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Nos dois últimos séculos disseminou-se uma compreensão de infância como uma 

categoria da estrutura social a partir da diferença geracional, baseada principalmente nas 

teorias evolucionistas que descreveram as crianças como diferentes – pela sua 

incompletude e inferioridade em relação aos adultos. 

Na produção histórica da modernidade, emerge como central o apagamento da 

alteridade, a apreensão das diferenças culturais como etapas evolutivas que 

teriam seu ápice na cultura das sociedades ocidentais. Foi, principalmente, a 

partir do século XIX que as ideias de progresso e de evolução serviram de eixo 

explicativo para compreensão das diferenças não apenas culturais, mas, 

também, sociais, raciais e geracionais. A diferença foi analisada, então, como 

expressão da inferioridade, no interior de um processo evolutivo universal, 

unilinear e etapista. (GOUVÊA, 2011 p. 549) 

          

Mesmo com as tentativas de desconstrução esboçadas na pós-modernidade, a 

noção de diferença associada à inferioridade da infância ainda permanece no ambiente 

pedagógico – principalmente nos currículos de Educação Física que se fundamentam nas 

teorias biopsicológicas. 

 A Educação Física pode buscar outras lentes para enxergar a infância e 

desenvolver currículos que respeitem e valorizem as diferenças geracionais. Um passo 

inicial nesse sentido é compreender os discursos sobre a infância a partir da análise do 

contexto histórico no qual eles se proliferaram a fim de identificar seus determinantes. 

Na primeira parte deste capítulo propomos uma reflexão sobre: 1) escola, currículo e 

diferença, e 2) infância e culturas infantis, defendendo a valorização dessas culturas, a 

partir de referenciais que dialogam com o multiculturalismo crítico, buscando outros 

olhares sobre a diferença geracional, na tentativa de desconstruir esses discursos, elucidar 

essas questões e propor  alternativas. Na segunda parte apresentamos uma análise de dois 

relatos de experiências inspirados no currículo cultural de Educação Física, no contexto 
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educacional da infância, a fim de estimular práticas pedagógicas multiculturalmente 

orientadas. 

 

Escola, currículo e diferença  

Por ser uma instituição impregnada pelos ideais da modernidade, a escola sempre 

apresentou dificuldades no trato com a diferença.  

A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, construída 

fundamentalmente a partir da matriz político-social e epistemológica da 

modernidade, prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados 

como elementos constitutivos do universal. Nesta ótica, as diferenças são 

ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver. (CANDAU, 2011, p. 

241) 

 

Para a autora, a diferença é constitutiva e intrínseca às práticas educativas. 

Portanto, se o que se deseja é construir uma escola para todos, sintonizada com os tempos 

em que vivemos, é necessário superar essa concepção e dar mais visibilidade às 

diferenças, assim como problematizar as relações de poder sempre implicadas nessas 

situações. Trata-se de valorizar, problematizar e dialogar com a diferença.  

O termo diferença tem sido usado de forma indiscriminada nos processos culturais 

pós-modernos, período de ascensão dos discursos sobre a diversidade. Ao banalizar o seu 

uso, corremos o risco de cair numa armadilha conceitual, restringindo o seu significado. 

Distintas perspectivas teóricas atribuem distintos significados e possibilidades à ideia de 

diversidade e diferença.  

Ao longo do século XX, o discurso sobre a diferença foi permeado pelos campos 

teóricos da psicologia e da sociologia. Na Escola Nova2, sob influência da psicologia, o 

termo diferença, em geral, referia-se às características físicas, sensoriais, cognitivas e 

emocionais que particularizam e definem cada indivíduo, enquanto as dimensões sócio-

histórica e cultural eram praticamente ignoradas. As abordagens ligadas à Nova 

Sociologia da Educação (NSE) 3 enfatizaram as diferenças de classe social, lançando o 

olhar às dimensões sociais e econômicas que incidem nos processos pedagógicos. Apesar 

das contribuições significativas para a educação, essas teorias fundamentadas em 

correntes da psicologia ou da sociologia, buscavam a homogeneização e encaravam a 

diferença como algo a ser superado mediante a escolarização. Algumas mudanças 

surgiram nesse cenário a partir das ideias de Paulo Freire, que inauguram uma nova 
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perspectiva ao reconhecer a relevância da dimensão cultural nos processos de 

alfabetização de adultos e adiantar aspectos importantes da perspectiva intercultural da 

educação (CANDAU, 2011). 

Nos últimos anos, as discussões sobre as desigualdades culturais nas práticas 

pedagógicas foram norteadas por outros conceitos de cultura e de diferença. Adotamos, 

neste capítulo, os referenciais das pedagogias crítica e pós-crítica, nas quais a cultura é 

entendida como uma prática social, como produção e compartilhamento de significados 

pelos grupos sociais (MOREIRA; CANDAU, 2007) e as diferenças culturais não podem 

ser concebidas separadamente de relações de poder. Com esse enfoque, “a diferença mais 

do que tolerada ou respeitada, é colocada permanentemente em questão” (SILVA, 1999 

p. 89).  

A cultura é um local de fronteiras múltiplas e heterogêneas, onde experiências e 

vozes distintas misturam-se em meio às diferentes relações de poder e privilégios. Essa 

dinâmica se manifesta na escola e, por isso, é importante mapear a maneira pela qual as 

ideologias estão inscritas nas várias dimensões da educação, seja no currículo, nas formas 

de organização ou nas relações entre professores e alunos. Além disso, é necessário 

analisar como as ideologias são assumidas nas vozes e experiências dos alunos. Falar da 

voz é tratar de uma questão mais ampla, de como as pessoas se tornam agentes no 

processo de fazer história. Como objetos, permanecemos sem voz e, somente como 

sujeitos, podemos falar. Ao ouvir criticamente as vozes dos seus alunos, os professores 

tornam as diferentes narrativas disponíveis para si mesmos e para os outros alunos, desse 

modo, diferença e voz são aspectos centrais na pedagogia de fronteiras4 (GIROUX, 1999). 

Até o momento da inserção das crianças na escola, na maioria dos casos, o 

contexto familiar exerce grande influência; quando na escola, os valores são 

compartilhados, certas interpretações sobre o mundo são acessadas e, desta forma, ao 

interagir com cada artefato cultural a criança apreende determinados conteúdos culturais 

e sobre eles constitui o seu próprio olhar, transformando-os e se transformando em função 

deles (NEIRA, 2009a). Tais transformações são mediadas pelo currículo, aqui 

compreendido como “[...] as experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção das 
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identidades de nossos/as estudantes” (MOREIRA; CANDAU, 2007 p. 18). Evidencia-se, 

desse modo, a íntima relação entre currículo e cultura.  

As teorias críticas ampliaram as discussões sobre currículo ao incorporar os 

conceitos de ideologia e poder e as teorias pós-críticas efetuaram um deslocamento ao 

enfatizarem o conceito de discurso em vez do conceito de ideologia. Os Estudos Culturais 

concebem o currículo como um campo de luta em torno da significação e da identidade, 

onde a linguagem e o discurso são determinantes. A partir da noção de discurso, 

argumenta-se que as teorias sobre o currículo exercem papel ativo na constituição daquilo 

que elas descrevem como currículo, ou seja, produz efeitos de realidade. Nenhuma teoria 

é neutra ou desinteressada e, inevitavelmente, está implicada em relações de poder. As 

teorias críticas e pós-críticas de currículo estão preocupadas com as conexões entre saber, 

identidade e poder. (SILVA, 1999) 

Os conceitos de identidade e diferença, assim como os de gênero, raça, etnia e 

sexualidade, são discutidos pelas teorias pós-criticas. Reconhecemos a necessidade de 

valorizar e problematizar, no currículo, esses conceitos e como eles constituem as 

diferentes infâncias, contudo, optamos por discutir nesse capítulo a diferença geracional, 

ao destacar e problematizar a categoria infância.  

Concordamos com a afirmação de Moreira e Candau (2007), que percebem o 

currículo como espaço de questionamento de nossas representações sobre os “outros”, 

Junto ao reconhecimento da própria identidade cultural, outro elemento a ser 

ressaltado relaciona-se às representações que construímos dos outros, daqueles 

que consideramos diferentes. As relações entre nós e os outros estão 

carregadas de dramaticidade e ambiguidade. (CANDAU, 2007, p. 39) 

 

 Na escola, quais são as representações que fazemos circular sobre nossos alunos? 

Como o adulto percebe a infância? Qual a participação das culturas infantis no currículo? 

Com o intuito de buscar respostas para tais perguntas, propomos uma discussão sobre os 

conceitos de infância e culturas infantis. 

 

Infância e culturas infantis 

  

Neira (2014) narra uma situação cotidiana, entre pai e filho: “Pai, por que preciso 

ir à escola?”, “Para ser alguém na vida”, o pai respondeu. Essa situação ocorreu nos anos 

1970, época em que, o autor relembra, frequentar a escola era um calvário, com exceção 

dos momentos de recreio, quando se podia brincar livremente com os amigos. O autor 

argumenta que as crianças de hoje têm uma percepção semelhante àquela do passado.  



Ao observarmos esse diálogo, entre pai e filho, percebemos que este é justamente 

o ponto que se torna importante em nossos estudos: a invisibilidade da infância. O diálogo 

explicita a ideia, ainda presente nos dias de hoje, da criança como algo que ainda não é, 

algo que pode vir a ser, sob a condição de frequentar a escola.  

A escola é a instituição criada por excelência para a infância (SARMENTO, 

1997), não há outra instituição onde a criança ocupe (ou deveria ocupar) tal centralidade. 

“Dentre as instituições para as crianças, a escola ocupa evidentemente o primeiro lugar” 

(MONTANDON, 2001 p. 42). Essas afirmações se concretizam em nossa sociedade, 

onde as crianças, por força de lei5, são obrigadas a frequentar a escola a partir dos 4 anos 

de idade. A concepção de infância se altera de acordo com os discursos que circulam na 

sociedade, portanto, é fundamental refletir sobre a infância enquanto construção social e 

não como algo natural. Algo ainda mais relevante quando pensamos nos profissionais que 

atuam em estabelecimentos de ensino dada à importância dessas instituições no contexto 

da infância. 

Antes do século XVI não havia consciência da particularidade infantil, não existia 

o sentimento de infância, embora houvesse a integração da criança na sociedade (ARIÈS, 

1981). Por volta do século XVIII, algumas concepções referentes a esse período da vida 

são profundamente alteradas – pela emergência do capitalismo, pela racionalidade e pela 

institucionalização da infância, elementos que levaram à separação das crianças do 

mundo adulto. A associação criança-escola relaciona-se com a modernidade e atinge seu 

ápice no século XIX com a criação dos sistemas nacionais de ensino, destinados a uma 

categoria geracional distinta. Entretanto, é importante lembrar que, no Brasil daquela 

época, muitas crianças ainda não tinham acesso à educação primária (GOUVÊA, 2007). 

Na modernidade, a escola para a infância fez parte do projeto de governamento 

das populações. No projeto civilizatório moderno a escola tornou-se o passaporte para o 

indivíduo civilizar-se, para sair da barbárie, ela exercia seu poder, principalmente, através 

do disciplinamento dos corpos das crianças, numa ordenação rigorosa do tempo e do 

espaço (BUJES, 2006).  Para Varela e Alvarez-Uria (1992), a escola era a maquinaria de 

governo da infância, que lentamente transformava a tábula rasa no bom trabalhador 

inculcando-lhe a submissão e obediência, para obtenção dos máximos benefícios 

econômicos e sociais. Higienistas, filantropos e educadores adotaram um conjunto 

sistemático de regras para domesticar as crianças, promovendo uma ruptura com seus 
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espaços cotidianos de vida e com suas formas habituais de ser, estar, falar, mover-se e 

atuar.   

A disciplinarização dos corpos infantis, nas escolas mineiras do início do século 

XX, foi discutida por Vago (2004). Ele revela como os programas escolares da época 

teriam expostos os corpos das crianças a um conjunto de práticas estranhas ao seu 

universo, sob o primado da correção, do endireitamento e da constituição dos corpos, essa 

era a finalidade da Educação Física que se queria realizar. 

Nas últimas décadas do século XIX inauguram-se, de forma sistemática, as 

“ciências da infância”. A psicologia do desenvolvimento, a pediatria e a psiquiatria são 

alguns exemplos de áreas que passam a difundir ideias sobre os desenvolvimentos 

psicológico, mental, cognitivo, motor e físico da criança (QVORTRUP, 2015). Para essas 

ciências, o desenvolvimento infantil era estudado como um processo evolutivo, no qual 

cada estágio completado aproximava gradativamente a criança do modelo ideal de ser 

humano – o adulto ocidental típico. 

A infância devia ser cuidada e protegida, o trabalho infantil6 foi progressivamente 

substituído pelo trabalho escolar, “que, no entanto, não era considerado trabalho, mas sim 

uma preparação para o futuro” (QVORTRUP, 2015, p. 16), condizente com as exigências 

do sistema capitalista que via a criança como o capital humano do país. A suposta 

proteção da infância, na verdade, representava um interesse mais amplo da sociedade.  

Ao longo do século XX, cresceu o esforço pelo conhecimento da criança no campo 

das ciências humanas. Estudos provenientes da História, Sociologia7 e Antropologia 

apresentaram importantes contribuições e nos permitiram compreender que crianças são 

cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. No 

entanto, vivemos o paradoxo de possuir um conhecimento teórico complexo sobre a 

infância e de ter muita dificuldade em lidar com populações infantis e juvenis. 

(KRAMER, 2007) 

                                                           
6 Embora a luta pelo fim do trabalho infantil e pela ampliação da obrigatoriedade da escolarização tenha 

avançado, as evidências indicam que ainda hoje um número significativo de crianças esteja envolvido em 
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juvenil, ou seja, quando os pais não desejam ou não podem comprar bens supérfluos para as crianças, elas 

buscam outras formas de obtê-los (BUCKINGHAM, 2007). 
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sociológica relevante para os estudos da infância. Para saber mais consultar: FERNANDES, F. Folclore e 

mudança social na cidade de São Paulo. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 193 – 317. 

 



As ciências sociais têm criticado e desmistificado as ideologias dominantes do 

capitalismo em relação à classe social, do colonialismo em relação à raça e do patriarcado 

em relação ao gênero. Contudo, a ideologia do desenvolvimento tem-se mantido 

relativamente intacta no que diz respeito à infância (JENKS, 1994, p. 188). Ainda 

prevalece o conceito fundamentado predominantemente nas narrativas psicológicas, que 

desconsideram a condição histórica e política, tomando essa fase somente como uma 

preparação para a vida adulta, assim como prevalece a ideia de proteção da criança, vista 

como bem precioso, que por um lado revela uma preocupação emocional, mas por outro 

revela interesses em agregar valor ao capital humano, numa concepção produtivista 

(QVORTRUP, 2015). 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) foi 

ratificada no Brasil em 1990, ela agrupa o conjunto de direitos em três categorias: direitos 

relativos à provisão; direitos relativos à proteção, e direitos relativos à participação. Em 

relação aos progressos na construção das políticas e na organização e gestão das 

instituições para a infância, a investigação sobre o estado de realização dos direitos, 

comprova que a categoria participação foi a que apresentou menos avanços. Essa 

categoria engloba, por exemplo, o direito à liberdade de expressão e opinião e o direito a 

tomar decisões em seu proveito (SARMENTO, 1997). Sem dúvida, medidas de provisão 

e de proteção à infância são importantes, mas também é necessário pensar na participação 

dessa categoria na sociedade. Há uma tendência em confundir proteção com 

domesticação e isso se evidencia num exemplo que Qvortrup (2015) apresenta sobre a 

redução em um terço no número de mortes de crianças em acidentes de trânsito na Grã-

Bretanha entre 1970 a 1991.  O autor ressalta que, nesse mesmo período, uma pesquisa8 

revelou que a permissão para as crianças se movimentarem livremente sem supervisão de 

adultos foi drasticamente reduzida. O que se pode concluir é que foram as próprias 

crianças que arcaram com o ônus da redução de seus riscos, ou seja, sua liberdade de ir e 

vir foi reduzida em favor da maior liberdade dos adultos para circularem com seus 

automóveis. A redução do número de mortes poderia ser alcançada por meio de 

intervenções para tornar o trânsito e as ruas mais seguras e permitir que crianças (e 

adultos) caminhassem pela cidade com mais segurança. 
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No final do século XX, os estudos relacionados às crianças ultrapassaram os 

tradicionais limites dos campos médico, psicológico e pedagógico, para, enfim, 

considerar o fenômeno social da infância. 

A sociologia da infância propõe-se a constituir a infância como objecto 

sociológico, resgatando-a das perspectivas biologistas, que a reduzem a um 

estado intermédio de maturação e desenvolvimento humano, e psicologizantes, 

que tendem a interpretar as crianças como indivíduos que se desenvolvem 

independentemente da construção social das suas condições de existência e das 

representações e imagens historicamente construídas sobre e para eles. 

(SARMENTO, 2005, p. 363)  
 

Os limites etários da infância são arbitrários e revelam interesses econômicos ou 

políticos. Como ilustração, tome-se a Convenção dos Direitos da Criança, que considera 

criança todo o ser humano até aos 18 anos, salvo se, nos termos da lei, atingir a maioridade 

mais cedo (ONU, 1989). Diante das controvérsias, é razoável a adoção do limite etário 

proposto pela ONU, entretanto, os limites variam entre as sociedades, culturas e 

comunidades, pois não há uma experiência universal que caracterize a infância, assim 

como não há uma duração fixa desse período. Na sociedade brasileira, a infância vai do 

nascimento até aproximadamente dez anos de idade; na escola, isso corresponde à 

Educação Infantil e aos primeiros anos do Ensino Fundamental, por isso é importante 

considerar os milhões de estudantes brasileiros de 0 a 10 anos como crianças e não só 

estudantes (KRAMER, 2007). Inspiradas nessas ideias, acreditamos que há na criança 

muito mais que o estudante e destacamos que as reflexões aqui desenvolvidas não se 

restringem à Educação Infantil. Diferenças de gênero, classe, etnia e história constroem 

diferentes mundos da infância (SARMENTO, 1997). Contudo, estudar a infância, 

enquanto categoria social do tipo geracional é um pressuposto da Sociologia da Infância, 

pois apesar das diferenças, as crianças têm muito em comum. A infância é uma categoria 

social que assinala os elementos de homogeneidade de um grupo minoritário, isto é, com 

um status social inferior em relação aos grupos dominantes e com uma situação de 

exclusão da participação plena na vida social. Essa categoria é composta por crianças, 

cujo conhecimento exige a atenção aos fatores de diferenciação e de heterogeneidade 

(SARMENTO, 1997; QVORTRUP, 1991).  

A sociologia da infância propõe o estabelecimento de uma distinção analítica 

no seu duplo objeto de estudo: as crianças como atores sociais, nos seus 

mundos da vida; e a infância, como categoria geracional, socialmente 

construída. (SARMENTO, 2008, p.22)  

 

Por mais que se esforce, o adulto dificilmente conseguirá “sentir na pele” o que é 

ser criança nos dias de hoje já que suas memórias sobre a infância estão ancoradas em um 



contexto passado. Por isso, não basta buscar interpretar a criança, é necessário estar 

disposto a ver, ouvir e sentir o que a criança tem a comunicar sobre ela mesma. “Há 

diferença entre ser criança e o ser que assim é percebido pelos adultos, sejam estes pessoas 

atentas ou até especialistas”. (FERREIRA; GONDRA, 2006, p.157) 

Ao discutir sobre a infância na era das mídias eletrônicas, David Buckingham 

(2007) defende que a vida das crianças e os significados que atribuímos à infância 

mudaram significativamente nas últimas duas ou três décadas e para compreendermos 

tais mudanças precisamos reconhecer a natureza provisória e diversificada da infância 

contemporânea.  Para esse autor,  

[...] o modo como pensamos sobre as crianças nos leva a agir com elas de 

determinadas formas, e isso tende a produzir o comportamento que confirma o 

modo como pensamos sobre elas [...] Por isso se pode dizer que o discurso 

tende a produzir comportamentos, mais do que apenas refleti-los (p. 283).  

 

As vozes das crianças estão começando a ser ouvidas, porém, elas ganharam um 

novo status não apenas como cidadãs, mas também como consumidoras.  Por vezes o 

discurso sobre os direitos das crianças trazem consigo interesses ligados à indústria de 

mídia, que celebra a imagem da criança como consumidora soberana. Não se pode dizer 

que esse empoderamento da infância se aplica a outras dimensões, pois as crianças ainda 

têm um controle comparativamente pequeno da organização cotidiana da escolarização e 

ainda menor do currículo (BUCKINGHAM, 2007) 

Para muitos, a criança ainda é considerada como não adulto e este olhar registra 

especialmente a ausência, inscrita na palavra latina que designa esta geração: in-fans – 

que não fala. Os processos de qualificação da infância por negação (não fala, não razão, 

não trabalho) são atos simbólicos de expressão do adultocentrismo.  A infância deve a 

sua diferença à presença de características distintivas, ela é um grupo social de sujeitos 

ativos, que interpretam e agem no mundo, que produzem cultura. As culturas infantis 

constituem-se como importante aspecto da diferenciação da infância (SARMENTO, 

2007).  

Pensando na criação da infância ou, melhor ainda, das diversas infâncias, podemos 

falar sobre as culturas infantis, sempre considerando os diferentes ambientes sociais nos 

quais as crianças se encontram, a apropriação e transformação que elas elaboram com as 

culturas.  Esta criação é importante para se falar da cultura, pois antes muitas pessoas 

acreditavam em uma cultura única e as crianças somente eram vistas como aprendizes 

desta através dos preceptores e, depois, através das escolas. Ainda hoje, muitos enxergam 

as crianças como esponjas, que apenas absorvem o mundo à sua volta. 



As crianças são parte da sociedade, são atores sociais e interagem com as culturas, 

ressignificando-as e produzindo-as. Algo que é muito intrínseco às culturas infantis é o 

brincar. Sarmento (2002) deixa isso bem claro quando apresenta duas histórias reais de 

crianças que brincam – uma em meio a um refúgio de guerra e outra em uma cidade 

destruída. Adultos tendem a achar estranho esse brincar além das coisas ao redor, como 

o autor cita “[...] no momento que tudo falta: a casa, a escola, um país para viver, talvez 

até uma família, a confiança num futuro vivível, a certeza - mesmo se precária - da 

sobrevivência”. (Sarmento, 2002. p. 1) As crianças também usam a brincadeira para 

imaginar e viver uma guerra, por exemplo. Elas conseguem viver as situações mais 

diversas possíveis por meio de brincadeiras, jogos e de seus imaginários, e desta forma, 

interagem com o mundo e com as culturas.  

O brincar é, ao mesmo tempo, produto e prática cultural. É produto porque se 

refere a um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e acumulados 

pelos sujeitos, ou seja, é patrimônio cultural, fruto das ações humanas transmitidas de 

modo inter e intrageracional. E é prática cultural porque é uma ação que cria e transforma 

significados sobre o mundo e representa um dos pilares da constituição de culturas da 

infância. (BORBA, 2007) 

As crianças estão em constante mudança, transformações diárias que ocorrem 

tanto fisicamente quanto emocionalmente, em diferentes ambientes, seja na escola, em 

casa ou em brincadeiras com os colegas em contextos mais descontraídos e informais. Na 

escola, as crianças chegam com uma bagagem cultural que, em muitos momentos, é 

esquecida pelos que as acompanham direta e diariamente (professores, funcionários e 

equipe gestora). 

A cultura faz parte da vida de cada indivíduo e com a criança não seria diferente. 

Toda pessoa carrega em si suas crenças, suas convicções, as marcas deixadas pela 

sociedade e pela família em que vive, o meio em que essa história acontece. 

A criança traz em si um repertório cultural, uma linguagem e gestos corporais 

oriundos de sua trajetória e dos grupos sociais que a influenciaram. Muitos deles são 

reflexos dos gestos e da linguagem dos adultos, vemos essa representação dos adultos 

presente muitas vezes na escola e mesmo dentro de casa, pois o adulto, com seus artefatos, 

é uma das referências na construção desse repertório.  

[...] irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da construção, do 

trabalho no jardim ou em casa, da atividade do alfaiate ou do marceneiro. 

Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas 

volta exatamente para elas, e somente para elas. Neles, estão menos 

empenhadas em reproduzir as obras dos adultos do que em estabelecer entre 



os mais diferentes materiais, através daquilo que criam em suas brincadeiras, 

uma relação nova e incoerente. Com isso as crianças formam o seu próprio 

mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande (BENJAMIN, 2002, 

p. 104).  
     

O saber que subsidia o brincar é composto de elementos exteriores e interiores às 

comunidades infantis (BORBA, 2007). As práticas culturais transmitidas pelos adultos, 

assim como aquelas veiculadas pela mídia, fazem parte desses elementos exteriores que 

podem ser reinterpretados pelas crianças e transformarem-se em culturas particulares ou, 

como expressou Benjamin, na citação acima, “o seu próprio mundo de coisas”. Isso 

produz uma dinâmica entre universalidade e diversidade que se traduz em permanências 

e transformações. Muitos brinquedos e brincadeiras são reconstruídos nessa dinâmica e 

assumem variadas formas e denominações de acordo com o tempo e o lugar nos quais se 

inserem. O modo de brincar de casinha, de amarelinha ou de confeccionar pipas e jogar 

bola, poderá ser muito diferente entre as regiões do Brasil ou entre diferentes países.  

As crianças criam os seus brinquedos e brincadeiras de acordo com o meio em que 

vivem e essas situações do brincar que aparecem em seu cotidiano colaboram para a 

constituição de significados desses artefatos culturais.  

 

A criança não se encontra diante de uma reprodução fiel do mundo real, mas 

sim de uma imagem cultural que lhe é particularmente destinada. Antes mesmo 

da manipulação lúdica, descobrimos objetos culturais e sociais portadores de 

significações. Portanto, manipular brinquedos remete, entre outras coisas, a 

manipular significações culturais originadas numa determinada sociedade 

(BROUGÈRE, 2008, p. 43).  
 

Em ambiente escolarizado ou não, são os adultos quem introduzem os brinquedos 

e algumas brincadeiras à vida infantil. Isso nos faz compreender que a criança vive em 

um meio culturalmente construído por outras pessoas, e que são essas pessoas quem 

estabelecem os primeiros significados de brincar na vida dessa criança. A partir disso, as 

ressignificações podem começar a acontecer ou não, a partir da imaginação e das 

influências culturais que a criança utiliza para atribuir significado a essa ação. 

 Essas ressignificações acontecem de maneira diferente em cada sujeito, pois cada 

um tem um processo criativo acerca do que está sendo elaborado ou reelaborado. É 

comum que representem, nos jogos e brincadeiras, aquilo que estão acostumadas a ver ou 

vivenciar. Mesmo pequenas, as crianças passam por processos criativos, dando diferentes 

significados aos mesmos brinquedos – é comum encontrarmos crianças brincando com o 

mesmo objeto e atribuindo-lhe diferentes sentidos. Essa dinâmica entre universalidade e 



diversidade, que faz parte do brincar e que é parte do processo de construção das 

identidades das crianças, permeia o currículo.  

 

Currículo cultural 

          Na contemporaneidade, a escola vem assumindo a função social de formar o 

cidadão para atuar criticamente na vida pública, visando à construção de uma sociedade 

mais democrática. As investigações promovidas pelos Estudos Culturais contribuem para 

essa função, com base no acolhimento e na incorporação ao currículo dos saberes 

originados no seio de outros grupos culturais. (NEIRA; NUNES, 2009) 

O currículo cultural da Educação Física9 busca inspirar-se nas teorias pós-críticas 

da educação, sobretudo nos pressupostos dos Estudos Culturais e do multiculturalismo 

crítico, para tematizar as manifestações da cultura corporal – brincadeiras, danças, lutas, 

esportes e ginásticas –, investigando e debatendo questões que constituem as formas 

contemporâneas de luta social e abordando marcadores sociais como etnia, gênero, 

religião, tempo de escolarização, local de moradia, etc. Além disso, reafirmam a 

centralidade da cultura nas questões relacionadas ao currículo e à necessidade de 

promover o diálogo entre e a partir das culturas. Em ação, esse currículo valoriza a 

reflexão crítica sobre as práticas corporais do universo vivencial dos alunos para, em 

seguida, aprofundá-las e ampliá-las mediante o diálogo com outras vozes e outras 

manifestações, inclusive as culturas infantis.  

     Candau (2011) afirma que pesquisas desenvolvidas na última década pelo Grupo 

de Estudos Cotidiano, Educação e Culturas10, apontam evidências empíricas da 

dificuldade, nas práticas educativas, em lidar com as diversas manifestações da diferença: 

de gênero, étnicas, de orientação sexual, geracional, sensório-motoras, cognitivas, entre 

outras. Também ressalta uma maior sensibilidade para a temática da diferença, entretanto, 

traduzi-la nas práticas cotidianas continua sendo um desafio. 

O Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, buscando inspiração nos pressupostos teóricos dos estudos 

Culturais e do multiculturalismo crítico, vem desenvolvendo experiências com o 

propósito de traduzir tais pressupostos em práticas cotidianas. Os resultados dessas 

experiências podem ser acessados no sítio11 do grupo, que, entre outros conteúdos, 

                                                           
9 Para mais informações, consultar Neira e Nunes (2009) 
10 http://www.gecec.pro.br/ 
11 http://www.gpef.fe.usp.br 



disponibiliza relatos de experiência, muitos deles analisados nos livros “Educação física 

e culturas: ensaios sobre a prática” - volumes I e II (NEIRA; LIMA; NUNES, 2012, 

2014). Essas produções, sem desejar apresentar-se como modelos definitivos, convidam 

outros professores a experimentarem uma orientação didática sensível às diferenças 

culturais e comprometida com a formação de identidades democráticas.  

 

Uma educação multiculturalmente orientada implica a assunção de um 

posicionamento claro a favor da luta contra a opressão, o preconceito e a 

discriminação aos quais foram submetidos alguns grupos historicamente 

desprovidos de poder [...] (NEIRA; NUNES, 2009 p. 210). 

   

Concordamos com os autores e acreditamos que um currículo de Educação Física 

multiculturalmente orientado pode ser uma alternativa para se posicionar a favor das 

crianças, grupo geracional historicamente desprovido de poder e oprimido pelo 

adultocentrismo, embora reconheçamos que as crianças também exercem poder entre si 

e com os adultos. Nesse sentido, destacamos dois relatos disponíveis no sítio do Grupo 

que se relacionam com as culturas infantis nas aulas de Educação Física e comentamos 

as possibilidades apresentadas no sentido de reconhecer e valorizar as infâncias. 

 

1. Educação Física no Maternal II: sem essa de “Galinhão”12 

 

Este relato nos remete a outro olhar para a infância e a Educação Infantil, fazendo 

uma análise que vai além das idades cronológicas, considerando os conhecimentos e 

culturas de cada indivíduo.  

Também podemos destacar o fato de se pensar na Educação Física para todas as 

idades, pois em alguns lugares o primeiro contato das crianças com ela ocorre no primeiro 

ano do Ensino Fundamental. O registro dessa experiência nos interessa, pelo fato de se 

pensar na Educação Física para os pequenos, baseando-se na cultura deles e não ser um 

simples “Galinhão”. A professora Simone, ao buscar dados para orientar seu trabalho na 

Educação Infantil, ouviu de seus colegas que bastava ser um “Galinhão”, protegendo as 

crianças pequenas e colocando-as debaixo de suas asas, pois não havia muito que fazer 

com elas. A professora não concordou com os conselhos e renegou a alcunha dada, por 

acreditar que seu trabalho poderia ir muito além. 

                                                           
12  Trabalho desenvolvido pela professora Simone Alves e comentado pela professora Elina Elias de 

Macedo. Parte integrante do livro “Educação física e culturas: ensaios sobre a prática” - volumes I. 

Disponível em: http://www.gpef.fe.usp.br/teses/EF_culturas.pdf. Acesso em 23/04/2016. 

. 

http://www.gpef.fe.usp.br/teses/EF_culturas.pdf


O relato foi produzido a partir das práticas com crianças do Maternal II (3 anos) 

de uma escola em Várzea Paulista, interior de São Paulo. A professora Simone, ao 

escolher um tema para trabalhar com as crianças, se baseou em três princípios 

curriculares: justiça curricular; rejeição do daltonismo cultural, e ancoragem social dos 

conhecimentos. Além disso, adotou as cinco orientações didáticas sugeridas pelo 

currículo cultural de Educação Física: mapeamento; ressignificação; aprofundamento; 

ampliação, e avaliação.  

A professora decidiu iniciar o seu trabalho com um mapeamento geral, para 

conhecer os discursos dos alunos, a proposta da escola, planejamento de aulas e rotina 

através de documentos da própria instituição e do município. Ela constatou que as 

crianças, quando não estão na escola, de modo geral, ficam aos cuidados de familiares, 

geralmente avós e, algumas, aos cuidados da própria mãe. Notou também que o 

planejamento pedagógico da escola não se dedicou a desenvolver muita coisa sobre o 

primeiro segmento da Educação Básica, utilizando apenas uma citação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que se refere à finalidade de “desenvolvimento 

integral da criança” e outra que destaca a não existência de reprovação nesta etapa. Ao 

conversar com algumas pessoas da equipe pedagógica, obteve respostas que 

relacionavam a Educação Infantil somente com brincadeiras e cuidado, assemelhando a 

relação professor-aluno à relação mãe e filho. Pôde perceber também algo que Torres 

Santomé (2011) traz como característica presente muitas vezes na Educação Infantil, a 

“crença de que os alunos devem ser protegidos do conhecimento das injustiças sociais ou 

da ‘dura realidade’ do ‘mundo real’, sendo, assim, mantidos em um paraíso artificial.” (p. 

93) 

Quando a professora analisou a Proposta de Trabalho Pedagógico da Secretaria 

Municipal de Educação continuou percebendo a desvalorização da Educação Infantil, 

pois esta só destacava o brincar e o cuidar, elementos muito comuns nos discursos que 

dominam o cenário desse segmento.  Ela decidiu ir além das recomendações oficiais, que 

não davam o suporte necessário, por acreditar que as crianças fazem parte da cultura, 

produzem-na e são produzidos por ela. Ela pautou seu trabalho por questões apresentadas 

pelas crianças para que pudessem ter legitimados e ampliados os elementos de sua cultura 

corporal, sendo necessário valorizar suas formas de expressão, entre elas o brincar. 

No mapeamento, foram coletadas informações a respeito das manifestações da 

cultura corporal relacionadas ao contexto social dos alunos e alunas, para conhecer seus 

saberes e os saberes da comunidade. A professora vivenciou atividades extraescolares 



com as crianças, visitou o bairro da escola no fim de semana e percebeu que crianças e 

jovens de diferentes idades brincavam de pega-pega, bicicleta, basquete na rua, bola na 

areia e no parquinho do bairro havia balanças e escorregador. As crianças também 

narraram suas experiências, e para suas famílias foram enviadas perguntas com o objetivo 

de saber sobre os brinquedos e brincadeiras de casa. O mapeamento revelou que os 

brinquedos mais citados eram hominho (boneco), boneca e bola e ao constatar que a bola 

era o brinquedo citado por meninos e meninas, decidiu oportunizar a prática pedagógica 

com o mesmo. As escolhas feitas para as primeiras aulas, período de adaptação das 

crianças, foram bexigas e bolinhas de sabão, na tentativa de estabelecer um vínculo com 

as crianças. Como permaneciam a maior parte do tempo na sala de aula, a professora 

temeu a reação das crianças ao levá-las para um espaço aberto, entretanto, elas se 

mostraram satisfeitas com as mudanças, apesar de dispersas. Nas aulas seguintes, foram 

colocadas diversas bolas em sacos de TNT, um azul e outro vermelho, como estratégia 

para despertar a curiosidade da turma e abordá-las conjuntamente. As crianças 

vivenciaram as atividades propostas e as reorganizaram junto com a professora, 

oportunizando a ressignificação – conceito que “implica em atribuir novos significados, 

a partir da própria experiência cultural, a um artefato produzido em outro contexto” 

(NEIRA, 2009b, p.85)  

Observando as reações no manuseio das bolas, a professora percebeu que 

inicialmente o critério para a escolha da bola estava associado à sua cor, sem estabelecer 

relação com uma prática sistematizada. Houve maior incidência de crianças que tentavam 

acertar o quadro de energia que ficava na parede, lembrando as brincadeiras relacionadas 

ao basquete observadas no bairro e citado pelos pais e pelas próprias crianças. Na aula 

seguinte foram espalhados baldes, e quando arremessavam as bolas, as crianças 

afirmavam estar jogando basquete, o que evidencia a apropriação das culturas das 

comunidades nas quais estão imersas. 

Na aula seguinte, foram pendurados arcos pela quadra com a expectativa de que 

as crianças tentassem arremessar as bolas neles, porém, elas só queriam chutar a bola e 

gritar gol. Essa mudança das crianças no contato com a bola gerou um desconforto para 

a professora, que teve a impressão de estar se distanciando da ampliação e 

aprofundamento sobre alguma prática corporal, entretanto, após conversar com a 

coordenadora pedagógica, a professora foi informada que as turmas do Ensino 

Fundamental realizavam um projeto sobre a Copa do Mundo, o que explicava a mudança 



das crianças. O interesse das crianças pelo futebol resultou numa mudança no foco do 

projeto.  

[...] conversamos e praticamos atividades inerentes ao futebol, como muitas 

brincadeiras de gol, brincadeiras que envolviam chutar a bola para outra 

criança, e quando esta não conseguia pegar era considerada gol, brincadeiras 

de chutar a bola entre as traves da quadra e também por debaixo das pernas. 

(ALVES; MACEDO, 2012  p.163-164) 

 

As atividades de aprofundamento – “conhecer melhor a manifestação corporal 

estudada”  -  e ampliação - “recorrer a outros discursos e fontes de informação” (NEIRA, 

2009b, p. 86) tiveram início. A professora organizou situações didáticas que 

possibilitaram aos meninos e meninas analisar distintos textos sobre a manifestação, 

foram realizadas atividades inerentes ao futebol, como brincadeiras de fazer gol e a 

professora recorreu à música da banda Skank: “É uma partida de futebol” para fazer o 

diálogo sobre o tema com as crianças. As aulas eram iniciadas com conversas, nas quais 

se discutia a aula anterior, e as brincadeiras que tinham realizado com as bolas, com 

ênfase no futebol. Em outro momento, as crianças realizaram a aula com crianças mais 

velhas, de outra turma, quando ouviram histórias e experimentavam novas possibilidades 

a respeito da prática do futebol. Além disso, foram usados cadernos de esportes de um 

jornal local e textos de campanhas promocionais – nos quais as crianças podiam ver as 

noticias, localizar quais jogos com bolas apareciam, representantes do futebol, vestimenta 

específica e compartilhar, até discordando da análise de algum colega da classe. Foram 

apresentados para as crianças dois vídeos, um de futebol masculino, outro de feminino, 

com o intuito de problematizar as questões de gênero, muito presente no cotidiano das 

crianças. A professora notou que  

[...] a cor da bola influenciava as escolhas de modo distinto entre meninas e 

meninos. Com elevada frequência a bola cor de rosa era a escolha preferida 

das meninas e as cores verdes e azuis, dos meninos [...] De modo geral, alguns 

meninos falaram que eles podem brincar com qualquer cor, discurso 

semelhante foi o das meninas, entretanto, na prática, pouco se admitiu esta 

experiência (ALVES; MACEDO, 2012 p.166-167).  

 

A partir do vídeo, foi possível problematizar a visão inicial e institucionalizada de 

cores pertencentes a meninos e meninas. Ao apontar que não era azul a roupa dos 

jogadores, como também não era rosa a roupa das jogadoras e que a bola era de cor 

predominante branca, foram surgindo novos argumentos por parte das crianças.  

O reconhecimento das culturas infantis e da valorização das diferenças se 

configurou numa outra atividade, onde a professora propôs para as crianças chutarem a 

bola entre os cones e as mesmas preferiram imaginar os cones como sorvetes de diversos 



sabores. Não houve uma repressão àquilo, nem imposição do que eles precisariam fazer 

e, assim, puderam experimentar diferentes formas e se expressarem, cada um podendo 

fazer do seu jeito, elaborando seus próprios “produtos culturais”.  

 

Ensinar Educação Física, então, é um ato dinâmico e permanente de 

conhecimento centrado na descoberta, análise e transformação da realidade por 

aqueles que a vivenciam. Com isso, pretende-se não só, a valorização 

identitária, como também, a ampliação cultural e o reconhecimento das 

diferenças. Tamanho diálogo contribuirá para a construção do autoconceito 

positivo e respeito com o outro, elementos indispensáveis a uma relação 

verdadeiramente democrática. (NEIRA, 2009b, p.73)  
  

A professora promoveu alguns questionamentos e oportunidades para que as 

crianças brincassem, manifestassem suas opiniões, socializassem ideias, ampliassem e 

aprofundassem seus conhecimentos. As crianças puderam fazer apropriações, 

construções, argumentações e inferências sobre as práticas corporais. A docência na 

educação dos pequenos foi pensada em outra perspectiva, não como “Galinhão” (termo 

explicado no início do relato), ou como uma mãe, mas sim como um educador ou 

educadora que acredita que suas intervenções são importantes, e têm sentido e significado 

para os envolvidos nesse processo. 

Nesse currículo, que não é fechado e abrange muitas outras questões, há escolhas 

e recortes, pois não é possível ensinar e problematizar todos os conteúdos existentes  – a 

tematização de algo que está presente na cultura das crianças e a própria forma de 

tematizar já é uma escolha consciente: a professora sabia o que estava fazendo, quando, 

por exemplo, escolheu que as crianças se manifestassem pelo diálogo. “Em suma, toda 

proposta implica em uma tomada de decisão sobre o que merece ou não fazer parte do 

currículo, [...] e quem está sendo formado”. (NEIRA, 2009b, p. 66) É perceptível que a 

professora estava comprometida com a Educação Física cultural “por meio da valorização 

das vozes daqueles que são quase sempre silenciados” (NEIRA, 2009b, p.70).  

 

2.  Amarelinha: brincadeira de bebê ou brincadeira de criança? 13 

 

O relato foi produzido a partir de uma prática educacional que valorizou os saberes 

das crianças, assumindo estas como produtoras de cultura e “desconstruiu representações 

                                                           
13 Projeto desenvolvido pelo Prof. Franz Carlos Oliveira Lopes e comentado pelas Profas. Glaucia Tiemi 

Shigetomi e Simone Alves. Parte integrante do livro “Educação física e culturas: ensaios sobre a prática”  - 

volumes II. Disponível em: http://www.gpef.fe.usp.br/teses/EF_culturas_volume_2.pdf 



elaboradas em meio às relações de poder que marcam sujeitos em posições sociais 

assimétricas, no caso, os sujeitos infantis”. (LOPES; SHIGETOMI; ALVES 2014 p. 35) 

 O projeto foi desenvolvido numa turma de 3º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola municipal de São Paulo, alicerçado no campo teórico dos Estudos Culturais e assim 

como no relato anterior, fundamentado nas orientações didáticas do currículo cultural da 

Educação Física. O projeto político pedagógico (PPP) da escola, o projeto especial de 

ação (PEA) e o mapeamento foram os pontos de partida para a definição do tema.  Durante 

o mapeamento foi solicitado às crianças a elaboração de desenhos sobre as brincadeiras 

presentes na comunidade, bem como em outros espaços frequentados pelos estudantes 

durante as férias escolares. Durante aproximadamente duas aulas, as crianças produziram 

os registros e os apresentaram, comunicando alguns saberes a respeito do tema. A 

participação das crianças no mapeamento evidencia a valorização de suas representações 

sobre a cultura corporal, 

 [...] o posicionamento das crianças sobre as coisas do mundo é de suma 

importância, pois aponta os elementos com os quais se identificam e, por 

consequência, indicam o modo como se constituem como sujeitos integrantes 

da cultura (LOPES; SHIGETOMI; ALVES, 2014 p. 36-37).  

 

 Várias manifestações corporais fizeram parte dos registros dos alunos e uma das 

mais recorrentes foi a amarelinha, entretanto, alguns grupos colocaram em xeque essa 

prática afirmando que se tratava de “brincadeira de bebê”, enquanto outros a defendiam 

como brincadeira de criança. Essa condição de conflito foi o que motivou o professor a 

tematizar a amarelinha. A escolha desse tema demonstra a valorização da brincadeira, 

manifestação da cultura infantil que integra o currículo. 

Ao elaborar, compartilhar e reelaborar suas representações sobre as práticas 

corporais, as crianças vivenciaram a dinâmica entre universalidade e singularidade, entre 

permanências e transformações, pois entraram em contato com os elementos externos 

presentes em suas comunidades e apresentados pelos seus pares, mas também se 

posicionaram e criaram os seus “próprios mundos de coisas” 14, seus próprios saberes 

sobre as brincadeiras. 

A influência etapista e desenvolvimentista percebida na sociedade sugere uma 

progressão de brincadeiras adequadas para cada faixa etária, nas quais as brincadeiras dos 

mais novos apresentam menor valor. Ao invés de aceitar essa hierarquização como 

natural, o professor optou por problematizá-la, pois além de identificar as características 

                                                           
14 Expressão usada por Benjamim e citada anteriormente no texto 



da amarelinha e de elaborar formas de registros a partir das vivências, o projeto buscou 

desestabilizar as ideias fixas que relacionavam a amarelinha a uma determinada faixa 

etária. 

         O professor organizou vivências das amarelinhas que os alunos mencionaram 

durante o mapeamento. Embora o levantamento realizado nas comunidades apresentasse 

um único formato, as crianças comunicaram diferentes maneiras de brincar e isso foi 

destacado pelo professor, ampliando a leitura da turma sobre a brincadeira. Ele também 

recorreu a outras fontes de informação que traziam olhares diferentes e contraditórios aos 

posicionamentos iniciais, incluindo a novidade de que existem diferentes traçados e 

denominações dessa brincadeira, de acordo com a região do país, remetendo à sua 

ancoragem social. As novas informações possibilitaram a organização das atividades de 

ensino que se referiam à ampliação e ao aprofundamento.  Na sequência as crianças 

vivenciaram as práticas das amarelinhas pesquisadas, analisaram e interpretaram vídeos 

e textos que apresentavam diversas formas de realizá-la. Essas atividades possibilitaram 

maior entendimento de outros significados atribuídos à amarelinha.  O passo seguinte foi 

a construção da brincadeira pelos alunos, posicionando-os como produtores de um 

artefato cultural.  

 As crianças criaram novas amarelinhas, assim como novas regras mediante um 

tenso debate para validação das ideias. As produções dos alunos (amarelinha cobra; 

amarelinha quatro cantos; amarelinha direita esquerda e amarelinha corpo humano) foram 

vivenciadas e, posteriormente, apresentadas para a comunidade escolar durante a Mostra 

Cultural. As crianças foram reconhecidas e valorizadas como agentes produtores de 

cultura, num projeto que ganhou visibilidade para além da “sala de aula”. Do mesmo 

modo, a ação ajudou na compreensão da plasticidade da cultura, que seus sujeitos estão 

sempre em negociação, em luta pelas ideias, o que determina as transformações. 

 Os alunos assistiram a vídeos que mostravam diferentes pessoas brincando de 

amarelinha, inclusive adultos. “Esse foi o ponto de partida das atividades de 

desconstrução da vinculação entre a faixa etária e a prática corporal” (LOPES; 

SHIGETOMI; ALVES, 2014 p. 44).  Na sequência, o professor promoveu uma visita a 

um Centro de Educação Infantil (CEI), onde as crianças observaram os pequenos 

brincando e realizaram entrevistas com as professoras a partir de um roteiro previamente 

elaborado: 1) Quais brincadeiras são realizadas pelas crianças?; 2) Como é o dia das 

crianças no CEI?, e  3) As crianças brincam de amarelinha?  



 A partir das informações registradas, as crianças pesquisadoras constataram que 

muitas crianças do CEI não sabiam brincar de amarelinha e que apenas umas poucas 

crianças mais velhas brincavam, ao seu modo. Também identificaram brincadeiras 

semelhantes às vivenciadas em sua escola, tais como jogar bola e pega-pega e outras 

diferentes, como cantigas e brincadeiras de roda. Elas perceberam que nesse espaço as 

práticas corporais são mais enfatizadas, comparadas às práticas de leitura e escrita. Essas 

constatações foram discutidas e analisadas nas aulas seguintes, finalizando o projeto da 

turma. 

Como resultado do trabalho, as crianças concluíram que: 

[...] a significação inicial que faziam da amarelinha era uma forma de 

marcar sujeitos em posições inferiores. Também se viram na condição 

de leitores e escritores de práticas corporais, pois vivenciaram muitos 

momentos nos quais analisaram as condições da brincadeira, acessaram 

formas de jogar diferenciadas e produzidas em outro contexto, além de 

produzirem suas amarelinhas e as socializarem entre si e com a 

comunidade. (LOPES; SHIGETOMI; ALVES, 2014 p. 46)  

 

O professor assumiu o compromisso de ouvir as crianças, de legitimar os saberes 

culturais daquela turma de alunos e de valorizar a cultura infantil. Ele percebeu o 

preconceito em relação à faixa etária e a influência dos variados discursos que tentam 

estabelecer verdades sobre o modo ideal de ser, em cada estágio. Ele tencionou 

desconstruir esses discursos e deu abertura aos alunos para que atribuíssem novos 

significados à amarelinha, posicionando-os como sujeitos produtores de cultura. Portanto, 

trata-se de uma experiência multiculturalmente orientada que valorizou as culturas 

infantis, o diálogo entre as gerações e que assegurou o direito de participação das crianças 

no processo educativo, reconhecendo as diferenças sem a intenção de hierarquizá-las.  

 

Considerações finais 

 

 A diferença é um tema candente na atualidade e presente na pauta das políticas 

públicas. Ao lado da luta de classes, se colocam as lutas de outros grupos minoritários 

que reivindicam a equidade e lutam por mais justiça social. As pedagogias pós-críticas 

incorporaram ao discurso educacional a problematização de outros marcadores sociais, 

tais como raça, etnia, gênero e sexualidade. Entretanto, a diferença geracional ainda é 

pouco discutida, justamente na escola, instituição que se ocupa principalmente da infância 

e que não deveria furta-se de tal discussão.  



Mulheres, negros, indígenas, homossexuais e outras minorias foram à luta contra 

a opressão, exigindo seus direitos e pressionando o poder hegemônico. A quem interessa 

lutar pelos direitos das crianças? Essa luta deveria ser de todos, mas o que notamos é uma 

luta impregnada de segundas intenções guiadas, em grande parte, por interesses 

econômicos, uma luta que não prioriza a vida das crianças, mas apenas o futuro da nação.  

Dificilmente encontramos lutas a favor das crianças enquanto ainda estão em 

idade escolar. Normalmente as preocupações recaem sobre a preparação para o futuro 

com vistas a encaixá-las na sociedade adulta, valorizando os princípios que a sociedade 

julga importante para o mercado de trabalho. 

Os direitos de provisão e proteção das crianças foram ampliados nas últimas 

décadas através de dispositivos e políticas sociais. Entretanto, ainda há muito trabalho no 

sentido de transformar tais direitos em realidade, na vida de cada criança. Quanto ao 

direito à participação da criança na vida social e política, infelizmente avançamos muito 

pouco e nesse aspecto a infância ainda permanece invisível. 

Inúmeras vezes, o professor preza por atividades ou conceitos que não valorizam 

a criança e suas vivências. É comum não compreendermos as atitudes e a visão que a 

criança tem sobre determinada brincadeira. Com isso, enxergamos de maneira equivocada 

o que a criança faz, e não valorizamos toda a vivência e conhecimento que ela tem sobre 

determinado assunto. Os relatos apresentados demonstraram a possibilidade de lançar 

outros olhares sobre a infância a partir do currículo cultural. 

Portanto, na luta pela justiça social, acreditamos que a escola tem papel 

fundamental nas discussões e ações que envolvem a infância. Para tanto, as práticas 

pedagógicas poderiam se pautar em tais discussões e em currículos multiculturalmente 

orientados que problematizem e valorizem as culturas infantis. Nossa intenção foi discutir 

o currículo cultural de Educação Física como uma das possibilidades para o professor 

desse componente curricular se posicionar em favor dos direitos da infância através de 

sua prática, que é política e pedagógica. Os relatos de experiência discutidos nesse 

capítulo adotaram percursos onde as vozes das crianças foram ouvidas e valorizadas, onde 

as diferenças geracionais foram problematizadas, apontando caminhos possíveis na 

superação da invisibilidade da infância. 
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