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Falta de espaços públicos
Como em outras áreas, na questão do direito ao brincar saímos 

de uma realidade arcaica diretamente para a pós-modernidade, 

sem garantir esse direito básico. Ou seja, se há poucas décadas 

a infância era cruelmente usurpada pelo trabalho precoce, hoje é 

ameaçada pelos artefatos eletrônicos.

O brincar também está ameaçado pela redução dos espaços pú-

blicos destinados às crianças. Às vezes, acreditamos que a ques-

tão está resolvida com os mal ajeitados playgrounds dos condo-

mínios. A falta de espaços para brincar afeta crianças de todas 

as classes sociais.

Não se trata de saudosismos, mas em nossas cidades a rua tem 

deixado de ser o lugar do brincar, em virtude de todos os perigos e 

riscos diários, que vão dos acidentes de trânsito às outras formas 

de violência urbana. É fundamental pensar em políticas públicas 

voltadas para as crianças, cobrando das esferas governamentais 

praças, parques e outros espaços para as crianças brincarem. 
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Por uma infância digna:  
o direito ao brincar Um direito negligenciado

Os textos nos ajudam a perceber o quanto as brincadeiras são 

fundamentais para o desenvolvimento intelectual, afetivo e so-

cial da criança. A importância do brincar ainda causa estranha-

mento para grande parte da sociedade. Tanto que o desrespeito 

a esse direito não provoca tanta comoção e denúncias como a 

violação de outros direitos.

Algumas ameaças à infância, como o amadurecimento precoce, a 

exposição aos meios de comunicação, o consumo exacerbado e a 

violência contra a criança, são mais reconhecidas e combatidas. 

Vale lembrar que essas questões costumam estar relacionadas 

entre si, inclusive com a impossibilidade de brincar. 

A falta de visibilidade desse fenômeno – a limitação ou a com-

pleta negação do direito ao brincar – pode ser atribuída a dois 

fatores principais. O primeiro é que a atividade de brincar é rele-

gada a um plano secundário na vida das famílias. O segundo fator 

é a noção, bastante difundida, de que a “criança sempre brinca”, 

não sendo necessário preocupar-se com isso. Ocorre que, a cada 

dia, as crianças brincam menos e com menor qualidade, apesar 

da imensa quantidade de brinquedos disponíveis a boa parte de 

nossas crianças. 

Esta publicação apresenta o brincar como um direito inalienável da criança. As próximas páginas mostram de forma 

resumida o surgimento e o crescimento do movimento pelo brincar, que se traduz nas Semanas Mundiais do Brincar. 

Esses eventos ocorrem no Brasil e em vários outros países, proporcionando espaços e oportunidades para as crian-

ças brincarem livremente.

As iniciativas dos núcleos e parceiros da Aliança pela Infância, no entanto, buscam principalmente chamar a aten-

ção da sociedade para a importância do brincar, independentemente de idade, situação social ou financeira da 

criança. Uma Semana Mundial do Brincar é necessária para que pais, educadores, lideranças sociais e gestores 

públicos percebam o quanto este direito vem sendo negligenciado no mundo contemporâneo.

Para aprofundar o tema, apresentamos alguns artigos que trazem a reflexão sobre a infância e a importância de 

uma mobilização em torno dos seus direitos. Veremos textos que apresentam a importância do brincar e a cultura da 

infância, o papel das redes e dos movimentos, a relação entre o brincar e os elementos da natureza, a importância 

do brincar livre e o papel das mobilizações sociais. 
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Brincar e educação
Destacamos outra ameaça ao direito de brincar: o descaso do sis-

tema de educação com as brincadeiras na escola. Na visão domi-

nante do nosso processo educacional, parece que a criança deixa 

de ser criança quando ingressa no Ensino Fundamental. A partir 

desse momento, exige-se que ela fique o tempo todo sentada 

em sua carteira, prestando atenção em uma aula, muitas vezes, 

maçante. O tempo do brincar é restrito ao horário do intervalo ou 

do recreio, que, em muitas escolas, vem sendo diminuído de 30 

para apenas 15 minutos.

Felizmente, apesar das diversidades, dos baixos salários e das 

más condições de trabalho, milhares de professores – e também 

de escolas – buscam heroicamente inovar seus processos peda-

gógicos, incluindo brincadeiras no cotidiano das crianças.

Olhar integral sobre a criança
A Aliança pela Infância é um movimento articulado por uma rede 

que procura sensibilizar a sociedade para a essência do que é ser 

criança. As ações da Aliança são diversas, mas um de seus en-

foques é lançar luz sobre a importância de se preservar o tempo 

da infância. 

Com o objetivo de construir noções de paz, a Aliança realiza, por 

exemplo, feiras de troca de brinquedos, como uma forma de va-

lorizar a essência da infância em detrimento do consumismo, que 

gera tantos conflitos. Além disso, a rede atua nos movimentos de 

combate à violência contra a criança, em todas as suas formas. 

No contexto do direito ao brincar está a preocupação com o tra-

balho infantil, que ainda impede milhares de crianças de terem 

sua infância, substituída por atividades ilegais, muitas vezes in-

salubres, exaustivas e arriscadas.

Outra atuação da Aliança pela Infância está no direito à saú-

de. Nesse campo, a rede participa do movimento pelo parto hu-

manizado e da Campanha Nacional pelo Aleitamento Materno, 

desenvolvendo ações e disseminando informações a respeito do 

assunto. A Aliança também desenvolve incidência para que as 

políticas públicas, de fato, sejam voltadas para ações integrais 

de atendimento à criança.

Direito a ser criança
Na área da Educação, a Aliança pela Infância participa de ações 

que garantam às crianças seu direito a um ensino de qualidade. A 

Educação Infantil atualmente é entendida como o atendimento da 

criança desde o seu nascimento até os seis anos. Ou seja, o aten-

dimento nas creches deixou de ser uma política assistencialista 

dirigida às mães e passou a ser um direito das crianças.

Trata-se de uma grande conquista, resultado do esforço de di-

versos movimentos sociais. Apesar disso, o acesso à Educação 

Infantil no Brasil ainda é um direito restrito a pequenas parcelas 

da população.

Mas a Aliança pela Infância acredita que, além do direito ao 

acesso, a criança precisa de atenção. A Aliança atua para que a 

Educação respeite a essência da infância. Nesse sentido, parti-

cipamos ativamente de ações contra projetos de lei que propõem 

antecipar a alfabetização e vamos continuar atuando para que 

as escolas respeitem a necessidade e a importância do brincar. 

Enfim, para que respeitem o tempo da infância.

Infância fonte de vida
A presente publicação concentra-se mais detidamente nas ações 

da Semana Mundial do Brincar, que envolve os membros da 

Aliança de ponta a ponta do Brasil, além de dezenas de institui-

ções parceiras. Somente no ano de 2013, a Semana Mundial do 

Brincar teve a participação de mais de 150 mil pessoas, a maioria 

delas, é claro, crianças. Procuramos, assim, disseminar nossas 

experiências, contribuindo para que um número maior de meni-

nos e meninas possa brincar e vivenciar plenamente a infância.

A fundadora da Aliança no Brasil, Ute Craemer, costuma dizer que 

cada criança que nasce é um pequeno sol que desponta. O sol, 

que é o símbolo da Aliança pela Infância, possui três atributos: 

o calor que aquece, acolhe e mantém a vida; a luz, que ilumina, 

clareia e revela; e o atributo de ser fonte de toda a vida. Nossa 

expectativa é de que os nossos pequenos sóis possam brincar e 

se tornar adultos equilibrados, criativos e capazes de trabalhar 

solidariamente. Que nossas crianças sejam fonte de acolhida, de 

luz e de vida.

Pular Corda
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Brincar, ser e conviver
É por isso que a Aliança pela Infância insiste tanto no direito ao 

brincar. O brincar é a principal ação da criança. É a atividade que 

ela desenvolve com mais seriedade, comprometimento e afinco. É 

por meio do brincar que a criança descobre o mundo, que ela se 

expressa intelectual e emocionalmente. “A criança não precisa ter 

milhões de brinquedos para brincar. Brincar para a criança é explorar 

o mundo e explorar a si mesma. Quando brinca, a criança pode ser 

quem ela é”, resume a educadora Adriana Friedmann, uma das co-

fundadoras da Aliança pela Infância no Brasil.

A brincadeira é a principal forma de expressão da criança, mas é 

também uma construção cultural. No brincar livre, a criança entra 

em contato com cantigas, cirandas e brincadeiras, heranças de seu 

povo e de sua comunidade, transmitidas de geração em geração, 

desde tempos imemoriais. A brincadeira é, portanto, uma expres-

são cultural que promove naturalmente o encontro entre membros 

de gerações diferentes, criando vínculos afetivos e sociais.

A partir do brincar, a criança se relaciona com as outras crianças, 

com os adultos e com a cultura. No brincar, ela enfrenta os conflitos, 

conhece regras, aprende a negociar e a lidar com as frustrações.

Um brincar integral e integrador
A Aliança pela Infância defende um brincar livre, em contato com a 

natureza. O brincar que mais riqueza pode trazer à criança é aquele 

que se utiliza criativamente dos recursos disponíveis: a nature-

za, as sucatas e o próprio corpo. Crianças pelo interior afora, por 

exemplo, inventam as mais variadas brincadeiras com sementes, 

pedras e folhas de árvores. Outra brincadeira apaixonante e uni-

versal é a montagem de uma cabana a partir de pedaços de tecido. 

As brincadeiras não estruturadas permitem que esses recursos 

sejam percebidos como instrumentos eficientes. Brincar com o 

que está às mãos potencializa a criatividade e a interação das 

crianças com o mundo.

É na brincadeira que a criança constrói seu universo e se situa com 

segurança e alegria na sociedade que construímos. Mas também 

é no brincar que a criança enxerga as possibilidades de melhorar 

esta mesma sociedade, tão imperfeita, em que vivemos, pois a 

imaginação é o primeiro passo para as grandes transformações.
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Vai começar... 
a brincadeira...

Por que brincar é tão importante?

Garantir uma infância plena é um desafio e tanto nos dias atuais. Isso implica olhar para a criança de forma integral, levando em conta 

não só alguns direitos concretos, como uma alimentação saudável, um lar, ser protegida e sustentada, mas também outros direitos mais 

difusos. O direito, por exemplo, de experimentar sua curiosidade; de exercitar a criatividade; de errar e fazer travessuras, e ser desculpada 

por isso; o direito ao carinho; o direito a confiar. O direito de sonhar!

Enfim, para defender uma infância digna, antes de tudo, é preciso garantir o tempo da infância, que não se restringe a um tempo cronoló-

gico, embora também o seja. A infância é o tempo de aprender sobre as coisas essenciais da vida, sobre o que é bom, belo e verdadeiro. 

É o tempo de amar e ser amado, de confiar, de se encantar, de festejar e de brincar.
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Voluntários com alegria
Se a Aliança pela Infância é articulada por uma rede de pessoas, 

quem são os seres humanos que se sentem atraídos a participar 

deste grande movimento em defesa da infância? E, assim, torna-

rem-se “aliançados”, termo que é reiteradamente realçado pelos 

próprios membros como uma espécie de marca de pertença.

O que primeiro salta aos olhos é que a atuação de praticamente 

todos os membros dessa rede é voluntária. E este voluntariado 

é realizado com engajamento e alegria. Em relação à Aliança, 

ocorre outro fenômeno particular: o adulto que se identifica com 

o trabalho da rede tem a oportunidade de se conectar com a pró-

pria história e com sua criança interior.

A diversidade dos aliançados
A Aliança pela Infância é formada por pessoas de trajetórias 

singulares. São profissionais das mais diversas áreas, pessoas 

com variados níveis de formação e experiências múltiplas. Dessa 

forma, a Aliança acolhe a todos que se sentem sintonizados com 

sua Carta de Princípios.

A Aliança respeita os limites e as qualificações das pessoas. Isto 

quer dizer que cada um colabora com o movimento de acordo 

com suas possibilidades e a partir de seus talentos e áreas de 

interesse. A Aliança dá liberdade de atuação, respeita e valoriza 

as iniciativas de cada membro e de cada núcleo. O caminho para 

uma infância digna necessita dos mais diversificados saberes e 

olhares: educadores, mães e pais, profissionais da saúde, arqui-

tetos, comunicadores, advogados, artistas, etc.

Há membros da Aliança envolvidos com os mais diferentes proje-

tos e iniciativas, como contação de histórias, atividades circen-

ses, feiras de trocas de brinquedos, formação de educadores, ati-

vidades lúdicas em parques e praças, divulgação de informações 

e debates nas mídias sociais, ações contra o consumismo infantil 

e também por uma alimentação saudável. Todos esses projetos 

têm em comum a defesa de uma infância digna e plena.

Por uma infância com infância
Um movimento pela infância
A Aliança pela Infância é um movimento pelo respeito à essência 

da criança. É uma energia que se movimenta, um movimento con-

tínuo, como o tempo da infância. Um movimento vivo, dinâmico e 

criativo, articulado por uma rede de pessoas comprometidas com 

a infância. Esta é uma de suas singularidades.

A maioria das redes no Brasil e no mundo é estruturada a partir 

de instituições governamentais e não governamentais. No caso 

da Aliança, instituições também se incorporam à rede, sobretudo, 

nas campanhas de mobilização, como a Semana Mundial do Brin-

car, que em 2013 envolveu mais de 70 organizações.

Uma Carta de Princípios
A Aliança pela Infância norteia suas iniciativas em uma Carta 

de Princípios elaborada no início do movimento. Este documento 

trata do tempo da infância, do que as crianças precisam e dos 

seus direitos.

Mas o fundamental é que esses princípios expressam uma cos-

movisão da infância, que está simbolizada no logotipo da Alian-

ça: o Sol. Nosso astro traz a luz, o calor e a vida. Para a Aliança, a 

infância também representa a luz que clareia, revela e ilumina; o 

calor que acolhe e humaniza; e a vida que se perpetua e se recria 

a cada momento.

Ao reconhecer a essência universal dessa etapa da vida, a Alian-

ça aponta a infância como inspiração para toda a humanidade. 

Para a Aliança, o humano precisa se embeber de infância para 

se humanizar. 

O tempo da infância
Uma infância digna é o princípio universal da Aliança. Nesse 

sentido, a Carta de Princípios da Aliança ressalta a necessidade 

do tempo para a criança brincar. Mas não se trata de qualquer 

brincar. A Aliança defende um brincar livre, de qualidade e que 

respeite a cultura da infância.

A Aliança se coloca, assim, como guardiã do tempo da infância. 

Isso implica defender mais que um ou outro direito concreto da 

criança. É considerar a essência da infância: o direito da criança 

ser criança. A Aliança também reforça o direito da criança de 

empreender sua busca espiritual, o que por sua vez também ali-

menta os próprios membros do movimento. A Aliança, portanto, 

tem um olhar integral e integrador da criança.

A Aliança, é claro, trabalha com uma perspectiva espiritual da 

infância. Ou seja, esta não é apenas uma etapa da vida do ser 

humano, um tempo cronológico a ser vencido. A infância é um 

tempo cronológico que precisa ser preservado e cuidado, mas 

é também o que os gregos chamavam de Kairós, o tempo exis-

tencial. Só este podia vencer a destruição de Chronos, o tempo 

cronológico. Na tradição cristã, Kairós é o “tempo de Deus”.
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Uma rede internacional 
colaborativa
Se é verdade que a Aliança é um movimento articulado por uma 

rede inovadora, isso se deve, em boa medida, ao fato de ser uma 

construção coletiva, a partir da boa vontade das pessoas. Como 

rede internacional, os vários países atuam de maneira autônoma 

e colaborativa.

No Brasil, a rede que dá suporte à Aliança possui uma estrutura 

multinuclear. Isto é, os seus 30 núcleos espalhados pelo país têm 

autonomia de ação, sempre respeitando a Carta de Princípios da 

Aliança. O movimento estimula que os núcleos busquem “alian-

çar” outras pessoas. Afinal, aliança se faz com o diferente, com 

o outro. E é isso o que a Aliança procura em prol de uma infância 

com infância.

Um movimento horizontal
A Aliança é um movimento com relações não hierárquicas. Exis-

te uma pequena equipe, conhecida como gestão nacional, cujo 

papel é dar suporte e auxílio às várias iniciativas e projetos dos 

“aliançados”. A gestão nacional acompanha e divulga a atuação 

dos núcleos regionais e de seus membros, trabalhando junto com 

eles nas  políticas públicas.

A gestão nacional também articula as dezenas de parceiros 

para as campanhas e mobilizações nacionais. Participam dessas 

iniciativas organismos governamentais, instituições privadas 

e organizações da sociedade civil. Além disso, a gestão é res-

ponsável por manter a comunicação e a articulação do Conselho 

Internacional da Alliance for Childhood e com outras instituições 

internacionais.

Trata-se, portanto, de uma gestão orgânica que busca agregar 

outros grupos. A rede, formada pela gestão e pelos núcleos, é o 

suporte que articula a expansão dessa luminosa energia em prol 

da infância. 

Dessa maneira, a Aliança pela Infância no Brasil é uma semente 

que já floresceu e se tornou um patrimônio coletivo da infância 

brasileira.

Brincar livre e saudável para as crianças de hoje
adriana Friedmann

Doutora em Antropologia, é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas  
em Simbolismo, Infância e Desenvolvimento (NEPSID).  

Cofundadora da Aliança pela Infância, é autora de  
A arte de brincar, entre outros.

Quando falamos no brincar, associamos este ato às crianças e às infâncias.

Quando pensamos no brincar, nos remetemos à nossa própria infância.

Quando defendemos o brincar, cada um evoca as crianças com quem convive. 

Quando sentimos o brincar ou relembramos o que sentíamos ao brincar, o corpo e a alma relembram o que é ser criança.

O brincar é um fenômeno presente no universo infantil. De que crianças estamos falando? Não podemos 
mais pensar nem almejar que exista “a criança”, como ideal a ser atingido, mas pensar sim “nas crian-
ças” e suas diversas realidades. As crianças se formam a partir da sua herança genética; da educação 
familiar, formal e comunitária que recebem; da influência do contexto no qual crescem; e dos vínculos 
que estabelecem com as pessoas mais próximas, sobretudo nos primeiros anos de vida.

Assim, a diversidade de crianças, realidades e infâncias, sobretudo olhando para as diferentes regiões, 
situações socioeconômicas e contextos do nosso país, constitui uma variedade impossível de ser classificada. 
É necessário olhar para as realidades concretas para se pensar no fenômeno do brincar. Por que “fenô-
meno”? Porque desde a Antiguidade, os bebês nascem com o impulso lúdico, embora esta ideia só venha 
a ser descoberta por Schiller no final do século XVIII. Porque o brincar surge em todas as vidas infantis, 
atravessando a história e a geografia do mundo.

As crianças de hoje
Se nos detivermos e olharmos para as crianças de hoje – sempre as considerando nos seus contextos –, 
se verdadeiramente conseguirmos nos despojar de teorias, juízos e preconceitos e nos abrirmos para 
ouvi-las, vamos descobrir um universo, ao mesmo tempo familiar e desconhecido para nós. As crianças 
de hoje têm um repertório de conhecimentos, de estímulos, de criatividades que as levam a mesclar, nas 
suas brincadeiras, no seu jeito de brincar e de se comportar, todos esses elementos, assim como os seus 
conteúdos e potenciais individuais.
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Ao mesmo tempo, as crianças de hoje são pres-
sionadas pela sociedade; são hipnotizadas pela 
mídia e pelo mercado; muitas vezes são privadas 
de viverem suas infâncias plenamente. As crian-
ças de hoje são vítimas de uma realidade que, em 
grande parte, as isola do contato com a natureza, 
do contato com os pais ou cuidadores. As crian-
ças de hoje carecem de ritmos, de tempos e de 
espaços para brincarem livremente. As crianças 
de hoje não têm tido oportunidades para serem 
crianças!

Pensemos nas crianças das grandes cidades, nas 
crianças das zonas rurais, à beira de rios, nas 
crianças das praias; nas crianças que moram em 
comunidades isoladas – ribeirinhas, indígenas, 
quilombolas –; pensemos nas crianças que mo-
ram em apartamentos, em casas ou em favelas; 
pensemos nas crianças que moram em abrigos, 
que passam o dia todo em instituições; pensemos 
nas crianças que passam horas na frente da TV, 
dos computadores, dos videogames, etc. Pense-
mos em todas as crianças com seus sofrimentos e 
feridas psíquicas, vivendo episódios emocionais 
que irão afetar seu desenvolvimento integral, 
seus temperamentos e comportamentos. Todas 
vivendo realidades diferentes e, ao mesmo tem-
po, com necessidades similares para que o de-
senvolvimento aconteça de forma saudável. 

Falar em “desenvolvimento integral saudável” é 
dizer que a criança, já desde o útero materno, 
passa por uma série de etapas em que seu corpo, 

suas emoções, seu raciocínio, sua capacidade de 
vincular-se e comunicar-se com os outros, suas 
habilidades e seus valores, passam por mudanças 
– com avanços e retrocessos – e por processos 
profundos de desenvolvimento. As crianças vão 
sendo mais ou menos estimuladas, conforme os 
cuidadores e os contextos em que crescem.

A linguagem do brincar
O brincar também é uma linguagem, uma das pri-
meiras linguagens da natureza do ser humano. 
Em cada brincadeira há uma narrativa, um “tex-
to” sendo “escrito” por cada criança. Quando elas 
brincam de faz de conta, imitam, representam, 
movimentam-se, desenham, dançam, correm, pu-
lam, brincam com jogos de tabuleiro e partici-
pam de brincadeiras e esportes coletivos; quando 
tocam instrumentos, cantam, criam histórias ou 
recontam contos – todas linguagens lúdicas –, as 
crianças, sem consciência, falam de si, das suas 
realidades, do que estão vivendo, de como estão 
vendo o mundo, de suas angústias, alegrias, me-
dos, potenciais, seus interesses, do que sabem, 
do que precisam. Falam desde o lugar das suas 
emoções. 

O brincar faz parte de um patrimônio universal, 
regional e cultural. O homem sempre brincou, 
como evidenciam, sobretudo, pinturas arqueoló-
gicas, fotografias e estudos em diversas áreas do 
conhecimento. Desde os anos 1970, um movimen-
to mundial de resgate de brincadeiras tradicio-
nais, transmitidas de forma oral de uma geração 

para a outra, tem tido resultados interessantíssi-
mos: publicações; incentivo ao lembrar e trans-
mitir brincadeiras, com a participação de avós, 
pais e crianças; campanhas, cursos, congressos, 
etc. Um documento atual e importantíssimo, a 
partir do qual temos uma cartografia das brin-
cadeiras das crianças de hoje no Brasil, é o Mapa 
do Brincar – http://mapadobrincar.folha.com.br/– 
que mostra as diferentes realidades lúdicas de 
inúmeras crianças e grupos infantis em diversas 
regiões do país. 

Tempo e espaço para brincar
O brincar precisa de tempo e espaço. As crian-
ças têm sido tão pressionadas nos dias atuais, 
lotadas de atividades, obrigações e expectativas 
– incluindo, em muitos casos, cuidar da casa, de 
crianças mais novas, ou mesmo trabalhar –, que 
quase não têm tido tempo e espaço para brinca-
rem de forma livre e saudável.

Poder não fazer nada, brincar com a imagina-
ção, mesmo que sozinhos, escolher amigos, brin-
cadeiras e objetos para brincar e montar suas 
histórias; pintar, esconder-se, experimentar, ter 
contato com diversos materiais e atividades, mú-
sica, movimento, arte, etc. Tudo isso não é perda 
de tempo. É necessário e é assim que a criança se 
desenvolve, cresce, aprende, descobre-se e des-
cobre o mundo.

Nós, adultos, achamos que precisamos estar o 
tempo todo interferindo, direcionando ou con-

trolando. A segurança é fundamental, mas não 
pode tolher o movimento lúdico das crianças. 
Esses respiros são essenciais para cada criança 
poder ser quem ela é. Se há uma intervenção ne-
cessária por parte dos educadores e cuidadores, 
é a de criar oportunidades para as crianças brin-
carem. É preciso dar-se ao trabalho de escolher 
atividades, locais, objetos e brinquedos adequa-
dos para cada idade, para cada situação, para 
cada comportamento.

Quais os nossos desafios enquanto educadores 
e cuidadores? Criar espaços e tempos para que 
as crianças possam “falar suas linguagens”, viver 
suas infâncias, escolher do que, com quem e com 
o que querem brincar. Observá-las – não significa 
vigiá-las! –, escutá-las, dar espaço para o brincar 
livre e saudável. Isto significa “conhecê-las” e sa-
ber o que querem, o que vivem e o que precisam, 
a partir da sua espontaneidade, nos seus mo-
mentos livres ou nas atividades dirigidas. Assim, 
será possível redesenhar propostas e programas 
adequados, criando espaços de diálogos com as 
crianças de hoje. E deixar que elas sejam crianças 
e possam viver suas infâncias!
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Para refletir e atuar neste novo quadro de desafios, a Aliança 

pela Infância foi concebida como um modelo de cooperação em 

rede, caracterizada pela aliança entre pessoas e organizações. 

Nas palavras de Christopher Clouder: “Esse é um trabalho que 

não podemos fazer sozinhos e é por isso que devemos desen-

volver entre nós um senso de parceria, solidariedade, interesse 

e compreensão. O objetivo não é dizer que um caminho é certo 

e outro é errado, mas sim procurar se interessar e apoiar ampla-

mente o trabalho de cada um de nós, para que tenhamos coragem 

de descobrir o que precisamos hoje”1.

Com a colaboração em rede, os envolvidos podem encontrar um 

suporte mútuo para suas ações no mundo. A Aliança não tem uma 

estrutura e forma de funcionamento definidas – cada país e cada 

núcleo de ação se organiza livremente, sem hierarquia, a partir da 

Carta de Princípios e das necessidades e especificidades locais.  

As organizações, os grupos, as instituições, os movimentos sociais 

e as pessoas físicas são parceiros com igualdade de direitos, 

e cooperam entre si de forma espontânea e livre, com participa-

ção em ações locais, regionais, nacionais ou de maior amplitude.  

Atualmente, a Aliança pela Infância possui representação em mais 

de 20 países da Europa, Américas, África e Ásia2. 

É interessante destacar que a Aliança pela Infância atua como 

rede mundial porque os problemas que afligem a infância não 

estão confinados a este ou aquele país. Assim como há crianças 

recrutadas em guerras civis, que servem de escravas sexuais e 

1 II Seminário Internacional Caminhos da Infância (19-21 de novembro de 2008).
2 África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Bulgária, Brasil, Chile, Croácia, 
Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Holanda, Inglaterra, Índia, 
Japão, Líbano, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Serra Leoa, Suécia, Tanzânia, Togo e 
Uruguai.

são exploradas em regiões pobres do mundo, existem os casos 

crescentes de depressão infantil e crianças sem alimentação 

adequada em países considerados industrializados e ricos. Nesse 

sentido, acreditamos que a infância corre risco no mundo todo, 

em diferentes contextos geográficos e socioeconômicos.

O foco da Aliança é a criança. Christopher Clouder relembra que 

não basta as organizações executarem seu trabalho contra a 

pobreza, violência e degradação das crianças. É preciso mudan-

ças nos nossos lares, nas escolas, em nós mesmos. O respeito à 

criança deve incluir o respeito à criança que está dentro de nós: 

“Para respeitar uma criança, é necessário ter a habilidade de nos 

transformarmos para satisfazê-la”3. 

Mobilização pelo brincar
Uma das ações de grande visibilidade da Aliança pela Infância 

é a mobilização pelo brincar. As diversas atividades permitem 

sensibilizar a sociedade para a importância de se preservar o 

tempo da infância. Além disso, busca-se difundir os valores da 

cultura de paz e promover a cooperação entre pais e profissionais 

de diferentes áreas. 

O movimento pelo brincar surgiu em 1996 na Suíça, quando a 

educadora e pesquisadora britânica Dra. Freda Kim foi eleita pre-

sidente da Associação Internacional das Brinquedotecas (ITLA). 

Três anos depois, em Tóquio, a 8ª Conferência Internacional de 

Brinquedotecas aprovou a criação do Dia Internacional do Brin-

car. A data escolhida para a comemoração foi 28 de maio, aniver-

sário de fundação da ITLA.

3 The Future of childhood, Alliance for Childhood, out./2000 (Introduction).
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Era uma vez... 

Nas origens, a preocupação com a  
infância e com o direito de brincar

A Aliança pela Infância é um movimento mundial que surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, em 1997, com a 

preocupação de buscar novos caminhos para o cuidado com as crianças. Um grupo de educadores, tendo à frente 

o britânico Christopher Clouder e a norte-americana Joan Almon, propunha um olhar integral sobre a criança. A 

falta de espaços para brincar, o consumismo desenfreado, a influência dos meios de comunicação, a presença dos 

jogos eletrônicos na vida das crianças e a pressão escolar precoce transformaram a situação da infância no mundo 

contemporâneo.
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Logo em seguida, a Organização das Nações Unidas para a Edu-

cação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu a data, forta-

lecendo o movimento pelo brincar no mundo. Desde então, o Dia 

Internacional do Brincar vem sendo comemorado em mais de 30 

países, para lembrar que brincar faz parte das necessidades es-

senciais da criança. Para Freda Kim, “o brincar é importante para 

todos, especialmente para as crianças, mas este tem sido um dos 

mais negligenciados de todos os direitos da infância”. 

No Brasil, o Dia Internacional do Brincar foi ampliado e assim 

surgiu, em 2009, a Semana Mundial do Brincar. Nos locais em 

que atua, a Aliança pela Infância incentiva eventos que resga-

tem a importância do brincar por meio de brincadeiras de rua 

e oficinas em praças e parques públicos, escolas, associações 

comunitárias, creches, condomínios e até mesmo hospitais. A 

ideia é: onde houver uma criança, deve ser garantido o direito 

dela ao brincar.

Outra vitória do movimento internacional pelo brincar foi a ga-

rantia do direito ao brincar na Convenção dos Direitos da Criança 

(CDC), aprovada pela ONU em 1º de fevereiro de 2013. O artigo 

31 reconhece o direito de cada criança “ao descanso e ao lazer, 

a participar de atividades de jogo e recreação apropriadas à sua 

idade e a participar livremente da vida cultural e das artes”. Essa 

conquista contou com a fundamental atuação da International 

Play Association (IPA), que no Brasil é importante parceira da 

Aliança pela Infância.

Aliança pela Infância no Brasil

A atuação da Aliança pela Infância foi decisiva para difundir a importância do brincar no desenvolvimento infantil e o conceito de que 

brincar é um direito de todas as crianças. Mobilizar a sociedade em prol desse ideal foi o objetivo da Aliança desde sua fundação no 

Brasil, em 2001. No ano seguinte, a Aliança pela Infância realizou sua primeira iniciativa para comemorar o Dia Internacional do Brincar, 

em uma praça do Jardim São Luiz, na periferia da zona sul de São Paulo. A atividade envolveu creches e entidades sociais da região e foi 

coordenada por jovens da Associação Comunitária Monte Azul.

O movimento pelo brincar foi crescendo a cada ano, graças à adesão de educadores, escolas, pais e vários tipos de parceria. Em 2009, com 

a criação da gestão nacional, a Aliança iniciou uma campanha virtual para sensibilizar a sociedade sobre o direito do brincar. Nos anos 

seguintes, a mobilização ganhou ruas e praças, envolvendo todos os núcleos da Aliança pela Infância espalhados pelo país.

As atividades foram, então, ampliadas e ganharam nova dimensão, com o início das Semanas Mundiais do Brincar. As brincadeiras 

livres, as danças regionais, as oficinas passaram a ocorrer durante uma semana inteira, chamando a atenção para o potencial das 

brincadeiras e as mazelas de uma infância sem acesso ao brincar, seja em grandes centros urbanos do Sul e Sudeste, seja em regiões 

empobrecidas no Nordeste.

Uma semente que floresceu
O estabelecimento da Aliança pela Infância no Brasil foi uma iniciativa da pedagoga Ute Craemer, profissional alemã reconhecida por seu 

trabalho com crianças em comunidades de baixa renda, em especial por sua longa atuação na Favela Monte Azul, localizada na zona sul 

da cidade São Paulo. O trabalho à frente da Associação Comunitária Monte Azul, entidade que a educadora fundou em 1979, proporcionou 

resultados inspiradores nas áreas de combate à violência, saúde, nutrição e educação infantil.

A questão da infância ocupa um lugar central no percurso de Ute Craemer, marcando seus caminhos e escolhas como educadora no Brasil. 

Nascida em 1938, na cidade de Weimar, Alemanha, Ute chegou ao Brasil em 1965, ao se inscrever num serviço de voluntários criado pelo 

governo alemão. Em meados da década de 1970, quando morava na Vila das Belezas, zona sul de São Paulo, crianças de uma favela pró-

xima começaram a brincar em seu quintal.

Acolhidas, o número de meninas e meninos só foi aumentando e Ute convidou, então, seus alunos da Escola Rudolf Steiner4 para brincarem 

com elas. A convivência de crianças vindas de realidades tão diversas naquele quintal foi o início do trabalho de Ute com a comunidade 

da Favela Monte Azul, no qual ficou claro que compartilhar é atitude urgente e essencial.

4 A Escola Rudolf Steiner foi a primeira escola de Pedagogia Waldorf criada no Brasil, em 1955. Está localizada no bairro do Alto da Boa Vista, zona sul de São Paulo.
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Um movimento para todas as 
crianças
Embora já conhecesse a Alliance for Childhood por leituras, Ute 

entusiasmou-se com suas propostas ao participar de uma confe-

rência do movimento, em 2000, na Bélgica, durante uma tempo-

rada fora do Brasil. Naquele período, ela ministrou palestras e 

oficinas em vários países interessados em suas experiências. Ute 

passou pela Coreia do Sul e pelo Japão, além de países europeus 

e dos Estados Unidos.

Ao voltar ao Brasil, trouxe na bagagem o desejo de criar a Alian-

ça, um movimento para garantir a todas as crianças brasileiras 

o direito a uma infância plena. Tarefa sobre-humana! Mas isso 

não assustava aquela mulher frágil, mas de determinação férrea. 

Em um trabalho de formiguinha, obstinado, incansável, Ute foi 

juntando gente ao seu ideal, afinal aliança se faz dando as mãos.

O primeiro encontro oficial da Aliança no Brasil aconteceu no 

dia 7 de julho de 2001, no Palas Athena, em São Paulo, com a 

presença da Dra. Michaela Glöckler, diretora da Seção Médica do 

Goetheanum, em Dornach, Suíça. Ela proferiu uma aula inaugural 

em que resumiu as preocupações fundamentais deste movimento 

que atua contra as mais diversas ameaças à infância: “É preciso 

resgatar a criança que existe dentro de cada um. Assim fica mais 

fácil compreender os problemas que afligem as crianças no mun-

do de hoje: a falta de espaços para brincar; o consumismo desen-

freado; a superexposição aos meios de comunicação e às novas 

mídias; a existência de um mercado extremamente competitivo, 

que motiva sentimentos de agressividade e rivalidade”.

Estava fundada a Aliança pela Infância no Brasil. As primeiras 

reuniões do grupo pioneiro aconteciam no consultório da psi-

cóloga Célia Bottura. Lá, se discutiam quais valores poderiam 

unir pessoas de diferentes origens. A intenção é que a Aliança 

rompesse muros de linhas pedagógicas, campos disciplinares 

e visões de mundo. Além de Ute e Célia Bottura, integraram o 

grupo pioneiro a pedagoga e especialista no brincar Adriana 

Friedmann, as educadoras Luiza Lameirão, Sandra Eckschmidt, 

Ana Cecília Barros e Jane Gomes, a jornalista Lia Diskin, fun-

dadora da Associação Palas Athena, a pesquisadora do brincar 

Renata Meirelles, o dentista Alexandre Rabboni, a educadora e 

contadora de histórias Edna Blaich e o educador Rubens Salles.

Para fazer frente a tantos desafios, a Aliança pela Infância no 

Brasil buscou definir alguns objetivos e áreas de atuação. Para 

fortalecer a defesa de uma infância digna, o movimento escolheu 

como áreas de atuação as artes, a educação, a saúde e a nutri-

ção, a cultura de paz, o brincar, os espaços públicos, o consumo, 

a mídia e a tecnologia, a cidadania e o meio ambiente.

O movimento se espalha e deita 
raízes
A Aliança foi, então, expandindo sua atuação e estabeleceu uma 

organização dinâmica, flexível e orgânica. Para responder às de-

mandas e especificidades locais, surgiram os núcleos, construí-

dos em diferentes realidades sociopolíticas e culturais do Brasil.

Os núcleos regionais da Aliança são espaços criados para reunir 

e acolher todos aqueles interessados em enfrentar os problemas 

que afligem a infância, aqueles que reconhecem a importância da 

causa e o trabalho deste movimento e aqueles que compartilham 

dos princípios da Aliança. 

Atualmente, a Aliança pela Infância possui 14 núcleos perma-

nentes espalhados pelo país: São Paulo/SP, Botucatu/SP, Holam-

bra/SP, Campinas/SP, Florianópolis/SC, Salvador/BA, Sapiranga/

BA, Serra Grande/BA, Campo Grande/MS, Carmo da Cachoeira/

MG, Juiz de Fora/MG, Nova Friburgo/RJ, Aracaju/SE e Recife/PE. 

Além desses, existem mais 16 núcleos-semente que estão em 

fase de estruturação.
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Linha do tempo

Segunda FaSe: 

Pioneira

2001  

7 de julho: Formação da 
Aliança pela Infância no 

Brasil com parceiros da 

cultura de paz.

Criação dos núcleos São 

Paulo/SP e Botucatu/SP.

2002  

Atividades brincantes e 

artísticas na Praça Jardim 

São Luís, envolvendo cre-

ches e entidades sociais. 

Primeira FaSe: 

Gestação

2000  

Ute Craemer participa da 

Conferência Internacional 

da Alliance for Childhood, 

na Bélgica.

2001  

Em fevereiro, ocorrem as 

primeiras reuniões nas 

quais é discutida a criação 

de uma Aliança pela Infân-

cia no Brasil.

 

2003  

Dia Internacional do Brincar, 

em parceria com a Associação 

Laramara, o Hospital Campo 

Limpo, a Funarte, Colmeia e 

outras organizações.

Criação do núcleo Florianó-

polis/SC.

Setembro: realização em 

São Paulo do I Simpósio Na-

cional A Primeira Infância 

na Construção da Cultura 

de Paz, em parceria com o 

Comitê Primeira Infância na 

Cultura de Paz (Copipaz).

2004 

Publicação do livro A primeira 

infância na cultura de paz, em 

parceria com o Copipaz. 

Criação dos núcleos Belo Hori-

zonte/MG e Sapiranga/BA.

Publicação do livro Caminhos 

para uma aliança pela infância. 

Membros da Aliança, com 

diferentes visões de mundo, 

escrevem sobre a infância.

Curso de multiplicadores para 

profissionais que atuam com 

a infância, para disseminar os 

ideais da Aliança.

Ute Craemer e Adriana Fried-

mann participam de Congresso 

sobre Neurociência Infantil e 

Diversidade, no México, junto 

com Joan Almon, cofundadora 

da Alliance for Childhood.

2005 

Campanha de desarmamento 

infantil “Vamos brincar! Mas 

arma, nem de brincadeira!”, 

em parceria com Conpaz, 

Instituto Sou da Paz, Polícia 

Militar e Guarda Metropoli-

tana, entre outros.

Dia Internacional do Brincar, 

no Parque da Água Branca, 

em São Paulo.

Participação de Adriana 

Friedmann na Conferên-

cia de Salzburg (Áustria), 

organizada pela Alliance for 

Childhood.

2006 

Formação dos núcleos 

Salvador/BA, Campinas/SP 

e Holambra/SP.

2007 

Julho: Encontro Internacional da Aliança 

pela Infância em São Paulo, com partici-

pação de representantes da Inglaterra, do 

Chile, da Argentina, do Brasil, do Japão, 

da Tanzânia, dos Estados Unidos e da 

Inglaterra.

Julho: realização, em conjunto com o Sesc 

Vila Mariana, do I Seminário Internacional 

“Os Caminhos da Infância: Situação Atual 

e Perspectivas”, com 600 participantes. 

Parceria com Unesco e Unicef.

Formação dos núcleos Juiz de Fora/MG e 

Nova Friburgo/RJ.

Realização de fóruns temáticos, em par-

ceria com a Universidade Aberta do Meio 

Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz).

Publicação do livro Infância: teia de 

olhares, com a realização de curso para 

multiplicadores.

2008 

Formação do núcleo Campo Grande/MS. 

Realização, em conjunto com a Fundação Orsa e os 

Ministérios da Cultura (MinC) e da Educação (MEC), 

da Oficina Cultura e Primeira Infância, para fornecer 

subsídios ao MinC, para um programa de apoio à 

Cultura da Infância no Brasil.

Aliança é cofundadora e colaboradora do Fórum 

Paulista Cultura Criança.

Participação na elaboração do Plano Nacional pela 

Primeira Infância (aprovado pelo Conanda em 2010).

Novembro: realização, em conjunto com o Sesc 

Pinheiros, do II Seminário Internacional Caminhos da 

Infância, Não Violência desde o Berço. Parceria com 

Unesco e Unicef.
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Terceira FaSe: 

Consolidação

2012 

Março: participação de Giovana Barbosa de Souza na Confe-

rência Global pela Infância, organizada pelo Departamento de 

Educação da Casa Branca, em Washington. É lançada oficial-

mente a “Década da Infância”.

Maio: III Semana Mundial do Brincar, com a participação de 

mais de 57 mil crianças, em 60 municípios espalhados pelo 

Brasil.

Aliança pela Infância participa do Conselho da Universidade 

Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz).

Intercâmbio de um semestre na Europa, da gestora da Aliança 

no Brasil, com o intuito de articular a criação do Comitê Interna-

cional da Aliança nos vários continentes.

Fundação do Núcleo Recife/PE, em evento na Assembleia Legis-

lativa do Estado.

2009 

Criação de uma gestão 

nacional da Aliança pela 

Infância.

Maio: formulação da Cam-

panha Semana Mundial 

do Brincar, com debates e 

reflexões no espaço virtual. 

Formação do Núcleo Serra 

Grande/BA.

Aliança pela Infância passa 

a fazer parte do Grupo 

Gestor da Rede Nacional 

Primeira Infância (RNPI).

2010 

Fundação do Núcleo Ara-

caju/SE.

Maio: I Semana Mundial do 

Brincar. Todos os núcleos da 

Aliança realizam atividades.

Núcleo Belo Horizonte 

transfere suas atividades 

para Carmo da Cachoeira/

MG.

Realização do Ato Público 

“Deixem-me brincar - não 

às crianças de 5 anos no 

Ensino Fundamental”.

Dezembro: fundação da 

Associação Pró-Aliança 

pela Infância.

2011 

Aliança pela Infância participa da elaboração e do lançamento 

do Plano Nacional Primeira Infância.

Participação da gestora Giovana Barbosa de Souza de reunião 

promovida pela World Forum Foundation, no Havaí, Estados 

Unidos.

Maio: II Semana Mundial do Brincar, envolvendo todos os 

núcleos e diversos parceiros em todo o país.

Aliança pela Infância é reeleita para o Grupo Gestor da Rede 

Nacional Primeira Infância (RNPI).

2013 

Maio: IV Semana Mundial do Brincar, com atividades em 116 

municípios em todo o país.

Outubro: criação, em Bruxelas, do Conselho Internacional da 

Aliança pela Infância. Ute Craemer e Giovana Barbosa fazem 

parte do novo Conselho, juntamente com Christopher Clouder 

(Inglaterra), Joan Almon (Estados Unidos), Michiel Matthes 

(Bélgica), Clara Aerts (Alemanha) e Marion Briggs (Inglaterra).
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Em 2010, a comemoração do Dia do Brincar foi ampliada e se 

transformou na Semana Mundial do Brincar, uma campanha de 

mobilização social pelo direito ao brincar. Para incentivar as ati-

vidades da Semana em vários pontos do país, a Aliança intensifi-

cou sua atuação, planejando as ações com antecedência e procu-

rando mais voluntários e parcerias, num trabalho de articulação 

que passou a incluir:

• Identificar locais em que os eventos possam ocorrer; 

• Estimular e articular ações com os núcleos locais da Aliança 

pela Infância;

• Identificar potenciais parceiros para a execução em conjunto 

das ações;

• Estimular iniciativas autônomas nos locais onde não exista 

núcleo da Aliança, nem organização parceira;

• Convidar profissionais de diferentes áreas para atuarem vo-

luntariamente na Semana do Brincar;

• Definir a agenda nacional;

• Divulgar a mobilização nacionalmente;

• Organizar, junto com os parceiros, a presença de monitores, 

segurança e equipe de saúde em todos os eventos;

• Sistematizar as ações que compõem a Semana;

• Acompanhar o número de crianças e adultos atendidos.

Em 2010, brincadeira de verdade!
A Semana do Brincar 2010 levantou a questão da falta de tem-

po das crianças para as brincadeiras. Como não podem brincar, 

deixam de ser crianças e sua infância é sacrificada. A Semana 

do Brincar 2010 foi comemorada no período de 22 a 30 de maio, 

com muitas descobertas e divertimentos. Foram realizadas ati-

vidades como contação de histórias, teatro, música, confecção 

de pão, produção de biscoitos, ioga e gincanas, dentre outras 

brincadeiras.

Participaram mais de 300 crianças acompanhadas de seus educa-

dores (quase 50 no total), graças à parceria com a Universidade 

Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz). Durante toda 

a Semana, crianças e adultos envolveram-se com as brincadeiras 

como rabo de gato, barangandão arco-íris, cobra de papel, corrupio 

gigante e giz, todos confeccionados artesanalmente. Cada parti-

cipante, criança ou adulto, foi reinventando o brincar, de maneira 

curiosa e ativa. 

Outro destaque da Semana do Brincar 2010 em São Paulo foi o 

Espaço Brincar Livre da Criança. No local, crianças de diferentes 

faixas etárias puderam experimentar diversos brinquedos a seu 

modo e em seu próprio tempo, acompanhadas de monitoras volun-

tárias. A parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

A cada semana, mais crianças e adultos 
brincantes

“Você já brincou hoje?” 
Em 2007 a Aliança pela Infância no Brasil 

criou um selo que convidava para o brincar: 

sozinho ou com outras pessoas, com objetos 

ou com animais, em casa, na escola ou num 

parque público. Mesmo para os adultos, era 

um convite para resgatar nossa “criança 

interior”, lembrando o quanto é saudável e 

prazeroso o ato de brincar.

O selo foi utilizado em cartazes, adesivos, banners, camisetas, 

para que a ideia de brincar fosse multiplicada entre os amigos, 

profissionais que atuam com criança e na comunidade. 

O Dia Internacional do Brincar 
O Dia Internacional do Brincar é reconhecido pela Unesco e co-

memorado no dia 28 de maio em mais de 30 países, com o obje-

tivo de mostrar a importância do brincar na infância. No Brasil, a 

Aliança tem incentivado a comemoração desta data desde 2002, 

quando passou a estimular atividades que valorizem a partici-

pação, o envolvimento, a diversidade e a integração de várias 

gerações. Ou seja, propondo brincadeiras num sentido mais livre 

e amplo, muito além do consumo de brinquedos. 

Em 2009, a gestão nacional convidou os núcleos da Aliança a 

se engajarem na Campanha e iniciou um trabalho de articula-

ção com outros parceiros. Seis núcleos da Aliança – São Paulo, 

Nova Friburgo, Campo Grande, Salvador, Holambra e Florianó-

polis – desenvolveram atividades, não só no dia 28, uma quinta-

-feira, mas também no final de semana seguinte. Foram organi-

zados brincadeiras tradicionais, contação de histórias, oficinas 

de construção de brinquedos e até debates sobre a cultura da 

infância. Estava lançada a semente para uma campanha mais 

ampla e abrangente.
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Recreação de São Paulo foi uma grande conquista de 2010, pois 

inseriu a Semana do Brincar no calendário de 20 equipamentos que 

contavam com a presença das brinquedotecas municipais. 

Houve atividades em outras regiões da cidade, que foram chama-

dos de “Pontos do Brincar”, como uma vivência da pintura com 

tintas naturais e a arte do papel reciclado na zona oeste e brin-

cadeiras ao ar livre no Parque das Bicicletas, localizado na zona 

sul (Moema).

Outros municípios paulistas também organizaram eventos, como 

Araraquara, Holambra, Santo André, Ribeirão Preto e Ubatuba. 

Alguns deles organizaram eventos de grande porte, espetáculos 

e shows infantis.

A mobilização também ocorreu em outros Estados, como Bahia 

(Salvador, Sapiranga e Vitória da Conquista), Minas Gerais (Belo 

Horizonte), Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Ribas do Rio 

Pardo), Sergipe (Aracaju), Santa Catarina (Florianópolis), Rio de 

Janeiro (Nova Friburgo) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre).

Uma década de atuação
A Semana Mundial do Brincar de 2011 marcou os dez anos de 

atuação da Aliança pela Infância no Brasil. A programação ocor-

reu entre os dias 23 e 27 de maio, com uma série de atividades 

especiais na capital paulista: gincanas, brincadeiras de roda, 

contações de histórias e um “tour lúdico” pelo Parque Ibirapuera, 

em parceria com a Umapaz. 

O foco da Semana foram as brincadeiras livres, abertas para a co-

munidade, e estas ocorreram simultaneamente em 50 locais dife-

rentes da cidade de São Paulo. Além disso, 12 núcleos da Aliança 

em todo o país organizaram eventos em suas regiões: Botucatu/

SP, Campinas/SP, Holambra/SP, Salvador/BA, Sapiranga/BA, Serra 

Grande/BA, Carmo da Cachoeira/MG, Juiz de Fora/MG, Florianó-

polis/SC, Aracaju/SE, Nova Friburgo/RJ e Campo Grande/MS.

Em Salvador, o núcleo da Aliança integrou o projeto Roda Gigante: 

primeira infância em primeiro lugar, promovido pela Rede Nacional 

Primeira Infância (RNPI). A programação incluiu rodas de diálogos 

com especialistas, cirandas e brincadeiras com as crianças.

Consolidando parcerias
A terceira edição da Semana Mundial do Brincar ocorreu 

entre os dias 20 e 27 maio de 2012, marcando o crescimento 

da programação e das parcerias com governos, iniciativa privada 

e organizações da sociedade civil. A Semana do Brincar 2012 

reforçou a necessidade de tempo e espaço para as crianças brin-

carem, mostrando a importância de questionar o consumismo  

desenfreado e a influência da publicidade na infância.

A Semana contou também com o lançamento de uma plataforma 

digital da Aliança pela Infância. Com novo logo e ancorada por 

um blog, a Semana do Brincar foi mais divulgada e ganhou um 

instrumento importante para difundir a necessidade de se valori-

zar o tempo da infância.

Pelo país afora, ocorreram brincadeiras, música, artes plásticas, 

teatro, danças, contação de histórias, atividades circenses, ma-

nifestações culturais tradicionais e atividades livres em diversos 

tipos de espaço. Foram dezenas de locais, entre parques públicos, 

escolas, ONGs, espaços culturais, bibliotecas municipais, onde 

crianças e adultos vivenciaram o prazer de brincar livremente. 

A amplitude da programação da Semana do Brincar 2012 resul-

tou do engajamento de muitos voluntários e parceiros (escolas 

e universidades, órgãos governamentais e não governamentais).

Pela primeira vez, a Aliança realizou uma Feira de Troca de Brin-

quedos, para superar a tendência de consumir brinquedos avi-

damente e descartá-los continuamente. A realização da Semana 

permitiu alertar sobre os riscos dos hábitos das famílias, com 

crianças sem tempo, nem espaços para brincar, como comprovam 

as matérias em jornais e depoimentos dos participantes.

Apesar dos avanços, a mobilização pelo brincar exige esforços 

redobrados de indivíduos e organizações para legitimar o direito 

ao brincar. As campanhas como a Semana Mundial do Brincar 

exercem papel fundamental de sensibilizar sobre a preservação 

da infância e a convivência respeitosa e saudável consigo mes-

mo, com os outros e com o planeta. As brincadeiras contribuem 

muito para este aprendizado e espera-se que as brincadeiras 

das Semanas do Brincar possam ser levadas para o cotidiano de 

crianças e adultos, construindo uma cultura de respeito à essên-

cia da infância.
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O poder das redes5

“Nenhum de nós é tão bom, é tão inteligente quanto todos nós” 

marilyn Ferguson

denise Carreira

Jornalista e educadora. Coordena a área de educação e o programa diversidade, raça e participação da organização não governamental Ação Educativa. 
Foi relatora nacional para o Direito Humano à Educação (Plataforma DHESCA) e coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Feminis-

ta, é mestre e doutoranda em educação pela Universidade de São Paulo (USP)

Quando se fala em rede, pode-se pensar em rede de dormir, rede de pescar, rede de conhecimento ou 
rede de pessoas e organizações, como a Aliança pela Infância. As redes constituem um jeito de unir pon-
tos, fios, coisas, gente, uma maneira de tecer a relação entre esses elementos.

As redes, como forma de atuação conjunta de um grupo de pessoas ou instituições, não são uma invenção dos 
dias de hoje. Elas estão presentes de diversas maneiras na história da humanidade e em diferentes culturas 
e sociedades: de comunidades indígenas às empresas transnacionais. Mas foi na década de 1990 que as redes 
ganharam força como forma de organização em vários campos do conhecimento e da ação humana.

Elas passaram a ser consideradas arranjos mais flexíveis e cooperativos, capazes de dar respostas aos 
problemas e desafios cada vez mais complexos vivenciados pela humanidade. Essa valorização das re-
des também se articulou à crescente globalização dos mercados e ao desenvolvimento do progresso das 
novas tecnologias, que possibilitaram a comunicação ágil e o trabalho articulado entre pessoas, grupos 
e instituições localizados em cidades, regiões e países, muitas vezes, distantes.

5 Para mais informações sobre redes, ver a publicação Vem pra roda, vem pra rede: guia de apoio à construção de redes de serviços para o enfrentamento da violência contra a mulher, de 
Denise Carreira e Valéria Pandjiarjan, da Rede Mulher de Educação/GTZ, 2003, disponível em http://www.redemulher.org.br/publicacoes/vempraroda.pdf; os trabalhos do professor Francisco 
Whitaker, entre eles, Rede: uma estrutura alternativa de organização, disponível em http://inforum.insite.com.br/arquivos/2591/estrutura_alternativa_organizacao.PDF e da professora Ilse 
Scherer-Warren, entre eles Redes de Movimentos Sociais na América Latina  - caminhos para um política emancipatória? disponível em http://www.cfh.ufsc.br/~npms/programas/Ilse%20
Scherer%20CRH.pdf.

Nas redes que constituem uma forma de orga-
nização entre elementos autônomos, se buscam 
desenvolver relações pautadas por interdepen-
dência, complementaridade e horizontalidade, 
nas quais o poder deve estar distribuído de for-
ma mais igualitária. Diferentemente de organi-
zações baseadas no modelo piramidal, no qual o 
poder está concentrado na ponta, as redes ga-
nham força e dinamismo por meio da descentra-
lização e da ação articulada. 

No mundo, no Brasil, em nossos municípios há vá-
rios jeitos de se construir redes. Muitas cruzam os 
acúmulos dos modelos piramidal e de rede, outras 
nascem e se mantêm como algo bastante informal, 
outras criam regras e outras se institucionalizam. 
Existem redes que nasceram formais e verticali-
zadas, como as existentes nos sistemas públicos 
de educação e saúde. Tudo isso varia conforme os 
objetivos, as naturezas, as características da rede 
e quem a constitui. Geralmente, pessoas, grupos 
ou instituições formam redes para muitas finali-
dades: se apoiar mutuamente, trocar experiências 
e acúmulos, desenvolver projetos e ações conjun-
tas, articular esforços e competências, influenciar 
politicamente, desenvolver formação, etc.

Como organização social, existem no mundo dife-
rentes tipos de rede, que articulam organizações, 
grupos ou pessoas sem vínculos institucionais. As 
redes podem ser temáticas, como a Rede de Huma-
nização do Parto e a Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação; geográficas, como o Movimento 

das Mulheres da Região do Semiárido Nordestino; 
da mesma natureza institucional, como a Associa-
ção Brasileira de Organizações Não Governamen-
tais (Abong) e o Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas (Gife). As redes também podem ser per-
manentes ou temporárias, informais ou formais. 
Geralmente redes que buscam executar projetos 
comuns, articular serviços ou influenciar políticas 
públicas, como a Rede Nacional Primeira Infância, 
apresentam algum tipo de formalização.

O que faz uma rede acontecer?
Uma rede nasce dos objetivos comuns de um 
grupo de pessoas, coletivos e instituições. Esses 
atores geralmente possuem visões, papéis e de-
safios diferentes, ou seja, são singulares e hete-
rogêneos, mas se juntam em torno de um conjun-
to de objetivos. Isso quer dizer que fazer parte 
de uma rede não significa que todo mundo deva 
concordar com tudo, negar as diferenças, pensar 
igual. Ao contrário, uma das grandes forças das 
redes é juntar e potencializar a força da diversi-
dade. As redes constituem um exercício coletivo 
de identificar objetivos comuns que alimentam e 
dão sentido à união.

O funcionamento da rede depende do desenvolvi-
mento da cooperação, da confiança, da solidarie-
dade, da transparência e da corresponsabilidade. 
A rede pressupõe participação consciente dos 
seus(suas) integrantes, pois todos e todas têm 
o desafio de “arregaçar as mangas” e ser sujeito 
dessa construção.
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Nas redes todos têm poder de decisão. Isso não 
significa que todo mundo faz tudo e atua de for-
ma dispersa. Conforme os objetivos e a comple-
xidade dos desafios, podem ser definidos e legi-
timados espaços de decisão e funções, que são 
exercidas por um(a) ou mais integrantes, sejam 
eles(elas) pessoas, grupos ou instituições. 

O reconhecimento da importância de cada inte-
grante anda de mãos dadas com a circulação da 
informação: informação é poder. Se nas pirâmi-
des a concentração de poder é proporcional à 
concentração de informação, nas redes a infor-
mação tem de circular, ela é o sangue que ali-
menta e faz com que tudo flua, cresça e apareça.

Mudando corações e mentes
A maioria das instituições da sociedade se estru-
tura de forma piramidal. Fomos educados para 
viver e atuar em estruturas piramidais. Por isso, 
um trabalho em rede que reconheça a diversida-
de, democratize o poder e promova uma atuação 
descentralizada e articulada constitui um grande 
desafio para as instituições (públicas e privadas) 
e para as pessoas que nelas atuam. As redes me-
xem com formas instituídas de poder, por isso 
muitas geram conflitos. Mas elas fazem parte de 
um novo jeito de enxergar e atuar na realidade 
social, propondo uma mudança de paradigma. 

Para que uma rede decole é necessário ter um sen-
tido nítido e cristalino na vida daqueles e daquelas 
que a constituem. Também é importante definir que 
objetivos comuns vão animar a construção dessa 
relação conjunta. Para funcionarem, as redes exi-
gem uma cultura renovada de fazer organização, 
o compromisso não só no discurso, mas na prática 
cotidiana, com valores e posturas que favoreçam a 
transparência, a cooperação, a negociação e o en-
frentamento assertivo de conflitos, o trabalho arti-
culado e a potencialização da diversidade.

A comunicação é vital para o funcionamento de 
uma rede. Comunicação que possibilite a transpa-
rência, a circulação de informações estratégicas, 
a visibilidade de esforços, o compartilhamento 
de aprendizagens, a construção de identidades 
coletivas, a mobilização social e o desenvolvi-
mento de sentimentos de pertença e confiança.

Conforme os desafios e objetivos de uma rede, 
é necessário criar e definir regras de funciona-
mento. Elas não devem burocratizar o funciona-
mento, mas facilitar e potencializar o trabalho 
em rede. Há redes que possuem animadores(as), 
coordenadores(as), facilitadores(as) ou outros 
grupos e instâncias responsáveis por determi-
nadas funções. É importante que todos e todas 
integrantes conheçam e, na medida do possível, 
participem dos pactos e da legitimação do modo 
de funcionamento.

A Aliança pela Infância como uma Rede
A Aliança pela Infância é uma rede que chegou 
ao Brasil em 2001 pelas mãos de Ute Craemer, que 
já havia criado, 20 anos antes, uma importante or-
ganização social, a Associação Comunitária Monte 
Azul, na zona sul de São Paulo. Desde a sua criação, 
a Aliança teve a preocupação de unir pessoas de 
diferentes origens, formações e visões de mundo. 
Essa diversidade constitui hoje uma de suas forças.

Como já dito, o que une e fortalece uma rede são 
os objetivos comuns. E o que tem atado os delica-
dos nós que formam a Aliança pela Infância é o 
desejo de garantir o respeito à infância. Algo ex-
tremamente necessário nesses tempos de tantos 
direitos não garantidos, a despeito dos avanços 
que a sociedade civil conquistou, graças às re-
des, movimentos e articulações que construiu 
nas últimas décadas.

A Aliança pela Infância iniciou sua trajetória de 
maneira bastante informal. As necessidades e os 
desafios exigiram algum grau de formalização. 
Surgiram núcleos e uma gestão nacional. Nesses 
12 anos de existência, a Aliança tem articulado um 
movimento permanente para nos lembrar que é 
preciso garantir uma infância com infância.

É bom saber que houve espaço no Brasil para que 
surgisse algo tão interessante quanto a Aliança 
pela Infância. A organização social de um povo é 
resultado do esforço de mulheres e homens mo-
vidos por esperanças. Nesse sentido, a Aliança 
pela Infância é um patrimônio de todos nós.
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Uma grande mobilização pelo brincar

No Brasil, a Aliança pela Infância tem articulado o tema do Brincar, desde sua criação, sempre chamando a atenção 

para este direito fundamental de toda a criança. O objetivo é iluminar a necessidade de as crianças terem tempo 

de serem crianças. 

Neste sentido, o brincar deve ser entendido como momento lú-

dico, sem nenhuma relação com atividades dirigidas. As inter-

ferências constantes de adultos nas brincadeiras das crianças, 

ensinando o “jeito correto”, prejudicam a plenitude da ação do 

brincar. Cada criança tem um tempo próprio de conexão à brin-

cadeira. É essencial respeitar a singularidade de cada menino e 

menina e os momentos de brincadeiras livres, inclusive o direito 

de a criança brincar sozinha. É na brincadeira livre que elas se 

desenvolvem física, emocional e espiritualmente. 

A Semana Mundial do Brincar também está alinhada ao Plano Na-

cional pela Primeira Infância, aprovado em dezembro de 2010. A 

Ação Finalística número 6 do Plano aponta o “direito de brincar ao 

brincar de todas as crianças”. O Plano foi construído com ampla 

participação da sociedade civil, por meio da Rede Nacional Primei-

ra Infância, da qual a Aliança pela Infância participa ativamente.

Desde o início, as atividades organizadas durante a Semana 

Mundial do Brincar foram norteadas pelos seguintes princípios:

• Gratuidade: as atividades da Semana Mundial do Brincar são 

gratuitas;

• Brincar para todos: a comemoração deve ser aberta a pessoas 

de idades e culturas diferentes;

• Brincar sob todas as formas: o brincar deve ser estimulado 

sob todas suas formas: brinquedos, jogos de tabuleiro, jogos 

ao ar livre, brincadeiras tradicionais. Durante a Semana, tam-

bém são realizadas outras iniciativas relativas ao brincar: ex-

posições, palestras, debates;

• Brincar em todos os lugares: a prática do brincar deve ser 

favorecida em espaços públicos e privados, instituições, es-

colas, na rua e na família.

O público-alvo da Semana do Brincar são as crianças de até 12 

anos, de todas as classes sociais, e também os jovens e adultos 

que as acompanham nas atividades. A expectativa é que mães, 

pais e educadores saiam motivados e inspirados a manter acesa 

a chama do brincar, com todas as crianças com que convivem o 

ano inteiro. O brincar deve invadir todos os espaços onde houver 

uma criança e deve se apossar do tempo e das estações.

Desde o princípio, a Aliança pela Infância tem difundido entre os 

parceiros o papel da Semana Mundial do Brincar, como instru-

mento para sensibilizar a sociedade sobre a importância dessa 

ação na vida e no desenvolvimento das crianças. E alertar para 

o encurtamento cada vez mais dramático da infância. Por isso, 

a Semana Mundial do Brincar é um momento privilegiado para 

reafirmar que o brincar deve ser:

• Atividade essencial com fim em si mesma;

• Instrumento de expressão e desenvolvimento da criança;

• Resgate cultural das brincadeiras de rua e vivências lúdicas;

• Fonte de aprendizado, transmissão de saberes e de educação 

para todos;

• Expressão cultural que promove encontros entre membros de 

gerações diferentes;

• Criador de vínculos sociais e de comunicação;

• Lazer e fonte de prazer.

As atividades da Semana acontecem nos mais variados espaços. 

Nos parques públicos de metrópoles como São Paulo, em ruas e 

praças de pequenas cidades, em espaços fechados, como escolas 

públicas ou particulares, bibliotecas infantis, espaços de organi-

zações sociais e até em hospitais. Onde houver uma criança, o 

direito de brincar deve ser garantido.
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Resgatando brincadeiras tradicionais

O movimento entende que uma infância com infância significa respeitar a essência da criança. E um dos traços fundamentais da criança, 

em qualquer cultura, em qualquer tempo, é o brincar. Daí a importância em preservar essa atividade tão indispensável para a criança.

A Aliança pela Infância acredita que o brincar de qualidade deve respeitar a cultura da infância, pois o brincar é um instrumento de ex-

pressão e desenvolvimento da criança. Por isso, valoriza-se o resgate das tradicionais brincadeiras de rua. 

Corre Cotia
Os participantes ficam sentados em círculo, menos uma das crian-

ças, escolhida por sorteio. Esta ficará fora do círculo, segurando 

um lenço. A um sinal, ela corre ao redor do círculo, com o objeti-

vo de deixá-lo cair atrás de uma das crianças sentadas. Enquanto 

isso, as demais crianças, de olhos fechados, vão cantando:

“Corre cotia
 na casa da tia.

Corre cipó
 na casa da vó.

Lencinho na mão
 caiu no chão.

Moça bonita
 do meu coração.

Posso jogar?
 Pode!

Ninguém vai olhar?

 Não!”

Passa Anel
As crianças ficam lado a lado, sentadas ou em pé, com as mãos 

unidas. Uma delas é escolhida para ser o passador do anel, que 

então esconde o anel entre suas mãos e as vai passando pelas 

mãos das outras e dizendo: “Tome este anelzinho e não diga 

nada a ninguém”. O passador deixa o anel com uma das crian-

ças, sem que as outras percebam. Ao final, o passador pergunta 

a qualquer criança, com exceção daquela com quem está com 

o anel: “Com quem está o anel?” Esta criança é o adivinhador. 

Se ela acertar, será o próximo passador. Se errar, deverá pagar 

alguma penitência e o passador será quem recebeu o anel.

Terremoto | Casa Morador |  
A Casa Caiu

As crianças são agrupadas em trios, sendo que duas ficam uma 

de frente para outra de mãos dadas e uma terceira fica no meio 

das duas. Depois de formados todos os trios, devem sobrar uma 

ou duas crianças. Nos trios, os que estão de mãos dadas serão 

as casas e as que estão no meio serão os moradores.

Um animador vai dando os comandos:

• Quando ele falar “Morador”, os moradores de cada trio deve-

rão sair de suas casas e procurar outra casa. Nesse momento, 

a criança que estava de fora vai aproveitar para procurar uma 

casa para si;

• Quando o animador falar “Casa”, as casas deverão deixar 

seus moradores e procurar outro morador. Mas só uma criança 

pode sobrar. Se sobrarem duas, os integrantes da casa pode-

rão virar um morador;

• Quando o animador falar “Terremoto”, tanto os moradores 

quanto as casas deverão se desmanchar por completo e for-

mar novas casas com novos moradores: uma bagunça geral!

Roda Cotia 
No mínimo duas crianças ficam em roda, girando de mãos dadas 

até o último verso, quando se agacham e cantam mais alto a 

palavra “caiu!”. A cantiga é curta e muito conhecida:

“Roda Cotia

De noite, de dia

O galo cantou

E a casa caiu!”

Pega-Pega tradicional ou Pique-Pega
Escolhe-se uma criança para ser o “pegue” ou “pegador”. O 

pegue deve dar um tempo para as outras crianças se afastarem 

e depois correr atrás delas, até pegar uma. A criança pega se 

tornará o novo pegador e, assim, a brincadeira continua, até 

cansar. Vale lembrar que deve ser estabelecido um limite de 

espaço para a brincadeira: numa rua, o limite pode ser de uma 

esquina à outra, numa casa pode ser até o quintal, e assim por 

diante. Quem ultrapassar o limite passará a ser o pegue mesmo 

que tenha conseguido fugir. É importante estabelecer um local 

que será o “Pique” ou “Piques”, que é onde as crianças podem 

descansar antes de continuarem a correr.

Corrente Elétrica com o uso de 
bambolês

As crianças ficam posicionadas num círculo, de mãos dadas. Pre-

cisam passar o bambolê para a criança a seu lado sem soltar as 

mãos. É necessário coordenar os movimentos tanto no momento 

de passar o bambolê como ao tentar recebê-lo, exigindo assim 

concentração e trabalho em equipe.

Quando a canção termina, a criança com o lenço pode jogar atrás 

de uma das crianças sentadas no círculo. A criança que estiver 

com o lenço atrás dela deverá apanhá-lo e sair correndo atrás do 

participante que o deixou cair, procurando alcançá-lo antes de 

ele ocupar o lugar vago. Se o perseguido for preso ficará “cho-

co”, indo para o centro do círculo, onde permanecerá sentado. O 

participante que ficar de posse do lenço continuará correndo em 

torno do círculo e repetirá a ação inicial. 

Observações:

• O participante “choco” voltará a ocupar um lugar no círculo 

quando outra criança vier a ocupar seu lugar;

• O participante que avisar a criança que o lenço está atrás dela 

ficará “choco”;

• O participante que não perceber o lenço atrás de si também 

ficará “choco”.
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Rabo de Gato | Rabo de Cavalo | 
Pega Rabo | Arranca Rabo

Neste jogo, o grupo de crianças é dividido em dois. Os integran-

tes de um dos times penduram um pedaço de fita na parte de 

trás da calça ou bermuda – eles serão os fugitivos. Ao sinal do 

animador, os fugitivos correm tentando impedir que as crianças 

do time adversário – os pegadores – peguem suas fitas. Quando 

todos os rabos forem arrancados, as equipes trocam os papéis. 

Assim, quem era pegador vira fugitivo.

Zip Zap Boing (ou Zip Zap Zop)
O jogo tem muitas variações, mas consiste basicamente em pas-

sar uma “coisa” para as outras crianças da roda. Pode-se simular 

jogar uma “bola de energia” imaginária ou sinalizar com uma 

“palma-seta” (bater palmas movendo uma das mãos para a fren-

te, em direção à pessoa escolhida).

Começa-se o jogo com a criança escolhendo outra para passar 

essa “coisa”. Se for passar para alguém ao lado, a crian-

ça olha para ela e diz: “zip”, fazendo o sinal combinado. Se for 

passar a “coisa” para alguém que está a mais de uma 
pessoa de distância, a criança olha para ela e diz “zap”, 

também fazendo o sinal simultaneamente. Se a criança indicada 

quiser devolver a “coisa” para quem mandou, deve fazer um 

movimento como se tivesse sido acertada, um tipo de onda com 

o corpo, falando “boing” e devolvendo a “coisa”. 

O jogo é divertido porque os erros acontecem com frequência. 

As crianças que errarem podem se sentar no meio da roda e po-

dem tentar atrapalhar a concentração das crianças que permane-

cem na brincadeira (dizendo zip, zape boing, conversando alto,  

falando o nome das pessoas). 

Assim as crianças que estão jogando precisam se concentrar mais, 

formando assim um grupo mais coeso. A brincadeira acaba 
quando sobram apenas duas crianças.

Cobra-Cega | Cabra-Cega
Pode ser considerada uma variante do Pega-Pega, mas um pouco mais 

complicada. As regras são as mesmas de Pega-Pega, só que dessa 

vez a criança que persegue as demais, o “pegue”, fica com os olhos 

vendados. Como não enxerga os fugitivos, o pegue precisa ficar bem 

atento aos sons e outros sinais para conseguir alcançar alguém.

Elástico
São necessários no mínimo três participantes para a brincadeira 

e uma tira de elástico de aproximadamente 3 metros de compri-

mento, amarrada nas pontas, formando um círculo. Duas crian-

ças, distantes 3 metros uma da outra, colocam o elástico ao redor 

de suas pernas, formando um retângulo. Uma terceira criança se 

posiciona ao lado do elástico esticado e pula no vão do retângu-

lo, com uma ou duas pernas.

Os pulos são alternados de acordo com a sequência determinada 

pelos participantes e também de acordo com a movimentação do 

elástico, que sobe, desce e cruza. Uma cantiga, ou mesmo o can-

tar de uma palavra, dividida sílaba por sílaba, pode determinar os 

movimentos de quem pula. Os nomes de comida são populares na 

brincadeira de elástico.

Carrinho de Mão
Formam-se duplas, sendo que uma das crianças deita de barri-

ga no chão e a outra segura seus dois pés. A criança que está 

deitada apoia as duas mãos no chão, levanta o corpo e sai cami-

nhando com as mãos, tendo seus pés levantados pelo parceiro. 

Pular Corda
Enquanto duas crianças batem a corda, cada criança entra e pula, 

cantando a cantiga: 

“Um homem bateu na minha porta e eu abri.

Senhoras e senhores, pulem num pé só.

Senhoras e senhores, ponham a mão no chão.

Senhoras e senhores, deem uma rodadinha.

E vão pro olho da rua!”

O objetivo principal é que todos consigam pular até o final. Outra 

cantiga popular para pular corda é:

“Salada, saladinha,

Bem temperadinha,

Com sal, pimenta

Fogo, foguinho!”

Quando a canção chega aos versos “Fogo, foguinho”, a dupla que 

bate corda acelera o ritmo para desafiar ainda mais quem está 

pulando. Se a criança tropeçar, ela sai e outra criança entra em 

seu lugar. 
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O brincar e os quatro elementos

gandhy Piorski

Artista plástico pesquisou os brinquedos e o brincar das crianças de 25 comunidades do Ceará.  
Durante um ano foi pesquisador-visitante do Museu do Brinquedo de Sintra, em Portugal. 

 É membro da Aliança pela Infância.

Quando mergulhamos no universo do brincar, os encantos aparecem na mesma proporção de ser criança 
e ter acesa a capacidade de admirar-se com o mundo. Das percepções que surgem, a mais significativa 
é de como o brinquedo nas comunidades do interior do Brasil ainda é feito e refeito com tanto vigor.  
E como a natureza se mantém como matéria essencial da brincadeira. 

É impressionante também como o diálogo com o mundo natural é continuamente reelaborado sobre um 
terreno já brincado e reconhecido por gerações anteriores. Terreno este que, sendo patrimônio comuni-
tário, se assenta em diversas linguagens: a do corpo, a da oralidade a do uso e construção dos artefatos, 
a da observação e do diálogo com a outra profunda linguagem que advém da natureza.

Toda esta sincrônica construção do brincar tem sua regência no longínquo fio do imaginar. Quem brinca 
na realidade é a imaginação. A criança é o brinquedo e se descobre brincada pelo imaginar. Esta capaci-
dade brota nos seres ainda crianças, com tanto vigor que faz do mundo uma verdadeira “oficina de des-
manchar a natureza”, como diria Manoel de Barros. O filósofo francês Gaston Bachelard vê o imaginar 
como uma decomposição das imagens do mundo.

Construir brinquedos, portanto, é desmanchar as formas do mundo e depois deixá-las se decompor para, 
um dia, noutra hora, compô-las novamente. Renata Meirelles, quando realizou suas pesquisas pela Ama-
zônia, percebeu claramente isso. Procurou onde os meninos guardavam seus brinquedos, tão bem cons-
truídos a partir das madeiras, dos frutos e das cascas da floresta. Nunca achou um brinquedinho sequer 
guardado. Eram construídos do desmanche do mundo e devolvidos para ele quando passava o tempo do 
brincar. O brinquedo vem do mundo e é devolvido a ele, pois é certo que renascerá. 

Tempo para ser criança
No interior do Brasil, talvez pela maior partici-
pação na vida comunitária, haja uma integração 
maior das crianças com sua geografia humana e 
territorial. Provavelmente daí ecoem com maior 
nitidez e brilho reminiscências de infância dos 
pais, avós, irmãos e amigos mais velhos. Ecos es-
tes que nutrem perfeitamente a constante refa-
zenda dos brinquedos e brincadeiras.

Não há nisso nada de muito especial. O que há 
é tempo e espaço para ser criança. Quando este 
estado de espírito é reconhecido e autenticado 
pela memória dos mais velhos, aí a expressão 
das crianças chove, molha a terra e germina 
os dias. Quando criança pode ser mais criança, 
quando o dia pode ser de brincar, a profusão 
de nascimentos imaginários é proporcional à 
quantidade daquilo que foi emprenhado no ser 
de cada menino. Parir imaginação é dos estados 
mais gratificantes para a alma, ainda tão recor-
dada de útero, de maternidade.

Nestes meninos de mar e rios, de serras e ser-
tões, de campos e florestas, veem-se gestos ar-
raigados do manejo com a natureza. São meni-
nos que ainda conhecem as marés, as seivas, os 
passarinhos, os hábitos dos bichos. Crianças que 
ainda têm em sua fonte de experiência imagina-
tiva a natureza, que fazem seus brinquedos com 
quase nada. Mas para quem brinca com estas 
coisas, cada uma delas é teia de conhecimento 
valioso para melhor brincar. Foram estes mestres 

da brincadeira que me fizeram um dia ver, numa 
roda de fogueira, que se brinca com o fogo de um 
jeito, com a água de outro, com o ar e a terra de 
outro ainda. 

Da terra, a individualidade
Da terra nasce uma imaginação dos estados geo-
gráficos, como diria Bachelard, uma imaginação 
telúrica. O imaginar, nos brinquedos da terra, 
cria um universo de brincadeiras que dialoga com 
a casa, com a família, com o trabalho dos pais. A 
imaginação desperta nas crianças o anseio de in-
timar-se com o mundo social. Surgem as imagens 
do aconchego nas brincadeiras de casinha. Estão 
aí os pequeninos espaços, a miniatura, o escon-
dido, o escurinho, as redinhas para acalantar o 
sono de bebês (bonecas de sabugo de milho, de 
pano, de pedra, de ossos). 

Esta busca de intimidade é uma construção de 
individualidade, pois é da natureza da terra pro-
duzir seres únicos ocupando espaços únicos. A 
intimidade almejada se projeta para a descoberta 
do íntimo da natureza, das coisas todas, do que 
tem dentro dos corpos dos bichos (fazendinhas 
de ossos, bolas de papo do peru, de bexigas de 
carneiro), das plantas, dos brinquedos, que pre-
cisam ser quebrados e desmontados.

Tal estado imaginal do brincar inspira um entra-
nhar-se no mundo, para tornar-se um ser único 
ocupando seu lugar no espaço. Lições de enrai-
zamento nascem dos brinquedos da terra. 
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A busca do conhecimento
Do fogo, a imaginação denota novas impressões 
do mundo. O estudo da luz e da sombra, as brin-
cadeiras de medo e assombração, as histórias 
fantásticas de espíritos e almas penadas. Câmara 
Cascudo diz que o brinquedo africano restou nas 
histórias e na musicalidade da infância. Muitas 
dessas histórias são das impressões do fogo, pois 
nutrem um universo espectral da infância, como 
a história da escravinha queimada que rondava 
as casas grandes. 

O fogo é do empirismo, da transmutação e quei-
ma dos materiais. Mas é principalmente um 
psiquismo de transgressão no brincar, de desa-
fio e de engenho. A brincadeira de pular corda, 
por exemplo, tem expressões como “queimou” e 
“fogo, foguinho”. 

O “roubo do fogo” se expressa no brincar es-
condido, no fascínio de desobedecer e realizar 
peripécias luminescentes, incríveis. Sombras na 
vela, estalos de pólvoras, lanternas de lamparina 
para andar no escuro, para iluminar o soturno, o 
escondido, o encoberto, os tabus. A criança que 
mexe com fogo enfrenta os medos individuais e 
comunitários: o medo de se queimar, o medo do 
escuro. As lições do fogo nos falam da audácia de 
Prometeu e do preço da busca do conhecimento. 

O mergulho na interioridade
A água nutre um imaginar fluídico. Ela causa 
uma impressão corpórea direta e mais profunda-
mente sentida que os demais elementos. A ima-
ginação dos brinquedos da água desperta para o 
equilíbrio e a entrega. Interessante como são si-
métricos os barquinhos de crianças ainda peque-
nas que moram à beira do mar. Para que assim 
sejam, a natureza deve ser examinada com maior 
discernimento de materiais e texturas. 

As madeiras devem ser mais bem escolhidas, os 
cortes devem ter linearidade e sentido orgânico. 
“Rabiscas” são barquinhos feitos com uma úni-
ca palha de coqueiro. Elas aparentam o primeiro 
traço das antigas naus egípcias, por seu longilí-
neo desenho e sóbrio equilíbrio. 

As brincadeiras de deslizar, escorregar, tomar 
banho de chuva, correr atrás de barquinhos de 
papel são estados de uma imaginação que pede 
imersão, mergulho. Um brincar “pele a pele” com 
a natureza deste elemento, com as impressões de 
interioridade. A água é um espelho de nossa in-
terioridade, que o diga Narciso.

O voo da liberdade
Nos brinquedos do ar encontramos menos de  
diálogo ou transgressão. Vemos aí uma imagina-
ção contemplativa, das asas, dos voos, dos longos 
silêncios no manuseio da pipa. Empinar pipa é um 
diálogo sensorial com as alturas, com a visão am-
plificada, com as cores e intensidades da luz. 

Os brinquedos do ar sublimam a gravidade dos 
costumes, os ditames, os padrões e as molduras 
sociais. Brincar com o ar é de uma linguagem ex-
tensiva, liberta. Quem já pulou de uma cachoeira 
sabe que a extensão do grito faz um rastro no ar: 
“lá vou eeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuu!”. Brinque-
dos do ar pedem respiração profunda ou pausa-
da. Mirar um alvo com a baladeira (estilingue) 
faz inspirar e suspender o expirar. 

A imaginação doa ar na brincadeira, ensina a 
fala harmônica, ensina a liberdade do falar.  
O mundo é alargado, redimensionado pelo deslo-
camento dos saltos, dos voos dos aviões de papel, 
das flechas e zarabatanas de Taboca. A peteca, 
além das penas dos pássaros, precisa de aerodi-
nâmica para voar. A perna de pau decola o olhar, 
quer romper a visão gravitacional para uma ima-
ginação sideral, quer ensaiar altura, pede asas. 
Sonhar voando só nos dias mais calmos, quando 
nos é dado repouso e contemplação.

Mas digo isto tudo apenas como desculpa para 
justificar um método de pesquisa e experimen-
tação estética, se é que isto é método. Dessas 
reflexões, nasceu uma exposição sobre brin-

quedos do sertão e uma forma de “classificar” 
o acervo coletado. Longe de mim, porém, querer 
compartimentar o que é próprio das crianças. 
Tenho um pacto com esta anima erê: de seu lar-
go rio, só quero o navegar, mergulhar, contem-
plar e agradecer.
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Música e piquenique para encerrar
No último dia da Semana, 26 de maio, as atividades aconteceram em centenas de locais espalhados por todo o Brasil. Em São Paulo, o en-

cerramento foi realizado em três pontos principais. Pela manhã, no Parque das Bicicletas, a Banda Alana apresentou repertório com sucessos 

internacionais, nacionais e cantigas de roda. No início da tarde, a Praça Benedito Calixto foi o palco de um piquenique coletivo, recheado de 

brincadeiras, que reuniu dezenas de famílias, em parceria com o movimento Boa Praça. E o final do dia, o SESC Itaquera organizou um show 

da Banda Pato Fu. O grupo mineiro, comandado por Fernanda Takai, apresentou as canções do álbum Música de Brinquedo e embalou as 

centenas de crianças e adultos presentes.

municíPioS que realizaram aTividadeS duranTe a Semana mundial do Brincar 2013

Região Nordeste 15 municípios

Bahia

Salvador

Itabuna

Sapiranga

Sergipe Aracaju

Alagoas Maceió

Pernambuco Recife

Paraíba
João Pessoa

Campina Grande

Rio Grande do Norte Natal

Ceará

Fortaleza

Horizonte

Iguatu

Tauá

Piauí Teresina

Maranhão São Luís

A Semana Mundial do Brincar pelo Brasil afora

A Semana Mundial do Brincar 2013 foi um marco dentre as campanhas pelo direito ao brincar no Brasil, pelo grande público participante, 

pelas parcerias conquistadas e, principalmente, pela visibilidade alcançada. A programação ocorreu no período de 19 a 26 de maio e foi 

um sucesso no país inteiro.

Houve atividades em 117 municípios, quase o dobro do ano anterior, quando a programação se estendeu por 60 cidades. Dos 26 Estados 

brasileiros, 23 estiveram envolvidos na Semana, além do Distrito Federal. No total, 168 mil crianças participaram das atividades em todas 

as regiões do país. Somente na cidade de São Paulo, foram 80 pontos de brincadeiras espalhados por todas as regiões.

Mesmo em locais onde não existem núcleos ou núcleos-semente da Aliança, aconteceram atividades, graças ao envolvimento de prefei-

turas, escolas, organizações da sociedade civil ou mesmo voluntários que conhecem o trabalho da Aliança e se encantam com a proposta. 

Mas nada disso surgiu ao acaso. As experiências anteriores foram fundamentais para ampliar a programação da Semana de 2013, permi-

tindo aprimorar a realização da campanha.

Articulação e políticas públicas
Nos meses que antecederam a Semana Mundial do Brincar, 

houve uma intensa articulação com possíveis parceiros, desde 

organismos governamentais, como prefeituras e Secretarias de 

Educação, de Esportes e de Cultura, até escolas e universidades, 

passando por dezenas de organizações sociais que atuam com 

crianças.

Esse diálogo partiu de muitos núcleos da Aliança e, sobretudo, 

da gestão nacional, que dedicaram tempo e esforço para aliançar 

novos parceiros. É a rede que impulsiona essa grande energia em 

movimento pela essência da infância.

A Semana Mundial do Brincar tem ganhado cada vez mais soli-

dez. Uma prova disso é o fato de algumas cidades abraçarem a 

mobilização e inserirem as atividades da Semana no calendário 

local. Pelo menos nove municípios no Brasil desenvolveram ações 

oficiais durante a Semana de 2013.

O olhar da delicadeza
O objetivo da Semana é mostrar que toda criança tem o direito de 

ser criança, de viver plenamente o tempo da infância e, portanto, 

o direito de brincar. E quando se pensa nas crianças, não se pode 

esquecer daquelas que estão em situação de internação.

Por isso, um grande ganho da Semana Mundial do Brincar 2013 

foram as parcerias com o Grupo de Apoio ao Adolescente e à 

Criança com Câncer (Graacc) e com os Doutores da Alegria. Gra-

ças a essas alianças, foi possível levar momentos de alegria a 

centenas de crianças hospitalizadas. Porque criança é criança, 

não importa onde ela esteja.
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Região Sul 21 municípios

Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Bento Gonçalves

Cachoeirinha

Erechim

Estância Velha

Glorinha

Gramado

Gravataí

Novo Hamburgo

Pelotas

Sapiranga

Santa Catarina

Florianópolis

Criciúma

Joinville

Rio do Sul

Paraná

Curitiba

Cascavel

Foz do Iguaçu

Londrina

Maringá

Ponta Grossa

Região Sudeste 67 municípios

São Paulo

São Paulo Franca Santana do Parnaíba

Americana Guarujá Santo André

Araçatuba Guarulhos Santos

Araraquara Holambra São Caetano

Atibaia Juquiá São Carlos

Bauru Mogi das Cruzes São José do Rio Preto

Bertioga Mogi Guaçu São José dos Campos

Botucatu Osasco Socorro

Campinas Piracicaba Sorocaba

Carapicuíba Presidente  
Prudente Taubaté

Catanduva Ribeirão Pires Vinhedo

Cotia Ribeirão Preto Votuporanga

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Maricá São Gonçalo

Belford Roxo Niterói São João da Meriti

Cabo Frio Nova Friburgo Volta Redonda

Duas Barras Petrópolis

Duque de 
Caxias Resende

Minas Gerais

Belo Horizonte Ituiutaba Serra do Curral

Araxá Juiz de Fora Teófilo Otoni

Baependi Montes Claros Uberaba

Carmo da 
Cachoeira Patos de Minas Uberlândia

Ipatinga Poços de Caldas

Itamonte S. Sebastião do 
Paraíso

Espírito Santo
Vitória

Cachoeiro do 
Itapemirim
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Prefeituras encampam a ideia

Diversas prefeituras tiveram ampla participação na Semana Mundial do Brincar 2013. Mas isso não surgiu do nada. É resultado de longa 

e intensa articulação.

A Prefeitura de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, é um bom exemplo. A Aliança estabeleceu parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e ofereceu formação a mais de 3 mil educadores da Educação Infantil do município, o segundo mais populoso do 

estado. O objetivo era que os professores se envolvessem na Semana, de forma qualificada.

A empolgação foi tanta que se espalhou pela cidade. A partir da Educação, outros setores da administração foram envolvidos. As Secreta-

rias de Esportes, de Cultura, do Trânsito, do Meio Ambiente, o Fundo Social, a Guarda Civil Municipal e dez CEUs entraram na mobilização. 

Com isso, 138 escolas municipais tiveram programação durante toda a Semana, envolvendo também as famílias das crianças. 

Ocorreram atividades nos parques, nas bibliotecas, nas praças, no bosque e no zoológico da cidade. Além disso, três instituições de ensino 

superior do município e a Pastoral da Criança aderiram à Campanha. Pode-se dizer que Guarulhos inteiro brincou, tanto crianças como idosos.

Região Norte 5 municípios

Amazonas Manaus

Pará
Belém

Ananindeua

Rondônia Ji-Paraná

Tocantins Palmas

Região Centro-Oeste 9 municípios

Distrito Federal
Brasília

Taguatinga

Goiás

Goiânia

Anápolis

Inhumas

Mato Grosso Cuiabá

Mato Grosso do Sul

Campo Grande

Maracaju

Paranaíba

No interior e na capital
Em Vinhedo, também no estado de São Paulo, a prefeitura pro-

moveu diversas iniciativas especiais para os mais de 3 mil alu-

nos de 4 a 5 anos atendidos pela Rede Municipal de Ensino. Já 

no Guarujá, a Secretaria de Educação envolveu tanto os alunos 

das 35 unidades da Rede Municipal quanto as crianças das 12 

escolas conveniadas da Educação Infantil. Santos, no litoral, e 

Juquiá, no Vale de Ribeira, foram outras prefeituras paulistas 

que abraçaram a Semana Mundial do Brincar. Na capital, São 

Paulo, a Aliança pela Infância realizou parcerias com três secre-

tarias municipais. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente 

disponibilizou diversos parques da cidade para as atividades da 

Semana. O Sistema Municipal de Bibliotecas – vinculado à Se-

cretaria de Cultura – e a Secretaria de Esportes e Lazer prepa-

raram ações em mais de 30 pontos da cidade, entre bibliotecas 

públicas e centros esportivos. 

De Norte a Sul
Em São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, foram reali-

zadas atividades com cerca de 300 crianças da Educação Infantil. 

Em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, todas as escolas mu-

nicipais foram envolvidas. As Secretarias de Educação de Iguatu, 

no Ceará, e de Ji-Paraná, em Rondônia, também aderiram à Cam-

panha, desenvolvendo atividades com as crianças.
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Núcleos da Aliança constroem a Semana

Pular corda, perna de pau, amarelinha, esconde-esconde, pião, brincadeiras de roda, contação de histórias. Essas e outras brincadeiras 

tomaram conta de parques, praças, ruas e escolas, nas várias cidades onde a Aliança pela Infância possui um núcleo. Além disso, em diver-

sos locais foram realizados debates sobre a importância do brincar. Unir ação prática e reflexão, esta é a ideia que tomou conta da Semana 

Mundial do Brincar 2013. Uma vitória que só foi possível graças ao entusiasmado esforço de centenas de voluntários. E, principalmente, 

devido à calorosa e comprometida atuação dos núcleos da Aliança. A programação de 2013 foi intensa, diversificada e direcionada não 

apenas às crianças, mas também aos pais e educadores.

Em Resende, o núcleo local promoveu o Seminário “Brincar É Coisa Séria”. Também foram organizados uma Feira de Troca de Brinquedos 

e jogos e brincadeiras em dois parques da cidade. 

Novos frutos
Já no Centro-Oeste, o Núcleo Campo Grande firmou parcerias com universidades, secretarias e organizações da sociedade civil. Dessa 

forma, realizou o “IV Festival Me Deixa Brincar”, com inúmeras atividades no Horto Florestal. Houve brincadeiras com corda, perna de pau, 

contação de histórias, leitura, pintura facial, fantasias, teatro e dança. O evento foi tão bom que a Fundação Municipal decidiu repetir a 

ação em outubro, durante a Semana da Criança. 

Núcleo Atividades Dias

Botucatu/SP Brincadeiras tradicionais. 19 a 26 de maio

Holambra/SP Shantala, ioga, canções de ninar, teatro, escultura com bexiga, barangandão, vivência musical, 
brincadeiras de roda, circo, origami, palestra. 20 a 26 de maio

Belo Horizonte/
MG

Contação de histórias, oficina de arte, oficinas de confecção de brinquedos e de confecção de 
instrumentos musicais, a partir de sucata, oficinas de brincadeiras antigas, show com cantora 
infantil, passeio no bosque, futebol, queimada.

6 de junho

Carmo da  
Cachoeira/MG

Brincadeiras livres, amarelinhas desenhadas no chão, corda, jogo de queimada e brincadeiras 
da região.

19, 23 e 24  
de maio

Juiz de Fora/
RJ

Brincadeiras de roda, de casinha, com argila, com bola, corda, peteca, pião, escorregar na 
grama, brincadeiras livres. 8 de junho

Nova Friburgo/
RJ

Brincadeiras com pião, giz, bambolê, swing, bola, peteca, elástico, túnel, jogos e cantigas com 
a corda, cantigas de ninar, túnel que vira jogo em equipe, passeio pela praça, contação de 
histórias, rodas de danças e brincadeiras de roda.

1º de junho

Duas Barras/
RJ Brincadeiras livres, circo e palestra sobre o brincar. 27 de maio

Resende/RJ Feira de trocas de brinquedos, jogos e brincadeiras na praça, Seminário “Brincadeira É 
Coisa Séria”.

11, 17 e 25  
de maio

Florianópolis/
SC

Cirandas, brincadeiras tradicionais e livres, oficina de horta e de astronomia, jogos, oficina de 
machetaria, confecção de brinquedos de madeira.

19, 25 e 26  
de maio

Campo Grande/
MS

Festival “Me Deixa Brincar”: pular corda, perna de pau, contação de histórias, leitura, pintura 
facial, fantasias, teatro e dança. 25 de maio

Sapiranga/BA Brincadeiras de roda, com cordas, tintas, piquenique. 19 e 29 de maio

Maceió/AL Brincadeiras tradicionais, contação de histórias, pintura fácil, corda, elástico, bola, giz de cera, 
fabricação de massinha de modelar caseira, palestra “A Importância do Brincar para a Criança”.

23, 24 e 26  
de maio

Recife/PE Brincadeiras tradicionais, oficinas de origami e de percussão. Feira de Troca de Brinquedos. 19 a 26 de maio

Nordeste
O Núcleo-semente de Maceió organizou brincadeiras livres na 

Escola Municipal Tradutor João Sampaio e uma atividade aberta 

à comunidade no Lar Batista Marcolina Magalhães. No dia 24 de 

maio, o núcleo coordenou a palestra “A importância do brincar 

para a criança”, da qual participaram professores e estudantes 

do EJA que, para além do espaço escolar, se desdobram entre o 

trabalho, as tarefas domésticas e a responsabilidade de serem 

pais e mães. 

Em Pernambuco, o Núcleo Recife organizou uma programação 

intensa durante a Semana. As atividades nos parques da cidade 

possibilitaram às crianças de diferentes idades e classes sociais 

o contato com brincadeiras tradicionais, oficinas de origami, rit-

mos e percussão. No Parque Dois Irmãos, a Feira de Troca de 

Brinquedos sensibilizou os participantes para a importância da 

generosidade no brincar. 

Já na Bahia, o Núcleo Sapiranga conquistou importante vitória. 

Após uma semana de atividades, reunindo mais de 160 crian-

ças, a Escola Municipal Pedro Joaquim firmou o compromisso de  

realizar todo mês o Dia do Brincar, aberto a alunos e comunidade.

Nas montanhas de Minas
Os núcleos mineiros da Aliança organizaram dezenas de ativida-

des. Em Belo Horizonte, além das oficinas no Parque Municipal 

Aggeo Pio Sobrinho, houve show de músicas infantis inspiradas 

em Vinícius de Moraes. Em meio às brincadeiras, foi feito um 

piquenique coletivo. 

O Núcleo Carmo da Cachoeira resgatou brincadeiras típicas em 

três escolas da cidade. Já em Juiz de Fora, foram privilegiados 

elementos da tradição brasileira, como pião, corda, peteca e brin-

cadeiras de roda. Tudo isso na Universidade Federal.

Da Praia à Serra
O Núcleo Florianópolis organizou oficinas de horta e de astronomia. 

As crianças desfrutaram do contato com a natureza e suas poten-

cialidades. Tudo isso no Parque da Luz, ao lado do cartão-postal da 

cidade, a Ponte Hercílio Luz. Durante a Semana Mundial do Brincar, 

o núcleo também ofereceu atividades em outros dois locais. 

Na região serrana do Rio de Janeiro, o novo Núcleo-semente Duas 

Barras estabeleceu parceria com as escolas locais e fechou uma 

rua para inúmeras atividades, incluindo circo. Na mesma região, 

o Núcleo Nova Friburgo organizou atividades na Praça de Lumiar. 
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Blogagem coletiva expande movimento pela rede

Outra iniciativa da Aliança pela Infância, durante a Semana Mundial do Brincar 2013, foi a blogagem coletiva. No ano anterior, já havia 

sido experimentada a mesma ação, com resultados surpreendentes. Mas, em 2013, a blogagem teve quatro vezes mais participação. Ocor-

reram 91 posts, em 43 blogs diferentes (veja lista e endereços abaixo).

Blog Endereço Blogeira(o)

Aprendendo com o Theo http://www.aprendendocomotheo.com.br/2013/05/semana-mundial-do-brincar.
html

Adriana Engel-
meyer

Baby Kids Amor Materno https://babykidsamormaterno.wordpress.com/2013/05/24/brincar-como-nunca-an-
tes-brincado/

Ana Paula Mi-
randa Souza

Coisas de Lara http://coisas-da-lara.blogspot.com.br/search/label/SemanaMundialDoBrin-
car2013#.UaCvjkA-aY8 Andrea Charan

Mãe Vaidosa http://www.maevaidosa.com/2013/05/bc-o-brincar-alianca-pela-infancia.html Andreia Salles

Rendeu Conversa http://drepellanda.wordpress.com/2013/05/25/para-que-um-dia-a-semana-mun-
dial-do-brincar-nao-precise-mais-existir/

Andressa Pe-
llanda

Mamatraca http://mamatraca.com.br/?id=520&brincadeiras-la-de-casa---por-anne-rammi
Anne Rammi 
Priscila Perlatti 
Roberta Lippi

Um Olhar Waldorf http://umolharwaldorf.blogspot.com.br/2013/05/convite-reflexao-crianca-e-seu-
-mundo.html Betty Mello

Mulher e Mãe http://mulheremae.com.br/depois/a-semana-mundial-do-brincar-2013/ Carol Baggio

Varal dos Passarinhos http://varaldospassarinhos.blogspot.com.br/2013/05/uma-blogagem-coletiva-para-
-quem-gosta.html

Caroline Car-
valho

Desabafo de Mãe http://blogdodesabafodemae.blogspot.com.br/2013/05/crianca-precisa-de-mae-a-
te-pra-brincar.html Ceila Santos

Inventando com a Mamãe http://inventandocomamamae.blogspot.com.br/2013/05/o-que-fazer-com-as-crian-
cas-em-dia-de.html Chris Ferreira

Dona Maricota Feliz http://donamaricotafeliz.blogspot.com.br/2013/05/carta-para-meus-filhos-lerem-
-no-futuro.html Cleo Moretti

Blog Endereço Blogeira(o)

Eu, Eu mesma e a outra Apenas para convidados Cris Guimarães 

Joseph´s Blog https://cphilene.wordpress.com/2013/05/21/fazendo-bolhinhas-sozinho/ Cris Philene

Lagarta Pintada http://www.lagartapintada.com/2013/05/arte-colorida-em-casa-semana-mundial-
-do.html#.Uoug72pTtjo Daniella Araújo

Inventare – Coisas do 
Coração http://inventare.com.br/bc-semana-mundial-do-brincar/ Diana Demarchi

Mãe Criativa http://blogmaecriativa.blogspot.com.br/2013/05/brincar-e-viver.html Fernanda

Na Pracinha http://www.napracinha.com.br/2013/05/encontro-na-pracinha-curtindo-sema-
na_27.html Flávia Pellegrini

Mãe Geek http://www.maegeek.com/brincadeiras-antigas-x-brincadeiras-modernas/ Gisela Blanco 
Narloch

Eu, Ele e as Crianças http://www.maegeek.com/brincadeiras-antigas-x-brincadeiras-modernas/ Helena Sordili

Contações  
de uma Mãe Apenas para convidados Ivana Luckesi

Onde Eu Aperto http://ondeeuaperto.blogspot.com.br/2013/05/brincar-estetica-e-etica-por-um-
-mundo.html

Jonathas de 
Sant´Ana

“Lara, nós sempre brincamos 

muito, muito, muito. Você pode 

ver nos posts do nosso blog ou 

nas fotos que eu tiro o tem-

po todo. Quando você ler isso, 

tomara que ainda possamos 

brincar juntas.”
andrea Charan

 “Amado Davi, o tempo passa voando e o mundo muda rapi-damente e, para você, quero que ele seja lindo, limpo, sau-dável e divertido. Por isso me esforço tanto para que tenhas uma infância feliz. Espero que continues a ler o mundo com essa imaginação fértil que tens e que as histórias e os livros guiem você por toda vida.”
“Amada Cecília, viestes ao mundo para me mostrar que os planos podem ser mudados numa velocidade incompreensí-vel aos desejos humanos. Você me ensina, dia após dia, que devo ser uma mulher melhor, mais bonita e mais feliz.”

Cleo moretti

A blogagem coletiva é uma forma de ativismo virtual, em que blogueiras e blogueiros escrevem ao mesmo tempo sobre determinado as-

sunto, de forma a divulgar o tema, colocando-o em debate. Pais, educadores e profissionais que atuam com crianças foram convidados a 

participar. A blogagem de 2013 também incentivou mães e pais a escreverem cartas para que seus filhos lessem no futuro.

Foram produzidas 14 cartas, revelando sensibilidade para a infância e muita, mas muita esperança de que os filhos assumam um papel 

transformador neste mundo tão precisado de mudanças. Publicamos aqui pequenos trechos de algumas dessas mensagens.
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Blog Endereço Blogeira(o)

Vila  
Mamífera http://vilamamifera.com/mamiferas/a-importancia-do-brincar/ Kalu Brum

Diversão em Família http://www.diversaofamilia.blogspot.com.br/2013/05/semana-mundial-do-brincar.
html Lívia Brigoni

Mamãe Neura http://www.mamaeneura.com/?p=654http://www.mamaeneura.com/?p=654 Luísa Aranha

Diário de uma Mãe Polvo http://contosmamaepolvo.blogspot.com.br/2013/05/o-brincar-e-meus-filhos.html Mari Hart Dore

Viciados em Colo http://viciadosemcolo.blogspot.com.br/2013/05/brincar-sempre-brincar.html Mariana Sá

Um Blog de Mãe http://infancialivredeconsumismo.com/index.php/brincar-e-um-gesto-politico/ Maribel Barreto

Brincando de Papel http://brincandodepapel.blogspot.com.br/2013/05/essa-tal-tecnologia.html Michelly Lemes 
Tomaz Sussekind

Tinha uma Mãe dentro 
de mim http://maeemmim.blogspot.com.br/2013/05/voce-ta-de-brincadeira.html Mila Queiroz

Diiirce http://diiirce.com.br/2013/05/21/isso-no-brinquedo/ Milene 

Roteiro Kids http://www.roteirokids.com.br/maternidade-alerta/post-semana-mundial-do-brin-
car-dia-2405/

Natália Pias-
sentin

Maternidade Colorida http://www.maternidadecolorida.com.br/2013/05/a-infancia-de-ontem-pode-ser-
-de-hoje.html

Paola Bueno 
Preusse

Blog Endereço Blogeira(o)

Agora que Sou Mãe http://agoraquesoumae.blogspot.com.br/2013/05/livros-infantis-bela-orla-alguns.html Patrícia Gomes

Corujinha 360º http://corujinha360.blogspot.com.br/2013/05/o-brincar-em-tempos-modernos.html Patty Gomes

Ei Mamãe http://eimamae.wordpress.com/2013/05/23/carta-para-o-meu-filho-ler-no-futuro/ Priscila Abreu

Mulher que Pariu http://mulherquepariu.blogspot.com.br/2013/05/o-brincar-aqui-em-casa.html Rebeca Bricio

As Aventuras e Desco-
bertas da Princesa Luma 
– e seus Pais de Primeira 
Viagem

http://princesaluma.blogspot.com.br/2013/05/bc-semana-mundial-do-brincar-
-alianca.html Roberta Aquino

Artes Brincantes http://www.artesbrincantes.blogspot.com.br/2013/05/porque-todo-dia-e-dia-de-
-brincar.html

Roberta Soares  
Abranches

Rosas e Palavras http://reinacoesdearthur.blogspot.com.br/2013/05/carta-para-meu-filho-ler-no-fu-
turo-pela.html Roseli Oliveira

A Vida Quer http://www.avidaquer.com.br/category/mae-com-filhos/ Sam Same-
guiShiraishi

Minha Flor Bela http://minhaflorbela.blogspot.com.br/2013/05/carta-para-minha-filha-ler-no-futuro.
html Silma Matos

Isaac para Sempre http://isaacparasempre.blogspot.com.br/2013/05/bc-brincar.html Viviane Petri

 “Pedro Henrique e Eduarda, lembrem-se sempre 
dos momentos de amor, dos abraços gostosos, das coisas que passamos juntos. Das brincadei-ras que fortaleceram, do gosto da torta de maçã, 

das casas onde fomos felizes, dos amigos que conquistamos, das dificuldades que enfrenta-mos. Nunca esqueçam as coisas básicas. Amem 
os bichos, respeitem os mais velhos. Sorriam para as pessoas e estendam suas mãos a quem precisar. Gentileza nunca é demais e se queremos 

um futuro melhor, depende de nós começarmos a 
plantar essa semente.”

luísa aranha

 “Joseph, você acabou de adormecer 

no meu colo, ainda a mamar. Sono 

tão doce, suave, tranquilo... agora, 

imaginar você um rapaz… nossa, 

não tenho ideia de como será, meu 

filho! Mesmo que o mundo não lhe 

ofereça o bem, devolva sempre o 

melhor. Seja melhor do que pude 

ser. Não negue abraços e beijos, 

muito menos palavras de amor.”

Cris Philene

“Nina, daqui da sua infância, eu tenho um plano lindo. 

Nele eu nunca falo: ‘Não chora porque não foi nada’, só 

digo: ‘Pode chorar porque às vezes é triste mesmo, mas 

eu garanto que passa’. Lembra como a gente brincava? 

E o som da sua risada ainda ecoa em minha mente, 

como nas vezes em que eu deixei você regar as plantas 

e o quintal todo virou uma lama só. E por último, ame 

seus amigos com a alegria que hoje você demonstra 

quando vamos a um parque cheio de crianças, cuide da 

família que você construir, como fazia com as bonecas 

que eu te ensinei a amamentar e carregar no sling de 

brinquedo.” mila Queiroz

“Arthur, sabe filho, como toda mamãe, eu 
só desejo coisas boas e deliciosas para 
você. Que eu sempre lhe respeite e que o 
respeito seja recíproco para sempre. Que 
nossas conversas nunca se acabem, mas 
que sempre sejam pausadas para que pos-
samos nos ouvir um ao outro. Que não nos 
esqueçamos de nos divertir juntos. E que 
nunca, jamais, nossas vozes sejam mais al-
tas do que as batidas de nossos corações.”

roseli oliveira
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Além das cartas, as postagens trouxeram relatos pessoais, dicas e sugestões de como brincar com os filhos, artigos tratando da importân-

cia do brincar – tanto para a criança, quanto para o adulto –, e informações científicas. Foi criado também um grupo no Facebook para os 

participantes trocarem entre si informações relevantes à ação e se conhecerem.

O resultado foi a geração de um importante conteúdo que fortalece o papel do brincar na vida da criança. E a iniciativa não ficou só no cam-

po virtual. A blogagem foi aproveitada para propor atividades concretas, em uma ação chamada “Eu Brinco nesta Aliança”. Um exemplo 

disso foi o Encontro na Pracinha da Serra do Curral, em Belo Horizonte. O evento reuniu cerca de cem famílias e contou com apresentações 

musicais, contação de histórias e muitas brincadeiras.

A blogagem coletiva foi coordenada pela mãe blogueira Maribel Barreto, de Itamonte (MG), e pela jornalista Andressa Pellanda, de São 

Paulo. Ambas são membros da Aliança pela Infância.

Crianças em hospitais também precisam brincar

Partindo da premissa de que toda criança tem direito de ser criança, não importa onde ela esteja, a Semana Mundial do Brincar 2013 levou 

atividades para dentro dos hospitais. Para isso, foi fundamental a parceria com duas organizações da sociedade civil, o Grupo de Apoio ao 

Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) e os Doutores da Alegria.

As crianças internadas no Hospital Graacc, na zona Sul de São Paulo, receberam contação de histórias em dois dias da Semana. A ativi-

dade foi conduzida por Roseli e Cibelle, do Instituto Brasil Leitor.

Já os Doutores da Alegria levaram brincadeiras a seis hospitais de São Paulo. Além do Instituto da Criança e do Instituto de Tratamento 

do Câncer Infantil (Itaci), ambos ligados ao Hospital das Clínicas, o Hospital Universitário da USP, também na zona oeste, recebeu os 

“doutores”.

Foram organizadas atividades em outras três unidades: no Hospital Santa Marcelina (zona leste), no Complexo Hospitalar do Mandaqui 

(zona norte) e no Hospital Geral do Grajaú (zona sul). Todas essas unidades hospitalares atendem crianças pelo SUS.

Outro hospital que se inseriu na Semana foi o Hospital Samaritano, referência em atendimento hospitalar, em São Paulo. Lá, houve dois 

dias de contação de histórias para as crianças em tratamento e para as que realizam hemodiálise. Experientes contadoras de histórias da 

Aliança pela Infância se responsabilizaram por esta delicada ação.

Debate aponta os desafios do brincar

Além das centenas de atividades em todo o Brasil, a Aliança pela Infância realizou durante a Semana Mundial do Brincar uma roda de con-

versa com o tema “Desafios do Brincar – Os Visíveis e os Invisíveis”. Organizado em parceria com o Instituto Alana, na noite de 25 de maio, 

o evento contou com a presença de 40 pessoas, entre educadores, estudantes e profissionais preocupados com a temática da infância.

A roda de conversa teve a participação de Rosane Almeida, do Instituto Brincante, da doutora pela Unicamp Ana Cristina Rosseto e de 

Lucilene Silva, da Escola Cultural (OCA). As três debatedoras apontaram, a partir de suas ricas experiências, desafios ao brincar e como 

enfrentá-los.

Formada em artes circenses, Rosane explicou que a brincadeira nos faz exercitar uma nova configuração da musculatura, o que nos permite 

desenvolver os estados corporais que acolhem cada tipo de emoção. Ana Cristina falou da importante experiência da Escola Municipal de 

Iniciação Artística, que une a arte ao brincar.

E Lucilene Silva, que coordena o Centro de Formação do Educador da OCA, apresentou o trabalho desenvolvido ali e que tem inspirado 

“brincantes” de todo o Brasil. Para ela, “o grande desafio do brincar somos nós mesmos, os adultos”. O evento foi encerrado com uma 

grande ciranda, que envolveu todos os presentes, em uma verdadeira celebração pelo direito ao brincar.

O Sesc São Paulo também promoveu diversos debates e rodas de conversa. Em Santos, por exemplo, foi realizado o debate “O Universo da 

Infância e o Brincar”, com a presença da secretária de Educação da cidade e de conselheiros da Aliança pela Infância. Em São José dos 

Campos, aconteceu o Encontro “A Importância do Brincar na Infância”. E no SESC Ribeirão Preto foi organizado um bate-papo com pais e 

educadores sobre o brincar, com a presença da conselheira da Aliança e doutora em Educação Roselene Crepaldi.

 “Bernardo e Benjamin, escrever uma carta 

para que leiam no futuro não é tarefa das mais 

fáceis. Vocês nasceram tão pequeninos que ca-

biam nas mãos do papai. De lá para hoje já fo-

ram dois anos. E há uma que eu gostaria de lhes 

contar em segredo, a de que vocês têm uma 

sorte única, pois já nasceram ao lado daquele 

que será seu maior amigo por toda a vida.”

Caroline Carvalho

“Arthur, você está crescendo tão rápido e a mãe aqui vibra a cada descoberta e a cada conquis-ta suas. Meu querido e meu melhor amigo, que você cresça feliz e saudável e que tenha res-peito por todos que o cercam. Ame sempre, dê abraços, faça amigos. Você encontrará algumas dificuldades no caminho, mas tenho certeza de que você será forte e sábio para enfrentá-las!”
PrisCila abreu
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Semana conquista cada vez mais espaço na mídia

O principal objetivo da Semana Mundial do Brincar é sensibilizar a sociedade – sobretudo pais, mães e educadores – sobre a importância 

do brincar para o desenvolvimento saudável da criança. Este propósito só será plenamente alcançado quando a questão for tema de debate 

público. Isto é, quando estiver na pauta dos mais variados meios de comunicação.

A cada ano, a Aliança pela Infância vem avançando nesse sentido. A partir de um intenso trabalho de comunicação, a Semana 2013 teve 465 

citações na mídia, um crescimento de 64% em relação ao ano anterior. Para se ter uma ideia da presença cada vez maior da Campanha nos 

meios de comunicação, basta lembrar que em 2010 foram apenas 23 referências à Semana Mundial do Brincar em toda a mídia nacional. 

Página da aliança no FaceBook 

As atividades da Semana Mundial do Brincar ainda tiveram co-

bertura simultânea, com publicações no Facebook, Instagram e 

Twitter da Aliança. Além disso, membros da rede realizaram um 

“mega-blogaço” divulgando a Semana e propondo reflexões sobre 

a infância e o brincar. A ação envolveu um público qualificado e 

formador de opinião.

Movimento em espiral
A Aliança pela Infância conseguiu estabelecer parceria com a 

Fundação Itaú Social, para divulgar os posts da Campanha nas 

redes sociais. A Fundação abraçou o movimento com tanto en-

tusiasmo que convenceu empresas parceiras a se engajarem na 

Semana. Dessa forma, o Instituto BM&F Bovespa, a Suzano Pa-

pel e Celulose, o Instituto Camargo Correa e a Serasa Experian – 

todas instituições que trabalham com voluntariado – divulgaram 

a Semana em seus portais, gerando um movimento em espiral.

Durante a Campanha, dois posts foram os mais visualizados. 

Com o título “Semana Mundial do Brincar – Eu Vou!”, o post de 7 

de maio fazia um convite para as atividades. Foram 422 compar-

tilhamentos na página da Aliança e mais 290 compartilhamentos 

na página da Fundação Itaú Social. Somente a partir da página 

da Aliança o alcance foi de 28.832 pessoas.

O segundo post mais visualizado foi publicado no dia 28 de maio, 

divulgando o Dia Internacional do Brincar, estabelecido pela 

Unesco. A mensagem foi compartilhada por 385 usuários e obte-

ve 23.016 visualizações. Todo esse alcance foi atingido de forma 

espontânea, demonstrando o grande potencial sensibilizador da 

Campanha.

a Semana mundial do Brincar noS meioS de 
comunicação

Em 2013, a maioria dos veículos divulgou notícias antes e depois 

dos eventos. As emissoras BandNews FM e Rádio Cultura, assim 

como o Jornal da Band (TV) e o programa Ressoar, da TV Re-

cordNews, veicularam entrevistas com membros da Aliança pela 

Infância. Além disso, rádios e TVs locais, a partir da ação dos 

núcleos da Aliança, deram espaço para a Semana.

A Agência Brasil (Brasília) produziu notícias que foram distribuí-

das para dezenas de rádios do interior do país. A revista sãopau-

lo, do Grupo Folha, publicou matérias sobre a mobilização. E os 

cadernos Divirta-se, do Estadão, e Guia, da Folha, apresentaram 

a extensa programação na capital paulista. No caso da Folha, a 

Semana teve chamada na capa do Guia.

A Semana Mundial do Brincar também foi notícia em diversos 

veículos on-line. Os portais G1 e UOL veicularam reportagens 

sobre atividades específicas, assim como a Folhinha (on-line), a 

TV Tribuna (Santos), o Guia do Estadão, a Terra TV, o Correio Bra-

siliense on-line, o Globo TV, a Coluna de Sonia Racy (Estadão), o 

Portal R7 e o Portal Aprendiz.

Redes sociais
Na atualidade, as redes sociais assumem um papel cada vez 

maior na divulgação de eventos, ideias e movimentos. No mês de 

maio de 2013, a página da Aliança pela Infância no Facebook re-

cebeu 805 novos seguidores. No ano anterior, quando o movimen-

to estreou na rede social, foram 100 novas adesões no mesmo 

período. No final de maio de 2013, a página da Aliança contava 

com 3.345 fãs.
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A importância do brincar livre 

renate keller ignaCio

Arte-educadora e musicista, é uma das fundadoras da Associação Comunitária Monte Azul, na qual, atualmente, além de gestora de Desenvolvimento 
Institucional, é professora de violino para crianças. 

A partir das descobertas das neurociências, sabemos que o cérebro nasce como rascunho, imaturo e que 
se aperfeiçoa principalmente nos primeiros anos de vida. Na primeira infância, portanto, o cérebro ainda 
não está maduro para o aprendizado intelectual, que necessita dele como órgão de raciocínio e guardião 
da memória. Ao contrário: nesta época da vida, o cérebro é permeado por processos vegetativos, criati-
vos (multiplicação dos neurônios, formação das sinapses e crescimento de volume). Por isso, a criança 
pequena ainda não tem a tranquilidade para a reflexão e a autoconsciência. Ela é todo movimento, ab-
sorve como uma esponja o ambiente ao redor e aprende por meio da imitação. Imitar é estar entregue ao 
ambiente de forma inconsciente, movimentar-se conforme um exemplo, fazer.

O brincar em seus primórdios é a expressão deste estado imitativo da criança. Nos primeiros três anos, 
a criança aprende a andar, falar e pensar imitando inconscientemente as pessoas que a rodeiam. O seu 
primeiro brinquedo é o próprio corpo, que ela domina passo a passo, vencendo a força da gravidade e 
erguendo-o até atingir a posição ereta, humana. 

Cada vez mais habilidosa nos movimentos corporais, brincando, a criança vivencia as dimensões do 
espaço, o dentro-fora de si própria e dos objetos, as características sensoriais das coisas e as relações 
humanas. Assim também ela se apodera da linguagem, brincando com sons, palavras e com a construção 
das frases. Nas brincadeiras de ”faz de conta”, ela imita as atividades dos adultos, cria enredos cada vez 
mais complexos, experimenta vários pontos de vista sobre a vida, sendo mãe, filho, cachorrinho, médico, 
motorista ou policial.

A criança imita e exercita a experimentação 
imaginativa, que mais tarde dará lugar à pos-
se de competências lógicas. Da mesma maneira 
que ela transforma a si própria, a partir da fan-
tasia, também transforma objetos, brinquedos 
e materiais naquilo que imagina. Aos poucos, o 
despertar gradativo da autoconsciência se ex-
pressa num brincar cada vez mais planejado. O 
grupo de crianças se organiza, retoma às vezes 
a brincadeira do dia anterior, produz cenários e 
combina papéis. 

Quando observamos crianças brincando livre-
mente, a partir de seus impulsos internos, perce-
bemos nelas um grande bem-estar e felicidade. 
Seus rostos ficam corados, elas respiram pro-
fundamente, os olhos brilham, o corpo relaxa e 
estabelece uma sintonia com a alma. A criança 
necessita deste bem-estar para se desenvolver 
saudavelmente. Nos primeiros sete anos, ela não 
só desenvolve o cérebro, mas todo o organismo 
físico, inclusive os órgãos internos. Cria-se, as-
sim, a base de uma saúde para a vida inteira. 

Certa vez, assisti a uma aula de Educação Infantil 
numa Emei. A professora, muito dedicada e cari-
nhosa, desenvolvia todas as atividades dirigidas 
de forma lúdica, cantando, fazendo roda, contan-
do histórias, etc. Mas as crianças ficavam cada 
vez mais irrequietas e irritadas. A professora, 
então, sentou todas em roda no chão e pergun-
tou: “O que está acontecendo com vocês? Nin-
guém presta atenção, vocês estão brigando uns 
com os outros”. Uma criança levantou a mão e 
disse: “É que nós queremos brincar, professora!”.
Não bastou a brincadeira existir, a partir da pro-
fessora. Era necessário que as crianças brincas-
sem por conta própria. Esta é uma grande lição!
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Parcerias são fundamentais para  
Semana Mundial do Brincar

A cada ano, a Semana Mundial do Brincar ganha novos parceiros, que se unem nesta grande mobilização pelo direito 

de a criança ser criança. Algumas organizações desenvolvem atividades desde as primeiras edições. Outras vêm se 

juntando ano a ano e contribuindo com sua história e suas singularidades na defesa do tempo da infância.
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Aí, entrei na roda...
Foi a partir da Associação Comunitária Monte Azul que surgiu o 

primeiro Dia Mundial do Brincar, ainda em 2002, com atividades 

lúdicas nas praças do bairro. A Palas Athena também vem contri-

buindo desde o início, tanto na reflexão sobre infância e cultura 

de paz, quanto na divulgação das atividades da Semana.

A Associação Comunitária Micael organiza jogos e brincadeiras 

colocando juntas as crianças da Escola Micael e da comunidade 

do entorno. Já a Federação de Bandeirantes, que hoje agrega me-

ninos e meninas, além de disponibilizar dezenas de voluntários, 

que atuam em praças e parques durante a Semana, compartilha 

generosamente o imenso repertório de brincadeiras que cons-

truiu ao longo dos anos.

Investindo na articulação
Para chegar à amplitude que tem hoje, o movimento apostou na 

articulação. Em 2012, houve intensa troca de informações entre 

os membros da rede e os parceiros, com um número maior de reu-

niões e outras formas de comunicação, como havia sido sugerido 

pelos participantes da Semana do ano anterior. 

Assim, passaram a ser realizadas três reuniões de preparação e 

uma de avaliação após a Semana, além de uma articulação cons-

tante por meio de e-mails, telefonemas e conversas pessoais. 

Essa proximidade garantiu o bom encaminhamento e alinhamento 

das atividades, facilitando a organização e a construção coletiva 

da Semana Mundial do Brincar.

Durante as reuniões presenciais, os parceiros podem esclarecer 

dúvidas, conhecer a programação e os locais das atividades, 

além de trocar experiências. Os encontros também servem para 

construir essa energia em movimento que é a Semana Mundial 

do Brincar.

Novos atores em cena
A terceira edição da Semana Mundial do Brincar, em 2012, ganhou 

um parceiro estratégico: a Campanha Nacional pelo Direito à Edu-

cação, uma rede em defesa da educação pública. Naquele ano, as 

ações da Semana Mundial do Brincar ocorreram simultaneamente 

com as da Semana de Ação Mundial (SAM), promovida anualmen-

te pela Campanha e que teve como tema a “Educação Infantil de 

Qualidade”. Os esforços conjuntos ampliaram a mobilização pelo 

brincar. Por meio da SAM, participaram da Semana Mundial do 

Brincar 28 mil crianças e quase 10 mil adultos.

Além da Campanha, outros importantes parceiros integraram-se 

às ações da Semana: o Instituto Brincante, a Escola Cultural (OCA), 

as bibliotecas públicas de São Paulo, a ONG Criança Segura, os 

Institutos C&A e Alana, e a Unilever.

A parceria com o Instituto Alana permitiu  inserir o debate sobre o 

consumismo infantil na Semana do Brincar. Partiu deles a proposta 

de realizar uma Feira de Trocas de Brinquedos no Parque Ibirapue-

ra, para que as crianças percebessem que comprar não é a única 

forma de adquirir brinquedos. A Aliança pela Infância comprou a 

ideia e, no mês da criança de 2012, sete núcleos da rede realiza-

ram feiras de troca de brinquedos em suas regiões. Desde então, 

as feiras tornaram-se uma prática constante do movimento.

Já o Instituto Goethe ajudou a articular a parceria com as bibliote-

cas municipais de São Paulo. A Biblioteca Monteiro Lobato, a mais 

antiga biblioteca infantil do país, aceitou o convite de participar da 

Semana com atividades de contação de histórias e incentivou ou-

tras bibliotecas da cidade a se juntarem ao movimento. Na primei-

ra experiência, participaram mais quatro bibliotecas, uma de cada 

zona da cidade. Em 2013, sete bibliotecas municipais entraram 

de cabeça na Semana, inclusive a Biblioteca Mário de Andrade,  
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a segunda maior do país. Nelas, foram realizadas brincadeiras du-

rante todo o dia, além de outras atividades culturais, como teatro, 

cinema e contação de história.

O Instituto Brincante e a OCA – Escola Cultural se propuseram 

a levar seus brincantes aos parques e a outros locais da cidade, 

para realizarem brincadeiras e cirandas. A parceria com a Uni-

lever trouxe sete grandes baús de brinquedos para a Semana, 

todos de qualidade e alguns não estruturados, nos princípios pro-

postos pela Aliança.

A Secretaria do Verde e a de Esportes são parceiras importantes 

para a programação da Semana, por serem responsáveis pelos 

parques públicos da cidade de São Paulo. A Secretaria do Verde 

tem liberado o Parque Ibirapuera e o das Bicicletas. Já a Secreta-

ria de Esportes, em 2013, cedeu 13 parques do município para as 

atividades. 

A Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura da Paz 

(Umapaz), da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, sugeriu ou-

tras atividades para a Semana, no Parque Ibirapuera, como a 

“Aventura Ambiental” e a “Família do Universo”, que têm sido 

um grande sucesso entre as crianças. 

Outra parceria importante, construída em anos anteriores e agora 

fortalecida, é com a ONG Criança Segura, com quem a Aliança 

vem desenvolvendo uma campanha para limitar a comerciali-

zação de álcool doméstico, responsável por centenas de quei-

maduras em crianças, todos os anos. A ONG vem auxiliando o 

movimento na formação dos voluntários em relação à prevenção 

de acidentes com as crianças.

relação de ParceiroS (139  organizações envolvidas na Semana Mundial do Brincar)
54  organizações da sociedade civil

Um direito de toda criança
Em 2013, a rede continuou ampliando suas parcerias, com o ob-

jetivo de fazer da Semana Mundial do Brincar uma grande mobi-

lização em defesa do direito de a criança fazer aquilo que é sua 

essência: brincar. Nesse sentido, foi fundamental a entrada do 

Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer (Graacc) 

e dos Doutores da Alegria na Semana, em 2013. Com isso, nove 

hospitais desenvolveram atividades para as crianças internadas.

O brincar como política pública
Outra parceria importante em 2013 foi com o Sesc São Paulo.  

A rede, responsável por parcela considerável das atividades  

culturais no estado, decidiu ingressar na Semana, estimulando 

suas 33 unidades a organizarem atividades para as crianças 

no período. Com isso, milhares de meninos e meninas puderam 

brincar nas instalações do Sesc espalhadas pela capital, litoral 

e interior.

Além de organizações da sociedade civil, cada vez mais organismos 

governamentais começam a perceber a importância do brincar 

para o desenvolvimento da criança. Um exemplo importante 

foi a Prefeitura de Guarulhos, na Região Metropolitana de São 

Paulo, que envolveu vários setores da administração na Sema-

na. O sucesso foi tão grande que a prefeitura local já estuda 

a possibilidade de incorporar a Semana ao calendário oficial 

da cidade.

As parcerias, portanto, proporcionam não apenas a ampliação 

das atividades, mas, sobretudo, a construção de uma energia po-

derosa de mobilização. Um movimento que tem a criança como 

foco e o seu direito fundamental a uma infância plena.

Amovilas (São Paulo/SP)

Araguá Social (Florianópolis/SC)

Associação Amigos do Parque da Luz (Florianópolis/SC)

Associação Comunitária Micael (São Paulo/SP)

Associação Comunitária Monte Azul (São Paulo/SP)

Associação dos Moradores do Jardim Conquista (São Paulo/SP)

Associação Palas Athena (São Paulo/SP)

Associação para o Desenvolvimento da Autonomia Social – 
ADAS (Santana do Parnaíba/SP)

Ateliê de Brinquedos (São Paulo/SP)

Campanha Nacional pelo Direito à Educação

Casa Arte Educação (Carmo da Cachoeira/MG)

Centro de Recuperação e Educação Nutricional (CREN)

Coletivo Txai (Recife/PE)

Criança Segura

Doutores da Alegria

Escola Cultural (OCA - Carapicuíba/SP)

Espaço Com Viver (Santana do Parnaíba/SP)

Federação das Escolas Waldorf no Brasil

Federação de Bandeirantes do Brasil (FBB)

Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundação Julita (São Paulo/SP)

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV)

Fundação SOS Mata Atlântica (São Paulo/SP)

Goethe Instituto São Paulo

Grupo Beija-fulô (São Paulo/SP)

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Hos-
pital - Graacc)

Grupo Escoteiro Capela (Vinhedo/SP)

Grupo Escoteiro Cavaleiros da Paz (Socorro/SP)

Grupo Escoteiro do Ar Marechal Eduardo Gomes (São José 
dos Campos/SP)

Grupo Escoteiro Ibiraguaçu (São Paulo/SP)

Grupo Escoteiro João Ramalho (São Caetano do Sul/SP)

Grupo Escoteiro Locomotiva (Mogi Guaçu/SP)

Grupo Escoteiro Palmeiras (São Paulo/SP)

Grupo Escoteiro Santista do Ar Rodolpho Rossi (Santos/SP)

Instituto Alana (São Paulo/SP)

Instituto Brasil Leitor

Instituto Brincante (São Paulo/SP)

Instituto Brinquedo Vivo (São Paulo/SP)

Instituto C&A

Instituto Olinto Marques de Paulo (São Paulo/SP)

Instituto Sidarta

Instituto Visão Futuro (São Paulo/SP)

Instituto Zero a Seis (São Paulo/SP)

IPA Brasil – Associação Brasileira pelo Direito de Brincar 

Lar Batista Marcolina Magalhães (Maceió/AL)

Legião da Boa Vontade (LBV)

Memórias do Futuro (Campo Grande/MS)

Movimento Boa Praça (São Paulo/SP)

Organização Mundial para Educação Pré-Escolar / Confedera-
ção de São Paulo (OMEP/BR/SP)

Pastoral da Criança

Ponto de Cultura “Os Tesouros da Terra” (Nova Friburgo/RJ)

Rede Nacional Primeira Infância (RNPI)

Rotary Club (Holambra/SP)

União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Unibes – São 
Paulo/SP)
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Brinquedoteca Participativa da Cidade do Recife/PE

Central do Voluntariado de Guarulhos/SP

Centro de Educação Infantil Professora Zuleica Caldeira Reis 
(Carmo da Cachoeira/MG)

Centro de Referência em Assistência Social do Cordeiro – 
CRAS (Recife/PE)

Complexo Hospitalar do Mandaqui (São Paulo/SP)

Creche Centro de Atendimento à Infância Caxiense – Amapá 
(Duque de Caxias/RJ)

Creche Centro de Atendimento à Infância Caxiense de Xerém 
(Duque de Caxias/RJ)

Escola Municipal Darcy Ribeiro (Recife/PE)

Escola Municipal Pedro Joaquim Souza (Mata de São João/BA)

Escola Municipal Tradutor João Sampaio (Maceió/AL)

Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande/MS

Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos/SP

Guarda Civil Municipal de Guarulhos/SP

Hospital Geral do Grajaú (São Paulo/SP)

Hospital Universitário da USP (São Paulo/SP)

Instituto da Criança do Hospital das Clínicas (São Paulo/SP)

Instituto de Tratamento do Câncer Infantil – Itaci (São Paulo/SP)

Jardim Botânico da Cidade do Recife

Parque Estadual Dois Irmãos (Recife/PE)

Prefeitura Municipal de Holambra/SP

Prefeitura Municipal de Juquiá/SP

Prefeitura Municipal de Santos/SP

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul/SP

Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP

Programa de Iniciação Artística – PIÁ, da Prefeitura de São Paulo

37 instituições privadas

Anhanguera Educacional (Guarulhos/SP)

Associação Educacional Arte de Ser (São Paulo/SP)

Associação Educacional Dom Bosco (Resende/RJ)

Brinquedos Educativos Trenzinho (São Paulo/SP)

Casa Cor

Casa do Brincar (São Paulo/SP)

Centro Educacional Infantil Luz e Lápis (São Paulo/SP)

Centro Educacional Pomar (Ribeirão Pires/SP)

Centro Universitário de Campo Grande/MS

Centro Universitário Metropolitano de São Paulo – FIG - Uni-
mesp (Guarulhos/SP)

Cia Garret Circus (Recife/PE)

Colégio 24 de Março (São Paulo/SP)

Escola Modello (Belo Horizonte/MG)

Escola Parque Tibetano (Carmo da Cachoeira/MG)

Escola Sementes de Luz (Carmo da Cachoeira/MG)

Espaço Cultural Terra Viva (Holambra/SP)

Espaço Luminaris (Recife/PE)

Expoflora (Holambra/SP)

Faculdade Progresso (Guarulhos/SP)

Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educa-
ção de Guarulhos/SP

Familiarte (São Paulo/SP)

Hospital Samaritano (São Paulo/SP)

Hospital Santa Marcelina (São Paulo/SP)

Jardim Waldorf Colibri (São Paulo/SP)

Jornal da Cidade (Holambra/SP)

Mapa do Brincar – Folhaonline

Núcleo de Cultura e Pesquisas do Brincar da PUC-SP (São 
Paulo/SP)

Ocitocina Ateliê

Oficina do Aprendiz (Florianópolis/SC)

Parlenda – Brinquedos, Educação e Arte (Florianópolis/SC)

Reverbera Florianópolis – Educação complementar e 
desenvolvimento pessoal (Florianópolis/SC)

Serviraser (São Paulo/SP)

SESC – São Paulo

Uniesp (São Paulo/SP)

UniÍtalo- Centro Universitário Ítalo Brasileiro (São Paulo/SP)

Unilever Brasil

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB (Campo Grande/MS) 

48 órgãos governamentais

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do 
Recife/PE

Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Guarulhos/SP

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife/PE

Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Grande/MS

Secretaria Municipal de Cultura de Guarulhos/SP

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo/SP

Secretaria Municipal de Educação do Guarujá/SP

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos/SP

Secretaria Municipal de Educação de Iguatu/CE

Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná/RO

Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti/RJ

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo/SP

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São 
Paulo/SP

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarulhos/SP

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Guarulhos/SP

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São 
Paulo/SP

Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo/SP

Subprefeitura de Santo Amaro (São Paulo/SP)

UBS Jardim Conquista (São Paulo/SP)

Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz 
(Umapaz – São Paulo/SP)

Universidade Federal de Juiz de Fora (Juiz de Fora/MG)

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS (Campo 
Grande/MS)

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp – Campus Gua-
rulhos/SP
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Financiamento dá sustentabilidade ao movimento
Na história recente do país, os movimentos sociais têm tido im-

portante papel na construção da cidadania e na garantia dos di-

reitos. Com isso, têm contribuído também para o aprofundamento 

da democracia e para a definição de novos paradigmas de desen-

volvimento econômico e social. No mesmo período, os principais 

financiadores na área social passaram a apoiar projetos específi-

cos, em vez das organizações, como um todo.

Nesse sentido, a Aliança pela Infância tem tido a sorte de  

estabelecer parcerias solidárias e corajosas. Um dos apoios 

essenciais para manter o movimento no Brasil tem sido o do 

Instituto Mahle, que desde 2009 financia a gestão nacional da 

Aliança pela Infância. O Instituto, que recebe recursos da Fun-

dação de mesmo nome, na Alemanha, teve a coragem de investir 

naquilo que poucos querem: dar suporte à estrutura central, que 

possibilita as ações e campanhas em todo o país.

Trata-se de um apoio que contribui decisivamente para que a 

Aliança pela Infância possa dar o salto organizacional de que ne-

cessita. Nessa direção, o Instituto Mahle dá um passo a mais em 

2014, ao financiar o projeto de “desenvolvimento institucional” 

da Aliança pela Infância.

Mais recentemente, três novos investidores se uniram a esta  

ciranda: os Institutos C&A e Alana e a Fondation Terre des  

Hommes. O Instituto C&A vem investindo na Semana Mundial do 

Brincar desde 2012. Além do importante apoio financeiro, o Ins-

tituto, que atua no Brasil há 22 anos, está elaborando um plano 

para colocar seus milhares de voluntários em ação na Semana 

Mundial do Brincar 2014. E vem colaborando com a Aliança na 

definição de suas estratégias de ação.

Já o Instituto Alana, em sua missão de honrar a infância, vem 

construindo uma aproximação crescente com a Aliança. Além do 

apoio financeiro em 2013, o Instituto e a Aliança vêm desen-

volvendo conjuntamente uma mobilização contra o consumismo 

infantil, com atividades como feiras de trocas de brinquedos e 

debates públicos, além de pressão política por uma legislação 

que proteja a infância.

Em 2014, a Terre des Hommes vem se juntar à Aliança pela Infân-

cia na defesa do brincar como ação essencial para uma infância 

plena. Além do apoio financeiro, a Aliança e a Terre des Hommes 

têm avançado na discussão de um projeto comum, envolvendo 

infância, esporte e cidadania.

Além das mobilizações, a Aliança pela Infância desenvolve uma 

série de projetos, por meio de seus membros. Alguns deles são 

financiados por agências diversas. O projeto Contar História com 

Arte recebe apoio da Associação Beneficente Tobias (ABT); o 

projeto Criança Abrigada é patrocinado pelo Instituto Minidi e 

o projeto Infância Vivenciada é, parcialmente, financiado pelo 

Instituto Ecosocial. O Fórum Aliança pela Infância, por sua vez, 

foi financiado até 2011 pela Fundação Software AG. A Aliança 

ainda conta com doações de pequeno porte de pessoas físicas 

que simpatizam com as ações e os princípios da rede.

Para garantir a sustentabilidade dos projetos e da gestão da en-

tidade, uma das prioridades da Aliança tem sido ampliar suas 

fontes financiadoras. A busca de novos parceiros financiadores 

decorre do crescimento da rede no país, que vem exigindo mais 

trabalho de articulação e investimentos na infraestrutura dos nú-

cleos e dos eventos.

Por que investir em um movimento? Esta é a pergunta que volta 

e meia surge entre parceiros investidores. A resposta pode pare-

cer simples, mas nela está o dilema da maioria dos movimentos 

sociais. Todo movimento precisa de um núcleo central organizado 

que ative a energia do próprio movimento. Do contrário, o movi-

mento tende a desaparecer.

Cada movimento tem seus princípios e, quase sempre, eles  

expressam o compromisso de um grupo de pessoas em relação  

a uma causa. Essas pessoas dedicam tempo, energia e criativi-

dade para desenvolver ações concretas e disseminar seus ideais. 

Quando bem trabalhada, a causa de um movimento repercute na 

sociedade, promove reflexões, sensibiliza atores sociais e pode 

até provocar mudanças de atitude. 

Dessa forma, o financiamento aos movimentos sociais visa con-

tribuir para a efetivação de mudanças mais abrangentes, se-

jam elas sociais, sejam econômicas ou mesmo de mentalidade.  

Daí a necessidade de se fortalecer os grupos gestores desses 

movimentos.

No caso da Aliança pela Infância, o desafio é propagar e de-

fender a importância do tempo da infância. Somente com uma 

infância plena e saudável, teremos adultos capazes de operar as 

mudanças necessárias para um mundo equilibrado e sustentável.

Para isso, a gestão nacional realiza as seguintes ações:

• Articula os mais diferentes parceiros (organizações sociais, 

instituições privadas e organismos governamentais) em torno 

da causa da infância;

• Estimula a comunicação e interação entre os membros da 

rede;

• Executa as decisões dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Ad-

ministrativo;

• Promove reuniões anuais com membros de todos os conselhos 

da Aliança;

• Elabora e executa o plano de trabalho anual, que envolve 

projetos e ações estratégicas para garantir a preservação do 

tempo da infância;

• Mantém documentos, arquivos e comunicações, que consti-

tuem a memória da rede;

• Divulga atividades por núcleos e membros da rede;

• Organiza os encontros nacionais, com representantes de todo 

o Brasil;

• Representa a Aliança pela Infância em eventos e articulações 

internacionais; 

• Coordena as grandes mobilizações nacionais: Semana Mun-

dial do Brincar, Semana de Aleitamento Materno, Semana da 

Cultura de Paz, Mês da Criança e Natal sem Consumo. 
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Assim como o brincar, doar é coisa séria

Paulo Castro

Economista, é diretor-executivo do Instituto C&A

A perplexidade das manifestações das ruas, o 
impacto das redes sociais, os avanços institu-
cionais motivados pela opinião pública – como 
a criação da Lei da Ficha Limpa – são indicado-
res evidentes de um tempo de transformações. 
Desse mesmo processo, porém, fazem parte a 
necessidade urgente de consolidação das ins-
tituições democráticas (como os Conselhos da 
Criança e do Adolescente) e o fortalecimento 
das organizações da sociedade civil que lutam 
pela garantia de direitos. O direito ao brincar se 
encaixa nesse contexto. 

O apoio ao desenvolvimento das organizações 
sociais passa, dessa maneira, não somente pela 
busca de recursos. Exige, sobretudo, mudanças 
nas tendências cristalizadas do investimento so-
cial privado, como a preferência pelas iniciativas 
consagradas, com impactos mais tangíveis. No 
Brasil contemporâneo, o desenho de uma cultu-
ra da doação para o século XXI deve ser areja-
do pelo desejo da inovação, da criação, da ex-
perimentação. E novamente nos aproximamos do 
campo simbólico do brincar.

Assim também como nas brincadeiras, doar 
deve envolver o imprevisível, a experimenta-
ção, a aposta em algo que apenas se entrevê. 
A exemplo das brincadeiras de roda, o inves-
timento social privado precisa se comprometer 
com o fazer juntos, aprendendo com o parceiro 
antes, durante e depois da ação, com todas as 
suas consequências. O risco – sério, compro-
metido, planejado – deve ser parte de qualquer 
jogo, quando se entende o futuro como uma 
construção histórica da qual somos inevitavel-
mente corresponsáveis.

Como parceiro de primeira hora, o Instituto C&A vem apoiando nos últimos anos a realização da Semana 
Mundial do Brincar no Brasil. Poderíamos olhar este gesto como o apoio institucional a um evento, o 
mero aporte de recursos do investimento social privado em uma iniciativa de abrangência local e inter-
nacional, uma vez que se repete em outros países, por iniciativa da Aliança pela Infância. Rede capila-
rizada e forte, voltada à defesa dos direitos da criança, a Aliança pela Infância guarda relação imediata 
com nossa identidade institucional. Optar por apoiá-la seria, digamos, “simples assim”.

Mas, como ocorre no brincar, o apoio financeiro é apenas a face mais visível de uma experiência muito 
mais fecunda de descoberta e aprendizagem mútua. Isso escapa aos olhos de quem não compreende 
todas as implicações que existem por trás da construção de uma cultura da doação. Eis um dos desafios 
que hoje vive a sociedade brasileira.

Vivemos um período de grande importância, que passa ao largo das páginas dos jornais e do cotidiano 
do cidadão comum. Há muito mais ocorrendo no Brasil do que as incertezas econômicas, as disputas em 
torno do petróleo do Pré-Sal ou o processo eleitoral. Talvez os historiadores identifiquem estes anos, 
futuramente, como o tempo em que se redefiniram as formas da participação civil na sociedade brasi-
leira e, nesse contexto, o papel do investimento social privado.
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A esperar pela gente,  
o futuro está...

Novas semanas, novos desafios

O grande desafio das próximas edições da Semana Mundial do Brincar é ampliar a mobilização da sociedade civil 
em torno do direito ao brincar, articulando cultura, esportes e educação.

O esporte traz a grande contribuição de associar o lúdico à cultura de paz. A prática esportiva tem a capacidade 
de estimular a cooperação, a convivência harmoniosa com as diferenças e a solução de conflitos. O envolvimento 
do Brasil em eventos esportivos internacionais nos próximos anos abre a possibilidade de debater as políticas 
públicas para o esporte. Não só aquele de alto rendimento, mas também o esporte de participação e o esporte 
educacional, conforme estabelece a Lei 9.615/98 (Lei Pelé).

Brincar, cultura e educação
No âmbito da Cultura, é necessário que os equipa-
mentos culturais estejam à disposição da infância. 
Teatros, bibliotecas, museus, exposições e eventos 
devem ser pensados, levando-se em conta a cultura 
da infância. É preciso explorar melhor os recursos, 
disponibilizando materiais que ampliem a ludicidade 
e estimulem a criatividade e o imaginário. Materiais e 
recursos que respeitem o meio ambiente e garantam 
a sustentabilidade do planeta.

No que diz respeito à Educação, o fundamental é ga-
rantir o tempo para atividades livres. Nesse sentido, 
manter e valorizar o momento do recreio é fundamen-
tal. No primeiro ciclo do Ensino Fundamental, o re-
creio não é apenas um intervalo entre as aulas, mas 
o momento primordial para o brincar livre e criativo. 

O esporte de envolvimento é aquele praticado, de 
forma voluntária, pelo conjunto da população. Ele 
contribui para a integração dos participantes na vida 
social da comunidade, é voltado para a promoção da 
saúde e para a preservação do meio ambiente.

O esporte educacional é a prática desenvolvida 
nos sistemas educacionais. A lei determina que 
devem ser evitadas a seletividade e a hipercom-
petitividade nesta modalidade. Ou seja, o esporte 
educacional deve ser a espaço da inclusão e da 
cooperação, dois conceitos muito preciosos para a 
Aliança pela Infância.
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Brincar, um direito político
O direito político ao brincar na infância exige uma 
atuação em múltiplas frentes. Há necessidade de 
questionar a satisfação imediata, porém provisória, 
provocada pela ideologia do consumismo e buscar 
mudanças nas atitudes de pais e educadores.

Também é preciso ações mais amplas e coletivas, 
como exigir mudanças na legislação e a execução de 
políticas públicas que assegurem o direito ao brincar.  
Um exemplo é a criação de espaços públicos ade-
quados e seguros para as brincadeiras, um grande 
desafio em áreas urbanas, onde locais para convi-
vência coletiva são cada vez mais escassos.

Um desafio, portanto, é envolver cada vez mais pre-
feituras na Semana, ampliando a reflexão sobre a 
infância em cada cidade, em cada estado brasileiro. 
Também é importante apresentar, no maior número 
possível de municípios, projetos de lei que assegu-
rem o direito ao brincar, seja nas políticas educacio-
nais, seja na garantia de espaços voltados para as 
crianças. Outro desafio é estimular políticas inter-
setoriais em defesa da infância. É por meio dessas 
ações que diversas secretarias unem esforços para 
desenvolver projetos e programas.

Mobilização como estratégia de mudanças

iraCema nasCimento

Coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação,  
onde trabalha desde agosto de 2005. Jornalista formada pela Unesp,  

mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP,  
atualmente é doutoranda na Faculdade de Educação da USP.  

É conselheira da Aliança pela Infância.

A natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos per-
verter essa ordem, produziremos frutos temporãos, que não estarão maduros nem terão 
sabor, e não tardarão em se corromper; teremos jovens doutores e velhas crianças. A infân-
cia tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhe são próprias; nada é menos sensato 
do que querer substituir essas maneiras pelas nossas, e para mim seria a mesma coisa que 
exigir que uma criança tivesse cinco pés de altura e que tivesse juízo aos dez anos. 

Jean-JaCQues rousseau

Há alguns anos, tenho tido o privilégio de testemunhar a realização no Brasil da Semana Mundial do 
Brincar (SMB), mobilização levada a cabo pela Aliança pela Infância desde 2009. Em sua terceira edição, 
em 2012, a SMB foi organizada com a Semana de Ação Mundial (SAM), esta promovida pela Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação e que, naquele ano, tratou da educação infantil6. 

Tanto a Semana de Ação Mundial quanto a Semana Mundial do Brincar são essenciais para o trabalho de-
senvolvido por essas redes. Elas têm como principal desafio contribuir para a mudança de mentalidade 
e de cultura da sociedade, de modo que todos compreendam o sentido de educação como direito humano 
e do brincar como elemento constituinte da identidade humana.

6 Lançada em 5 de outubro de 1999, Dia Mundial do Professor e data da promulgação da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, a Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação é a mais ampla e plural rede no campo da educação básica no Brasil. Sua missão é atuar, sobretudo por meio da incidência política da sociedade civil, pela efetivação, ampliação 
e universalização dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham garantido seu direito humano a uma educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil. É dirigida por um 
Comitê Diretivo de dez instituições e coordenada por uma equipe profissionalizada de Coordenação Geral, com sede em São Paulo. Possui ainda 25 Comitês Regionais espalhados por todo o 
Brasil. Para saber mais: www.campanhaeducacao.org.br

Mobilização que forma e 
transforma
A Semana do Brincar contribui para explicitar esses 
questionamentos e a busca de transformações po-
líticas, culturais e sociais que resguardem a infân-
cia, em especial quanto ao seu direito ao brincar. A 
mobilização em torno da Semana é resultado direto 
do empenho de voluntários, órgãos governamentais, 
empresas privadas, associações e movimentos pelos 
direitos da infância.

Diversos públicos entram em contato com o tema e 
acabam percebendo a importância de as crianças 
brincarem livremente em decorrência das reuniões 
preparatórias, dos materiais de formação, passando 
pela organização do evento, até a participação nas 
atividades da Semana. 

Um país onde as crianças possam ser plenamente 
crianças e ter seus direitos e singularidades res-
peitados é o grande propósito do movimento Alian-
ça pela Infância no Brasil. As Semanas Mundiais do 
Brincar são um eficiente instrumento para lançar luz 
sobre a questão. E, ao colocar a infância sob os holo-
fotes, o desejo é que ela brilhe e ilumine a vida.
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A Semana de Ação Mundial – 11 
anos no Brasil e no mundo
A Semana de Ação Mundial (SAM) é uma iniciati-
va da Campanha Global pela Educação (CGE) que 
desde 2003 acontece simultaneamente em mais 
de 100 países como uma grande pressão inter-
nacional sobre líderes e políticos para que cum-
pram os tratados internacionais e as leis nacio-
nais, com destaque para o “Plano de Ação para 
o Cumprimento das Metas do Tratado Educação 
para Todos” (Conferência Mundial de Educação, 
Dakar/Senegal, Unesco, 2000) e os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ONU, 2000), para 
garantir educação pública de qualidade para to-
das e todos.7

No Brasil, a Semana é coordenada pela Campa-
nha Nacional pelo Direto à Educação, que arti-
cula parcerias com organizações da sociedade 
civil, mobiliza os participantes, produz e distri-
bui materiais de apoio, desenvolve ações de co-
municação e realiza inúmeras atividades com os 
diversos parceiros.

O tema da Semana é proposto a cada ano pela 
CGE. No Brasil, normalmente, são feitas adapta-
ções para que o tema seja convergente com as 
ações prioritárias da conjuntura. Em 2011, por 
7 Embora o Brasil seja signatário de ambos os tratados, as metas para garantir o direito 
à educação no país são mais elevadas do que as que constam nesses compromissos. 
Além disso, um conjunto significativo de vários acadêmicos e ativistas brasileiros possui 
uma visão bastante crítica desses textos, alegando demasiada influência de agências 
multilaterais como Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional na definição dessas 
agendas, fazendo com que, na execução das políticas públicas, a visão predominante 
seja a de educação como mercadoria, embora o discurso defenda a educação como 
direito.

Ao longo desses 11 anos no Brasil, a Semana de 
Ação Mundial constituiu-se o principal evento 
descentralizado e autogerido da educação no 
Brasil, mobilizando milhares de cidadãs e cida-
dãos, das mais distintas organizações e do poder 
público, em todas as regiões do país. Para a Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação, a SAM 
é uma porta de entrada de novos atores na rede, 
como também uma oportunidade de formação so-
cial, por meio da disseminação de informações e 
conhecimentos para as pessoas, as organizações 
e os movimentos já engajados na Campanha. 

Uma semana para brincar e 
pensar o ano inteiro
Com um modelo de funcionamento parecido com o 
da Semana de Ação Mundial, mantidas as particu-
laridades, a Semana Mundial do Brincar também 
vem crescendo a cada ano, seja em quantidade de 
organizações e pessoas participantes, seja pela 
pluralidade deles e pela capilaridade. Um de seus 
grandes feitos é levar para o debate público um 
fenômeno que parece tão banal e corriqueiro – o 
brincar. A SMB caracteriza-se como uma grande 
ação pública que provoca educadores, cuidadores, 
pesquisadores, poder público, e outros atores que 
atuam na área da infância, a pensarem se esse as-
pecto estruturante do desenvolvimento infantil e 
fundamental para a formação humana – o brincar 
– tem recebido a atenção que merece nos vários 
espaços e políticas que atendem crianças, como 
nos espaços e serviços públicos de maneira geral. 

O mais contagiante e sedutor da SMB é que a Alian-
ça faz tudo isso brincando. Ou seja, possibilitando 
espaços e momentos para que crianças e adultos 
brinquem juntos, como se fincassem bandeirinhas 
coloridas em muitos pontos de nosso grande país, 
com a seguinte declaração imaginária: “Brincar é 
meu direito, é bom e eu gosto; brincando me faço 
gente!”. 

Para além da maravilhosa Semana que põe todos 
a brincar, a SMB convida para uma séria refle-
xão, que se prolonga pelo ano inteiro nas outras 
ações promovidas pela Aliança em torno da in-
fância que estamos forjando para nossas crian-
ças e para nós mesmos. 

O que fazer com um monte de 
“clicadores”?
Por que esse modelo de mobilização? Esta  
pergunta possivelmente passa pela cabeça de 
pessoas que não acompanham de perto o trabalho 
de redes como a Campanha e a Aliança. Por que 
não desenvolver uma ampla campanha publicitá-
ria, com inserções em canais de televisão e rádio 
ou outras mídias de grande alcance? Embora essa 
possibilidade não seja descartável, ela jamais po-
deria substituir o intenso trabalho de mobilização 
social para a mudança de cultura que fundamen-
ta as Semanas da Campanha e da Aliança. Uma 
campanha publicitária de longo alcance poderia 
complementar essas ações, mas o tipo de vínculo 
com o público certamente seria outro.

exemplo, o tema proposto pela CGE foi educação 
de meninas, em vista dos graves obstáculos en-
frentados por enormes contingentes de meninas 
em todo o mundo para frequentar a escola. No 
Brasil, a Campanha decidiu ampliar o enfoque, 
desenvolvendo o tema da educação para a diversi-
dade, com o mote “Diferenças sim, desigualdades 
não! Por uma educação livre de discriminações”. 

Definido o tema, o primeiro passo é constituir 
o Comitê Técnico (CT), cuja composição muda a 
cada ano, dependendo do tema a ser desenvol-
vido. O mecanismo do CT foi criado como estra-
tégia de articulação para envolver na SAM enti-
dades reconhecidas por sua atuação no tema do 
ano. Ao mesmo tempo que o CT orienta a produ-
ção de materiais e mensagens da SAM, a equipe 
da Campanha inicia o processo de mobilização de 
sua rede para participação na SAM.

De posse do material, cada organização partici-
pante tem liberdade para realizar o que mais se 
adequar aos seus anseios e possibilidades. Os re-
latos sobre as ações desenvolvidas que temos re-
cebido ao longo dos anos demonstram alta cria-
tividade e capacidade de articulação local. Com 
o Comitê Técnico, a Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação ainda realiza uma atividade na-
cional da SAM, normalmente na capital do país, 
o que possibilita ampla divulgação do tema junto 
à opinião pública. Na ocasião, procuramos envol-
ver autoridades que recebem dossiês e uma carta 
de reivindicações da área. 
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Em 2010, a Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação desenvolveu no Brasil a iniciativa “1 
Gol pela Educação!”, projeto da CGE, que pre-
tendia aproveitar a realização da Copa do Mundo 
de Futebol em continente africano para chamar 
a atenção de governantes de todo o mundo para 
a urgência de que os Estados cumprissem as me-
tas de educação consignadas em tratados inter-
nacionais. A população mundial era convidada 
a assinar uma petição virtual dirigida a líderes 
governamentais. 

No Brasil, a Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação produziu um filme de 4 minutos em que 
personalidades como Zico, Sócrates, Raí, Biro-Bi-
ro, Rogério Ceni, Alexandre Pato e Rapin Hood 
pediam um gol pela educação. Com isso, o Brasil 
obteve quase um milhão de assinaturas à petição, 
que foi entregue a chefes de Estados em cúpula 
realizada horas antes da final da Copa de 2010. 

Passado o clima festivo da Copa, herdamos essa 
enorme mala direta de contatos e continuamos 
nosso intenso trabalho de incidência sobre as 
políticas nacionais de educação. Chegamos a ini-
ciar uma discussão sobre que tipo de ação pode-
ríamos desenvolver com toda aquela gente que 
tinha disposição para aderir a uma petição inter-
nacional. Gente que, como é de se esperar, é sim-
pática à causa da educação (não existe ninguém 
que declaradamente seja contra!), mas que, pro-
vavelmente, não está disposta a participar além 
de alguns cliques na web. 

Ações como a Semana de Ação Mundial e a Se-
mana Mundial do Brincar somam-se ao conjunto 
de tantos outros esforços, de muitos atores, in-
dividuais e coletivos, do passado e do presente, 
com vistas a “mudar mentalidades” e “transfor-
mar a cultura”. Ou seja, não temos a pretensão 
e tampouco a inocência de desejar fazer isso 
sozinhos. Partimos da constatação de que o ser 
humano é um ser histórico, no sentido de que 
faz a história e, ao fazê-la, faz-se ser humano, 
o que o diferencia de todos os outros animais. 
Agnes Heller afirma que o homem “escolhe ser”. 
Isto é, ele não nasceu para ser coisa alguma dada 
pelo destino ou pela natureza. Para a socióloga 
húngara, o presente, o passado e o futuro são 
criações humanas e todas as transformações se 
dão pela mão do homem. O ser humano, portan-
to, é um leque aberto, o que supõe o desafio da 
escolha e da invenção do próprio destino. 

Essa constatação nos leva à convicção de que 
não só podemos, como temos a responsabilida-
de histórica de tomar as rédeas de nosso destino 
individual e coletivo para mostrar que “as coisas 
não são assim porque são assim”, mas que, pela 
ação humana, são hoje diferentes (melhores!) do 
que foram no passado e podem ser ainda melho-
res no futuro.

Trabalho de formiguinha por 
mudança de cultura
Nosso objetivo maior não é alcançar pessoas 
“simpáticas a uma causa”, embora esse efeito 
seja sempre bem-vindo, mas fortalecer os atores 
já envolvidos com pautas por nós defendidas e 
estimular que novos sujeitos se aproximem. 

Mobilizações como a Semana de Ação Mundial e a 
Semana Mundial do Brincar exigem um paciente 
e insistente trabalho de abordagem de parceiros 
nacionais e atores locais para que, inicialmente, 
se engajem na atividade mais imediata da Sema-
na, como, posteriormente, para que sigam parti-
cipando das ações permanentes da Campanha e 
da Aliança, por meio da adesão aos seus Comitês 
Regionais ou Núcleos, respectivamente, ou mes-
mo formando novos. As Semanas são, sobretudo, 
uma estratégia de estímulo à participação, em 
que a principal mensagem subjacente (e também 
explícita) é a valorização do trabalho de cada su-
jeito envolvido: “Seu trabalho é importante, sua 
ação faz diferença, você conta”. 

É importante ressaltar ainda que estratégias 
como a SAM e a SMB são apenas uma das várias 
outras realizadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação e pela Aliança pela Infância 
para chamar a atenção pública sobre temas que 
são o centro de suas missões: o direito humano à 
educação pública e de qualidade para todos e o 
direito a uma infância plena. 
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Como participar da Semana Mundial do Brincar

Para participar da Semana Mundial do Brincar não é preciso uma grande estrutura. Nem mesmo recursos finan-
ceiros. Basta, em primeiro lugar, um claro compromisso com a infância. Juntar a isso alegria, sensibilidade e 
disposição. Espírito de equipe e capacidade de aglutinar pessoas são os elementos que podem garantir o sucesso 
da empreitada.

Todos os anos que a Aliança pela Infância vem realizando a Semana Mundial do Brincar permitiram acumular e 
sistematizar um saber construído coletivamente. Esse conhecimento não esgota todas as possibilidades, pois em 
se tratando da infância e do brincar a criatividade não tem limites; e sempre há espaço para inovações.

Veja abaixo um “passo a passo”, baseado no que já foi feito e no sucesso de dezenas de iniciativas:

• Definir a atividade que você ou sua instituição pode reali-

zar, com o objetivo de contribuir para a sensibilização da 

sociedade sobre a importância do brincar. São inúmeras as 

opções: parcerias institucionais, brincadeiras livres, mobi-

lizações reais e virtuais, palestras, debates, produção de 

material de sensibilização, divulgação dos eventos, cursos 

de formação, audiências na Câmara de Vereadores local, pe-

tições públicas, etc.

• Articular essas ações com o núcleo local da Aliança pela In-

fância, caso haja um no município.

• Convidar profissionais ligados ao tema do brincar que pos-

sam enriquecer as atividades propostas. Em vários locais do 

Brasil, existem pesquisadores e formadores do brincar e da 

ludicidade.

• Identificar parceiros potenciais para execução das ações. Es-

ses parceiros podem ser profissionais envolvidos com a causa 

da infância, mães, pais, artistas, etc. E também organizações 

sociais, órgãos governamentais (secretarias, bibliotecas, mu-

seus, parques) e até mesmo instituições privadas (escolas, 

lojas de brinquedos educativos e outras). Essas parcerias po-

dem oferecer o apoio de monitores, garantir a segurança e 

fornecer equipe de saúde para a realização dos eventos.

• Definir os locais, as datas e os horários das atividades.  

E, também, a equipe que estará envolvida na execução. Mes-

mo que haja apenas uma atividade, tudo deve estar bem or-

ganizado. Afinal, o sucesso do evento ajudará a sensibilizar a 

comunidade sobre a importância do brincar.

• A gestão nacional da Aliança pela Infância cuida de divulgar 

as atividades da Semana Mundial do Brincar, que acontecem 

no Brasil inteiro. É importante, então, enviar com antecedên-

cia o máximo de informações sobre as atividades locais. Um 

simples evento pode inspirar dezenas de outros grupos a rea-

lizarem atividades parecidas em suas comunidades.

• Outro cuidado importante é registrar em foto ou vídeo as ati-

vidades. Quem não preza a memória não constrói a própria 

história. A Aliança elaborou um “Relatório de Atividades da 

Semana Mundial do Brincar”. Lá, estão listados alguns deta-

lhes que precisam ser levados em conta no registro de ima-

gens. Neste relatório, também há um modelo de “Autorização 

de Uso de Imagem”, que deve ser assinado pelo responsável 

pela criança.

• Finalmente, é preciso preencher o “Relatório de Atividade 

da Semana Mundial do Brincar” e enviar, junto com as fotos, 

para a equipe da gestão nacional. Isso não dá trabalho algum. 

Aliás, costuma ser muito agradável sistematizar a luminosa 

experiência do que foi a Semana Mundial do Brincar realiza-

da no âmbito local. Este material será publicado no Blog da 

SMB e nas redes sociais das quais a Aliança faz parte. Servi-

rá ainda para a produção de “Relatório Nacional da Semana 

Mundial do Brincar”, para que cada vez mais crianças tenham 

garantido o direito de brincar e de ser criança.




