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RESUMO 

 

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, tratou da relação das crianças com os 
elementos da natureza. A questão principal consistiu em saber de que modo as 
crianças da educação infantil brincam e interagem com os elementos da natureza. O 
estudo teve como objetivo implementar um espaço de brincadeira com elementos da 
natureza no pátio de uma escola pública de educação infantil, localizada em 
Caçador-SC. Metodologicamente, a investigação consistiu em uma pesquisa-ação, 
com a participação de um grupo de 15 crianças de 4 e 5 anos e suas famílias. Ao 
longo da pesquisa as crianças foram sujeitos no planejamento, na captação de 
recursos, na construção e na organização da cozinha de lama. A implantação do 
espaço também contou com apoio da equipe da Secretaria Municipal de Educação 
(SME), famílias das crianças e de alguns empresários locais. A partir das vivências 
na cozinha de lama, as crianças mostraram-se curiosas com relação aos processos 
de mistura e com os resultados das combinações que produzem, ao misturarem 
terra, água, pedras, sementes, cascalhos. Inicialmente, verbalizavam e 
demonstravam certo receio em sujar as mãos, as roupas e, também, mencionavam 
possíveis punições advindas por parte da família e dos professores. Ao construírem 
o espaço da cozinha de lama em parceria com as famílias e professores elas se 
sentiram ‘autorizadas’ a realizar suas experiências, livres do receio de sofrer 
punições devido às ‘sujeiras’ produzidas. Muito além da experiência sensorial 
(cheiro, textura, calor, som...) que o contato direto com os elementos da natureza 
oferece. A cozinha de lama também, envolveu, colaborativamente, as crianças em 
jogos de invenção e de imaginação. Ao brincarem de casinha e/ou de restaurantes, 
prepararam e serviram docinhos e bolos de chocolate (feitos de lama). Elas, também 
se apropriavam do processo de transformação e dos efeitos resultantes das misturas 
que faziam, quando adicionavam diferentes quantidades de líquidos na areia, na 
terra, nas sementes, no cascalho, etc. Ao produzirem as ‘melecas’, elas também 
produziam muita imaginação, conhecimento e, especialmente, amor pelos 
elementos na natureza. O resultado mostrou que a relação de amor e respeito da 
criança com a natureza é atravessada tanto pelas experiências lúdicas delas com a 
terra e a água, como pela cumplicidade dos adultos, pais e professores, como 
mediadores positivos dessa relação. O produto resultante do estudo consistiu na 
implantação de uma cozinha de lama na EMEB Pierina Santin Perret, em Caçador-
SC. 

Palavras-chave: brincar; natureza; criança; educação infantil. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research, with a qualitative approach, is about the relationship between children 
and  the elements of nature. The main question was how preschool children play and 
interact with nature elements. The study aimed to implement a space to play with the 
elements of nature in the playground   of a public elementary school located in 
Caçador-SC. Methodologically the research consisted of an action research with the 
participation of a group with 15 children , by the  age of 4 and 5  and their families. 
These children actively participated on the planning, fundraising, construction and 
organization of the mud kitchen. The implementation of the space also had the 
support of the staff from the Municipal Secretariat of Education, from the children’s 
families  and some local businessmen. The results showed that children are curious 
about the mixing process and the results of the combinations they produce by mixing 
earth, water, stones, seeds and gravel. Initially they verbalized and showed some 
fear of getting their hands and clothes dirty, and also mentioned possible 
punishments from their  family and teachers. After building the mud kitchen space 
with their families and teachers, they felt 'authorized' to carry out their experiments, 
free from the fear of being punished for the 'dirt' produced. Besides the sensory 
experience (smell, texture, heat, sound ...) this direct contact with the elements of 
nature offered mud cooking and involved children in games of invention and 
imagination. Playing house and / or restaurants, they prepared and served candies 
and cakes (made of mud). They also learned the transformation process and the 
effects of the mixtures they made when they added different amounts of liquids to 
sand, earth, seeds, gravel, etc. Producing the 'bogie”, they also developed a lot of 
imagination, knowledge, and especially love for the elements of the nature. The 
results showed that the relationship of love and respect between the children and the  
nature is built  by her playful experiences with ground and water, and by the 
complicity of adults, parents and teachers, as positive mediators of this relationship. 
The resulting product of the study consisted of the implementation of a mud kitchen 
at EMEB Pierina Santin Perret, in Caçador-SC. 

Keywords: play; nature; child, preschool education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos a apresentação desta pesquisa trazendo as palavras de Gianfranco 

Zavalloni (apud APEI, 2014, p. 32, grifos nossos) que nos ensina sobre os Direitos 

Naturais das Crianças: 

 
1.Direito ao lazer: 
Toda a criança tem o direito de viver momentos de tempo que não sejam 
planeados pelos adultos 
2.Direito a sujar-se: 
Toda criança tem o direito de brincar com terra, areia, lama, pedras. 
3.Direito aos sentidos: 
Toda a criança tem o direito de sentir os gostos e os perfumes oferecidos 
pela natureza. 
4.Direito ao diálogo: 
Toda criança tem direito de ter oportunidade de escutar e falar. 
5.Direito a usar as mãos: 
Toda criança tem o direito de pregar pregos, de cortar e raspar madeira, de 
lixar, colar, modelar o barro, atar cordas, de acender fogo. 
6. Direito a um bom começo: 
Toda a criança tem o direito de comer alimentos saudáveis desde o 
nascimento, de beber água limpa e respirar ar puro. 
7. Direito à rua: 
Toda criança tem o direito de brincar na rua e nas praças e de andar 
livremente pelos caminhos, sem medo de ser atropelada por motoristas que 
pensam que as vias lhe pertencem. 
8. Direito à Natureza selvagem: 
Toda criança tem o direito de construir uma cabana nos bosques, brincar às 
escondidas entre os arbustos e trepar nas árvores. 
9. Direito ao silêncio: 
Toda criança tem o direito de escutar o rumor do vento, o canto dos 
pássaros o murmúrio das águas. 
10. Direito à poesia: 
Toda criança tem o direito de ver o nascer e o pôr do Sol, admirar a Lua e 
as estrelas à noite. 

 

Ao encontro desse direito, o tema abordado na pesquisa foi o brincar e a 

natureza. Experiências lúdicas devem fazer parte de todas as etapas da vida, 

especialmente na infância, pois as brincadeiras propiciam condições para que a 

criança interaja com outras pessoas e com o meio ambiente, aprendendo a conviver 

socialmente. Contudo, muitas vezes o sistema educacional conspira contra a criança 

e a infância, impondo tempo e espaços rígidos para aprender, brincar e interagir na 

escola de Educação Infantil. Um importante desafio contemporâneo é educar na 

perspectiva de uma sociedade amiga do meio ambiente, então “[...] não basta 

ensinar as crianças a pensar o mundo, a compreender os processos naturais e 
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culturais. É preciso que elas aprendam a conservá-lo e a preservá-lo”. (TIRIBA, 

2018, p. 186). Essa pesquisadora defende a ideia de que: 

 

Em sociedades sustentáveis, será preciso ensinar conhecimentos muito 
distintos daqueles que foram necessários para a construção da sociedade 
industrial. Se o objetivo, agora, é o bem–estar dos povos, em equilíbrio com 
as demais espécies, não bastará saber descrever e explicar seus modos de 
funcionamento, mas também, aprender a reverenciar e a preservar o 
universo natural. (TIRIBA, 2018, p. 234). 

 

Cabe aos professores de educação infantil considerar que: “As crianças são 

infinitamente interessadas – e biologicamente programadas para explorar – pelas 

coisas da natureza, sobre como os materiais se comportam e o que podem fazer 

com eles” (APEI, 2014, p. 23). Para isso, os educadores precisam assumir o 

compromisso de traçar outros caminhos curriculares para garantir que as crianças 

vivam plenamente sua infância na escola, garantindo o direito de brincar com/na 

natureza. 

Historicamente, a educação infantil não contou (ou contou muito pouco) com 

o apoio do Estado e ficou relegada a iniciativas religiosas e comunitárias, as quais 

foram-lhe delegando um viés estritamente assistencialista ou preparatório para o 

ensino fundamental. Desde a aprovação da Constituição Federal de 1988 e da Lei 

9394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil 

passou a ocupar o lugar de primeira etapa da Educação Básica e ganhou destaque 

na sociedade brasileira. Intensificaram-se as discussões acerca de seu papel na 

sociedade e na vida das crianças. Contudo, ainda coexistem múltiplas interpretações 

sobre o papel da educação infantil e práticas pedagógicas diferenciadas nos 

diferentes lugares do país. Algumas dessas práticas tendem a promover um 

processo de escolarização precoce das crianças e vêm preocupando professores e 

pesquisadores no campo da educação. 

A Resolução nº 5 de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil (DCNEI), estabelece que todas as propostas pedagógicas para 

educação infantil devem estar assentadas em dois eixos norteadores: as interações 

e as brincadeiras. Esses eixos garantem experiências que “[...] incentivem a 

curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 

conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 

natureza”. (BRASIL, 2009, p. 4). 
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Nesse sentido, a questão principal consistiu em saber de que modo as 

crianças da educação infantil brincam e interagem com os elementos da natureza? 

A pesquisa está vinculada ao programa de Mestrado Profissional em 

Educação Básica da UNIARP, em Santa Catarina, e mobilizou a comunidade de uma 

escola pública na organização de um espaço onde as crianças possam brincar com 

terra, água e outros elementos da natureza, construindo uma cozinha de lama. A 

proposta foi inspirada na brochura integrante da revista Cadernos de Educação da 

Infância, n° 101, jan/fev 2014, publicada pela Associação de Profissionais de 

Educação da Infância (APEI), localizada na cidade do Porto, em Portugal. 

De acordo com esse material: 

 
Misturar terra, água e toda uma variedade de outros materiais naturais tem 
um papel fundacional na infância pelas profundas e infinitas possibilidades 
de proporcionar bem-estar, desenvolvimento e aprendizagem. A amplitude e 
profundidade do que estas experiências oferecem às crianças é 
verdadeiramente notável. (APEI, 2014, p. 6). 

   

A cozinha de lama consiste, então, em um espaço externo, construído em 

parceria com as crianças e com a comunidade educativa, para garantir à infância o 

direito de brincar na/com a natureza, livre das restrições adultas com relação a sujar-

se de lama. 

Esta pesquisa teve como objetivo implementar um espaço de brincadeira com 

elementos da natureza - cozinha de lama -, para aproximar as crianças da Educação 

Infantil do contato direto com a terra, a água e outros elementos da natureza. Esse 

objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: conhecer a 

trajetória histórica da educação infantil; discutir a importância do brincar com os 

elementos da natureza, e, envolver as crianças da educação infantil, as famílias, a 

equipe pedagógica da escola e comunidade na construção de uma cozinha de lama 

- espaço de interação e brincadeira com os elementos da natureza. 

Justifica-se o estudo considerando o fato de que, atualmente, estamos 

vivendo crescentes problemas sociais e ambientais, o que torna urgente uma nova 

postura que traga soluções a curto e longo prazo para essas questões. 

Zwierewicz (2013, p. 9), chama a atenção para o modo como a escola vem se 

omitindo com relação aos temas relacionados “ao meio ambiente, aos valores 

humanos, à solidariedade e tantos outros aspectos, ficando, de certo modo,  

desconectada da vida”. Destaca não só a importância, mas a urgente necessidade 
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de uma formação na perspectiva ecossistêmica – ecoformação. A proposta de 

Ecoformação “é voltada para a formação de cidadãos ecologicamente responsáveis, 

com foco no desenvolvimento de atitudes como cooperação, responsabilidade, 

participação, autonomia e respeito” (SILVA; SIMÃO; ZWIEREWICZ, 2019, p. 20).  

Esse conceito desafia a prática educativa nos ambientes escolares.  Torre (2009, p. 

25), apresenta algumas características da ecoformação: 

 
a) Vínculos interativos com o meio natural e social, pessoal e transpessoal. 
b) Desenvolvimento humano a partir e para a vida, em todas suas 
dimensões e manifestações de maneira sustentável. A sustentabilidade é 
um traço fundamental da ecoformação e de todos os conceitos relativos a 
“eco”, como ecopedagogia, ecodesenho, ecoavaliação, ecossistemas. c) 
Caráter sistêmico e relacional que nos permite entender a formação como 
redes relacionais e campos de aprendizagem. d) Caráter flexível e 
integrador das aprendizagens, tanto por sua origem multissensorial e 
interdisciplinar como por seu poder polinizador. e) Primazia de princípios e 
valores ambientais que tomam a Terra como um ser vivo onde convergem 
os elementos da natureza. Tanto vivos como inertes. 

 

Tanto o meio ambiente como a infância estão sendo ameaçados, 

considerando que ambos se influenciam mutuamente e “Se quisermos barrar o 

processo de destruição que está em curso, precisaremos transformar 

profundamente nossa maneira de pensar, de sentir, de viver e educar” (TIRIBA, 

2018, p. 213). Segundo Almeida (2018, p. 47): 

 
A construção de um novo fazer pedagógico mediado pela ecoformação não 
acontece a partir de disciplinas fragmentadas ou pensamentos 
individualistas; é necessário espírito colaborativo, pensamentos e trabalhos 
em redes de cooperação, resiliência e criatividade, dentre tantas outras 
atitudes que não fazem parte das rotinas imobilizadas e acomodadas ainda 
observadas em diferentes contextos educacionais. 

 

Um destes caminhos é estimular cada vez mais o brincar em contato com a 

natureza, pois estudos de Tiriba (s.a, p. 1) consideram que “[...] há relações entre 

degradação das condições ambientais do planeta e desatenção às necessidades e 

desejos das crianças em espaços educacionais”. 

Ao encontro desse argumento, ainda é importante considerar que atuando há 

onze anos, trabalho como professora na educação infantil em escolas tanto da rede 

pública quanto da rede privada de Caçador, vejo muitas crianças, por horas e horas, 

em espaços fechados, apropriando-se de conteúdos vazios, muitas vezes distantes 

de seus interesses e de sua realidade.  Assim como Tiriba (2018, p. 105), percebo 

que: 
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[...] é muito forte a influência de uma concepção preparatória, que 
tradicionalmente relaciona as aprendizagens às salas. Em consequência, o 
mundo ao ar livre não é identificado como espaço de intervenção 
pedagógica. As atividades ao ar livre são reconhecidas como importantes, 
mas no cotidiano elas não tem prioridade. Não sendo identificada com uma 
função pedagógica, nos espaços externos, o papel das educadoras se 
esvazia. 
 

No dia a dia das escolas, tais questões começaram a nos inquietar, dentre 

elas, o curto tempo de permanência das crianças no pátio da escola, além das 

restrições impostas pelos adultos para que não se sujem, não subam em árvores, 

não pisem na grama, não se molhem, não tirem os calçados. Por outro lado, 

percebemos o quanto elas gostam de estar no pátio e do contato com a natureza. 

Sabe-se que muitas práticas são repetidas ao longo dos anos sem que sejam 

problematizadas: É possível fazer de outra forma aquilo que vem sendo feito? Essa 

problematização pode ser uma direção para que mudanças sejam pensadas. 

Elali (2023, p. 315), a partir de pesquisa com crianças, identificou: 

 
A necessidade de uma troca mais ativa com o meio natural (sentar na areia, 
pegar em pequenos animais, molhar-se) surge de modo enfático no 
discurso e nos desenhos infantis, os quais sugerem que árvores, grama, 
água, areia e pequenos animais deveriam estar mais presentes no seu dia-
a-dia. 

 

Com base nas questões apontadas, essa pesquisa escutou as crianças 

acerca da reinvenção dos tempos, os espaços e as rotinas da escola de educação 

infantil, possibilitando que elas pudessem brincar mais com/no ambiente natural. 

Consideramos que a escola é um local privilegiado e dinâmico para a 

construção de uma relação de amor e respeito para com o meio ambiente. Dessa 

forma, buscamos elaborar uma proposta que desenvolvesse nas crianças a 

consciência de cuidar e preservar o meio ambiente, construindo o saber coletivo, o 

que é possível por meio do projeto de pesquisa “Implantação de uma cozinha de 

lama na escola de educação infantil - brincando com elementos da natureza”. 

O estudo está organizado em quatro capítulos. O capítulo 1 trata do direito da 

criança à educação e de aprender brincando e foi dividido em duas seções. Na 

primeira delas é apresentada uma trajetória histórica da educação das crianças 

desde a emergência das primeiras instituições de cunho assistencialista até a 

conquista do direito à educação, com a promulgação da Constituição Federal de 

1988. Na segunda seção é discutido o brincar como um direito das crianças, 

garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) e priorizado nas 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), ao 

afirmar as brincadeiras como sendo um dos eixos norteadores para elaboração das 

propostas pedagógicas das escolas infantis. O capítulo 2 trata da relação das 

crianças com a natureza e do direito delas em brincar com terra, água, pedras, 

sementes e outros elementos. Na primeira seção é defendida a importância do 

desemparedamento das crianças e o direito delas em estarem em contato direto 

com os elementos da natureza. Na segunda parte trata da dimensão lúdica da 

relação das crianças com o meio ambiente e é apresentada a experiência 

portuguesa de organização de uma cozinha de lama. No capítulo 3, apresenta-se as 

escolhas metodológicas que envolvem o tipo de pesquisa, o locus, seus 

participantes e os modos de coleta e de análise dos dados. Na sequência, no 

capítulo 4, mostra-se o processo de implementação da cozinha de lama 

protagonizado pelas crianças e com a participação da comunidade educativa. 

A investigação tem relevância social, acadêmica, profissional e pessoal. 

Esperamos que tal estudo possa contribuir academicamente nos cursos de formação 

de professores, no sentido de convidá-los a refletir sobre a relação das crianças com 

a natureza e transpor isso a suas práticas na educação infantil.  Acreditamos que a 

aproximação entre as crianças e os elementos da natureza impacta socialmente, na 

medida em que elas crescerão se relacionando com amor, respeito e cuidado para 

com o meio ambiente. Nesse sentido a pesquisa, bem como o produto resultante da 

mesma, contempla as exigências previstas para o curso de Mestrado Profissional 

em Educação Básica, ao implementar uma cozinha de lama na EMEB Pierina Santin 

Perret, em Caçador-SC. 
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1 AS CRIANÇAS E SEU DIREITO À EDUCAÇÃO E A APRENDER BRINCANDO 

 

Este capítulo trata do direito da criança à educação e do aprender brincando e 

está dividido em duas seções. Na primeira delas é apresentada uma trajetória 

histórica da educação das crianças desde a emergência das primeiras instituições 

de cunho assistencialista até a conquista do direito à educação, com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988. Na segunda seção é discutido o brincar como um 

direito das crianças, garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990) e priorizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

(BRASIL, 2009) ao afirmar as brincadeiras como sendo um dos eixos norteadores 

para elaboração das propostas pedagógicas das escolas infantis. 

 

1.1 AS CRIANÇAS E O DIREITO À EDUCAÇÃO  

 

Do ponto de vista histórico, a Educação Infantil, ao longo dos anos, passou 

por várias transformações. Os primeiros jardins de infância, fundados por Froebel, 

apareceram entre os séculos XVIII e XIX (HEILAND, 2010). Froebel enfatiza a 

importância do desenvolvimento integral da criança, defendendo um trabalho 

pautado em valores humanos e voltado para a formação de cidadãos conscientes de 

seu papel na sociedade. Até então, a educação das crianças pequenas era 

responsabilidade da família e correspondia à aprendizagem de normas e regras da 

sua cultura. Não havia instituições responsáveis por compartilhar tal 

responsabilidade com sua família. 

As primeiras instituições foram filantrópicas e prestavam serviços de cunho 

assistencialista. O caráter assistencialista se deu, a princípio, por se entender as 

crianças como sujeitos completamente incapazes e dependentes dos adultos. Para 

os profissionais atuarem na área, não era necessária formação, sendo que sua 

atuação atendia, exclusivamente, aos cuidados básicos. De acordo com Paschoal 

(2007, p. 55): 

[...] a creche e a pré-escola existem, em primeiro plano, para assegurar o 
direito da mãe trabalhadora e, em segundo, o direito da criança à educação 
infantil; o cuidado, entendido apenas como ato de higiene, alimentação e 
descanso, deve sobrepor-se às atividades de cunho. 
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As primeiras iniciativas de intervenção por parte dos governantes se deu no 

sentido de transformar as crianças, especialmente as mais pobres, em sujeitos úteis 

para uma sociedade desejada por poucos. 

 
É importante lembrar que, até então, as políticas públicas para a educação 
infantil caracterizavam-se como ações de caridade, voluntarismo e 
filantropia, voltadas para o assistencialismo e, posteriormente, a propósitos 
“educacionais”, com o objetivo de preparação para os anos iniciais do 
fundamental. (LANTER,1999, p.131-156). 

 

A construção da identidade nas creches e pré-escolas, a partir do século XIX, 

em nosso país insere-se no contexto da história das políticas de atendimento à 

infância marcada por diferenças em relação a classe social das crianças. Enquanto 

a educação das mais pobres era vinculada aos órgãos de assistência social, para as 

crianças das classes privilegiadas, outro modelo se desenvolveu no diálogo com 

práticas escolares. 

O desenvolvimento da Educação Infantil ocorreu juntamente com diversos 

avanços ligados à economia e à política.  Conforme Craidy e Kaercher (2001, p.15), 

“O que se pode notar, do que foi dito até aqui, é que as creches e pré-escolas 

surgiram a partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na 

sociedade”. 

A partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o atendimento em 

creches e pré-escolas, passou a ser reconhecido como direito da criança e dever do 

Estado, devendo ser cumprido nos sistemas regulares de ensino. Dessa forma, 

independente do fato de a família trabalhar, ou não, passa a ser direito da criança 

frequentar a Educação Infantil e dever do Estado ofertar vagas em escolas públicas. 

Na sequência, foi aprovada a Nova Lei 9394/96 que fixou as novas Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Segundo esse documento legal, em seu Art. 29: 

 
Do ponto de vista legal, a educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a 
cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 
2013, p. 83). 

 

Para dar conta desse novo desafio, o Ministério da Educação organizou e 

distribui para todas as escolas públicas brasileiras o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (1998), documento norteador que visava levar a todas as 
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escolas e educadores novas propostas pedagógicas voltadas para educação infantil. 

Segundo esse documento: 

 
O ingresso na instituição de educação infantil pode alargar o universo inicial 
das crianças, em vista da possibilidade de conviverem com outras crianças 
e com adultos de origens e hábitos culturais diversos, de aprender novas 
brincadeiras, de adquirir conhecimentos sobre realidades distantes. 
(BRASIL, 1998, v.2, p. 13). 

       

Em 1999, a Resolução CEB nº 1/1999, instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil a serem observadas na organização das 

propostas pedagógicas das instituições de educação infantil integrantes dos diversos 

sistemas de ensino. 

Segundo Marques, Pegoraro e Silva (2019, p. 268), “Na medida em que 

outras demandas e novos desafios foram colocados para a Educação Infantil, 

tornou-se necessária a revisão e atualização dessas Diretrizes”. Para atender a essa 

necessidade foi aprovada a Resolução CNE/CEB 5/2009 que fixou as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil. Esse documento, reúne 

“[...] princípios fundamentos e procedimentos para orientar as políticas públicas e a 

elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e 

curriculares de educação infantil” (BRASIL, 2010, p. 11). Sobre esse documento, 

Marques, Pegoraro e Silva (2019, p. 269) destacam que as novas diretrizes buscam 

“[...] se desvencilhar da perspectiva desenvolvimentista da psicologia, assumindo um 

viés mais sociológico, que concebe a criança como sujeito histórico e de direitos”. As 

novas DNCEI ainda destacam as interações e as brincadeiras como eixos 

norteadoras para a construção das propostas pedagógicas das instituições que 

atendem crianças de 0-5 anos. 

Em 2009, a Ementa Constitucional 59 estendeu a Educação Básica 

obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. Essa 

determinação exigiu alteração na LDB/96, sendo que então foi aprovada a Lei nº 

12.796, de 4 de abril de 2013, estabelecendo a obrigatoriedade de matrículas das 

crianças de quatro anos na Educação Infantil e outras inovações no que se refere ao 

calendário escolar, frequência, tempo de permanência na escola, avaliação e 

expedição de documentos. 

Em consonância com as DNCEI/2009, recentemente foi aprovada a BNCC 

para a Educação Infantil. Cabe destacar que: 
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A criação de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está prevista na 
CF/1988 do Brasil, na LDB/1996 e no PNE/2014, com a intenção de 
melhorar a qualidade da educação básica e amenizar fortes disparidades 
entre aquilo que é ensinado nos diferentes locais, estados e regiões 
brasileiras. (MARQUES; PEGORARO; SILVA, 2019, p. 272). 

 

Esse documento tem como propósito garantir direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento para crianças pequenas de quatro a cinco anos. Contudo, a 

implementação da BNCC “[...] exige investimentos na formação de professores, na 

construção de novas escolas, na qualidade dos espaços e dos materiais”. 

(MARQUES; PEGORARO; SILVA, 2019, p. 275). 

 

1.2 AS CRIANÇAS E O DIREITO A  APRENDER BRINCANDO 

 

Professores de educação infantil tem pela frente o desafio de defender “uma 

Pedagogia que respeite e promova o brincar como um direito inalienável de toda a 

criança” (MARQUES; FERNANDES; SILVA, 2019, p. 14). Contudo, esse 

reconhecimento alcança minimamente as práticas pedagógicas em muitas escolas 

de educação infantil 

Corroborando Moyles (2006, p. 14), quando afirma que “Qualquer pessoa que 

tenha observado o brincar durante algum tempo reconhece que, para as crianças 

pequenas, o brincar é instrumento de aprendizagem”. 

Smith (2006, p. 25) ainda destaca a fascinação que o brincar exerce sobre as 

crianças. Esse pesquisador também problematiza: “Será que devemos deixar que as 

crianças brinquem sozinhas ou devemos tentar ‘estruturar’ e ‘melhorar’ o brincar por 

meio da intervenção adulta?”. A resposta para essa indagação não admite um 

modelo único de brincar, ou seja, a criança se beneficia vivenciando diferentes 

modos de brincar: 1) quando brinca livremente; 2) quando brinca com o 

envolvimento de pessoas adultas; 3) e, quando os adultos dirigem e ensinam a 

brincadeiras. 

Em se tratando de brincadeiras mais livres, Smith (2006, p. 28), destaca que 

elas “devem ter à disposição uma variedade de bons materiais e acessórios, 

adequados para brincar, e que sejam deixadas livres para brincar de acordo com 

suas necessidades e inclinações”. Há, contudo, o risco de que as brincadeiras das 
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crianças se tornem repetitivas e, como decorrência, elas percam o interessa pelas 

mesmas. 

O brincar com a participação do adulto, por sua vez, pode tornar a brincadeira 

mais desafiadora e instigante. Nessa modalidade é recomendado “[...] que o adulto 

observe o brincar espontâneo da criança e aja para desenvolvê-lo – em vez de 

organizar as atividades desde o início”. (SMITH, 2006, p. 33). 

Na proposta de brincadeiras altamente estruturadas, “[...] as crianças não 

exercem muitas escolhas e seguem rigidamente a estrutura de regras da atividade 

ou imitam o que o adulto modela”. (SMITH, 2006, p. 34). 

Corroborando Smith (2006, p. 35, grifos do autor), entendemos que as 

diferentes propostas de brincar devem ter lugar no currículo das escolas de 

educação infantil de modo que “não há razão para uma escola de educação infantil 

não usar, em diferentes momentos do dia ou da semana, todos os métodos 

mencionados acima -  e, de fato, a maioria usa”. Contudo, considerando a proposta 

dessa pesquisa, estaremos privilegiando o modelo que propõe o envolvimento do 

adulto como um parceiro de brincadeira, que pode potencializar o jogo a partir 

daquilo que observou as crianças desenvolverem incialmente na sua relação com os 

elementos da natureza. Tais experiências são valiosas na aprendizagem de vida 

para as crianças. Elas não correspondem “[...] a transmissão de blocos de 

conhecimento desarticulados em busca de um bom ‘desempenho’ em teste de papel 

e lápis altamente artificial”. (JARVIS; DODDS; BROCK, 2011, p. 355 grifos do autor). 

Marques (2013, p. 104), instiga educadores da infância a indagar e ‘se 

indagar’ sobre o quanto as crianças são protagonistas em suas brincadeiras e nas 

escolhas de seus brinquedos:  “quero perguntar sobre o “querer das crianças”, ou 

seja: elas brincam porque querem? Do que querem? Quando querem?  Com o que 

querem? No local que querem? Com quem querem?”. Os ambientes externos são 

apreciados pelas crianças, contudo no dia-a-dia elas são cerceadas em seus direitos 

de contato com a natureza e passam grande parte do tempo sentadas nos bancos 

escolares. Nesse sentido, Tiriba (2018, p. 103), também considera que: 

 
A experiência vivida [pela criança] é desvalorizada, ou em outras palavras, o 
que surge como interesse não se constitui como objeto de pesquisa 
pedagógica porque os adultos funcionam como donos do planejamento, das 
atividades, do tempo e dos materiais pedagógicos, definindo o que, quando, 
onde e como as crianças devem aprender. 
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Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), o lazer é 

um direito das crianças que deve ser assegurado pela família, pela sociedade em 

geral e pelo poder público. 

Ao encontro dos Direitos da Crianças, destacamos que as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 4), estabelece 

que todas as propostas pedagógicas de escolas que atendem crianças de 0-5 anos 

devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Esse documento 

ainda garante, entre outras coisas, que as propostas pedagógicas “VIII? - incentivem 

a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 

conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 

natureza. 
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2 AS CRIANÇAS E O DIREITO A BRINCAR COM/NA NATUREZA 

 

Este capítulo trata da relação das crianças com a natureza e do direito delas 

em brincar com terra, água, pedras, sementes e outros elementos. Na primeira 

seção é defendida a importância do desemparedamento das crianças e o direito 

delas em estarem em contato direto com os elementos da natureza. Na segunda 

parte trata da dimensão lúdica da relação das crianças com o meio ambiente onde 

nos é apresentada a experiência portuguesa de organização de uma cozinha de 

lama. 

 

2.1 AS CRIANÇAS E A NATUREZA 

 

Almeida (2018, p. 17), alerta que: 

 
Com os avanços tecnológicos e o processo de globalização, impulsionados 
especialmente a partir da década de 1990, a humanidade passou a 
vivenciar transformações vultuosas que afetam a realidade global e se 
capilarizam localmente. Entre os problemas que permeiam esse processo 
de mutação acelerada, Morin (2015) destaca o desregramento ecológico, a 
exclusão social, a exploração sem limites dos recursos naturais, a busca 
desumanizante do lucro e a ampliação das desigualdades sociais. 
Problemas como esses afetam toda a sociedade e chegam às escolas [...]. 

 

Ao encontro desses pensamentos, afirmamos que natureza é vida. A escola 

não pode educar desconectada da vida. Terra e água não são ‘sujeira’, mas, ao 

contrário, são materiais altamente pedagógicos na infância. 

Tiriba (2018, p. 241), considera que “[...] a pouca importância dada às 

atividades ao ar livre relaciona-se a uma concepção de educação que está voltada 

para processos de transmissão e apropriação de conhecimentos via razão, que 

necessita, portanto, de mentes atentas e corpos paralisados”. 

Garantir o direito à educação das crianças não significa escolarizá-las e 

mantê-las ‘emparedadas’ dentro de salas de aula, considerando esse espaço como 

sendo ‘o lugar’ de aprendizagens. Diferentemente, os ambientes externos são 

contextos ricos de experiências e aprendizagens. Nesse sentido Tiriba (2018, p. 

251), afirma que: 

Os corpos humanos, como o de todos os seres vivos, necessitam interagir 
com a natureza, ela é a sua fonte de energias. Isso requer que nossos 
planejamentos pedagógicos superem uma visão de educação enquanto 
processos intramuros, entre paredes. 
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Goldschmied e Jackson (2006), destacam a urgência de se desconstruir a 

ideia de pátio escolar como lugar para “descarregar as energias” entre uma e outra 

tarefa escolar, mas como local de experiências e aprendizagens. Avisam que “O 

espaço externo, cuidadosamente planejado, pode oferecer inúmeras oportunidades, 

não só para o brincar e as experiências sociais, mas também para o aprendizado em 

primeira mão, que nenhum livro pode ensinar, sobre as coisas vividas”. 

(GOLDSCHMIED; JACKSON 2006, p. 195).  Contudo, as autoras lamentam que, 

“Infelizmente, muitas creches são cercadas por áreas retangulares e impessoais de 

grama e asfalto. Também Tiriba (s.a, p. 12) alerta que “os espaços ao ar livre não 

são considerados como lugares de aprendizagens escolar sistemáticas, implicando 

em que, do ponto de vista do planejamento pedagógico, o lado de fora seja, 

comumente, o lugar do nada”. 

Tiriba ainda (s.a, p. 8), lamenta que: 

 
Raramente de pés descalços, as crianças brincam sobre chão 
predominantemente coberto por cimento e brita, revestimentos que 
predominam nas áreas externas. Poucos pátios são de terra ou barro. A 
grama, onde existe, muitas vezes, não está liberada para as crianças, sob o 
pretexto de que nela não se pode pisar. Por outro lado, onde ocupa a 
totalidade da área externa, não oferece alternativas de brincadeiras de 
cavar, amontoar, criar e demolir, atividades tão desejadas, que só a terra e 
a areia propiciam. 

 

Nesse sentido, essa pesquisadora indaga: “Como aprender a respeitar a 

natureza se as crianças não convivem com seus elementos”? (TIRIBA, s.a., p. 8). 

O distanciamento das crianças em relação ao meio ambiente, segundo Tiriba (s.a, p. 

9) “se deve à identificação dos elementos do mundo natural com a sujeira, a 

desorganização, a doença, o perigo”. Então, as crianças são mantidas dentro de 

sala de aula, ou seja, em “espaços-entre-paredes porque a proximidade da natureza 

ameaça uma visão de mundo que se sustenta na ideia (sic.) de divórcio entre seres 

humanos e natureza”. (p. 12). 

A escola tem papel fundamental em promover a interação da criança com a 

natureza e essa missão vai muito além de disponibilizar uma área verde para 

brincar. Fröebel (1782-1852), já defendia o jogo, a psicomotricidade e a jardinagem 

como atividades a serem incentivadas/praticadas na escola. Alertou para a 

integração escola-natureza e a importância dessa, em conter espaços livres para as 

crianças brincarem. 
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Nesse sentido é importante destacar o quanto os professores podem 

proporcionar uma conexão com fatores naturais como o sol, a água, a terra e ar. O 

ambiente rico em elementos naturais deve servir de palco para as brincadeiras e 

para o uso de tais elementos como brinquedos. (TIRIBA, 2018). 

Crianças que brincam com elementos da natureza podem melhorar de forma 

significativa o processo de desenvolvimento e aprendizagem. O favorecimento do 

convívio com a natureza, além de proporcionar a experiência com o belo, pode 

aumentar o autocontrole e a autodisciplina em crianças que vivem na cidade. Nessa 

perspectiva serão participativas, conscientes sobre uma vida saudável, cuidadosa 

com os outros, acarretando, em sua vida, um impacto positivo sobre como viver em 

sociedade. 

Nos últimos anos vêm se intensificando, no Brasil e no mundo, as discussões 

sobre educação ambiental. Congressos, seminários e encontros têm reunido 

milhares de pessoas buscando conceitos, discutindo estratégias, analisando 

caminhos, avaliando resultados. As tendências convergem para a busca da 

qualidade de vida, ou seja, a sustentabilidade. Qualidade que pode ser alcançada 

pela consciência comunitária de um viver em acordo com seu meio. Essa 

consciência deve ser adquirida no dia a dia, em casa, na rua, na escola, no trabalho, 

na convivência diária com as pessoas. 

Tiriba (2018, p. 201), explica que: 

 
Cuidar das crianças significa mantê-las em contato com o universo natural. 
Se o nosso compromisso é com a sua integridade e com a preservação da 
vida no planeta, sol, ar puro, água, terra, barro, areia são elementos e 
condições que devem estar presentes no dia a dia de creches e pré–
escolas. (TIRIBA, 2018, p. 201). 

 

Nesse sentido a mesma autora (s.a, p. 17), propõe “Derrubar as paredes” 

como sendo uma condição para aproximação com o mundo natural e consideração 

para com os desejos do corpo. 

 

2.2 ESPAÇOS PARA BRINCAR COM/NA NATUREZA 

 

Silva (2010, p. 157), nos diz que os brinquedos “são tão velhos quanto o é a 

espécie humana”, pois: 
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Durante milhares de anos, a natureza constituiu-se como a primeira grande 
ludoteca, alimentando dos seus recursos naturais - areia, água, pedras, 
paus, penas de aves, ramos pendentes das árvores, as folhas de árvores e 
arbustos, os frutos, o vento etc. 
- uma? imensa parafernália lúdica, que a magia do jogo infantil transformou 
nos primeiros brincos (seria brinquedos?), quantos deles ainda hoje 
procurados para alimentar as brincadeiras das crianças. (SILVA, 2010, p. 
157). 
 
 

Contudo, a sociedade mudou, os modos de brincar e os tipos de brincar 

também se modificaram. Hoje vivemos um paradoxo no que trata da relação da 

criança com a natureza: ao mesmo tempo em que a sociedade como um todo 

reconhece a importância do contato das crianças com o meio natural, também lhes 

são negadas tais oportunidades.  Horn (2017), destaca que “As crianças de hoje, em 

sua grande maioria, veem-se privadas de desfrutar do espaço ao ar livre e de 

conviver/brincar com a natureza”. Também Elali (2003, p. 315), mostrou, a partir de 

seus estudos, em escolas infantis, que “a área livre se mostra escassa e dotada de 

poucos recursos naturais. (ELALI, 2003, p. 315). Entre as razões dessa privação, 

Horn (2017), elenca a violência urbana, os poucos espaços livres entre os prédios e 

construções e, também, o modelo tradicional de escola que prioriza a permanência 

das crianças dentro das salas de aula. Assim, lamenta Horn (2017, p. 85). 

 
Cada vez mais se colocam lajes nos pátios, encurtando-se os horários de 
estar nesses locais, com a desculpa de que o fato de as crianças encherem 
os sapatos com areia, sujarem-se com o barro ou se molharem com água 
causa “transtornos e trabalho”. Também existe a crença de que, para 
realmente aprenderem o que a escola tem a ensinar, as atividades com 
lápis e papel, realizadas em mesas, devem ser as mais importantes. 

 

Tiriba (2018, p. 249), também considera que “Para desenvolver metodologias 

de trabalho comprometidas com a educação de pessoas que sejam sujeitos de seus 

corpos e de seus movimentos, antes de qualquer coisa, seria necessário assumi-las 

como sujeitos dos espaços onde vivem e convivem”. 

O espaço deve ser um lugar de bem-estar, alegria e prazer; um espaço aberto 

às vivências e interesses plurais das crianças e comunidade. Um espaço 

pedagógico que se caracteriza pelo poder comunicativo da estética, pelo poder ético 

do respeito por cada identidade pessoal e social, tornando porto seguro e amigável, 

abrindo-se ao lúdico e ao cultural. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2011, p. 111). 

Em se tratando da educação infantil, 
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[...] a existência de áreas livres espaçosas, parte ensolaradas, parte 
sombreadas, tem assumido cada vez maior importância na delimitação dos 
ambientes destinados à educação infantil, uma vez que tais locais permitem 
às crianças desenvolver a psicomotricidade ampla (correr, pular, exercitar-
se), participar de jogos ativos e estabelecer um maior contato com a 
natureza. (ELALI, 2003, p. 312). 

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (BRASIL, 2009), naquilo que 

trata da organização de tempo, espaço e materiais, destaca que, para a efetivação 

de seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil 

devem prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, 

espaços e tempos. Nessa perspectiva, entende-se que o espaço não é 

simplesmente um cenário na educação infantil. Na verdade, ele revela concepções 

da infância da criança, da educação, do ensino e da aprendizagem que se traduzem 

no modo como se organizam os móveis, os brinquedos e os materiais com os quais 

os pequenos interagem. Sua construção, portanto, nunca é neutra, pois envolve um 

mundo de relações que se explicitam e se entrelaçam. A organização do espaço na 

educação infantil tem como premissa, portanto, o entendimento do espaço como 

parte integrante do currículo escolar e como parceiro pedagógico do educador 

infantil, profissional que exerce o importante papel de mediador nesse processo. 

Para compreender essa dinâmica é crucial adentrar nos ambientes das pré-

escolas para, a partir dessa imersão, construir solidariamente um espaço que reflita 

a cultura, as vivências e as necessidades dos adultos e das crianças que nele 

habitam. 

A compreensão de que a organização dos espaços é um importante elemento 

do currículo remonta aos postulados de Friedrich Frobel e de Maria Montessori, em 

1837 e 1907, respectivamente. Esses dois estudiosos já afirmavam, exemplo, que 

um espaço pensado para crianças pequenas deveria contemplar o atendimento de 

suas necessidades e características, com certeza, muito diferentes das 

necessidades de crianças maiores e dos adultos. Entre as muitas questões por eles 

abordadas incluem-se os materiais apropriados a essa faixa etária, o mobiliário 

específico e, principalmente, os lugares para brincar e estar em contato com a 

natureza, com foco na construção da autonomia infantil. 

Quando nos propomos a refletir sobre o modo como se organizam os espaços 

na educação infantil é preciso entender, primeiramente, de que espaço estamos 

falando e de como as crianças interagem nesse espaço. Apesar de estarem 
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intimamente ligados é importante destacar o que se entende por ‘espaço’. Refere-se 

aos locais onde as atividades são realizadas e caracteriza-se pela presença de 

elementos como objetos, móveis, materiais didáticos e decoração. O termo 

‘ambiente’ por sua vez, diz respeito ao conjunto desse espaço físico e as relações 

que nele se estabelecem as quais envolvem os afetos e as relações interpessoais 

dos indivíduos envolvidos nesse processo, ou seja, adultos e crianças. (FORNEIRO, 

1998). 

Considerando a importância de criar possibilidade para aproximar as crianças 

ao meio ambiente e ao mesmo tempo buscando garantir-lhes o direito de ser brincar 

e de ser protagonista no planejamento e na organização de um espaço lúdico para 

explorar elementos da natureza. Silva (2018, p. 25), explica que: 

 
Protagonista é a pessoa que, em cena, assume o papel principal.  Falar em 
crianças protagonistas no processo educativo não significa conceder-lhes 
precocemente o poder absoluto de gerenciamento de suas vidas, mas 
concebê-las como sujeitos potentes e de direito na tomada de decisões, 
superando a ideia moderna de infância. 

 

Pretende-se que esse espaço possa ter uma cobertura leve para proteger do 

sol forte e dos chuviscos leves, mas sem piso e sem paredes laterais, de modo que 

as crianças possam, por exemplo, entrar e sair quando quiserem; sentir a brisa no 

rosto, olhar o vento balançando os galhos e as folhas, cheirar a terra molhada, 

escutar/imitar os pássaros cantar; ficar descalça; misturar terra e água; rir alto; 

colecionar pedras, tocar e sentir diferentes texturas, comparar/classificar formato das 

folhas, contar, sacudir, esfregar, picar e lambuzar-se. Tudo isso livre das restrições 

impostas pelos adultos. 

Enfim, um lugar para brincar de fazer comidinhas, inventar poções mágicas, 

poderosas ou venenosas, dependendo do jogo imaginado/inventado. Precisaremos 

de frascos de diferentes tamanhos, para armazenar todos os tipos de sementes, 

pedrinhas, água e terra; colheres de pau, grandes e pequenas; panelas velhas; 

peneiras, baldes, mangueiras, pás de jardim, carrinho de mão, funil, regadores. 

Uma cozinha de lama vai ao encontro do imaginário das crianças. Ao mesmo 

tempo em que convida a experimentar jogos de faz-de-conta envolvendo contextos 

de casinhas, lanchonetes ou restaurantes, também possibilita uma aproximação 

direta com os elementos da natureza onde a criança poderá construir aprendizagens 

e desenvolver-se integralmente. 
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O contexto da cozinha de lama faz que as crianças se envolvam numa 
incrível variedade de ações como: encher, deitar (derramar), esvaziar, 
transferir, misturar, mexer, agitar, fazer espuma, escavar, carregar, 
manipular, moldar, bater, amolecer, riscar, marcar, atirar, espalhar, borrifar, 
repartir, servir, alisar, selecionar, apanhar, colecionar, recolher, triturar, 
guarnecer, esmagar, moer, ralar, medir, acrescentar, ferver, peneirar, filtrar, 
separar, pipetar e decantar. (APEI, 2014, p. 19). 
 
 

Ao realizar essas experiências as crianças operam transformações físicas e 

mentais, pois “[...] a mistura facilmente se torna o café com açúcar, o bolo de 

aniversário, sopas e guisados, gelado de muitos sabores, cremes e maquilagem, 

bebidas mágicas e poções, feitiços e perfumes” (APEI, 2014, p. 19). 

Em 2014, a Associação de Professores de Educação da Infância (APEI) 

publicou uma brochura integrada à revista Cadernos de Educação de Infância, n° 

101, com o propósito de oferecer orientação para criação de uma cozinha de lama. 

Esse espaço lúdico é propício para misturar terra, água e toda uma variedade de 

outros materiais naturais e “tem um papel fundacional na infância pelas profundas e 

infinitas possibilidades de proporcionar bem-estar, desenvolvimento e 

aprendizagem” (APEI, 2014, p. 6).  Segundo esse material: 

 
Uma cozinha de lama inclui elementos da área interior da casa, que é 
enormemente enriquecida pelo fato especial de estar na rua. As cozinhas 
de lama funcionam bem durante todo o ano e devem ser vistas como um 
elemento central a disponibilizar continuamente no exterior. (APEI, 2014, p. 
6). 

 

A publicação oferece orientações importantes que devem ser consideradas 

desde a escolha do local, sua construção, uso e limpeza final. Essas orientações 

estão sistematizadas de forma sintética no quadro que segue: 

Quadro 1 - Sugestões da APEI (2024) para construção de cozinha de lama 

Aspectos a serem 
considerados 

 
Sugestões da APEI 

Local Preferencialmente que ofereça abastecimento amplo e acessível aos 
materiais naturais; 

Espaço É importante haver espaço para que várias crianças trabalhem lado a 
lado ou em colaboração. 
 

Paredes Superfícies verticais baixas em um ou dois lados, preferencialmente 
em madeira, para delimitar o espaço, ornar o ambiente parecido com 
cozinha ‘de verdade’ e perdurar utensílios domésticos; 

Entrada e saída É necessário que seja fácil de entrar, sair e interagir com qualquer 
outra coisa que aconteça no exterior. 

Fonte de água Não precisa estar no local, mas na proximidade, de modo que as 
crianças possam carregar recipientes com água ou estender uma 
mangueira; 
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Materiais naturais 
diversificados 

Cascalhos, pedras, britas, sementes, folhas armazenadas 
separadamente em recipientes diversos; 

Materiais de cozinha Panelas, frigideiras, bacias, colheres, micro-ondas (fora de uso), 
coadores, jarras, peneiras, escorredores, conchas, escumadeiras, 
raladores ... 

Superfície para trabalho Esse deve ser firme e na altura das crianças para que possam 
preparar as comidas de lama 

Estandes e armários Materiais em pequenas cestas ou pendurados de modo que as 
crianças possam visualizar facilmente e recolocar nos lugares após o 
uso. É desaconselhável o uso de uma “caixa cheia” com coisas 
misturadas; 

Higiene e segurança Garantir a não contaminação da terra através de fezes de gatos e 
cães; 
Ganchos para pendurar utensílios não podem ficar na altura dos 
olhos das crianças; 
Lavar as mãos com sabão depois das brincadeiras; 
Higienizar os utensílios com detergente de cozinha e mantê-los 
secos;  
Usar avental de plástico ou camiseta velha para, na medida do 
possível proteger a roupa, contudo é importante ter cuidado para não 
coibir as experiências das crianças com recomendações para não se 
sujarem. 

Fonte: Adaptado a partir da brochura integrada à revista Cadernos de Educação de Infância, n° 101, 
jan/abr, 2014. 

 

Como é possível ver na proposta apresentada no quadro 1, para organizar 

uma cozinha de lama não são necessários materiais exuberantes e caros (APEI, 

2014). Nesse processo de organização é recomendado a participação das crianças, 

sendo que ao adulto cabe viabilizar, “tornando a cozinha disponível (construindo 

com as crianças a partir das suas próprias especificações) e apoiando o jogo que 

emerge das crianças” (APEI, 2014, p. 21). 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

No capítulo 3, apresenta-se as escolhas metodológicas que envolveram o tipo 

de pesquisa, o locus, seus participantes e os modos de coleta e de análise dos 

dados.  

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa teve abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa, segundo 

Minayo (2007, p. 14), “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis”. Para produzir os dados, o pesquisador: 

 
Ao invés de utilizar instrumentos e procedimentos padronizados, a pesquisa 
qualitativa considera cada problema objeto de uma pesquisa específica para 
a qual são necessários instrumentos e procedimentos específicos. Tal 
postura requer, portanto, maior cuidado na descrição de todos os passos da 
pesquisa: a) delineamento, b) coleta de dados, c) transcrição e d) 
preparação dos mesmos para sua análise específica. (GUNTHER, 2006, p. 
204). 

 

A metodologia da investigação abarcou as pesquisas bibliográficas e 

pesquisa-ação, com participação de crianças. Sobre a pesquisa bibliográfica, 

entende-se que 

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web, sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 
estudou sobre o assunto. Existe, porém, pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências 
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual procura a 
resposta. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Toda investigação precisa ter uma orientação teórica consistente, no qual o 

pesquisador e os sujeitos da pesquisa estejam envolvidos de modo participativo e 

cooperativo. 

Os bons investigadores estão conscientes dos seus fundamentos teóricos, 
servindo-lhes para recolher e analisar os dados. A teoria ajuda à coerência 
dos dados e permite ao investigador ir para além de um amontoado pouco 
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sistemático e arbitrário de acontecimentos. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 
52). 

 

Nessa parte da pesquisa, discutimos a trajetória histórica da educação infantil, 

o significado do brincar, enfocando as experiências lúdicas vivenciadas pelas 

crianças com os elementos da natureza. 

A pesquisa-ação envolveu a participação das crianças no planejamento e 

organização de um espaço de brincadeira que privilegiou o contato das crianças 

com os elementos da natureza, foi dada atenção especial às orientações éticas 

referentes ao desenvolvimento de pesquisa com crianças. Segundo Catão (2012, p. 

189, grifos do autor), “essa metodologia “reconhece as crianças como “sujeitos de 

pesquisa” e não meros objetos de investigação, que “coisificam” o sujeito e suas 

relações”. Considera a importância de o pesquisador “estar-junto” das crianças, 

participando e conversando com elas, mas dando-lhe espaço para serem 

protagonista. 

 
Essa ideia de crianças protagonistas exige que adultos, pais e professores, 
conversem e revejam em alguns pontos os seus modos de educar crianças 
pequenas e, também, que se disponham a escutá-las nos assuntos que lhes 
dizem respeito. (SILVA, 2018, p. 28). 

  

De acordo com Marques (2013, p. 1), “Pesquisar é sempre um desafio! Mas 

quando se trata de pesquisar com crianças esse desafio se torna ainda maior”, pois 

os adultos têm o hábito de falar às crianças, mas ainda não construíram o costume 

de escutá-las. Também, Cruz (2008, p. 13), afirma que a escuta das crianças em 

uma pesquisa científica “[...] tem como pressupostos a crença de que elas têm o que 

dizer e o desejo de conhecer o ponto de vista delas”(sentido)?. (CRUZ, 2008, p. 13). 

Nesse estudo, assumimos o desafio de escutar as crianças naquilo que elas 

têm a dizer sobre sua relação com os elementos da natureza durante o 

planejamento, organização e nas brincadeiras na cozinha de lama, pois “desde o 

momento em que se elabora questões a uma criança, se está atribuindo à 

concepção de sua capacidade de fazer pensar, conhecer, atuar, explorar e modificar 

o que se encontra ao seu redor”. (SILVA, 2018a, p. 41). 
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3.2 LOCUS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na escola EMEB Pierina Santin Perret (fig. 01). A 

instituição está localizada no bairro? ......., próximo ao centro da cidade. Os 

moradores do bairro são famílias trabalhadoras, de classe média. A comunidade 

conta com posto de saúde, centro comunitário e ginásio de esportes. 

O prédio da escola é de alvenaria, com área de 776.75m² cercada por muros. 

Possuí atualmente 11 salas de aula, 01 biblioteca, 01 sala informatizada, 01sala de 

recursos multifuncionais, 01 sala do Projeto NOA, 01 cozinha, 06 banheiros (01 

masculino, 01 feminino na Educação Infantil, 01 feminino coletivo, 01 masculino 

coletivo, 01 para professores e 01 na sala dos especialistas, 03 salas de 

administração e especialistas, direção, secretaria e 02 depósitos. 

Figura 1 - Fachada principal da escola 

 

Fonte: Da pesquisadora 

 

Figura 2 - Parquinho da escola no pátio interno 

 

Fonte: Da pesquisadora 
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Atende crianças da educação infantil ao ensino fundamental II, totalizando 

297 alunos. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Participaram desse estudo um grupo de quinze crianças da escola EMEB 

Pierina Santin Perret. São crianças de quatro e cinco anos, matriculadas na turma 

de pré-escola, período matutino: 

Figura 3 - Participantes da Pesquisa 

Eduardo 

 

Érique 

 

Adrian 

 

João Paulo 

 
Bianca 

 

Nicolly 

 

Isabelli 

 

Valentina 

 

João Gabriel 

 

Yasmin 

 

Heloisa 

 

Caliane 

 

Allexia 

 

Kalika 

 

Estefani 

 

 

Fonte: Da pesquisadora 
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3.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética da 

Uniarp (CEP) conforme o parecer Número 3.569.469 de 2019. O consentimento das 

famílias foi declarado mediante assinatura do Termos de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) para menores de idade e mediante assinatura para uso de 

imagens. As crianças foram informadas sobre a pesquisa e seu assentimento de 

participação foi verbal. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Nem todos os caminhos foram previamente definidos ao iniciarmos essa 

pesquisa, pois consideramos como necessário manter aberto o canal de 

comunicação com as crianças para acolher as propostas que viriam por parte delas, 

das famílias, equipe pedagógica da escola e outras pessoas da comunidade ao 

longo da pesquisa. 

As atividades realizadas com as crianças foram documentadas de diferentes 

formas: caderno de campo, gravação em áudio, fotografias e vídeo, para posterior 

análise e categorização. A escolha pelo uso de imagens para produção dos dados 

leva em consideração os estudos de Bakhtin (2006), quando afirma que falar vai 

além da oralidade, pois engloba gestos, entonações, olhares, os ditos e os não-

ditos. 

 Os áudios e vídeos são ferramentas importantes para o pesquisador uma vez 

que permite que as cenas sejam revistas permitindo identificar detalhes que tenham 

passado despercebidos ao pesquisador durante a realização das atividades.  Silva 

(2018, p. 27), alerta que “Não basta ouvir as crianças. Os educadores, pais e 

professores, precisam considerar aquilo que elas dizem (SILVA, 2018, p. 27). Seus 

desenhos, olhares, risos, silêncios, gestos, expressões, choros etc., ao longo de 

suas interações com os elementos da natureza, tanto quanto o possível, foram 

dados para análise. As observações registradas e as transcrições das cenas de 

vídeo foram categorizadas e aproximadas do referencial teórico, inicialmente 

selecionado, para a produção das análises. A escuta das crianças se deu durante 
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todo o processo de planejamento e implantação da cozinha de lama, não se 

restringindo ao momento de planejamento inicial. 
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4 PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DA COZINHA DE LAMA - DADOS E 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ÀS CRIANÇAS E ESCUTA DOS DESEJOS E 

SUGESTÕES DELAS 

 

Para apresentação da proposta de construção de uma cozinha de lama, as 

crianças foram reunidas em círculo no pátio da escola e indagadas: Gostam de 

brincar no pátio? Quais brincadeiras costumam fazer?  Já fizeram brincadeiras com 

terra e água? Quando? Gostaram? O que acham de fazermos uma cozinha de 

lama? Quem gostaria de participar? Mostrar imagens de uma cozinha de lama feita 

por outras crianças, em outras escolas. 

 

Figura 4 - Crianças brincando no pátio 

 
Fonte: Da pesquisadora 

 

As crianças foram unânimes em afirmar que adoram brincar no pátio e 

ficaram curiosas em saber como seria a cozinha de lama. Elas também tinham 

muitas coisas para contar sobre as brincadeiras que gostam e costumam realizar e 

muitas perguntas para fazer. Isabelli foi logo dizendo que na sua casa havia uma 

casinha de boneca, mas que nela não tinha cozinha. Bianca, entusiasmada, 

compartilhou que adora brincar de comidinha com seu cachorro “PIRATA”. Eduardo 

planejou fazer brigadeiros para festejar o aniversário do Homem Aranha na cozinha 

de lama. Allexia anunciou que gosta muito de fazer a limpeza e que precisaria de 

vassoura, sabão e pano para limpar a cozinha. João Gabriel disse que traria um 

fogão. Kalika, então perguntou se iríamos fazer uma cozinha de verdade? João 
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Paulo avisou que chamaria seu pai para fazer a cozinha com tijolos. Yasmin 

perguntou se poderia trazer a mãe para conhecer a cozinha. Enrique avisou que 

seria o cozinheiro para os jogadores de futebol. Caliane planejou brincar de mamãe 

e de filhinha. 

O quadro 2 mostra as brincadeiras destacadas pelas crianças como sendo as 

preferidas.  

Quadro 2 - As brincadeiras preferidas no pátio 

Isabelli Dar comida para as bonecas 

Bianca  Fazer comidinhas 

Eduardo Fazer brigadeiros para o aniversário do Homem Aranha 

Maria Sofia Fazer comidinha 

Valentina Fazer bolo de chocolate 

Kálika Fazer pastel 

Heloísa  Fazer bolo de chocolate 

João Paulo Ajudar a fazer a cozinha 

João Gabriel Fazer fogãozinho 

Erique Ser cozinheiro de jogador de futebol. 

Allexia Brincar de limpeza 

Yasmin Gostaria de mostrar a cozinha para a mãe 

Kaliane Brincar de mamãe e filhinha 

Stefani Separar as sementes no potinho 
Fonte: Da pesquisadora 

 

Percebemos nas falas de Eduardo e Enrique que buscaram estratégias 

criativas para romper com os estereótipos de gênero para inserir-se na brincadeira 

de cozinha, tida como brincadeira de menina. 

Ao serem desafiadas a pesquisar no pátio da escola os elementos que 

poderiam ser usados para brincar de fazer “comidinhas”, as crianças identificaram os 

elementos relacionados no quadro 3.  

Quadro 3 - O que as crianças encontraram no parque 

Isabelli, Stefani,Heloísa, Eduardo e Erique Pedras 

João Paulo Folhas 

João Gabriel, Allexia e Kaliane Grama 

Allexia, Maria Sofia, Kálika e Erique Galhos 

Yasmin Terra 
Fonte: Da pesquisadora 

 

Observa-se que existe, no pátio da escola, uma variedade limitada de 

elementos da natureza à disposição das crianças. Nossa intenção ao propor o 

projeto foi ampliar as experiências das crianças com o meio ambiente. 
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Tiriba (2018) explica que para alcançarmos uma educação comprometida 

com a saúde das crianças e do planeta, será preciso religar os seres humanos à 

natureza e dizer não ao consumismo e ao desperdício. 

 Contudo, esse nem sempre é um processo fácil para algumas crianças que 

já experimentaram restrições com relação ao contato com a natureza. Duas crianças 

pesquisadas expressaram certo receio em sujar-se. Valentina e Bianca afirmaram 

que “se sujar a roupa a mãe fica braba”. Com relação a esse receio das crianças 

Tiriba (2018) argumenta que sujar-se faz parte da brincadeira. Segundo ela, “o 

distanciamento da natureza relaciona-se com a identificação dos elementos do 

mundo natural com a sujeira, a desorganização, a doença, o perigo”. (2018, p.145). 

A autora defende a ideia de desemparedamento das crianças. 

  

 

4.2 O QUE TEMOS? 

   

A turma foi convidada a iniciar a coleta de materiais para darmos início ao 

projeto da cozinha de lama. Organizamos um passeio pelo pátio e no entorno da 

escola em busca de materiais. Usamos pequenos sacos para armazenar os 

elementos encontrados na natureza: pedrinhas, galhos, folhas, sementes, etc. que 

íamos encontrando pelo caminho. As crianças catavam pelo chão tudo o que lhes 

parecia interessante, examinavam e mostravam umas para as outras. 

 Tiriba (2018) instiga a olhar para os espaços da educação infantil e seu 

entorno para identificar o que existe ali: árvores, terra, areia, céu, animais, plantas. 

Como as escolas se relacionam com isso que existe na natureza para além dos 

humanos?  

 A figura 5 mostra as crianças coletando materiais para a cozinha de lama. 
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Figura 5 - Crianças fazendo coleta de materiais 

 
Fonte: Da pesquisadora 

            

 Colocar as crianças em contato direto com os elementos da natureza significa 

conectá-las com a essência da vida. Elas têm empatia e necessidade de estar com o 

meio ambiente que as cerca: plantas, animais, pedras, barro, terra, água, ar e vento. 

As crianças se sentem parte deste todo e vivem uma relação de interdependência. 

Ao retornarmos à sala de aula, as crianças mostraram aquilo que coletaram e, 

juntas, inventaram critérios de classificação dos materiais. O grupo foi desafiado a 

continuar a coleta de materiais em suas casas e na vizinhança. 

Como vamos armazenar o material? Envolver as crianças na coleta de 

recipientes para armazenamento: potes de plástico, podendo inclusive serem 

produzidos a partir de garrafas plásticas. A cada dia as crianças eram estimuladas a 

mostrar os materiais coletados em casa e trazidos para a escola. 

 

 

4.3 O QUE IREMOS PRECISAR?  

 

Construímos, com as crianças, uma lista ‘desenhada’ de utensílios de cozinha 

que iríamos precisar: forno micro-ondas (estragado), panelas (velhas), formas, 

colheres, peneiras, funil, facas (sem ponta e com pouco fio), formas de gelo, 

medidores, raladores, espremedores, bacias de plástico de diversos tamanhos, 

mangueira para puxar água, regadores, peneiras, balde... 
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Essa lista era retomada sempre que as crianças lembrassem de algo mais 

que precisariam. 

 

 

4.4 VISITA À ESCOLA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO BÁSICA RODOLFO NICKEL  

 

Organizamos um passeio para conhecer a escola do campo EMEB Rodolfo 

Nickel, na comunidade Hermínio Gonçalves, com o propósito de proporcionar o 

contato das crianças com um ambiente mais rico em variedade de elementos da 

natureza, ou seja, para além daqueles elementos que elas têm à disposição no 

espaço da escola onde estudam. Ao se deparem com o ambiente do campo, as 

crianças fizeram muitas perguntas, tais como: 

 

Yasmin: Por que a vaca andava perto da escola? 

Isabelli: Aqui também tem ovelha, ou só vaca? 

Douglas Davi: Com que as crianças mais gostam de brincar? 

Valentina: Onde as pessoas compram comida? Aqui não tem mercado! 

Maria Sofia: Por que tem cemitério perto da escola? 

Érique: Gostei do açude. Será que tem cobra? 

Eduardo: Dá para pescar no rio? 

Heloisa: Aqui tem lanche? 

Allexia: Podemos brincar na árvore? 

 

Vimos que as crianças, por estarem mais acostumadas com o ambiente da 

cidade, se surpreenderam com o modo de vida do campo e se mostraram curiosas 

em ter contato mais direito com açude, árvores e animais. Tiriba (2018) explica que 

do ponto de vista da construção do conhecimento científico, esse convívio, muitas 

vezes, não interessa e é negligenciado. Entendemos que 

 
Há necessidade de resgatar uma infância com alma, com essência, com 
significado, aquela na qual as pequenas e simples atitudes, momentos, 
gestos, sabores, brinquedos, cantos, histórias, pinturas, produções, toques 
e olhares sejam significativos, valorizados. (FRIEDMANN, 2014, p. 17). 
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    Infância e natureza estão interligadas. O contato da criança com a natureza é 

algo restaurador, pois proporciona o equilíbrio como um todo. Daí a importância de 

oportunizar o brincar ao ar livre.  

     

Figura 6 - Exploração do pátio da escola do campo 

 
Fonte: Da pesquisadora 

 
 

          Pouco adianta ensinar sobre a natureza com palavras e não sair de dentro da 

sala de aula. As crianças aprendem muito mais através de vivências, tais como um 

passeio na mata, na praça ou jardim; observando, tocando e cheirando as árvores, 

as plantas, a terra e a água. Contudo,  

 

Nas escolas, as crianças são mantidas predominantemente emparedadas porque 
a proximidade da natureza ameaça uma visão de mundo que sustenta na ideia de 
divórcio entre seres humanos e natureza. É essa ideia que está na origem, é 
pressuposto e dá suporte à lógica capitalística, produtivista. (TIRIBA,2018.p.151). 
 

           Existem muitas possibilidades de mostrar às crianças que é possível construir 

outras relações com o meio ambiente, a exemplo daquilo que professores e alunos 

da escola Rodolfo Nickel estão fazendo.  

Ao retornarem para a escola, as crianças foram convidadas a colocarem suas 

ideias no papel através de desenhos, usando folha de papel e giz de cera.  
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4.5 A AUTORIZAÇÃO 

 

Planejar e realizar com as crianças uma reunião com a direção da escola e 

representante da SME para apresentar a proposta de construção da cozinha de 

lama e solicitar autorização para iniciar. A apresentação abarcou uma composição 

de imagens de cozinhas de lama, desenhos feitos pelas crianças e registro das suas 

falas. Nesse momento também foi escolhido o local para montar a cozinha de lama, 

com a autorização da gestora escolar. 

 

4.6 EM BUSCA DE PARCEIROS: FAMÍLIAS, DEMAIS TURMAS DA ESCOLA E 

EMPRESÁRIOS LOCAIS  

 

As crianças elaboraram com a pesquisadora um bilhete informando às 

famílias sobre o projeto. Essas foram convidadas para uma breve reunião no final da 

tarde para que pudessem conhecer mais detalhes da proposta e informar de que 

modo poderiam colaborar: coletando elementos da natureza, arrecadando utensílios 

de cozinha, auxiliando na construção e organização do espaço. As famílias 

participantes aderiram à ideia e se manifestaram positivamente no sentido de 

colaborar na implementação do espaço. Comentaram que seus filhos estavam 

bastante entusiasmados com o projeto e “– não falam de outra coisa em casa”. 

Nesse momento as famílias apresentaram algumas ideias e indicaram nomes de 

comerciantes e pequenos empresários da comunidade que poderiam colaborar com 

donativos de materiais. 

Entendemos como necessário, pensar esse espaço num diálogo com as 

crianças, com suas famílias, empresários da comunidade, gestores da escola e da 

rede municipal, construindo uma parceria educativa.  

Depois da reunião, começaram a chegar as primeiras panelas, colheres de 

pau, formas de bolo, etc., trazidas pelas crianças e/ou entregues à professora 

diretamente pelas mães.   Á medida em que os materiais iam chegando as crianças 

não paravam de perguntar: “- quando a cozinha vai ficar pronta?” “ - quando vamos 

brincar com a lama?”, “– a gente vai ficar bastante tempo no pátio?”.  
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        A rotina em muitas instituições onde as crianças vivem sua infância pouco 

contemplam as necessidades e os desejos delas em se movimentar livremente nos 

pátios.  

 Para mudar essa realidade, contatamos alguns empresários e agendamos um 

momento para apresentação do projeto, depois disso, solicitamos ajuda através da 

doação de materiais de construção.  

 
 
 

4.6 EM BUSCA DE OUTROS PARCEIROS 

 

Uma equipe constituída pela pesquisadora, representante das famílias e 

crianças da turma fizeram contato com empresários e comerciantes da cidade para 

solicitar donativos de materiais de construção (madeiras, pregos, ganchos, etc.) e 

utensílios de cozinha. 

O projeto foi apresentado e contou com o apoio das empresas, Favarin 

Pedras e Areia, Gabani Móveis e Locatelli, todas localizadas no entorno da escola.  

No contexto de uma sociedade, onde perdura a ordem capitalista e, em que o 

sentido principal do trabalho humano é a acumulação de bens materiais, Tiriba 

(2018) destaca a importância de ensinar às crianças desde a educação infantil sobre 

o amor entre os humanos e sobre o respeito à biodiversidade e à sustentabilidade. 

Assim, considerando a importância da escola na vida das crianças, Tiriba 

(2018) chama atenção para a necessidade de construção de uma nova sociedade 

planetária e nos desafia a perguntarmos sobre o sentido e compromissos 

fundamentais do trabalho pedagógico com nossas crianças. 

 

4.7 MOBILIZAÇÃO DAS DEMAIS TURMAS DA ESCOLA PARA COLETAS/DOAÇÃO 

DE MATERIAIS NATURAIS 

 

As crianças visitaram as demais turmas de educação infantil e anos iniciais da 

escola divulgando oralmente o projeto e convidando-as a participar. Também 

entregaram a todas as crianças um bilhete para ser entregue aos seus familiares 

informando sobre o projeto e sobre os modos como poderiam contribuir enviando 

materiais como: pinhas, sementes, frascos de diferentes tamanhos para 

armazenamento de materiais e utensílios de cozinha. 
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A direção da escola acompanhou as crianças nesse momento de divulgação, 

deixando clara a mensagem de que estavam sendo apoiadas pela equipe gestora. 

 

Figura 7 - Divulgação do projeto 

 

Fonte: Da pesquisadora 

 

Percebemos que também os professores e crianças das demais turmas 

interessaram–se em participar. Algumas crianças perguntavam se também poderiam 

brincar na cozinha de lama ou o espaço seria somente para os ‘pequenos’. Foram 

informadas de que tanto poderiam brincar como ajudar a organizar. Assim, a turma 

idealizadora do projeto foi conquistando mais e mais parceiros.  

O desafio de educar na perspectiva da sustentabilidade proposta por Tiriba 

(2018) requer que as crianças participem ativamente em ações lúdicas em defesa do 

meio ambiente. A figura 7 mostra um dos momentos de divulgação do projeto. 

 

       

4.8 MÃOS À OBRA – A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS 

 

 
         Todas as famílias das crianças foram convidadas a participar do trabalho de 

construção da cozinha. Iniciamos nossos trabalhos no final do mês de maio, sendo 

que essa empreitada se estendeu por mais quatro sábados. Alguns pais, que não 

podiam vir aos sábados, se dispuseram a colaborar em dias de semana, quando 

vinham buscar seus filhos na escola ao término das aulas. Todos os envolvidos se 
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mostraram empenhados em nos ajudar; trazendo ferramentas, doando materiais, 

buscando pessoas qualificadas para a mão de obra. Foram dias de muito esforço e 

empenho para a realização do projeto. Esses foram momentos de aproximação 

entre pais e professores e, também, de construção de laços de amizade das famílias 

entre elas. Esses momentos eram acompanhados com muita alegria pelas crianças. 

Tiriba (2018) considera que a felicidade não é uma mercadoria! Ela pode estar nas 

rodas de conversa, na contação de histórias, no plantio de uma flor; em práticas que 

afirmam a criatividade e o fazer conjunto, em atividades que estão voltadas para o 

cuidado do meio ambiente, por isso alegram os corações, alimentam sonhos, 

desencadeiam utopias. 

As figuras 8, 9 e 10 mostram momentos de integração da comunidade na 

construção da cozinha de lama. 

Figura 8 - Fase inicial da construção da Cozinha de Lama 

 

Fonte: Da pesquisadora 

Figura 9 - Participação das famílias na construção da Cozinha de Lama 

 
Fonte: Da pesquisadora 
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Figura 10 - Visão parcial da cozinha 

 

Fonte: Da pesquisadora 

 

É preciso que pais e professores trabalhem juntos na “intenção de educar 

crianças para que sejam cidadãs planetárias-responsáveis por relações equilibradas 

entre cultura e natureza (TIRIBA, 2018, p.280). 

 

 
4.9 A INAUGURAÇÃO DA COZINHA DE LAMA 

 

A inauguração da cozinha de lama foi na manhã do dia 02 de agosto de 2019.  

O dia estava ventoso e muito frio, inviabilizando a brincadeira com lama, apesar 

disso, optamos por não transferir a data, mas alterar a proposta de atividade. 

Explicamos às crianças que para evitar possíveis resfriados, iríamos fazer 

comidinhas somente com ingredientes secos. Elas lamentaram, mas acabaram por 

entender, sendo que ficou combinado que assim que a temperatura subisse, 

poderiam passar bastante tempo no pátio, brincando com lama.  

Para esse momento foram convidados os representantes da SME, os 

representantes de empresas parceiras, familiares das crianças equipe diretiva da 

escola.  



43 

 

Ao iniciar a manhã as crianças organizaram o espaço para receber os 

convidados. Estiveram presentes diversas famílias, professores, alunos da escola, 

equipe diretiva da escola, Secretária de Educação e as diretoras da Educação 

infantil da SME. 

Foi organizado, na área coberta da escola, uma exposição com fotos dos 

diferentes momentos de construção e organização da cozinha.  

Para dar início, a professora/pesquisadora apresentou o projeto aos 

convidados e agradeceu aos colaboradores (Fig.11).  

 

Figura 11 - Momento de inauguração 

 

Fonte: Circe Mara Marques 

 

 Na sequência as crianças relataram o que haviam feito durante todo o 

processo de planejamento e construção e convidaram os presentes para conhecer o 

local. Os convidados foram conduzidos pelas próprias crianças até o pátio da escola, 

onde fica a cozinha (Figura 12). 

Chegando ao local, elas correram para preparar suas misturas (Fig. 13, 14, 15 

e 16) e, logo já estavam servindo ‘comidinhas de terra’ aos convidados (Fig. 17). 

Despois da solenidade inicial, o espaço foi disponibilizado para visitação e 

brincadeiras às demais turmas da escola. Foi um momento gratificante que 

contribuiu para os modos de relação entre adultos e crianças, e estes, precisam 
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estar pautados em uma ética que seja necessariamente uma ética de conscientizar, 

contribuir e uma ética da alegria: só a alegria nos aproxima da ação. Explica (2018) 

Tiriba. O ambiente não é paisagem, não é cenário. Nessa concepção, a natureza 

precisa ser entendida como o que nos antecede e de nós, independe, ela é mais que 

fonte de recursos, ela é fonte de vida.  

Figura 12 - As crianças conduzindo os convidados até o local da cozinha 

 

Fonte: Circe Mara Marques 

          

Figura 13: Crianças preparando as comidas 

 

Fonte: Circe Mara Marques 
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Figura 13 - Crianças misturando os ingredientes 

  

Fonte: Circe Mara Marques 

 

Figura 14 - Crianças medindo os ingredientes 

 

Fonte: Circe Mara Marques 
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Figura 15 - Crianças batendo os ingredientes 

       

Fonte: Circe Mara Marques 

 

Figura 16 - Crianças servindo as comidinhas 

 

Fonte: Circe Mara Marques 
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Em função do vento e do frio as crianças permaneceram por cerca de 

sessenta minutos brincado e servindo comidinhas. Despediram-se dos convidados, 

agradeceram a presença e retornaram à sala de aula. Ao fazerem a avaliação da 

inauguração, elas estavam visivelmente entusiasmadas com a presença de ‘tantos’ 

convidados’ e queriam saber se amanhã poderiam brincar novamente na cozinha. 

Ao serem informadas que poderiam fazer isso ‘todos’ os dias, caso quisessem, elas 

comemoram com palmas e gritos de alegria, dizendo: “- Eba, a cozinha de lama 

nunca vai acabar!”. Por fim, também queriam saber se poderiam trazer suas famílias 

novamente.  

Na semana seguinte a temperatura subiu e foi possível cumprir com o que 

havia sido combinado com as crianças: brincar com lama. Na segunda-feira da 

semana seguinte, a temperatura estava agradável e as crianças chegaram à escola 

dizendo que o dia estava quente e perguntando se daria para fazer e brincar com 

lama. Ao receberem o ‘sim’ com resposta, houve muita gritaria na sala e elas já 

correram para a porta. 

Observamos o quanto elas brincaram colaborativamente, emprestando, umas 

às outras, as panelas, as formas, as colheres. Conversavam sobre suas comidas 

preferidas, sobre as comidas que suas mães fazem e sobre aquilo que elas mesmas 

estavam preparando (Fig. 18 e 19). Quando alguém colocava muita água na massa, 

elas riam e diziam: “- fez meleca” (Fig. 20). Mediam e comparavam as quantidades 

de água, de terra, de sementes etc. Misturavam, amassavam e modelavam muitos 

docinhos, pasteis, bolos de chocolate, sorvetes e pudins. Comparavam os 

tamanhos, contavam e recontavam para saber quem havia preparado mais, ou 

menos quantidade de docinhos (Fig. 21). Ruim mesmo era somente o momento de 

parar de brincar: “- Ah, já? Deixa ficar só mais um pouquinho?”. Contudo, a hora de 

arrumar e limpar, também era momento de folia. Água, pano e sabão, para ficar tudo 

bem limpinho. 

As crianças da turma da Pré-escola, têm muito prazer em dizer a quem quer 

que encontrem: “- Sabe a cozinha de lama? Fomos nós que fizemos! 
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Figura 17 - Misturando e batendo o bolo de lama 

 
Fonte: Da pesquisadora 

 
Figura 18 - Dividindo a massa nas forminha 

   
Fonte: Da pesquisadora 

 
Figura 19 - Quando a massa dá errado 

 

Fonte: Da pesquisadora 
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Figura 20 - Contando e recontando os docinhos 

 

Fonte: Da pesquisadora 

 

      As brincadeiras na cozinha de lama, além do prazer que proporcionaram às 

crianças, também oportunizaram um novo entendimento de mundo, ajudando a 

romper com a separação entre os seres humanos e natureza. Esse espaço de 

brincadeira pode ajudar as instituições de Educação Infantil a materializarem, em 

seu cotidiano, a aproximação entre as crianças e o mundo natural.  



50 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         

Muitas escolas de educação infantil oferecem às crianças espaços físicos 

reduzidos com parcos recursos naturais e não possuem condições econômicas para 

mudar esse contexto. Além disso, é comum que as crianças, em casa e na escola, 

sofram restrições com relação a suas brincadeiras com terra, água e barro. Na 

escola onde essa pesquisa foi realizada, as condições não eram muito diferentes, 

contudo, a equipe gestora se mostrava sensível aos direitos das crianças e aberta a 

trilhar outros caminhos.  

A questão principal da pesquisa consistiu em saber de que modo as crianças 

da educação infantil brincam e interagem com os elementos da natureza. O estudo 

teve como objetivo implementar um espaço de brincadeira com elementos da 

natureza, no pátio de uma escola pública de educação infantil, localizada em 

Caçador-SC. 

A implantação de uma cozinha de lama na escola de educação infantil 

garante o direito da criança brincar e interagir com os elementos da natureza. Foi um 

estudo gestado nas conversas de orientação entre a mestranda/professora de 

educação infantil e a orientadora da escola, durante a realização do curso de 

Mestrado Profissional em Educação Básica, na Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe. 

O estudo embrenhou-se no desafio de realizar pesquisa ‘com’ crianças e foi 

protagonizado por um grupo de quinze alunos de 4-5 anos, envolvendo a 

comunidade local: professores, gestores da escola, equipe da SME, família e 

empresários. As falas iniciais das crianças mostravam que elas gostavam de brincar 

com terra e água. Algumas delas, no entanto, demostravam receio em sujar-se, 

considerando as diversas situações em que foram repreendidas (e até mesmo 

castigadas), em casa e na escola, por ‘sujarem’ seu corpo, sua roupa e o espaço. 

Outras, ousaram confessar os momentos em que ousaram ultrapassar a fronteira 

entre o ‘limpo’ e o ‘sujo’ em suas brincadeiras, como por exemplo: “- eu brinco, mas, 

é escondido!” 

Protagonizar o planejamento e a implantação de um espaço que convida a 

manipular, misturar, cheirar, amassar, picar, peneirar, etc. diferentes elementos da 

natureza, contando com o apoio e a participação de seus pais e professores, 
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permitiu que elas se sentissem, não somente autorizadas, mas incentivadas a viver 

tais experiências.   

O processo de implementação envolveu a participação ativa das crianças na 

projeção do espaço, na escolha do local, na listagem de recursos necessários, na 

busca de parcerias, na coleta de materiais naturais, na projeção e na construção do 

mobiliário, na coleta de utensílios domésticos junto à comunidade e na decoração da 

cozinha de lama. As experiências criativas vividas por elas em um contexto de 

imaginação, quando produziam seus bolos, docinhos e outras ‘comidinhas’ mostrava 

o quanto aprendiam, (experimentando) umas com as outras. Também mostrava o 

modo como buscavam colaborativamente alternativas para resolver situações 

inusitadas, como por exemplo, quando uma delas reclamava “- Você colocou muita 

água, assim não dá prá fazer bolinha (docinho). Enquanto a outra criança respondia: 

“- Bota mais terra prá meleca ficar mais dura!”.  

Contudo, essa relação com a terra e a lama não se deu igualmente com todas 

as crianças. Há de se considerar que algumas delas precisaram de certo tempo para 

experimentar com o dedo (e depois a mão), enquanto outras ‘lambuzavam’ e ‘se 

labuzavam’ sem qualquer tipo de restrição. Nesses momentos elas estavam nos 

mostrando que não existe uma infância universal, assim como não existe um único 

modo delas se relacionarem com os elementos da natureza.  

O envolvimento de professores e famílias na construção desse espaço foi 

potente para destruir a ideia de que elementos da natureza seriam ‘sujeiras’ das 

quais os adultos protegem as crianças. Ao contrário, é um direito delas, que deve 

ser garantido por seus pais e professores.  

Terra, água e outros elementos da natureza são materiais altamente 

pedagógicos e precisam existir em abundância na vida das crianças, sendo 

responsabilidade dos adultos criar condições para isso. Ao produzirem as ‘melecas’, 

elas também produziam muita imaginação, conhecimento e, especialmente, amor 

pelos elementos na natureza. O resultado mostrou que a relação de amor e respeito 

da criança com a natureza é atravessada, tanto pelas experiências lúdicas com a 

terra e a água, como pela cumplicidade dos adultos, pais e professores, como 

mediadores positivos nessa relação. 

Existe uma relação entre a depredação do meio ambiente e o afastamento 

das crianças dos elementos da natureza, como nos mostra Tiriba (2018). Retomar a 
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relação dos seres humanos com o meio ambiente requer que se comece 

alimentando ludicamente a relação das crianças com a terra, a água e outros 

elementos da natureza, não somente porque elas precisam, mas porque é direito 

deles. 

Para que esse direito se concretize, entendemos como prioridade, 

investimentos na ecoformação continuada de professores (SILVA; SIMÃO; 

ZWIEREWICZ, 2019), ou seja, na preparação de professores para potencializar a 

relação das crianças com o meio ambiente. 

Esperamos que esse estudo possa contribuir para inspirar outras iniciativas 

concretas para revigorar a relação criança-natureza. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Menores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP) é 

um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres 

humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das 

pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: Implantação de uma cozinha de lama na escola de educação 
infantil: Brincando com elementos da natureza 

Área do Conhecimento: Ciências Humanas 

Curso: Mestrado Profissional em Educação Básica 

Número de participantes no centro: 5 Número total de participantes: 15 

Patrocinador da pesquisa: sem patrocínio 

Instituição onde será realizado: EMEB Pierina Santin Perret 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Ana Paula Pires; Dra. Circe Mara Marques 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 
estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas 
se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 
2. Identificação do Participante da Pesquisa e do Responsável 

Nome do menor:  Data de nascimento: 
Nome do responsável: Data de Nascimento: 
Endereço: 
Telefone: E-mail: 

 
3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: 
Profissão: N. do Registro no Conselho: 
Endereço: 
Telefone:  E-mail: 

 
Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como 
voluntário(a) no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável 
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sobre a minha decisão em autorizar a sua participação e estou ciente que: 
1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 
 - Objetivo Geral: Implementar um espaço de brincadeira com elementos da 

natureza - cozinha de lama, para aproximar as crianças da educação infantil do 

contato direto com a terra, água, plantas, sementes, etc. 

- Objetivos Específicos: 

 Conhecer a trajetória histórica da educação infantil; 

 Discutir a importância do brincar com os elementos da natureza; 

 Implementar com as crianças da educação infantil um espaço de interação e 

brincadeira com os elementos da natureza- cozinha de lama. 

 

2. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) neste projeto 
tem como objetivo interagir ludicamente com os elementos da natureza; 

 

O procedimento para coleta de dados: As atividades realizadas com as crianças 

serão documentadas de diferentes formas: caderno de campo, gravação em áudio, 

fotografias e vídeo, para posterior análise e categorização. A escolha pelo uso de 

imagens para produção dos dados leva em consideração os estudos de Bakhtin 

(2006), quando afirma que, falar vai além da oralidade, pois engloba gestos, 

entonações, olhares, os ditos e os não-ditos. 

 Os áudios e vídeos são ferramentas importantes para o pesquisador, uma 

vez que permite que as cenas sejam revistas permitindo identificar detalhes  que 

tenham passado despercebidos ao pesquisador durante a realização das 

atividades.  Aquilo que as crianças forem mostrando, através de suas falas, 

desenhos, olhares, risos, silêncios, gestos, expressões, choros etc, ao logo de suas 

interações com os elementos da natureza, tanto quanto o possível, serão dados 

para análise. As observações registradas e, transcrições das cenas de vídeo serão 

categorizadas e aproximadas do referencial teórico inicialmente selecionado, para 

a produção das análises. À escuta das crianças se dará durante todo o processo 

de planejamento e implantação da casa de lama, não se restringindo ao momento 

de planejamento inicial, uma vez que, certamente, muitas ideias irão surgindo ao 

longo do percurso. 

 
3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
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Este estudo poderá contribuir para preservação do meio ambiente, a partir de uma 
aproximação respeitosa e amorosa das crianças com os elementos da natureza. 
 
 
4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) para o(s) participante(s) as 

pesquisa é (são): Existe o risco de alguma criança não gostar de tocar na lama 
e chorar. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados em função dos 
desconfortos e riscos previsíveis. Em caso de desconforto a criança será 
tranquilizada e encaminhada para outro espaço 

 

 
6. A participação de meu filho (ou do menor sob minha guarda) é isenta de despesas e 

ele tem direito à assistência, tratamento e indenização por eventuais danos, efeitos 

colaterais e reações adversas) decorrentes de minha participação na presente 
pesquisa.  

 
7. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração de meu filho (ou do 

menor sob minha guarda) nesta pesquisa, no momento em que desejar, sem 
necessidade de qualquer explicação. 

 
8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem-estar físico de meu filho 

(ou do menor sob minha guarda). Não virá interferir no atendimento, na assistência, no 
tratamento médico, etc.  

 
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não 
sejam mencionados; 

 
10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, número 800, - Centro, telefone (049) 
3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos 
sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial(is) e 

final(is) desta pesquisa. 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas 
por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias 
de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______. 
 

  
_________________________________ 

 Responsável pelo(a) Participante da pesquisa 

 

_________________________________ 
Pesquisador Responsável pelo Projeto 
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Testemunha: 

 

______________________________  

Nome: 
 
 

 

 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 

responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá RUBRICAR 

todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua 

assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável deverá proceder 

da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página 

do referido termo. 
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ANEXO II 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 

Eu, Ana Paula de Lima Pires CPF 046973289-06, RG-4696931, depois de conhecer 

e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Ana Paula de Lima Pires  

e Circe Mara Marques do projeto de pesquisa intitulado “Educação Infantil e 

Natureza: Brincar e Aprender na escola” a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto na Resolução do CNS nº 466/12 Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990. 

 

__________________, ___ de ______ de 20___ 

 

  ______________________________ 

  Pesquisador responsável pelo projeto 

 

_______________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

_______________________________ 

Responsável legal (Caso o sujeito seja menor de idade) 


