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Este artigo tem como foco as experiências das crianças tecidas em desvios, 

aquelas evidenciam suas ressignificações sociais/culturais cotidianas, notadamente as 

que as conectam com os espaçostempos reduzidos do brincar nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Apresento dados e resultados de uma pesquisa concluída, na qual 

assumo o desvio como opção metodológica. Os desvios permitem compreender as 

experiências infantis e os processos de subjetivação aí envolvidos nos momentos em 

que as crianças subvertem regras e atribuem sentidos, significados e formas de 

enfrentamento aos valores dominantes. Busquei, portanto, evidenciar os desvios que 

tratam dos processos de subjetivação das crianças quando brincam e quando são 

“impedidas” de brincar na escola. 

Pesquisar com o cotidiano e com crianças e buscar compreender esses processos 

significou abraçar os desvios que subvertem padrões, aqueles de que nos fala Benjamin 

- desvios que se diferem na/da trama, pois são eles os saltos possíveis sobre as 

escorregadas previsíveis da razão. Optei pela oportunidade de me deixar levar pelas 

mãos das crianças e com elas encontrá-los.  

Ao considerar a diversidade de experiências por que passa a criança na 

atualidade. Ao considerar, ainda, as contínuas ressignificações que vão construindo em 

seus cotidianos, me coloquei o desafio de organizar a pesquisa tendo como fundamento 

a relação dialógica e alteritária, na qual o modo de pensar e de agir das crianças, suas 

experiências particulares são preservadas, levadas em conta.  

Apoiada, especialmente, nas contribuições de Walter Benjamin (1987, 1993, 

1994, 20010 reúno, nesse texto, narrativas, imagens ao tempo em que teço um campo 

teórico-empírico que se refere às investigações/reflexões sobre as redes de significação 

das crianças no engendramento aprendizagemexpreriência - aquelas que evidenciam 

suas táticas e negociações que subvertem a, quase sempre dura, estrutura escolar. Esse 

engendramento representa e deve ser compreendido, portanto, como a cisão de uma das 

mais fortes certezas pedagógicas: eu ensino o outro aprende. Igualmente, evidencia a 

linearidade que, quase sempre, alimenta planejamentos, objetivos e modos de fazer na 

escola. Fragilidades que perdem o sentido quando se reconhece a experiência como 

processo de conhecimento, já que esta não se presta a transmissão, explicação ou 



aplicação - não se pode forjar a experiência no outro. Em outras palavras, entendo a 

aprendizagemexperiência como um processo no qual se intercambia o vivido e a troca 

que se estabelece é feita por co-implicações. 

Não obstante, o objeto teórico sobre o qual me debrucei está envolto em uma 

realidade que se transforma diariamente e que tem a criança como fazedora de uma 

cultura que precisa ser apreciada, compreendida e refletida em várias dimensões, 

especialmente a escola fundamental, que se por um lado é feita por crianças, por outro 

as afasta do brincar e dos brinquedos. Movimento, que a meu ver, nega o ser criança, 

pois se ancora em um paradigma de conhecimento que uniformiza as possibilidades de 

aprendizagens. 

Na pesquisa as imagens não serviram como ilustração, mas se colocaram como 

caminho, pois tiveram o objetivo de promover novas percepções e revelar características 

específicas que são evocativas de uma vida infantil ativa, de uma realidade às vezes 

incompreensível, mas concreta das crianças.  

A grande contribuição de Benjamin foi escrever a história da metrópole através 

de imagens do seu cotidiano, dos seus desejos, daquilo que aparentemente lhe parecia 

insignificante, representando a modernidade como espaço de experiência. Benjamin 

“lê” e interpreta a experiência vivida de uma modernidade, cujo foco radica a reificação 

alienatória da mercadoria e das relações mercantilistas com as coisas, e fez isso 

espiando as exposições universais, os lugares de peregrinação da burguesia. Os 

brinquedos, as brincadeiras, não seriam o lócus por onde saltitam as crianças - essas 

quem compõem as muitas salas de aula das escolas fundamentais? 

As imagens fotográficas que usei me ajudaram a promover percepções, que se 

forjaram nas relações com minhas experiências de mulher, professora, pessoa 

preocupada com a criança. A significação de uma imagem permanece em grande parte 

tributária da experiência e do saber que a pessoa que a contempla adquiriu 

anteriormente. (ALVES apud SANAIN 2001, p.3). Portanto, as minhas reflexões e 

tessituras teóricas, aproveitando as contribuições de Nilda Alves, serão construídas nas 

... redes de significação de minhas experiências, mas precisará contar com a 
possibilidade de estabelecer relações, formar redes, com os significados que 
aquele/aquela que a for ler, neste texto, tiver sobre os espaçostempos da 
escola e da sala de aula. De um certo modo, isso me é garantido, já que esse, 
se é leitor/leitora, deve ter ido à escola e freqüentado salas de aula. (ALVES, 
2001, p. 3)  

 
Alves refere-se à garantia de formação de redes de significados relacionados à 

escola, pois que seus leitores lá estiveram. Ampliando sua contribuição, nesse texto que 



escrevo, a mesma garantia se aplica, pois aquele que o lê um dia foi criança, brincou, 

teve brinquedos e, provavelmente, por uma razão ou outra, mantêm contato com 

crianças.  

 

Do que as crianças se valem para brincar na escola? 

 

As crianças brincam apesar dos adultos e esse brincar requer um clima de 

quietude, implica em uma ética que envolve a necessidade de adultos atentos, que 

resguardem e assegurem os espaçostempos do brincar. Será que a escola fundamental 

tem esquecido ou mesmo se preocupado pouco com isso? Penso que ninguém melhor e 

mais apto do que as crianças para nos responder.  

As crianças encontram seus modos de burlar as práticas “impeditivas” do brincar 

que frequentemente se materializam no cotidiano das salas de aula. Insatisfeitas 

reclamam do pouco tempo destinado ao recreio, às atividades de brincadeira livre, entre 

outras, que costumam cercear sua livre expressão, seu jeito brincante de descobrir o 

mundo e conhecê-lo. Folheando as anotações de campo, dos primeiros movimentos da 

pesquisa, me deparei com registros da fala de um menino de cinco anos que, ao 

conversar comigo sobre suas atividades na escola, a seu modo, noticiou: 

Eu não fico quieto, aí a tia briga, mas eu só tava brincando nem tava 

perturbando o Vinícius.  

E você fica quieto quando a tia briga? 
Só um pouco quieto. 

Vale enfatizar que conversei com muitas crianças, de escolas e turmas diversas, 

ao longo da pesquisa que se deu entremeada à atividades de extensão. Tomo suas falas 

como fios com os quais vou tecendo minhas afirmativas, ao tempo em que participo do 

cotidiano de algumas escolas. As crianças não costumam aceitar passivamente a 

oposição estudar/brincar própria da escola e as professoras por outro lado, ao 

promoverem/autorizarem o brincar o fazem com grande parcimônia, pois as 

“responsabilidades pedagógicas” são grandes. Assim, o brincar é autorizado em alguns 

momentos, mas desde que seja realizado no “canto” do brinquedo ou, ainda no “dia do 

brinquedo”. Meus diálogos com as crianças noticiam essa afirmativa: 

Tem um dia que a tia deixa trazer brinquedo. 

Como o é o dia do brinquedo? 
Agente mostra na roda e faz desfile.  

E depois? 
Depois a gente guarda. 

Não brinca? 



Só no recreio e depois quando a gente volta pra sala. 

 
As professoras voltam a sua atenção para o conteúdo a ser ensinado e, então, 

promovem o “ensino”. Há também aquelas que buscam ultrapassar essa dicotomia, mas 

acabam por reforçá-la, pois o ensino dirigido sobre o brincar estabelece uma relação que 

artificializa o ensino, empobrece a aprendizagem, esvazia o conhecimento e termina por 

sufocar a brincadeira. Entre os educadores parece estar impregnada a concepção de que 

as crianças vão à escola para aprender - somente o que a professora ensina. Tal 

concepção vitima o brincar e lhe confere um status de rebaixamento se comparado às 

demais tarefas propostas pela escola. 

As imagens, idéias e representações da infância, construídas a partir da 
pesquisa científica, do debate social e das imagens tradicionais de criança e 
de brincadeira foram difundidas e são hoje geralmente aceitas por toda a 
população. No entanto, parece que produziram efeitos perversos a partir dos 
quais devemos refletir para superar determinadas práticas institucionais ainda 
baseadas na recreação, no espontaneísmo, ou no seu inverso, o conteudismo. 
Mais complicada ainda é a constatação, hoje de uma ausência de brinquedos 
e brincadeiras na em creches e pré-escolas dirigidas às camadas populares. 
(WAJSKOP, 1995, p. 65). 

 
Não obstante, o brincar está associado ao lazer, ao prazer e, dessa forma, a uma 

idéia de não-seriedade e improdutividade - impregnações capitalistas que (com)formam 

a escola a um projeto utilitarista. Se os adultos não se incomodam ou não percebem 

isso, as crianças estão atentas e percebem que estão submetidas ao mundo adulto sem, 

contudo, sentirem-se reféns. 

Brinco com os lápis quando termino de fazer a tarefa. (menina de seis 
anos) 
Quando a tia não olha, eu jogo bola de borracha (menino de sete 
anos que transforma sua borracha em bola). 
Eu brinco na hora que não é de brincar porque a minha cabeça pensa 

na brincadeira. (menina de sete anos). 
     
 Não estão estas crianças desafiando o racionalismo, o pensamento utilitarista e a 

própria lógica capitalista através das invenções que lhe oportunizam brincar? A seu 

modo não estariam também qualificando o brincar ao oporem resistência silenciosa às 

regras socialmente construídas? Não estariam provocando nossas “certezas” educativas? 

 Quando a criança é impedida de brincar e brinca porque apesar do impedimento 

pensa na brincadeira, esse movimento traduz-se em atitude que nos obriga a reconhecer 

que seu potencial libertador se coloca como crítica à realidade. Muitas outras falas de 

crianças são interessantes e evidenciam suas percepções sobre os “brinquedos 



educativos” oferecidos pela escola e que as professoras costumam valorizar. Elas 

disseram: 

Na minha escola a gente não brinca. Só tem brinquedo chato de jogo de 

pininhos. (menino de sete anos) 
Quem disse que jogo de palavras é brincar? (menina de nove anos) 
Na minha escola tem um tempinho assim pra brincar (menino de seis anos 
referindo-se ao pouco tempo de que dispõe para brincar na escola) 
Na escola tem jogo, mas esse jogo não é brincar. (menina de seis anos).  

 

Percebemos o não diálogo entre escola/professoras e crianças. Suas falas 

sinalizam caminhos diametralmente opostos. As características apontadas pelas 

crianças para identificar os brinquedos da escola vêm carregadas de um sentido 

negativo que as faz rejeitar, em certa medida, os brinquedos oferecidos. Não poder 

escolher livremente o brinquedo e o uso deste parece diminuir a possibilidade de 

usufruir o prazer de brincar e, portanto cerceia aprendizagens. Ter acesso quase 

exclusivo a brinquedos “educativos” também não se coloca como um fator de 

motivação.  

Os adultos educadores, depois os pais, transformaram a brincadeira da 
criança para que ela ficasse de acordo com as novas expectativas, mostrando, 
assim, os limites das suas crenças no valor educativo da brincadeira. Essa é a 
contradição de um pensamento que ao mesmo tempo descobre o valor 
educativo da brincadeira e a transforma para que pareça tal como deve 
parecer. Uma parte daquilo que não correspondia ao valor da brincadeira foi 
erradicada da cultura das crianças, ou, pelo menos, os adultos aumentaram o 
controle sobre a brincadeira quando não foi mais possível considerá-la 
anódina. Só que, ainda atualmente, uma parte da atividade lúdica, a menos 
visível, a mais difícil de ser estudada, escapa à lógica amplamente educativa 
que os adultos usaram na brincadeira. (BROUGÈRE, 2004, p. 199)  

 
 Parece evidente a idéia de que as reflexões a cerca do brinquedo e da brincadeira 

precisam ganhar potência. Sejam os brinquedos industrializados ou feitos pelas crianças 

e as brincadeiras tecidas apenas por elas próprias ou “oferecidas” pela escola, são os 

brinquedos e as brincadeiras que medeiam às relações que as crianças estabelecem entre 

si e com o mundo.  

 Porque vivi essas experiências é que me vejo com enxadas às costas, se não 

tanto para escavar e encontrar relíquias, para pensar com a criança sobre a criança 

especialmente aquelas que cotidianamente, de uma forma ou de outra, se 

afastam/aproximam do brinquedo e do brincar. 

 

 

 



As crianças e as latas de sardinha  

                 

 A Lili de Mário Quintana, assim como as outras crianças, não precisam de 

recursos para brincar. Em suas mãos, rapidamente, um cabo de vassoura vira cavalinho 

de pau e, no faz de conta, objetos se transformam e assumem múltiplas funções nas 

brincadeiras, ao tempo em que se tornam brinquedos. Elas dão vida a objetos, à primeira 

vista esvaziados de sentido, constroem e reconstroem brinquedos e brincadeiras. Quem 

não se lembra das brincadeiras e dos muitos brinquedos inventados com latas de 

sardinha? 

 As conversas estabelecidas com as crianças nos primeiros movimentos de 

pesquisa não me satisfizeram, pois, se de um lado, noticiam seus pensamentos a respeito 

dos brinquedos na escola, e como, em muitos momentos, são impedidas de brincar. Por 

outro, mobilizou questões e deixou uma lacuna: o que pensam, fazem e aprendem as 

crianças que criam seus brinquedos e brincadeiras? Ir mais além nas investidas de 

pesquisa me pareceu necessário. 

Fui ao encontro de outra faceta da dinâmica que envolve a criança e o brinquedo, 

aquela que as conecta com “latas de sardinha”, com brinquedos que são criados, 

inventados, construídos por elas. Não penetrar no campo das relações criativas e 

inventivas da criança - quando cria e constrói seu próprio brinquedo e ao fazê-lo 

conhece o mundo -, seria, no mínimo, negligenciar um aspecto importantíssimo do 

campo de significações que envolvem esta relação. Especialmente quando estamos 

pensando nas crianças que freqüentam as salas de aula, muitas vezes áridas das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 Os brinquedos criados e confeccionados com “trastes” ou, se usarmos uma 

expressão benjaminiana, “com o lixo da história”, são aqueles que subvertem a idéia de 

valor de troca e se colocam como alternativa às condições capitalistas de exploração do 

trabalho. Esses brinquedos, construídos pelas mãozinhas das crianças diferentemente do 

que muitos podem pensar, não são solução desrespeitosa para a carência, isto é, a falta 

de acesso aos brinquedos produzidos pela indústria - muitas vezes, considerados como 

modelos representativos de brinquedo ideal -, nem podem ser vistos como o 

descompromisso por parte de autoridades no que diz respeito aos investimentos 

necessários para a infância. São, de fato, as possibilidades para se fazer outra história, 

descompor discursos legitimados, já que fazem valer a voz da criança e recuperam 

possibilidades de expressão cristalizadas na/pela sociedade capitalista. 

 



Ao contrário, são espaços próprios do brincar. Entendo que o percurso de 

criação, escolha de materiais e confecção dos brinquedos representa a própria 

brincadeira e as possibilidades de conhecer o mundo. O pensamento benjaminiano 

ratifica meu entendimento, pois: 

... crianças são especialmente inclinadas a buscarem todo local de trabalho 
onde a atuação sobre as coisas se processa de maneira visível. Sentem-se 
irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da construção, do 
trabalho no jardim ou em casa, da atividade do alfaiate ou do marceneiro. 
Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas 
volta exatamente para elas, e somente para elas (BENJAMIN, 2001, p. 103-
104). 

Walter Benjamim fala da criança que brinca e cria seus brinquedos, que são 

tanto mais verdadeiros quanto menos dizem aos adultos. Em outras palavras, são 

brinquedos que não perdem seu caráter de objetos de brincar, pois a criança quer 

brincar com areia e se transforma em pedreiro, quer se esconder e se transforma em 

bandido ou policial (idem p. 108-109) ou, simplesmente, coloca um chapéu e se 

transforma em motorista. Sem falar das construções feitas com papelão e outros 

materiais, que vão ganhando vida e sentido nas mãos das crianças.  

Fazer pesquisa com/no cotidiano significa adotar uma postura dialógica na busca 

de aprofundar nosso olhar sobre a realidade. Significa atentar para os restos, para as 

migalhas. As crianças sem o saber me ensinaram isso, não apenas porque se relacionam 

de forma afetiva com qualquer bonequinho feito de restos, mas porque transformam os 

restos em enredos expressivos de compreensão de mundo que me colocaram, enquanto 

pesquisadora, muitos desafios metodológicos e epistemológicos. De um lado, as formas 

de acesso que o próprio cotidiano me impôs, de outro, a busca de sentidos nas falas das 

crianças, suas construções, seus modos de (re)fazer o mundo. Portanto, 

... é preciso o desenvolvimento de metodologias de pesquisa que possam 
contribuir para que se tornem perceptíveis os sentidos dos fragmentos 
desprezíveis e irrelevantes, porque eles são mediadores de articulações 
complexas, e modos de viver e pensar, da dinâmica dos processos sociais. 
Essa metodologia de pesquisa é completamente interessada nos processos 
que buscam, simplesmente, mudar o mundo e, com essa finalidade [...] 
melhor compreender a complexidade humana, ampliando as possibilidades 
de interpretação e compreensão do cotidiano (ESTEBAN, 2003, p. 201). 

Foi pela via da pesquisa/extensão que me aproximei de crianças e pude viver a 

experiência de outra forma de inserção no campo de pesquisa. Ao participar de um 

projeto de criação de uma brinquedoteca para um colégio universitário. O projeto teve 

início em 2007 e surgiu da necessidade de criação de um espaço para promover 

espaçostempos de aprendizagens através da brincadeira e do brinquedo.  



O projeto contou com bolsas de incentivo à docência1 e, portanto, com a 

participação de alunas do Curso de Pedagogia, orientadas por mim, deram início à 

implantação de uma brinquedoteca no colégio.  

A idéia do reaproveitamento de materiais para a implementação da 

brinquedoteca foi um ponto forte do trabalho, pois, de modo diferente das criações e 

implantações de brinquedotecas, tudo foi feito pelas crianças e o grupo de alunas 

bolsistas. Eu e o grupo tínhamos, portanto, a sala que abrigaria o projeto, alguns 

materiais como cola, tinta, tesouras, e as crianças que passaram a frequentar o espaço.  

Iniciamos o trabalho em março contando com a parceria das crianças para a 

coleta de garrafas pet, papelão, entre outros materiais. Da lógica de criação da 

brinquedoteca aos brinquedos ali existentes, às dinâmicas desenvolvidas, tudo foi 

discutido, organizado e feito com as crianças. Em agosto do mesmo ano, a 

brinquedoteca foi inaugurada, e, para todos que do processo participaram, o prazer de 

entrar naquele espaço era diferente, pois havia um pouco de cada uma das crianças, das 

alunas bolsistas inscrito nas paredes, prateleiras, armários, brinquedos...  

Se nas relações capitalistas a lógica homogeneizante não deixa pessoalidades, ou 

seja, não abre espaço para as singularidades apenas para o padrão, o trabalho na 

brinquedoteca, ao contrário, deixou pessoalidades. Os brinquedos, a disposição dos 

objetos, das caixas coloridas que abrigavam os materiais, os enfeites, tudo foi pensado 

pelo grupo, feito pelo grupo, portanto refletia as pessoalidades e particularidades do 

grupo. Assim, o espaçotempo de brincar permeado de falas, afetos, trocas, fantasias e 

erros se constituía, a cada dia, em espaçotempo concreto de aprendizagens. Dos castelos 

construídos com papelão ao boneco que possuía sistema digestivo aparente a tudo 

aquilo que, por uma razão ou outra, fazia sentido às crianças, se colocava como 

caminho a ser trilhado e explorado. 

As crianças frequentavam a brinquedoteca em horários previamente 

estabelecidos pela coordenação. Assim, todas as turmas, de primeira a quarta séries, iam 

à brinquedoteca uma vez por semana, no turno da tarde. Foram essas crianças que 

ficavam em horário integral na escola que me fizeram refletir a partir de outros ângulos 

sobre o brincar e o brinquedo infantil como forjador de aprendizagens significativas.  

                                                           
1 Com a finalidade de valorizar o magistério e apoiar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura 
plena de instituições federais e estaduais de educação superior, a Capes - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -, instituiu, por meio da Portaria nº 122, o Pibid, Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que visa aprimorar a formação dos docentes, valorizar o 
magistério e contribuir para elevação do padrão de qualidade da educação básica. 
 



Nos nossos primeiros contatos das crianças percebemos (eu e as alunas bolsistas) 

que as crianças não estavam acostumadas a brincar na escola. A todo o momento 

perguntavam: tia não vai ter aula não? Ou aqui nessa aula não vai ter coisa para 

escrever? Não tem dever? Parecia que estavam sempre esperando a formalidade do 

processo ensino-aprendizagem que, certamente, experimentavam em outros momentos. 

Foi preciso algum tempo de trabalho e convivência para que as crianças chegassem à 

sala sem esperar que, em algum momento, lhes fosse pedido para copiar algo ou fazer o 

“dever”. O mesmo tempo ou um pouco mais foi necessário também para que elas 

livremente se agrupassem para realizar as atividades. Quando dizíamos que podiam 

trabalhar em conjunto, em grupos, parecia que não acreditavam e diziam: pode mesmo, 

tia? Outros precisavam ouvir o consentimento explícito e perguntavam: eu e ele 

podemos fazer o jogo da velha? Com a mesma busca de consentimento as perguntas se 

multiplicavam. 

O interessante nesse processo não foi constatar as necessidades iniciais das 

crianças, mas sim perceber que em grupo as aprendizagens eram infinitamente mais 

significativas. Construir brinquedos com reaproveitamento de materiais requer troca, 

exige diálogos, forja experimentações e descobertas, e, inevitavelmente leva a erros, 

que, aliás, são bem-vindos. 

Os processos de construção de brinquedos com reaproveitamento de materiais 

requerem e são tanto mais educativos quanto as crianças trabalham em conjunto. Os 

materiais para a construção de um castelo, por exemplo, podem ser quaisquer uns, quem 

decide se será feito com garrafas pet ou papelão ou outro material disponível; quem 

decide o tamanho do castelo são as crianças; quem escolhe a cor, o desenho que ele terá 

são elas. Esse é o momento no qual as aprendizagens se efetivam e os processos de 

subjetivação se colocam como movimentos individuaiscoletivos.  

É possível imaginar um sistema digestivo feito de embalagens plásticas no qual 

se pode ver, pela transparência do plástico reaproveitado, os alimentos que passam pela 

boca e cumprem o trajeto orgânico completo? Para essa atividade um grande boneco foi 

feito com retalhos de tecido e caixas de papelão. Garrafas pet foram cortadas, 

emendadas e dispostas de acordo com o sistema digestivo humano, ora mais grossas, 

ora mais finas, até um pedaço de mangueira foi usado na construção do boneco. O 

resultado final foi interessante, mas o processo de feitura foi o ponto forte, pois, na 

medida em que as crianças decidiam como fazer e não ficavam satisfeitas com o 

resultado, refaziam suas construções, ou, mesmo, abandonavam a experiência em 
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andamento e a substituíam por outra idéia, estavam em processo de constituição de 

subjetividades. Constituição que é processual, ativa afetos, reflexões, invenções e 

permite inovações e subjetivações. 

As crianças apropriam-se das coisas do mundo atribuindo-lhes significados e, 

desta forma, se constituíam sujeitos sociais ao tempo em que vão configurando suas 

individualidades. Se entendermos que a cultura é uma forma de expressar vida, 

compreendemos que as crianças produzem uma cultura plural e ao mesmo tempo 

singular, pois expressam um modo muito particular (próprio das crianças) de 

apreenderviverpensarproduzir o mundo – o seu mundo -, plural, pois são as diferentes 

redes de significação que tecem esses diferentes modos das crianças viverem suas 

infâncias.  

É assim que precisamos compreender as crianças e as suas culturas, nas redes de 

significação que são constituídas a partir de suas experiências, suas produções, o que 

não quer dizer que exista uma cisão ou dicotomia entre adultos e crianças, mas que 

existam culturas no conjunto social e as crianças, parte deste conjunto, também 

produzem a sua. Há na sua forma de se relacionar com o mundo coisas que não dizem 

respeito ao mundo adulto e que nós adultos não somos capazes de compreender. Talvez 

seja algo parecido com o que sentimos se as virmos escondidas atrás de máscaras. 

Sabemos que estão ali, mas, no entanto, não lhes vemos as feições, as expressões, o 

brilho. Sem dúvida, uma sensação que parece nos afastar indefinidamente de seu 

reconhecimento.  

Se ao pensarmos esse reconhecimento tomarmos como ponto de partida o 

trabalho que desenvolvemos com elas na escola fundamental, talvez possamos, de fato, 

compreender o engendramento aprendizagemexperiência e perceber a fratura que existe 

em nossas certezas pedagógicas. Quem sabe possamos perceber a casualidade linear que 

nos torna ensinadores de algo que alguém deve aprender, como se a experiência, 

pudesse ela mesma ser transmitida, explicada ou aplicada ao seguirmos os passos de 

uma receita, já que não se provoca ou se modula a experiência no outro - as crianças 

aprendem e se diferenciam ao aprender porque inventam, criam e exploram, mesmo sem 

saber, através de seus brinquedos e modos de brincar redes de significação tecidas no 

engendramento aprendizagemexpreriência. 

Quando as crianças decidem construir um jogo e, para tal, recortaram fundos de 

caixas de ovos de papelão que vão sendo pintados, por elas com coloridos diferentes, 

nosso primeiro movimento adulto é querer saber como seria o jogo, quantos jogadores 



poderiam jogar, para que serviriam aquelas peças, já que nossa lógica adulta espera 

explicações racionalizadas. No entanto, as crianças, envolvidas em seu jogo não se 

importavam com essas questões. Para as crianças o jogo era recortar e pintar e depois 

arrumar todas as pontas a seu modo. Que sentidos nós adultos vemos nesse processo? À 

primeira vista, talvez, nenhum, pois para nós algumas regras deveriam ser pensadas. 

Aquelas crianças viam sentido na ausência dessas regras. O jogo se constituía, em 

última análise, em produzir quantidades de pontas coloridas sem que houvesse qualquer 

tipo de competição entre elas. Fazia, também, parte do jogo falar sobre qualquer coisa, 

contar suas experiências aleatoriamente, falar sobre um ocorrido qualquer e até fazer 

“fofoca” sobre a merenda da escola. Um movimento de trocas que dava a ver como as 

crianças brincam com a realidade experimentada. Em dado momento as pontas viravam 

alimentos, em outros eram pistas de corrida ou ainda carrinhos, pessoas, contrariando 

nossas lógicas adultas. As crianças, freqüentadoras da brinquedoteca me fizeram refletir 

e continuar minhas investidas de pesquisa.  

Se, por um lado, as concepções de escola, criança e brinquedo estavam sendo 

(re)elaboradas pelas alunas bolsistas, por outro percebíamos que a impregnação por uma 

concepção conteudista de educação aparecia como um véu que distancia o brinquedo da 

escola. Em outras escolas encontrei exemplos significativos, algumas não possuíam 

brinquedos, em outras os brinquedos e as brincadeiras eram atividades reservadas à 

sobra de tempo no planejamento diário ou nas extensas propostas curriculares, para citar 

alguns exemplos. 

Afastar o brinquedo das crianças, fechar as portas da escola para as interações de 

aprendizagens que reúnem crianças e brinquedos, se constitui num dos mecanismos de 

produção do vazio epistemológico da escola. Além disso, a ausência de espaçotempo 

para brincar e de brinquedos na escola nos permite perceber que a prática dominante 

não faz do brinquedo um suporte da educação, mesmo que o discurso ainda possa usar 

este argumento (BROUGÈRE, 2004 p. 222).   

A prática dominante, o discurso e aquilo que as crianças dizem nos fazem penar 

na nossa aligeirada sobre temas fundamentais que envolvem os processos de 

aprendizagens e ensino de modo geral e, em particular aqueles que dizem respeito às 

possibilidades lúdicas de aprendizagens. De um modo geral os brinquedos, exceto os 

chamados educativos - dominós ou bingo de palavras, quebra-cabeça, etc., não 

encontram espaçostempos (devidos e necessários) no cotidiano da vida escolar.   



... brinquedo não pode ser considerado como tal [educativo] em toda a sua 
lógica, no máximo a atividade que ele gera, tal como é estudada, (...) pode ser 
considerada educativa de um modo mais ou menos formal. (...) Para tornar 
um objeto educativo, o mais simples é deixá-lo falar por si mesmo. (idem, 
2004, p. 221). 

 
As crianças, durante a pesquisa, deram notícias sobre essas contradições e não-

diálogos experimentamos entre elas e suas professoras relacionadas ao brincar na 

escola. Contradições mencionadas por Brougère e que vão mais longe em algumas 

realidades escolares, nas quais se disponibilizam brinquedos, mas de modo restrito aos 

parquinhos. De um lado, o pensamento, de certo modo queixoso, das crianças. De 

outro, as professoras um tanto perdidas em meio ao tempo escasso para o cumprimento 

do planejamento e outras exigências.  

 

Binóculos para enxergar o mundo diferente  

 

Na escola Monte Sol, em Nova Iguaçu, encontrei um grupo de crianças que 

brinca e aprende sobre o mundo em meio às suas brincadeiras. Na escola essas crianças 

criam brinquedos, inclusive binóculos de enxergar o mundo diferente.  

Segurando seu binóculo a criança é capaz de (re)elaborar o mundo, suas regras, 

valores, imprimindo novas possibilidades de interpretar o real e representá-lo ao seu 

modo. No exercício de (re)criar o mundo, na brincadeira com o binóculo, a menina se 

liberta das próprias restrições e, certamente, através dos binóculos, deve enxergar um 

mundo tão colorido que nenhum adulto talvez seja capaz de imaginar.  

  As oportunidades de aprendizagens forjadas a partir dos brinquedos feitos de 

sensibilidade e criatividade evidenciam as brechas para se entrecruzar em suas vidas 

outros rumos e não só os passos dados em linha reta, que apontam para as 

possibilidades únicas da tecnologia e porque não dizer dos saberes empacotados que a 

escola costuma considerar relevantes. Um simples tapete feito com retalhos de tecido 

reúne as crianças em torno de aprendizagens e alegrias. Para brincar com ele as crianças 

criam regras, inventam posições corporais, criam histórias, evidenciam a não 

arbitrariedade de saberes e dizeres legitimados quando tecem contos paralelos, mais 

ousados e impossíveis de serem aceitos e compreendidos pela ótica do capital ou de 

adultos engessados nessa lógica.  

 É de modo simples e divertido que as crianças aprendem a conhecer o mundo e a 

subvertê-lo e fazem isso, ao tempo em que constroem seus conhecimentos, nas relações 

com as outras crianças. Esse é o movimento potencializador de formas variadas de 



expressão e de linguagens, que se efetivam nos múltiplos mundos que rodeiam as 

crianças. É tudo isso que engrossa seus processos de subjetivação. 

Sorrindo sorrisos banguelas, desvelam outra face do mundo. Despreocupadas 

com a ordem das coisas, Talles, Ana Carolina e Lidiane viram às vessas os problemas 

do nosso tempo, criam outras lógicas e estéticas, pois para elas apresentar um teatrinho 

de fantoches não requer estruturas sofisticadas, apenas algo que as “esconda” e 

bonequinhos criados para o espetáculo. Igualmente, a compenetrada satisfação de Talles 

que ao segurar sua bonequinha, fala da invencionática de Manoel de Barros (2006), 

talvez melhor que o próprio poeta, fala contra a hegemonia capitalista melhor do que 

Marx e sobre desvio melhor do que Benjamin. O menino mostra, inclusive, que a 

exposição excessiva ao consumo e aos meios de comunicação a que estamos, de certa 

forma, submetidos, não é tão absoluta e hegemônica como alguns costumam pensar e 

outros insistem em afirmar.  

 Para além das expressões fisionômicas, suas falas sobre esses brinquedos e sobre 

os processos de criação noticiam minhas afirmações e as ampliam. Quando estão 

reunidos em grupo, criando seus brinquedos, esses meninos e meninas, em minha 

opinião, subvertem o estatuto social e as bases normativas e referenciais do seu lugar na 

sociedade de forma evidente. As crianças são curiosas e são, ao mesmo tempo, 

pesquisadoras. Mergulham fundo quando estão criando seus brinquedos. Diante de 

múltiplas possibilidades - tudo é bem vindo e quase tudo é possível -, elas fazem suas 

escolhas.  

Pensam sobre o que vão criar, definem o material a ser utilizado, encontram 

dificuldades no processo e redefinem materiais, formas, tamanhos, cores. Interpretam 

suas escolhas e produções de inúmeras formas e sua compreensão sobre as coisas, sobre  

o mundo não é fechada. Não porque, aparentemente, no “mundo mágico” da criança 

tudo se torne possível, mas porque, para elas, as possibilidades não se esgotam nas 

receitas “aprendidas”. Elas, diferentes de nós que já aprendemos a nos vigiar, são livres 

de amarras, acreditam em seus talentos e não atribuem importância a padrões estéticos 

burgueses, aqueles que nós adultos costumamos valorizar.  

As crianças planejavam seus inventos e, ao mesmo tempo, conversavam sem 

parar sobre suas idéias. Nas atividades de construção dos brinquedos essas conversas 

transcendiam as escolhas de materiais. Efetivamente tornavam-se momentos ricos de 

aprendizagens. Uma das conversas que travamos com as crianças durante a pesquisa é 

reveladora, vejamos: 



Gabriel: Eu vou fazer um elacótero. 

O que é um elacótero? 
Leandra Vitória: elacótero? 

Gabriel: Aquele que gira assim e voa levando as pessoa. 

Tacyanne: elacótero não existe 

Gabriel: existe, não existe, tia? 

Existe, ele está falando de um helicóptero (depois da explicação consegui 
entender do que se tratava) 

Enquanto conversava com as crianças eu tirava fotografias. Os meus cliques 

insistentes provocaram Gabriel: 

Tia, você está tirando nossa foto para mostrar pro prefeito? 

Leandra Vitória: tá maluco? O prefeito não quer ver essa foto. 

Porque você acha que eu vou mostrar para o prefeito? (dirigindo-me a 
Gabriel) 
Gabriel: pra ele ficar orgulhoso 
As crianças exclamaram em coro: 
Que prefeito que nada!  

 
Depois da quase vaia, Gabriel não quis mais falar sobre o assunto: prefeito. 

Gabriel desistiu, inclusive, de fazer o elacóptero. Mas o papo sobre as fotos continuou: 

 Leandra Vitória: ela vai mostrar pra todo mundo, do mundo. 

 

Mal pode imaginar a menina que essa era a minha real vontade. Alardear ao 

mundo as falas, os brinquedos, os suspiros das crianças. Ir além e muito além dos 

limites de uma pesquisa e de alguma possível publicação.  

Gabriel: vou fazer outra coisa. 

Você sabe quem é o prefeito? (dirigindo-me a Tacyanne) 
Tacyanne: sei 
Quem é? 
Tacyanne: O Lindberg. Eu vou fazer a prefeita. 
Quem é a prefeita? 
Tacyanne: ah! é a namorada do prefeito. 
Por que você vai fazer ela? 
Tacyanne: porque é ela que manda. 

  
 Ao tempo em que Tacyanne colava os braços da prefeita feitos de palitos de 

picolé demonstra perceber facetas das relações sociais que se tecem em seu cotidiano. 

Não me refiro aqui a apenas as relações de poder que podem ou não existir em seu 

entorno. Os comentários das crianças sobre suas construções não cessaram e sua 

criatividade os levava a construir muitos brinquedos: petecas, bonecos, bolas e até 

crachás. 

André: eu to fazendo um colar daqueles. 
Daqueles? 
André: é aqueles que gente que trabalha usa. 

Usa aonde? 
André: pendurado aqui (mostrou o entorno do pescoço). 
Ana Carolina: aquilo que usa no trabalho, que tem o nome da gente.  
Ah, sei! Você está fazendo um crachá. 
André: é pra saber que eu sou André, aí tem que escrever o nome aqui. 
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Ana Carolina: mas você não sabe escrever 

André: não precisa eu pego essa palavra e colo aqui. Pode, né tia? (dirigiu-
se a mim). 
O que você acha? 
André: eu acho que eu posso escolher coisas pra ser meu nome e posso 

escrever ele também. 

Ana Carolina: pode desenhar também. 

A idéia do crachá contagiou as crianças, quase todos passaram a fazer os seus 

crachás. Eram crachás feitos com barbante, fios e pedaços de papel ou papelão 

reaproveitados. Como ainda não dominavam a escrita alfabética, pediam ajuda para 

escrever seus textos nos crachás. Esse momento de aprendizagemexperiência foi muito 

interessante, as muitas crianças que não dominavam a escrita alfabética procuravam 

papéis com palavras já escritas, ou recortavam palavras de jornais para comporem seus 

textos. Mesmo sem saber escrever e ler de modo fluente e convencional as crianças 

criaram seus próprios sistemas de aprendizagens, tanto mais ricos e significativos do 

que as enfadonhas tarefas escolares. 

 

Fim de partida 

 

O exercício de pensar com a criança contemporânea - espaçotempo que abriga 

dispersões e medo, mas ao mesmo tempo afirma experimentações e resistências -, não 

me permite chegar ao ponto no qual se encontram meus processos reflexivos, sem que 

habite em mim um inesgotável campo de significações, nascido nas possibilidades das 

experiências que fui tecendo ao longo do trajeto da pesquisa. 

 Minhas reflexões, nascidas de muitas caixas de brinquedos, que são, sim, 

espaços onde se guarda infinitos segredos, encontrou fundamento na criança concreta e 

nas matérias de que são feitas. De um lado enfraquecidas pelas conseqüências da 

opressão de uma economia flexível, da instantaneidade da informação e da linguagem 

unívoca das comunicações de massa; de outro, teimosas, inventivas, substantivas muito 

mais que adjetivas; viventes no mundo como achadouras daquilo que nos escapa 

porque como adultos não somos capazes de ver. 

 No fim da pesquisa me percebi em um fim de partida para a compreensão de 

uma concepção de criança em conexão com a concretude de suas experiências, que se 

definem subjetivadas no clarão de um momento passageiro que atualiza o passado e 

lança luzes para o futuro. 



 O presente é o hoje e é, ao mesmo tempo, passado e futuro, mas o que vemos, 

hoje? Uma hiper realidade e não compreendemos as condições em que o real não é algo 

dado, mas produzido artificialmente ao tempo em que forja silêncios, e revela 

inconclusões. É com esse entendimento que reconheço e me apego às explorações 

cuidadosas, as que colocam o olhar em movimento e dialetizam a interrupção necessária 

do agora, intensificando-o num continuum.  

Essa criança concreta que é, Tassyane, Talles, Ana Carolina ... a criança 

encarnada na vida cotidiana espaçotempo de vida em mudança, cujas formas de 

ver/estar o mundo despraticam normas é que podem nos fazer entender como suas 

cabeças pensam na brincadeira e como o nosso olhar enrijecido e deslocado embasam 

nossas análises sobre a criança - de um lado macro-políticas, de outro, microscópicas da 

experiência, como se a história tivesse fim e não fosse ela mesma uma produção avessa 

à continuidade.  
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