o brincar faz parte das 

experiências infantis e assume um papel importante no desenvolvimento das crianças. No 

decorrer desta pesquisa, foram elencados significativos resultados que evidenciam como o 

brincar proporciona os momentos de aprendizagens até diferentes perspectivas de análise do 

comportamento de brincar: afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais, corporais, 

linguísticas entre outras (FRIEDMANN, 2012). 

 Analisado todos os dados, as crianças relataram que a brincadeira acontece em 

momentos específicos (recreio, final da aula e na Educação Física), nos espaços próximos a 

sala de aula e quando não tem muita tarefa. Em síntese, os tempos dedicados à brincadeira 

ainda são muitos limitados para contemplar as necessidades das crianças na Educação Infantil 

nem a realidade de espaços que a escola possui. 

A pesquisa afirma constantemente que para as crianças, o brincar se fazia presente na 

rotina escolar e acontecia de forma espontânea, durante as aulas, nos intervalos entre a 

lavagem das mãos e a hora alimentação, embora não fossem os momentos determinados para 

isso. 

De acordo com as observações realizadas, foi possível compreender que as atividades 

são trabalhadas dentro da rotina, que priorizam outros aspectos em detrimento das 

brincadeiras. As atividades escolares ocupam muito tempo da rotina e para brincar é 

necessário disponibilizar outros momentos. Portanto, em algumas situações, a organização do 

tempo é considerada um obstáculo para garantir a realização de brincadeiras na rotina escolar. 

Salientamos que durante o diálogo com as crianças, elas colocaram em evidência 

vários elementos que fazem parte da sua rotina e compõem o meio em que vivem presentes 

em suas brincadeiras como a presença de sementes, gravetos e nas brincadeiras fora da escola, 

foram citadas: brincadeiras com terra, lama, água, o contato com árvores. Esses elementos 

surgem como conteúdo das brincadeiras e, ao serem exploradas em diversos momentos que 

houve o diálogo, apresentam-se como componentes da vida no campo. 
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Com base na análise dos registros das situações interativas dos dados obtidos 

(experiências registradas, fotos e transcrições) destacamos que elementos da cultura local se 

fizeram evidentes no brincar. Nos registros obtidos, evidenciamos que existe uma relação 

intrínseca entre as brincadeiras e o desenvolvimento da criança, ou seja, os processos que 

fazem parte do seu cotidiano com o seu contexto ambiental e sociocultural. 

As crianças mencionaram que sentem prazer nas brincadeiras realizadas com amigos, 

parentes, colegas, principalmente aquelas produzidas em casa ao ar livre, o que caracteriza 

como ocupações lúdicas da criança do campo. Este brincar entre pares evidencia a interação, 

estimula a criatividade e a comunicação.  

Os instrumentos utilizados durante a pesquisa foram de grande valia, uma 

oportunidade de observar o potencial de desenvolvimento de cada criança envolvida na 

pesquisa, as diversidades e suas singularidades, as emoções envolvidas, a criatividade entre 

outros.  

Com relação à escola e ao tempo disponível para as brincadeiras, foi possível perceber 

que as crianças gostam da instituição que estudam, pois a mesma oportuniza no seu currículo 

momentos de brincadeiras livres e dirigidas. Isso se confirmou por meio das conversas 

realizadas com as crianças e pelas observações. Vale ressaltar, contudo, que algumas crianças 

mencionaram que a obrigatoriedade em realizar tarefas de escrita diminui, muitas vezes, o 

tempo dedicado às brincadeiras na escola. 

A partir desse ponto, é fundamental que os educadores compreendam as necessidades, 

interesses e potenciais de cada criança para reconhecer as influências culturais que 

enriquecem seus repertórios lúdicos. Ainda como base do trabalho do educador é interessante 

a observação mais detalhada de como as crianças brincam, as relações umas com as outras, 

com os objetos e com o mundo a sua volta. 

Dessa forma, a realização deste trabalho foi significativa para compreendermos o 

tempo do brincar sob a perspectiva das crianças do campo, bem como sua relação com as 

brincadeiras desenvolvidas na escola e com a família.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS XII 

GUANAMBI/BAHIA 

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO (NUPEX) 

COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N
 
466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa O TEMPO DO BRINCAR 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL SOB A PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS DO CAMPO. 

Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber como é organizado o tempo do 

brincar na rotina escolar da Educação Infantil do Campo; como são as formas\modos de 

brincar das crianças durante a aula e identificar como a cultura popular e as tradições 

campesinas estão incluídas nas brincadeiras das escolas de Educação Infantil do Campo. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e você não terá 

nenhum problema se não aceitar ou desistir. Caso aceite, você participará de uma roda de 

conversa, será observado, entrevistado, fotografado, para ser realizada a coleta de dados. É 

possível que se sinta envergonhado ou tímido, caso você queira poderá desistir e a 

pesquisadora vai respeitar sua vontade. Mas há coisas boas que podem acontecer com a 

realização deste projeto, pois sua realização poderá vir a contribuir com mudanças 

curriculares para melhorar a qualidade do ensino da instituição, além de contribuir e ampliar 

para o avanço das pesquisas sobre a importância das brincadeiras na formação das crianças na 

Educação Infantil do Campo.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando 

terminarmos a pesquisa os resultados serão publicados em jornais e revistas científicas e você 

também terão acesso a eles.  
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Você ainda poderá nos procurar para retirar dúvidas pelos telefones: 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Adriana Moreira Pimentel Teixeira  

Endereço: Rua 1 Escola Agrícola Telefone: (77) 9994-3923 E-mail: 

drica_gbi@hotmail.com  

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão 

Administrativo – Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.  Salvador - BA. CEP: 41.150-

000 Tel: (71) 3117 2445 E-mail: cepuenb@uneb.br  

Eu ________________________________________________aceito participar da pesquisa O 

TEMPO DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL SOB A PERSPECTIVA DAS 

CRIANÇAS DO CAMPO. Entendi os objetivos e as coisas ruins e as coisas boas que podem 

acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

Salvador, ____ de Abril de 2018 

                         

 _______________________________________________________ 

                          Assinatura do participante da pesquisa 

 

                             ____________________________________________ 

                                                                    Assinatura do pesquisador  
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ANEXO B 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS XII 

GUANAMBI/BAHIA 

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO (NUPEX) 

COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N
º 

466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Participante: _________________________________________________________ 

Sexo: F (   ) M (  )  Data de Nascimento: ___/___/___    

 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:___________________________________________ 

Documento de Identidade n
o
: ___________________________       

Endereço: __________________________________________ Complemento:____________ 

Bairro: ___________________________Cidade: _______________ CEP: _______________ 

Telefone: (   ) _________________ 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: O TEMPO DO BRINCAR NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL SOB A PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS DO CAMPO 

2. PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Adriana Moreira Pimentel Teixeira 

Cargo/Função: Professora 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

Caro(a) senhor (a) seu filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: O 

TEMPO DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL SOB A PERSPECTIVA DAS 

CRIANÇAS DO CAMPO, de responsabilidade da pesquisadora Adriana Moreira Pimentel 

Teixeira, docente da Universidade do Estado da Bahia que tem como objetivo de identificar 

como é organizado o tempo do brincar na rotina escolar. Esse objetivo se desdobrou nos 

seguintes objetivos específicos: analisar as formas\modos de brincar das crianças 
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durante a aula e identificar como a cultura popular e as tradições campesinas estão 

incluídas nas brincadeiras das escolas de Educação Infantil do Campo. 

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios de contribuir com 

mudanças curriculares para melhorar a qualidade do ensino da instituição, além de 

contribuir e ampliar para o avanço das pesquisas sobre a importância das brincadeiras 

na formação das crianças na Educação Infantil do Campo. Caso o (a) Senhor (a) aceite 

autorizar a participação de seu (sua) filho (a) ele(a) participará de uma roda de conversa, 

será observado, entrevistado e fotografado pela aluna Germana Souza Ramos Rocha do 

curso de Pós-Graduação em Educação do Campo. Devido a coleta de informações seu filho 

poderá se sentir envergonhado ou tímido A participação é voluntária e não haverá nenhum 

gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que a identidade será tratada com sigilo e, 

portanto seu filho não será identificado. Esta pesquisa respeita o que determina o ECA –

Estatuto da criança e do adolescente desta forma a imagem se seu filho será preservada. Caso 

queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de autorizar  a participação e retirar 

sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação e a de seu filho (a) com 

a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão 

esclarecidas pela pesquisadora e o Sr caso queira poderá entrar em contato também com o 

Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo com as 

leis brasileira é garantido ao participante da pesquisa o direito a indenização caso ele(a) seja 

prejudicado por esta pesquisa.  O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o 

contato dos pesquisadores, nos quais poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e a 

participação, agora ou a qualquer momento.  

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

 

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Adriana Moreira Pimentel Teixeira 

Rua 1 Escola Agrícola Telefone: (77) 9994-3923 E-mail: drica_gbi@hotmail.com     

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-

BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º 

SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-

DF 

 

V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO. 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador (a) sobre os objetivos 

benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa O TEMPO DO 

BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL SOB A PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS DO 

CAMPO, e ter entendido o que me foi explicado, concordo em autorizar a participação de 

meu filho(a) sob livre e espontânea vontade, como voluntário, consinto também  que os 

resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que 

a minha identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma 

destinada ao pesquisador e outra a via que a mim.  

mailto:cepuneb@uneb.br
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________________, ______ de _____________de _______. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

                Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_________________________________                  ________________________________ 

             Assinatura do pesquisador discente                         Assinatura do professor responsável       

                     (orientando)                                                                     (orientador) 

 


