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”Não importa saber se a gente acredita em Deus 
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RESUMO 

 
 

O objetivo central desta pesquisa foi investigar a prática docente e sua relação com a 

formação inicial e contínua do professor a partir de uma pesquisa na ação qualitativa realizada 

no Museu da Educação e do Brinquedo – MEB da Faculdade de Educação da USP. A partir 

da grande questão do trabalho: “Por que os professores não brincam?” configurou-se o objeto 

de estudo, que trata da importância do lúdico na formação de educadores buscando investigar 

o potencial do MEB enquanto espaço formativo. As atividades realizadas no museu, que 

compõem o processo formativo analisado, foram realizadas com os grupos visitantes de 

crianças e de educadores juntamente com estagiárias e bolsistas do museu. O recorte para a 

análise de dados foi o processo de formação realizado com estagiárias dos cursos de 

Pedagogia da FEUSP e das Licenciaturas. O instrumento de coleta de dados foi uma 

entrevista com um grupo focal, constituído por alunas participantes do processo de formação. 

Os pressupostos principais da pesquisa referem-se à relação formador/formador, à relação 

professor/aluno e à formação como um projeto coletivo de reflexão dentro da perspectiva da 

formação lúdica. Para tanto, a fundamentação está ancorada, dentre outros, nos seguintes 

trabalhos sobre a formação de professores, (Pimenta, 2002; Schön, 1992/ 1997; Zeichner, 

1993 e 1998b) considerando o lúdico como dimensão importante na formação do professor 

(Andrade e Marques, 2003; Dias, 2003; Kishimoto, 1996/ 1998; Santos e Cruz, 1997; Souza, 

2001); sobre o museu na sua relação com o público (Francoio, 2000; Grinspum, 2000) e com 

a construção de seu projeto político pedagógico (Carrer, 1999; Fusari, 1997/ 2000). A 

pesquisa revela a importância da dimensão vivenciada do lúdico na formação inicial do 

professor, articulando teoria e prática, no sentido de contribuir para a apropriação, pelo 

professor, de uma prática lúdica. Nesse sentido, discutimos a concepção do brincar como 

prática social e sua influência nas práticas pedagógicas, o comportamento do adulto, a prática 

docente e o contexto escolar, analisados sob a perspectiva da sociedade moderna capitalista e 

de seus valores fundamentados na organização do sistema de produção; a valorização da 

dimensão vivenciada do lúdico na formação inicial e a atitude lúdica; a formação reflexiva e a 

homologia dos processos como pressupostos para a construção de um coletivo de formação; a 

contribuição do MEB para a formação de professores e a relação com uma proposta para seu 

projeto político-pedagógico. 
 

Palavras-chave: museu de brinquedos; formação inicial; formação contínua; formação lúdica; 

prática docente; formação reflexiva; 



  

ABSTRACT 
 
The aim of this research is to investigate docent practice and its relationship to initial and 

continuous formation of teachers. This research is based on a qualitative analysis which took 

place on the Museu da Educacao e do Brinquedo da Universidade de Sao Paulo, MEB-USP 

(Education and Toy Museum, University of Sao Paulo). Having as a starting point an essential 

question why teachers do not play? the scope of this research was then set up. Specifically, 

the importance of the ludic element during the process of educating teachers, and MEB's 

potential as a training space. The activities put in practice in this museum - which represent 

the educational process to be analysed - were done with groups of children visiting the 

museum, educators and trainees of the museum itself. The education process of trainees 

coming from the USP Pedagogical faculty (as well as others faculties, e.g. History, 

Geography, Literature in order to get a license which enables them to teach at school level) 

was used as the scope of this research. In order to collect the data needed, interviews with 

focus groups (the students participating in the formation process) were taken. The main point 

of interest for this research is considered to be the relationship between forming/forming, 

teacher/student as well as the education of teachers itself as a collective project of reflection 

within the ludic formation perspective. Thus this research is mainly based on key works on 

teacher training (Pimenta, 2002; Schon, 1992/1997; Zeichner, 1993 and 1998b); the ludic as 

an important dimension in teacher education (Andrade & Marques, 2003; Dias, 2003; 

Kishmoto, 1996/1998; Santos & Cruz, 1997 and Souza, 2001); on MEB's role and its relation 

to the public (Francoio, 2000; Grinspum, 2000); and also on MEB's pedagogical political 

project (Carrer, 1999; Fusari, 1997/2000). This research demonstrates the importance of the 

ludic dimension experienced by teachers at the beginning of their training. Thus, a range of 

key elements such as the concept of 'playing' as a social practice and its influence in 

pedagogical practices will here be discussed such as adult behavior; docent practice and 

school context; the valorization of the ludic dimension experienced by teachers during the 

beginning of their training; the ludic attitude; the reflective formation and also the homology 

of processes as assumptions for the construction of a collective formation and finally, MEB's 

contribution towards teacher's formation and its relationships with a political-pedagogical 

proposal. When looking at these topics, modern capitalist society as well as its fundamental 

values and the processes that take place during its production system, will be taken into 

consideration. 

Key-Words: Toy Museum; initial formation; continuous formation; ludic formation; teacher’s 

practice; reflexive formation;  



 
 

 

 

 

 

 

 

“Se a educação não transforma sozinha a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda. Se a nossa opção é progressista, se 

estamos a favor da vida e não da morte, da 

eqüidade e não da injustiça, do direito e não do 

arbítrio, não temos outro caminho senão viver 

plenamente a nossa opção. Encarná-la, 

diminuindo assim a distância entre o que 

dizemos e o que fazemos.” 

 

Paulo Freire 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não deixamos de brincar porque estamos velhos, 

Envelhecemos porque deixamos de brincar” 
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“Eu vou te contar uma história 
Agora atenção 

Que começa bem no meio 
Da palma da tua mão 

Bem no meio tem uma linha 
Ligada ao coração 

Que sabia desta história 
Antes mesmo da canção 

Dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão” 
 

Paulo Tatit/ Zé Tatit. 
Canções de Brincar. 

Selo Palavra Cantada, 1996. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

“Sabemos cada vez mais que aprender 
na vida e aprender na escola não é a 
mesma coisa para as crianças. (....) 
Porque aprender a vida é estabelecer 
uma ligação entre uma experiência e um 
princípio”.  

Bernard Charlot 

 

 

Acho importante começar explicitando porque optei por iniciar meu 

trabalho falando um pouco sobre minha vida, tanto pessoal quanto acadêmica, num 

processo anterior ao desenvolvimento desta pesquisa.  

Provavelmente a formação como historiadora tenha influenciado minha 

visão de que contextualizar situações é significativo no sentido de melhor compreendê-

las. Contudo, creio que esse movimento de colocar para o leitor as condições, de certa 

forma, objetivas que me conduziram às escolhas que culminaram na elaboração deste 

trabalho tem a ver com a articulação que, para mim, existe entre história de vida e 

história profissional, posicionamento pessoal e político, visão de mundo, e que 

repercutem diretamente nas escolhas teórico-metodológicas que são o eixo do 

desenvolvimento de um trabalho de pesquisa. 

Nesse sentido, meu objetivo nesta parte do trabalho é colocar-me inteira –

que é como me sinto – em relação ao meu trabalho de pesquisa, seja, enquanto 

profissional e pessoa inserida na pesquisa em educação, apoiada na afirmação de 

Hargreaves (1996:19-20), para quem a forma de ensinar, e provavelmente toda a 

atividade exercida pelo profissional de educação, é influenciada por suas origens e sua 

biografia, assim como em sua carreira, as esperanças e sonhos, e as aspirações e 

frustrações são igualmente importantes para seu compromisso, seu entusiasmo e seu 

moral. 
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Da mesma forma, no campo das pesquisas qualitativas em educação, o eu 

profissional e o eu pessoal do professor têm sido considerados complementarmente, 

numa perspectiva de investigação em que o professor profissional não é mais 

considerado em separado do professor pessoa; ao contrário, sua história pessoal e 

profissional se interpenetra e se complementa como parte da pele única que forma sua 

identidade, integrando essas duas dimensões do ser professor. Ou seja, trata-se de um 

processo que pressupõe a profissionalidade pensada considerando-se as relações com a 

concretude do fazer, e, ao mesmo tempo, com a subjetividade do ser professor e pessoa. 

Assim, a identidade do sujeito é construída atrelando-se as interfaces profissional e 

pessoal entre si e ao processo de produção de conhecimento1. 

É sob essa perspectiva, portanto, da valorização do processo de construção 

da identidade do sujeito professor e pesquisador em educação enquanto processo 

integrado ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa que exponho, a seguir, aspectos 

de minha vida pessoal, profissional e acadêmica, em suas interfaces. 

 

I. À guisa de memorial: vida e academia vividas 
 
  
 

“Eu não sou daqui 
eu não tenho nada*...”: trajetória pessoal 

 

Há 33 anos, numa cidade ao norte das Minas Gerais, uma jovem mãe 

escolhia, dentre uma lista com inúmeros nomes, o nome de Jany Elizabeth para a sua 

primeira filha. Acreditava que era o nome mais bonito dentre todos os sugeridos, em 

uma lista de nomes, por parentes, amigos e vizinhos. Anos depois, no final da década de 

70, partiria, juntamente com o marido, carregando sua primogênita com seis anos e os 

três filhos menores para o interior de São Paulo, com a esperança de que a vida como 

migrantes pudesse oferecer-lhes melhores frutos que aqueles oferecidos pela dureza do 

trabalho no campo. 

                                                 
1 Ver Nóvoa (1992); Josso (1999); Demartini (1988). 
* Trecho da música Ensaboa (Lamento de Lavadeira), de Cartola/ Monsueto. Interpretação: Marisa 
Monte. 
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“Quando o sol bater 
na janela do seu quarto**...”: trajetória acadêmica 

 

Assim como meus pais, em 1994, ao florescer dos meus 22 anos também me 

encontrava migrante em uma grande cidade, em uma universidade que parecia ainda 

maior que a cidade: passara no vestibular para o curso de História na Universidade de 

São Paulo. Como eles, também buscava melhores frutos para alimentar minha vida, que 

queria expandir-se para além das perspectivas casadoiras ou de trabalhos meramente 

técnicos, que eram basicamente a silhueta que o horizonte interiorano desenhava frente 

a meus olhos. 

No curso de História, identifiquei-me muito com as possibilidades de leitura 

do mundo e dos contextos político-econômico e histórico-social. A consciência da 

desigualdade foi algo que sempre me desagradou profundamente, tendo marcado todo o 

meu trajeto escolar. É claro que sabia que não era menos que ninguém, mas o 

sentimento social de inferioridade não está relacionado diretamente com a consciência 

que temos dos fatos e eu acreditava que se tratava de uma ferida que só poderia ser 

curada quando tivesse a certeza de que algo em mim poderia compensar a sensação do 

não ter. 

Foi com esta convicção que entrei na USP, e a insegurança perante o ter do 

outro permaneceria em mim ainda durante muito tempo. Há, evidentemente, muitos 

favorecidos socialmente, mas o que me incomodava no Instituto de História era 

observar a continuidade dos processos de exclusão também na trajetória universitária, 

mesmo predominando ali a discussão sobre as desigualdades históricas entre povos e 

culturas, como se não houvesse a possibilidade de quebrar um ciclo vicioso, como que 

houvesse uma complacência acadêmica com a situação posta.  

Assim, via alunos e professores todos conhecidos entre si, porque vinham de 

lugares sociais que uniam os pais desses universitários e os professores do 

departamento, formando um grande bloco de amigos, conhecidos e integrados, do qual, 

inicialmente, parecia impossível fazer parte. 

 

                                                 
** Trecho da música de mesmo título, de Renato Russo/ Dado Villa Lobos. Interpretação: Legião Urbana. 
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Evidentemente eram alunos competentes, que podiam dedicar-se 

exclusivamente aos estudos. Além disso, tinham domínio de pelo menos uma língua 

estrangeira, e quando algum professor oferecia um projeto de pesquisa com as escassas 

e desejadas bolsas de iniciação científica, lá estavam os integrantes daquele grande e 

intransponível grupo dispostos a disputá-las com entusiasmo e assumi-las com afinco. 

Isso contribuía para que esses alunos, já privilegiados socialmente, também se 

tornassem privilegiados academicamente. 

Essa continuidade de um processo de exclusão do qual eu, ao tentar o 

vestibular em uma universidade pública, almejava não apenas fugir mas também 

contribuir para sua amenização, marcou profundamente minha percepção do 

Departamento de História e à medida que fui adquirindo segurança emocional e 

intelectual no processo de aprendizagem como graduanda também fui me afirmando 

enquanto detentora de saberes e de vivências que não precisavam buscar integração 

àquele universo que me excluía, mas que poderia encontrar âncora em outras praias do 

saber. 

Em 1996, iniciei o curso de Licenciatura na Faculdade de Educação, junto 

com o nascimento da primeira flor de minha vida, Yasmine, e a propósito dessas duas 

dimensões que se estabeleceram de maneira concomitante em minha vida, ou seja, o 

aprender a ser mãe e a ser educadora, acho importante introduzir uma questão que vou 

aprofundar na dimensão teórica ao longo da pesquisa: a relação que se estabelece entre 

o adulto e a criança a partir do ato de educar. 

Na minha vida a relação entre ser mãe e ser educadora foi uma constituição 

formada quase que simultânea e intrinsecamente, processo iniciado desde que assumi 

minha primeira gravidez. O fato é que desde então passei a articular o universo adulto e 

o universo infantil e a intersecção desses dois universos no processo único de formar e 

formar-se tendo a educação como processo mediador. Observando as crianças na 

relação com os adultos e com o mundo adulto, comecei a preocupar-me com a 

percepção dos adultos em relação às crianças, na medida em que uma percepção mais 

sensibilizada e respeitosa do mundo da criança pode contribuir, tanto para pais quanto 

para educadores, para uma educação mais formativa e menos “podante”. A educação me 

permitiu subsídios relevantes para minha prática materna em relação à compreensão das 

necessidades sócio-afetivas e cognitivas das crianças e, nesse sentido, pretendo 



 6 

trabalhar, na relação com minha pesquisa sobre o lúdico, a importância de o adulto estar 

atento ao universo infantil, respeitando e valorizando a criança e seus interesses no que 

ela tem de particular, seja, o ser criança. 

O fato é que quando iniciei o curso de Licenciatura conheci alguns 

professores que, ao lidar cotidianamente com a rede pública de ensino, tratavam a 

exclusão de outra forma. Senti-me num universo academicamente mais acolhedor, seja 

por me identificar com a história dos alunos estudantes da rede pública, que não eram 

apenas objeto do discurso daqueles professores: eram respeitados especialmente como 

sujeitos de sua prática; seja pelos objetivos anunciados de contribuir para modificar a 

situação em que se encontravam na rede pública. 

E, apesar do alarde geral que havia entre os estudantes de que os cursos na 

Licenciatura eram uma chatice, semestre após semestre as disciplinas encantavam-me e 

pareciam completar algo que eu sentia faltar no bacharelado, seja, a vivacidade do 

universo da escola e do contato com as crianças e com a sala de aula. 

Dessa forma, desde que nasceram em mim sementes de interesse pelos 

frutos de um novo campo de cultivo, meu percurso pelos caminhos da educação foi se 

afirmando como meus próprios caminhos. 

Ainda na graduação comecei a trabalhar num projeto2 de pesquisa 

coordenado pela professora Selma Garrido Pimenta3 com ex-alunos da licenciatura. 

Meu trabalho no projeto consistiu no levantamento, sistematização e análise das 

histórias de vida dos ex-alunos enquanto professores e a relação com sua formação. 

Além da experiência proporcionada pela vivência na pesquisa, foi muito importante 

para mim o relacionamento humano que se estabeleceu com o grupo de pesquisa, em 

particular com a professora coordenadora, tendo eu oportunidade de me expressar tanto 

quanto as outras participantes do projeto, naquela época doutorandas da professora. 

Considero fundamental esse processo porque permitiu que eu consolidasse 

valores a partir dessa inserção na FEUSP e do contato com alguns de seus professores, 

valores tais como a ética, a simplicidade, a solidariedade, a acessibilidade, enfim, 

                                                 
2 Trata-se do projeto “A Didática na Licenciatura - um estudo dos efeitos de um programa de curso na 
atividade de alunos egressos da Licenciatura”, desenvolvido no período entre fevereiro de 1997 e junho 
de 1998. 
3 Professora Titular do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da FEUSP. 
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valores que considero importantes e necessários ao pensarmos e vivenciarmos o 

processo educacional. 

Cresceu, assim, meu entusiasmo com a educação e suas possibilidades, e 

junto com as disciplinas da licenciatura cursei mais duas disciplinas optativas4 

oferecidas na FEUSP. Num primeiro momento, numa dessas disciplinas5, desenvolvi 

um projeto com as histórias de vida de dois estudantes que, como eu, tinham entrado na 

universidade de forma pioneira em suas famílias, buscando identificar quais elementos 

haviam-nos impulsionado a superar as barreiras impostas pelo nível sociocultural e 

adentrar a vida acadêmica. 

Com isso, intencionava compreender também minha própria história. 

Intrigava-me por que eu sempre almejara novos horizontes, estranhando quando ouvia 

minhas colegas de escola dizerem que era preciso cursar o 3º colegial para se ter um 

marido ou então que iam estudar apenas até a 8ª série, afinal, não era preciso mais que 

isso para casar com alguém. 

Em mim houve sempre a idéia de continuar os estudos, de cursar o nível 

superior, algo presente e que, na medida em que o tempo passava, amadurecia em meu 

pensamento até chegar o momento de concretizá-la. Contudo, mesmo como algo 

maduro e realizado, nunca deixou de me intrigar o por quê dessa diferença no meu 

modo particular de perceber o conhecimento e a vida, e mesmo o por quê de tantas 

perguntas. Pensava por que eu questionava tanto as coisas quando as pessoas na verdade 

apenas viviam. 

Em Piracicaba, interior de São Paulo, onde mora minha família, no meu 

tempo de escola lá6, eram bem definidos os caminhos para os estudantes das diferentes 

classes sociais. Geralmente, os filhos das elites piracicabanas estudavam nos colégios 

particulares e nos cursinhos da cidade, e no final seguiam para as universidades 

públicas, principalmente para os cursos de medicina, direito, odontologia e engenharia. 

Os filhos das classes médias que seguiam para a universidade pública, em geral iam 

para cursos nos campi que ficam na própria cidade, como é o caso de agronomia 

                                                 
4 Foram elas: Psicologia da Educação VI – Psicologia do Desenvolvimento: Infância e Psicologia da 
Educação VII – Psicologia do Desenvolvimento: Adolescência. 
5 Trata-se de disciplina oferecida na licenciatura, intitulada “Psicologia da Educação”, ministrada na 
época pela Profa. Dra. Jerusa Vieira Gomes. 
6 Estudei em 3 escolas públicas da rede estadual entre os anos de 1979 e 1989. 
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(ESALQ-USP) e odontologia (UNICAMP). 

Mas a maioria desses filhos de classes médias, após o ensino médio, ia 

trabalhar e cursar as faculdades particulares da cidade e região, talvez pela idéia de uma 

possível equivalência entre os gastos que se tem quando se vai estudar fora, ou ainda, e 

mais provavelmente, por uma estrutura social local que prefere que pais e filhos vivam 

próximos.  

Mas para os filhos das classes baixas nunca havia a cogitação, na rede 

pública de ensino, de que pudessem tornar-se universitários, e menção à universidade 

pública nunca ouvi nos meus 11 anos como aluna da rede estadual. 

Mas eis que vim, e para o meu primeiro projeto com histórias de vida 

procurei mobilizar todos esses questionamentos para tentar descobrir os motivos que 

levam alguns dos filhos das classes menos favorecidas a buscarem, e conseguirem, 

estudar em uma universidade pública. 

Depois, numa outra disciplina na graduação7, desenvolvi um outro projeto, 

ligado a uma outra dimensão da história de vida, em que fazia um paralelo entre a 

relação do personagem Miguilim com seu pai, do romance Manuelzão e Miguilim8, de 

Guimarães Rosa9 [1908-1967], e a minha relação com o meu pai, buscando 

compreender alguns aspectos socioculturais e afetivos das relações entre as crianças e 

seus pais. 

 

                                                 
7 Trata-se da disciplina Psicologia da Educação VI – Psicologia do Desenvolvimento: Infância, oferecida 
como optativa e ministrada, na época, pela Profa. Dra. Ana Luisa Vieira de Mattos. 
8 As duas novelas que compõem esta obra foram publicadas em 1956 como parte do romance “Corpo de 
Baile”; a partir de 1960, quando “Corpo de baile” se desdobrou em três livros, “Manuelzão e Miguilim” 
passou a formar um único volume, com duas histórias: “Campo geral”, em que o autor se detém na 
investigação da intimidade de uma família isolada no sertão, destacando-se a figura do menino Miguilim 
e o seu desajuste em relação ao grupo familiar; e “Uma estória de amor”, que trata do personagem 
Manuelzão e dos preparativos para a festa de consagração de uma capela que ele construíra. Informações 
extraídas dos endereços  www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/guimaraesrosa e 
www.obrasliterarias.com.br  
9 Criador de uma das vertentes da moderna linha de ficção do regionalismo brasileiro, também se dedicou 
à medicina, à diplomacia, e, fundamentalmente às suas crenças, descritas em sua obra literária. Fenômeno 
da literatura brasileira, João Guimarães Rosa começou a escrever aos 38 anos e com seus experimentos 
lingüísticos, sua técnica, seu mundo ficcional, renovou o romance brasileiro, concedendo-lhe caminhos 
até então inéditos. Sua obra se impôs não apenas no Brasil, mas alcançou o mundo. Foi indicado ao 
Prêmio Nobel de Literatura em 1967. Informações extraídas do endereço 
www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/guimaraesrosa 
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Em 1998 terminei a graduação às voltas com o florescer da gravidez do meu 

segundo filho, Pedro, e não consegui passar na prova do processo seletivo para o 

mestrado na FEUSP. 

Assim, em 1999, vivenciei minha primeira experiência na sala de aula, 

numa escola da rede estadual de Mairinque, interior de São Paulo, ministrando 

disciplinas fora da minha área de formação, para turmas de ensino fundamental. Fiquei 

assustada ao perceber que precisava de muito mais aprendizado do que o obtido na 

universidade para dar conta de ser professor: precisava da vivência como professora. 

Nem o conhecimento nem as teorias sobre como lidar com o aluno serviram-me num 

primeiro momento. Oscilando entre as tentativas de conquistar os alunos e controlar o 

barulho e a bagunça, aos poucos fui conseguindo filtrar e mobilizar meus 

conhecimentos para a prática na sala de aula. Hoje percebo o quanto de atropelamento 

houve na minha prática naquele primeiro momento, na medida em que não tinha tempo 

de pensar sobre o que estava fazendo e, assim, de reelaborar sobre os erros e acertos 

cometidos10. 

De qualquer forma, a sala de aula mostrou-se para mim um universo bonito 

e cheio de possibilidades, embora envolvida por uma gama de problemas, como a 

descontinuidade na formação do professor, a rotatividade, o comodismo e o descaso, 

tanto das autoridades quanto dos próprios professores, perante a situação em que se 

encontra o ensino e a escola pública, o despreparo de muitos professores etc. 

Um fato que vi, e que achei muito preocupante, foi que, assim como eu, 

muitos professores não lecionavam disciplinas relacionadas com seu curso de formação. 

Ou seja, eu havia me formado em história, mas lecionava inglês, geografia e português e 

havia vários outros professores em situação semelhante. Não se trata de questionar a 

competência do professor para lecionar essa ou aquela disciplina, mas achei deficitário e 

irresponsável o sistema de contratação do professorado, porque parecia um sistema para 

tapar buracos e que não respeitava o direito do aluno a um ensino de qualidade. 

                                                 
10 Esse processo, denominado por Schön de practicum reflexivo, é dificultado, segundo o autor, na (des) 
articulação entre currículo epistemológico e prática docente. “Primeiro ensinam-se os princípios 
científicos relevantes, depois a aplicação desses princípios e, por último, tem-se um practicum cujo 
objetivo é aplicar à prática quotidiana os princípios da ciência aplicada”.  SCHÖN, Donald. A. Formar 
professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, Antonio (coord). Os professores e a sua 
formação. Lisboa, Dom Quixote, 1997. p. 91. 
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Em dezembro do mesmo ano perdi as classes para as quais lecionava porque 

o Estado adotaria uma nova modalidade de atribuição de aulas, ou seja, todos 

escolheriam aulas na Diretoria de Ensino, não havia mais escolha a partir da escola a 

que se estava ligado. Assim, minha chance de conseguir aulas era mínima porque tinha 

poucos pontos. 

Contudo, pouco antes de perder as aulas na rede estadual, pude voltar-me 

novamente para a pesquisa na universidade, com um projeto11 coordenado pelos 

professores Romualdo Portela de Oliveira, Sandra Maria Zákia L. Sousa e Maria do 

Rosário S. Porto, sobre o perfil dos ingressantes na pós-graduação da FEUSP. Em 

seguida, prestei um concurso para trabalhar como assistente de pesquisa num projeto de 

pesquisa-ação-colaborativa12 que tinha como parceiros a FEUSP e uma escola pública13. 

 
 
 

II. Interfaces entre história de pesquisa e história de vida: 

percursos no mestrado 

 
 

“Hoje eu sinto que cresci bastante 
hoje eu sinto que estou muito grande...”*** 

 um primeiro caminho de pesquisa 
 
 

Minha participação nesse projeto de pesquisa-ação-colaborativa permitiu a 

mobilização dos saberes constituídos a partir das experiências nos projetos de pesquisa 

durante o curso de graduação e comecei a pensar a importância da história de vida de 

cada um como eixo de estudo de uma série de questões ligadas à dimensão profissional, 

e como essa história está interpenetrada como uma malha em todas as dimensões da 

nossa vida, forjando quem somos, as escolhas que fazemos, nossa postura política, 

nossa visão de mundo. 
                                                 
11 Título do Projeto: “Perfil dos candidatos ao Curso de Pós-Graduação em Educação da FEUSP - 
Processo seletivo 1999 / 2000”. 
12 Título do Projeto: “Qualificação do Ensino Público e Formação de Professores”, desenvolvido no 
período entre 1996 e 2000 e coordenado pela Profa. Dra. Selma Garrido Pimenta. 
13 Trata-se de um CEFAM, que, inicialmente, estava alocado na E.E.S.G. “Prof. Ayres de Moura” – Vila 
Jaguara, sendo transferido, em 1999, por decisão da Diretoria de Ensino, para a E.E.P.G. “Prof. Alípio de 
Barros” – Pirituba. 
*** Trecho da música Aniversário, de Paulo Tatit/ Luiz Tatit. Canções de Brincar, Palavra Cantada, 1996. 
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Respaldada nessas experiências de pesquisa, realizei entrevistas com 16 

professores da escola-parceira desse projeto, resgatando a importância da história de 

vida como pólo de convergência entre a história pessoal e profissional desses 

professores. 

Assim, minha trajetória no mestrado iniciou-se com o projeto “A formação 

continuada a partir das histórias de vida de professores: a repercussão de um projeto 

de pesquisa de ação conjunta entre a universidade e uma escola”, que tinha como 

objeto as histórias de vida dos 16 professores e o objetivo de verificar o potencial 

formativo de um projeto de formação contínua realizado no contexto escolar. 

Na trajetória como aluna no mestrado, tive contato com a memória oral 

como fonte de pesquisa14 e com a discussão sobre a fundamentação epistemológica da 

pesquisa qualitativa, em geral, e das histórias de vida, em particular, e da narrativa como 

abordagem investigativa15. Ao mesmo tempo, no aprofundamento das discussões sobre 

a formação de professores, seu desenvolvimento pessoal e profissional e no entorno que 

envolve a escola, a sala de aula e os professores, tive a contribuição de vários autores16. 

A partir dessas contribuições teóricas, tornou-se relevante pensar a 

formação, a memória e as histórias de vida de maneira articulada, sob a égide da 

fundamentação epistemológica da fenomenologia. Havia, ainda, o trabalho com o 

material já coletado, e a questão de trazer para o presente daquele momento histórias 

datadas e situadas num contexto específico e, assim, dar vida ao projeto que, 

reelaborado no primeiro ano do mestrado, passou à intitular-se “Histórias de vida e 

formação”. 

Meu segundo ano no mestrado17 encontrava-se nessa altura do caminho, 

quando fui convocada a assumir o cargo de educadora, resultado de um concurso que 

havia prestado há quase dois anos na FEUSP. Alegria e alívio imensos vieram instaurar-

se em minha vida, bem como uma nova rotina de vida e de trabalho. 

                                                 
14 Alberti, 1990; Betto, 2002; Bosi, 1994; Demartini, 1988; Halbwachs, 1990; Josso, 1999; Meneses, 
1992; Souza, 2000; Thompson, 1992. 
15 Franco, 1999 e 2002; Piletti, 1999; Severino, 2002. 
16 Almeida, 1999; Abdalla, 2000; Bittencourt, 2002; Candau, 1996; Chervel, 1990; Contreras, 1997; 
Cuban, 1992; Fusari, 1992, 1997 e 2000; Goodson, 1995; Gonçalves, 1992; Lima, 2001; Moita, 1992; 
Moreira, 2000; Nóvoa, 1997; Nunes, 2000; Pimenta, 1997 e 2002; Schön, 1992 e 1997; Silva, 1999; 
Zeichner, 1993, 1998a e 1998b. 
17 Ano de 2003. 
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Ingressei então como educadora do Laboratório de Brinquedos e Materiais 

Pedagógicos – Labrimp18, passando a integrar o quadro de funcionários da Faculdade de 

Educação, em regime integral de trabalho e com a responsabilidade de cumprir as 

atribuições de minha vida profissional somadas às responsabilidades do curso de 

mestrado e da minha vida pessoal. 

 
 

 “Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar 
Vamos dar a volta inteira cavalheiro troca o par”: 

desvio de percurso 
 
 

Logo ao iniciar minhas atividades como educadora, inicialmente no espaço 

do Labrimp19, fui conquistada e envolvida pelo cotidiano de trabalho no espaço, todo 

ele relacionado teórica e concretamente ao universo do brinquedo e do brincar. A 

proposta do Labrimp é de que, sendo o brincar o foco central, educadores e bolsistas20 

brinquem com as crianças21 enquanto parceiros nas brincadeiras, que acontecem nos 

cantinhos lúdicos ou através de jogos. Evidentemente há momentos em que somos 

chamados a assessorar a criança a colocar uma fantasia, a distribuir os materiais para 

pintura, a mediar um conflito por causa de um brinquedo etc. Mas, de qualquer forma, a 

criança tem a liberdade de fazer suas escolhas de brinquedos e brincadeiras e nós, 

adultos, vamos participar dessas escolhas da criança brincando junto com ela. 

Pude perceber então que duas atitudes distintas podiam ser incorporadas 

nesse contexto: a do educador que está assessorando a criança enquanto alguém adulto, 

a quem ela recorre quando precisa sanar uma dúvida, resolver um problema, enfim, 

quando precisa de ajuda; e a do educador que brinca com a criança numa relação de 

parceria. Ora, ser parceiro significa ser “igual, semelhante, parelho, par, cúmplice, 

companheiro22”, ou seja, diferente da atitude anterior, em que o educador está fazendo 

                                                 
18 Coordenado, juntamente com o Museu da Educação e do Brinquedo – MEB, pela Profa. Dra. Tizuko 
Morchida Kishimoto. 
19 Inaugurado em 1984, o Labrimp possui em seu espaço físico acervo bibliográfico para consulta e 
acervo de brinquedos para empréstimo. Possui também uma brinquedoteca organizada com cantos lúdicos 
temáticos, que recebe grupos de crianças acompanhadas de educadores e atende à comunidade. 
20 Nessa época havia no Labrimp 06 alunas dos cursos de graduação em Pedagogia e Letras da USP, com 
bolsas oferecidas pela reitoria e pela Coseas, cumprindo carga horária de 10 horas semanais cada uma. 
21 O Labrimp recebe crianças na faixa etária entre 0 e 10 anos de idade. 
22 Cf. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1988. p. 482. 



 13 

algo para a criança, ser parceiro na brincadeira implica fazer algo com a criança. Isso 

significa também atenuar a diferença adulto versus criança, mais evidente quando o 

educador assume o papel de assessor. 

Quando os grupos chegam na brinquedoteca são feitos combinados com as 

crianças com o objetivo de garantir o usufruto do espaço equilibrando responsabilidade, 

liberdade e ludicidade. Esses combinados resumem-se basicamente em dois pontos: as 

crianças podem brincar com tudo o que está disponível no espaço; pouco antes de irem 

embora, ou seja, no final da atividade, ajudam a organizar e a guardar os brinquedos 

com que brincaram. Combinados feitos as crianças ficam livres para circular pelo 

espaço e escolher que brinquedos e brincadeiras querem brincar. 

Durante os pouco mais de dois meses que fiquei atuando diretamente nesse 

espaço, participei do recebimento de alguns grupos de escolas visitantes à brinquedoteca 

e observando a interação das professoras com as crianças e com o espaço percebi que, 

de maneira geral, os educadores que vinham acompanhar seus alunos normalmente não 

participavam das brincadeiras com as crianças. Apesar dos combinados com as crianças, 

observava que havia uma preocupação por parte das professoras, ainda durante as 

atividades, de que as crianças guardassem brinquedos que tinham deixado fora do lugar, 

ou então tentavam convencer alguma criança de que um determinado brinquedo ou 

canto lúdico era mais interessante do que aquele escolhido pela criança etc.23 

Comecei então a questionar o porquê de a participação das professoras ficar 

praticamente restrita à preocupação com o comportamento das crianças, traduzindo-se 

em repreensões geralmente desnecessárias e inconvenientes à ludicidade do momento 

sem, contudo, participar da proposta lúdica do espaço. 

 

                                                 
23 Em vários momentos vi comentários do tipo “fulana, olha só este brinquedo”, ou então “você viu isso 
aqui?” em momentos em que a criança estava envolvida com outro brinquedo ou brincadeira. 
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“Laranja, ó laranja deixa o sumo amarelo 

Troca o par e deixa o par, meu amor é que eu cá quero”: 

início da trajetória como educadora do MEB 
 

 

Em meados de maio de 2003 passei a atuar como educadora responsável 

pelo Museu da Educação e do Brinquedo da FEUSP, o MEB24, que também já oferecia 

uma atividade de visitação para grupos de escolas25. A proposta dessa visita era que o 

grupo conhecesse os brinquedos expostos e depois havia uma atividade de brincadeiras 

com brinquedos tradicionais26 tais como amarelinha, pião, corda, currupio, bilboquê, pé 

de lata, bolinha de gude, cinco marias, diabolô etc. 

Assim que comecei a participar dessas atividades pude observar que a 

atitude das professoras que visitavam o museu com as crianças era idêntica à que eu 

tinha observado na brinquedoteca: na sala onde estão expostos os brinquedos 

preocupavam-se excessivamente com o comportamento das crianças, chamando-lhes a 

atenção para que ficassem quietas, para que não tocassem nos vidros das vitrines etc., 

muitas vezes interrompendo a fala da monitora. Houve professoras que chegaram a tirar 

a criança do espaço para uma conversa lá fora. Contudo, essas pequenas contravenções 

das crianças em nada estavam atrapalhando o andamento da monitoria e era muito 

natural que se mostrassem curiosas e inquietas num espaço que não conheciam, cheio de 

brinquedos diferentes dos que, de maneira geral, estão acostumadas no seu cotidiano. 

Da mesma forma, durante as atividades com brinquedos e brincadeiras não 

participavam, limitando-se muitas vezes a sentar e observar as crianças brincando, 

preocupando-se basicamente com o comportamento das crianças, se estavam correndo 

para longe, se estavam brigando por um brinquedo, se tinham largado algum brinquedo 

no chão etc. 

Essa situação incomodava-me sobremaneira e comecei a questionar por que 

as professoras não brincam com as crianças? 

                                                 
24 Como o Labrimp e o MEB são coordenados em conjunto, e o museu até então não tinha uma educadora 
responsável diretamente pelo espaço, a coordenação me transferiu para atuar no museu. 
25 Nessa época o museu recebia grupos de crianças de 4 a 10 anos. 
26 Esses brinquedos são comprados ou confeccionados com sucata. Os brinquedos do acervo expostos (ou 
não) não são brincados pelas crianças. 
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Esse questionamento começou a instigar-me a pensar sua relação com a 

formação inicial e continuada do professor e sua articulação possível com o espaço da 

minha prática como educadora, seja, o MEB. Nesse contexto de envolvimento com 

minha prática cotidiana e motivada pela idéia de desenvolver uma pesquisa imersa no 

contexto de trabalho, meu interesse pelo projeto inicial do mestrado foi mudando de 

foco e ganhando outros contornos. Instigada pela necessidade de compreender os 

acertos e superar erros na lida com a formação implícita na prática dos professores 

visitantes e verificar a contribuição possível do MEB como espaço de pesquisa e de 

formação, juntamente com meu (cúmplice!) orientador, iniciamos o processo do 

recomeçar a pensar o foco de pesquisa a partir de caminhos novos e imprevisíveis e, 

talvez por isso, surpreendentes, o que reforçou meu interesse pela pesquisa. 

Foi a partir desse interesse que meu percurso inicial de pesquisa foi 

redirecionado para desenvolver meu trabalho, como pesquisadora, articulado à minha 

prática. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como base o processo formativo que fui 

desenvolvendo, e do qual fui mediadora, na minha ação como educadora responsável 

pelo MEB, no âmbito da formação inicial, com alunas e estagiárias, e da formação 

contínua, no recebimento de grupos de professores visitantes. 

A organização do trabalho de pesquisa está distribuída em quatro capítulos 

que compõem esta dissertação. No primeiro, explicito os caminhos investigativos 

escolhidos para desenvolver a pesquisa, apresentando a abordagem metodológica, o 

objeto de estudo, as questões que nortearam esta investigação, os sujeitos da pesquisa e 

os procedimentos adotados para organização e análise dos dados. 

No segundo, trago a contextualização da pesquisa, apresentando o Museu da 

Educação e do Brinquedo da FEUSP, a organização e sistematização de sua história, 

construindo o percurso desde a aprovação de sua criação até sua inauguração oficial, 

constatando as limitações estruturais para a implementação de suas atividades. Neste 

capítulo também explicito o processo de formação, que é objeto de estudo desta 

pesquisa, por meio de uma descrição analítica dos momentos que foram compondo esse 

processo e das atividades do museu a ele inerentes: a exposição, a visita monitorada e as 

atividades com brincadeiras tradicionais. 
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No terceiro capítulo, que trata da fundamentação teórica do trabalho, 

apresento os conceitos essenciais ao desenvolvimento da pesquisa, problematizando a 

importância do lúdico na formação de professores em sua dimensão vivenciada. Para 

tanto, faço uma reflexão sobre os padrões socioculturais que opõem brincadeira e 

seriedade, analisando o comportamento do adulto, a prática docente e o contexto escolar 

articulados às implicações da sociedade moderna capitalista e de seus valores 

fundamentados na organização do sistema de produção. Além disso, trabalho a 

importância da formação reflexiva e da homologia dos processos na constituição do 

projeto político-pedagógico, analisando o potencial do MEB como espaço de formação. 

Finalmente, no capítulo quatro apresento a análise de dados e a seguir 

exponho as considerações finais sobre a investigação realizada. 

É com essa proposta investigativa que convido o leitor a partilhar da 

trajetória de formação, de pesquisa e de trabalho implicadas neste estudo, tendo como 

diretriz a seguinte reflexão: “Pressupostos, princípios, recomendações. Tudo são idéias. Elas, 

em si, não transformam a realidade. É pela ação humana que a realidade é transformada – 

aquela que articula pensamento e ação como práxis transformadora”. (Fusari, 1997:186). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A solidez é fruto de um tecer a partir 
de elementos separados, heterogêneos”. 

 

Jean-Pierre Vernant 
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CAPÍTULO I 

Caminhos investigativos: trilhas, veredas, alamedas 

 
 
 

“Nada é real se for percebido em solidão, 
o real é compartilhado.” 

Dulce Critelli 

 

Neste capítulo pretendo explicitar os caminhos metodológicos que escolhi 

trilhar para desenvolver este trabalho, motivada por questões que foram me instigando a 

partir do contato com meu novo espaço de trabalho, seja, espaço de desenvolvimento da 

minha prática como educadora. 

Concordo com Franco (2003:191) que a metodologia não pode ser 

entendida apenas como instrumento de coleta de dados, mas como “um processo que 

organiza cientificamente todo movimento reflexivo, do sujeito ao empírico e deste ao 

concreto, até a organização de novos conhecimentos que permitam uma nova leitura/ 

compreensão/ interpretação do empírico inicial”.  Para a autora: 

“(...) fazer pesquisa científica em educação implica estabelecer 
recortes, assumir valores, selecionar prioridades, atitudes que 
inevitavelmente conferem à ação investigativa educacional um caráter 
implicitamente político, e aos produtos da pesquisa um conhecimento 
datado, situado, histórico e provisório”. (p.190). 

Partindo desta concepção que a autora denomina de metodologia reflexiva1 

e das discussões em torno das diferentes abordagens metodológicas2, que apontam para 

                                                 
1 Gosto da carinhosa denominação que a autora dá a esta metodologia para os pesquisadores iniciantes, 
grupo no qual me incluo. Para nós, ela chama esta metodologia de “inspiradora” porque “exige 
consciência na escolha; abre perspectiva, induz o pesquisador a estar sempre em ação; é criativa, 
iluminada; infindável nas questões que traz à tona, repleta de novas possibilidades de percepção, infinita 
enquanto dura a pesquisa”. FRANCO, Maria Amélia S. “A metodologia de pesquisa educacional como 
construtora da práxis investigativa”. Revista Nuances. Presidente Prudente/SP, UNESP, vol.9, nº 9/10, 
dez 2003. p.191. 
2 Soares (apud Franco, 1996:15-16) “afirma que dentre as muitas mudanças ocorridas nos anos setenta no 
Brasil tivemos um aprofundamento das discussões sobre a democratização do ensino; sobre a teoria da 
reprodução; sobre as implicações da teoria marxista na educação e ensino; fatos esses que impuseram 
uma nova forma de compreender e interpretar a educação, requerendo novas formas de pesquisa de modo 
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a necessidade de buscar apreender e contemplar de forma adequada as especificidades 

do fenômeno educacional3 é que meu trabalho foi delineando-se como uma pesquisa 

qualitativa do tipo etnográfica4. 

Minha opção por fazer um estudo qualitativo do tipo etnográfico está 

fundamentada nas possibilidades que esta natureza de pesquisa permite, tais como a 

consideração do contexto em que se dá a pesquisa, a possibilidade do pesquisador como 

sujeito, reconhecendo sua subjetividade na perspectiva da não-neutralidade valorizada, 

apropriando-se, dessa forma, da locução e “assumindo com os pesquisados, vínculos de 

parceria, cumplicidade, solidariedade”. (Franco, 1996:16). 

Além disso, sem desconsiderar a leitura do macrossocial5, a abordagem 

qualitativa permite revalorizar o imediato, o singular, o cotidiano, o vivido, o presente, 

o onde a vida se tece, de onde devem emergir as categorias para a compreensão dessa 

realidade, numa relação dinâmica e cúmplice entre o pesquisador e seu objeto de 

pesquisa que torna possível “mostrar a complexidade e as contradições de fenômenos 

singulares, a imprevisibilidade e a originalidade criadora das relações interpessoais e 

sociais”, na medida em que são valorizados “aspectos qualitativos dos fenômenos” e 

evidenciados “a complexidade da vida humana” e os “significados ignorados da vida 

social”. (Chizotti, 1991:78). 

                                                                                                                                               
a apreender seus novos significados. Segundo a autora, iniciam-se reflexões sugerindo a negação da 
pretensa neutralidade da pesquisa, revendo os modelos “positivistas” de investigação, caminhando-se na 
busca de novos parâmetros qualitativos na identificação dos fenômenos sociais. Esse novo momento, diz 
a autora, ‘admite mais que a impossibilidade de objetividade da pesquisa; este novo momento, na 
verdade, considera a subjetividade como fonte de informação’”. SOARES, Magda; FAZENDA, Ivani. 
“Metodologias não-convencionais em teses acadêmicas”. In: FAZENDA, Ivani (org). Novos enfoques 
de Pesquisa Educacional. São Paulo, Cortez, 1992. p.126. 
3 Vários estudos tratam da pertinência das abordagens metodológicas de cunho qualitativo para analisar a 
complexidade do fenômeno educacional, superando o caráter reducionista das abordagens tradicionais 
impregnadas da visão tecnicista e positivista da Ciência que impunha a objetividade e a racionalidade 
como eixo orientador do método e da análise de dados nas pesquisas em educação. (Ver André, 1995; 
André e Lüdke, 1986; Chizzotti, 1991; Cortella, 2001; Fazenda, 1991; Severino, 2003; dentre outros).  
4 André (1995) fala da importância de especificar, dentro da pesquisa qualitativa o tipo de pesquisa 
realizado, porque a autora não considera “muito conveniente continuar usando o termo ‘pesquisa 
qualitativa’ de forma tão ampla e genérica, como preferem alguns (...)”. Para ela, “os termos quantitativo 
e qualitativo [devem ser usados] para diferenciar técnicas de coleta ou, até melhor, para designar o tipo de 
dado obtido” optando por utilizar “denominações mais precisas para determinar o tipo de pesquisa 
realizada: histórica, descritiva, participante, etnográfica, fenomenológica, etc.” (p. 24). 
5 Severino (2003) afirma que “embora a pesquisa qualitativa não desconheça a vinculação do 
microssocial ao macrossocial, ela não parte das categorias relacionadas ao macrossocial para fazer a 
leitura do microssocial.(...) No plano real a totalidade também existe, mas ela é construída pelas situações 
singulares, portanto, sempre a posteriori, não podendo se impor a priori no processo de construção do 
conhecimento das situações singulares”. SEVERINO, Antônio J. “A pesquisa qualitativa e suas 
referências epistemológicas”. São Paulo, USP, 2003. (mimeo). p.12. 
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Não posso deixar de considerar ainda o compromisso que a abordagem 

qualitativa traduz como legítima preocupação com os problemas de ensino. André e 

Lüdke (1986) consideram que esta abordagem “situa a pesquisa bem dentro das 

atividades normais do profissional da educação, seja ele professor, administrador, 

orientador, supervisor, avaliador etc.”, defendendo a necessidade de que a pesquisa 

esteja imersa na “vida diária do educador, em qualquer âmbito em que ele atue, 

tornando-a um instrumento de enriquecimento do seu trabalho”. (p. 2). 

Nesse sentido, é importante explicitar que se trata de uma pesquisa na ação 

desenvolvida no Museu da Educação e do Brinquedo – MEB da FEUSP, local em que 

atuo como educadora responsável pelas atividades ali realizadas. Franco (2004) define a 

pesquisa na ação como uma pesquisa em que é empreendida uma ação pedagógica, 

acompanhada, compreendida e analisada criticamente com algum critério de 

distanciamento. Quando é o próprio pesquisador quem executa a ação e a acompanha, 

como é o caso desta pesquisa, é necessário um olhar externo (expresso em instrumentos 

tais como um grupo focal, a avaliação dos usuários e/ou de uma equipe técnica etc.) 

para configurar o distanciamento do pesquisador6. 

Como o tema desta pesquisa trata do processo formativo que fui 

desenvolvendo na minha ação como educadora no MEB, considero a definição da 

pesquisa na ação pertinente para especificar a natureza do trabalho realizado. Seguindo 

as orientações de Franco (2004) escolhi o grupo focal como instrumento principal de 

coleta de dados no sentido de buscar assegurar o rigor dos procedimentos de análise e 

avaliação e legitimar a ação pedagógica realizada. 

 

1.1. O objeto de estudo 

As visitas monitoradas e as atividades com brincadeiras tradicionais 

realizadas pelo MEB constituem-se no momento em que o museu torna-se um 

espaço/tempo vivo porque é o momento mágico em que o olhar, a experiência, as 

memórias, as lembranças do visitante, seja adulto ou criança, devolvem a vida aos 

                                                 
6 Cf. o artigo de FRANCO, Maria Amélia S. “Pedagogia da pesquisa-ação”. Anais do 12º Endipe: 
Conhecimento local e conhecimento universal. Curitiba, 2004. 



 21 

objetos expostos – patrimônio cultural material – na dinâmica com a emoção da própria 

vida dessa pessoa. Da mesma forma, as atividades com brincadeiras tradicionais estão 

vinculadas aos objetivos do museu pela sua importância como patrimônio cultural 

imaterial, sendo que sua preservação depende do contato, do conhecimento e da 

vivência dessas brincadeiras por adultos e crianças. 

Nesse contexto, trabalhar diariamente envolvida pelo universo das 

possibilidades lúdicas de um museu de brinquedos conduziu-me a refletir sobre o 

brincar em suas dimensões as mais variadas: em sua inserção sociocultural e histórica a 

partir das temáticas propostas pela exposição dos brinquedos antigos; em sua utilização 

como estratégia de ensino/aprendizagem; em sua importância na relação adulto/criança, 

professor/aluno, criança/criança, suscitada nas atividades com brincadeiras tradicionais 

vivenciadas no MEB; em suas possibilidades como mediação para uma proposta 

qualitativa de formação, dentre outras. 

Essa amplitude de possibilidades e de questões que o trabalho no MEB 

proporciona inspirou minhas reflexões sobre as articulações entre o brincar e a prática 

pedagógica. No contato com os grupos visitantes de crianças acompanhadas por 

educadores, conforme mencionei anteriormente, observando a atitude recorrente de 

professores que não participavam das atividades, mantendo uma atitude de 

distanciamento e de passividade frente ao dinamismo, à alegria e ao envolvimento que a 

atividade lúdica permite, surgiu a questão central que me instigou a realizar esta 

pesquisa: por que os professores não brincam com as crianças? 

Nesse sentido, o problema emergiu de um conflito entre minha percepção de 

como poderiam ser estabelecidas as relações entre o educador e o educando, entre o 

adulto e a criança, e a constatação do como estas relações se davam no contexto das 

atividades realizadas no MEB. A meu ver, a proposta lúdica do espaço convida para 

uma ação educativa mais flexível, na qual não cabe uma preocupação muito acentuada 

com a disciplina dos alunos. Na mesma perspectiva está a vivência com brincadeiras 

tradicionais, que consiste em um momento de alegria e prazer, de aproximação, de 

partilha, de construção de uma relação com o outro.  

Contudo, além do não envolvimento da grande maioria dos professores 

nessas atividades, não acontecia a sensibilização do educador no sentido de perceber 
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esse ambiente mais flexível, mais convidativo para a liberdade das ações, das 

expressões, das emoções, das espontaneidades. Por um lado, eu questionava o por quê 

do professor preocupar-se tanto em vigiar e punir o comportamento dos alunos; por 

outro, a relação professor/aluno aparecia muito impregnada por uma visão 

hierarquizada, pautada por uma aura de poder do adulto sobre a criança, do professor 

sobre o aluno. 

Partindo dessas constatações construí a hipótese7 de que as atividades 

desenvolvidas no MEB poderiam constituir-se enquanto uma proposta de formação 

mediada pelo lúdico, conduzindo uma discussão e reflexão sobre essas questões de 

forma a contribuir para a transformação da prática docente a partir de um trabalho que 

permitisse a incorporação do lúdico à reflexão e à prática pedagógica. 

Nesse sentido, articulando as questões que me inquietavam ao contexto em 

que minha prática é desenvolvida configurou-se o objeto de estudo desta pesquisa, que 

trata da importância do lúdico na formação de educadores buscando investigar o 

potencial do MEB enquanto espaço formativo. Algumas questões que nortearam esta 

investigação no sentido de tentar encontrar respostas para as minhas inquietações e 

contemplar o objeto de estudo são as seguintes: 

 Qual a importância do lúdico para a formação de educadores? 

 Por que o brincar é considerado uma dimensão importante do trabalho pedagógico 

na cultura da escola8 e não é, de fato, incorporado pelos professores à sua prática? 

 Que formação é necessária para que o lúdico seja, de fato, incorporado à prática 

pedagógica? 

 Qual a contribuição possível do MEB para a formação de professores mediada 

pelo lúdico? 

                                                 
7 Considerando-se que numa pesquisa etnográfica não existem hipóteses prévias, é preciso ressaltar aqui 
que minha hipótese serviu de base para a ação pedagógica implementada. Nesse sentido, eu tinha uma 
hipótese de trabalho que decidi testar e, nesse contexto, desenvolvi a pesquisa dos processos que foram se 
realizando. Assim, minha hipótese era da ação, não da pesquisa. 
8 Silva (1998:49 apud Barros, 2004:50) afirma que cultura da escola são “os valores, as atitudes, as 
imagens da realidade, as manifestações verbais e não-verbais que constituem seu processo de 
comunicação interna e externa, mas principalmente, significa conhecer seu projeto de ação’’. Nas 
palavras de Barros, “trata-se da identidade própria de cada escola”. 
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Buscando responder a estas questões, dentre outras, o trabalho de pesquisa 

foi desenvolvido pensando o MEB como um espaço/tempo de intersecção na formação 

do educador, na medida em que integra em suas atividades futuros professores, 

professores atuantes e alunos. Por se constituir num espaço da Faculdade de Educação, 

pode desenvolver contribuições voltadas à formação inicial de educadores; ao mesmo 

tempo, na sua relação com o público escolar visitante, é possível a percepção do 

cotidiano em ação da escola, da formação e das práticas dos professores que já estão 

atuando. Ou seja, com “os pés no museu” e “o olhar na escola” foi implementado o 

processo formativo que se constitui na ação desenvolvida neste trabalho.  

Essa ação pedagógica desenvolveu-se dentro da hipótese de que o museu 

poderia constituir-se, no que concerne ao desenvolvimento de um projeto de formação, 

num espaço formativo tal qual a escola, sem desconsiderar as especificidades e os 

objetivos que são próprios a cada um. Assim, considero minha participação no processo, 

enquanto formadora e pesquisadora, como sujeito da pesquisa da mesma forma que as 

bolsistas e estagiárias do museu, que ao participarem do processo como co-responsáveis 

pelo conjunto de ações e de reflexão também se tornaram sujeitos da pesquisa, 

constituindo-se o todo de participantes como um coletivo reflexivo. 

Nesse contexto, os pressupostos a que recorri para concretizar minha ação 

de pesquisa estão inseridos no campo da formação de professores, e referem-se à 

relação formador/formador, à relação professor/aluno, à formação como um projeto 

coletivo de reflexão dentro da perspectiva da formação lúdica e da construção de um 

processo de formação que possa constituir-se como dimensão do projeto político 

pedagógico do museu em construção. 

Para tanto, minha fundamentação está ancorada, dentre outros, nos seguintes 

trabalhos sobre a formação de professores, considerando o conceito de professor 

reflexivo (Pimenta, 2002; Schön, 1992/ 1997; Zeichner, 1993 e 1998b) e articulando sua 

dimensão pessoal e profissional (Nóvoa, 1992/ 1997); sobre o lúdico como dimensão 

importante na formação do professor (Andrade e Marques, 2003; Dias, 2003; 

Kishimoto, 1996/ 1998; Santos e Cruz, 1997; Souza, 2001); sobre o museu na sua 

relação com o público (Francoio, 2000; Grinspum, 2000) e com a construção de seu 

projeto político pedagógico (Carrer, 1999; Fusari, 1997/ 2000). 



 24 

Dessa forma, partindo da hipótese que o MEB pode ser um espaço/tempo 

privilegiado para desenvolver uma proposta de formação que contribua pela 

apropriação, pelo professor, de uma prática lúdica, o objetivo principal desta pesquisa é 

investigar qual contribuição o museu pode oferecer no sentido de formar professores 

que desenvolvam a ludicidade como dimensão integrada à própria prática. Para isso, 

analiso o processo formativo desenvolvido no MEB entre o período de maio de 2003, 

quando assumi como educadora responsável pelo espaço, e dezembro de 2004. As 

atividades realizadas no museu e que compõem esse processo formativo foram 

realizadas com os grupos visitantes de crianças e de educadores juntamente com 

estagiárias e bolsistas do museu. Contudo, para atingir os objetivos aqui expostos faço 

um recorte, a partir do qual analiso os dados colhidos com os sujeitos participantes da 

entrevista no grupo focal, instrumento metodológico principal. 

Considero importante ressaltar que parte do trabalho desenvolvido no MEB, 

objeto de estudo desta pesquisa, diz respeito à formação contínua do professor. 

Contudo, falar de formação contínua no MEB é admitir que essa formação ainda se dá 

em caráter muito pontual. Como defendo que a escola deve ser o locus principal da 

formação do professor em serviço9, quero ressaltar que o objetivo maior desta pesquisa 

é pensar essa contribuição do museu inserida numa proposta mais ampla, que considera 

a formação do professor envolvido no contexto escolar. Os resultados da análise dos 

dados, que exponho no capítulo quatro, se atêm à formação inicial e, nessa perspectiva 

de valorização da escola como locus de formação, a idéia é, num outro momento, dar 

continuidade a essa pesquisa para verificar, no ambiente escolar, como seriam 

desenvolvidas as práticas dos sujeitos desta pesquisa ou de outros com quem fosse 

realizado o processo formativo aqui proposto, em parceria direta com a escola. Nesse 

sentido, as análises realizadas nesta pesquisa começam no espaço do museu e terminam 

na porta da escola. 

Considerando a importância do brincar e da brincadeira para o 

desenvolvimento motor, afetivo, cognitivo e social da criança e como facilitador da 

relação professor/ aluno no processo de ensino-aprendizagem por meio da afetividade e 

da alegria, esta pesquisa pretende, a partir do trabalho desenvolvido pelo MEB, repensar 

os limites da formação e suas possibilidades no sentido de que o professor possa 

                                                 
9 Ver, dentre outros autores, Fusari, 1992 e 2000. 
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apropriar-se de uma prática lúdica, contribuindo, dessa forma, para a transformação da 

prática docente e da realidade escolar. 

 

1.2. O instrumento de coleta de dados 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa pude reunir uma quantidade 

considerável de material10, que me permitiu colher grande parte dos dados referentes ao 

trabalho realizado. São relatos de visitas, registros escritos e gravados sobre discussões 

em reuniões de formação, textos sobre a concepção do lúdico e as expectativas em 

relação ao estágio no MEB, registros de memórias da infância, relatórios finais de 

estágio, dentre outros. 

Contudo, quando comecei a organizar e sistematizar esse material senti que 

faltava algo que subsidiasse uma avaliação mais consistente da importância do trabalho 

realizado e dos resultados obtidos. Dessa forma, sem desconsiderar o material já 

mencionado, escolhi como procedimento metodológico principal a observação de um 

grupo focal11 e posterior entrevista com seus membros: bolsistas e estagiárias que 

atuaram no MEB entre janeiro de 2003 e dezembro de 2004. Minha opção por esse 

procedimento foi feita, sobretudo, por se tratar de uma metodologia qualitativa que 

permite “coletar, em pouco tempo e em profundidade, volume importante de 

informações qualitativas12”. 

Antes de realizar a entrevista eu tinha consciência de que era preciso clareza 

dos meus objetivos e coerência com categorias de análise que contemplassem a proposta 

da minha pesquisa, de forma a permitir que fluíssem as falas dos sujeitos entrevistados 
                                                 
10 No anexo A está reunida uma parte selecionada desse material, representativa da contribuição do 
processo formativo realizado no MEB ao longo desta pesquisa. São relatórios de estágio, trechos de 
depoimentos e de registros. p. 140. 
11 Segundo Guimarães (apud Tachinardi, 2004:08) a “metodologia de ‘grupo focal’ foi desenvolvida na 
Segunda Guerra Mundial, especialmente para trabalhar com soldados que estavam em guerra. Mais tarde, 
após os anos cinqüenta, passou a ser utilizado no âmbito da propaganda e de análises eleitorais. É uma 
metodologia qualitativa, com grupos pequenos (6 a 12 membros), cujos membros são selecionados com 
base em características comuns. Pressupõe um roteiro e preparo para sua condução, tendo como 
finalidade: ‘conhecer, através de entrevistas em profundidade, as percepções, atitudes e comportamentos 
de certos sujeitos sociais’. Apresenta várias vantagens, a principal delas ‘é que (…) os entrevistados 
falam, dividem opiniões, discutem, trazendo à tona fatores críticos (…) que dificilmente aparecem em 
questionários ou entrevistas individuais”. TACHINARDI, Vera L. O supervisor de ensino paulista: da 
proletarização às perspectivas de desenvolvimento profissional. São Paulo, FEUSP, 2004. 
(Dissertação de Mestrado). 
12 Op. cit. p.8. 
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enriquecendo e aprofundando esse traçado inicial da minha proposta para o grupo focal. 

Para isso, fui deixando emergir tudo o que me intrigava, todos os questionamentos que 

instigavam minha curiosidade em relação ao meu objeto de estudo, o que, inicialmente, 

dificultou a sistematização de minha proposta para a entrevista. Contudo, como foi a 

partir desse processo que se constituiu o corpo para a concretização da metodologia, 

gostaria de partilhá-lo com o leitor. 

Assim, elaborei um roteiro13 pensando algumas grandes categorias para 

análise da minha pesquisa. Na primeira parte, as alunas responderiam individualmente, 

por escrito, a questões que têm o objetivo de mapear o perfil das alunas. A segunda 

parte do roteiro tem quatro questões que foram discutidas coletivamente a partir da 

questão central que emergia da pesquisa naquele momento: “O MEB contribui de 

maneira qualitativa para a formação inicial mediada pelo lúdico?” 

A partir dessa questão mais ampla, elaborei um pequeno texto14 elucidativo 

dos meus objetivos em reunir as alunas para aquela “entrevista grupal”, contendo um 

conjunto de questões mais pontuais sobre as quais conversei com o grupo antes de 

iniciarmos a entrevista. Com isso, organizei da seguinte forma meus objetivos/ questões 

no sentido de tentar identificar no discurso das alunas: 

 

1. articulações entre uma infância “bem brincada” e um adulto lúdico 

2. contribuições do lúdico para a formação humana e profissional 

3. quais as razões dos alunos que se interessam pelo estágio no MEB 

4. se acontecem e que tipo de mudanças o estágio provoca 

5. articulações entre a contribuição do MEB para a formação mediada 

pelo lúdico com o curso de Pedagogia da FEUSP. Como o MEB 

poderia ser um espaço que ‘caminhasse junto’ com a formação 

desses futuros professores? Pensando sobre o estágio, o que o MEB 

poderia, efetivamente, oferecer ao curso de Pedagogia e às 

licenciaturas? 

                                                 
13 Anexo B, p. 171. 
14 Anexo C, p. 172. 
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Nesse sentido, as categorias iniciais/ questões centrais que orientaram a 

elaboração do roteiro para a entrevista com o grupo focal e que, a meu ver, 

contemplavam meus objetivos e inquietações são as seguintes: 

 

1. Infância, memórias e brincadeiras 

2. Valorização (ou não) do lúdico na formação humana 

3. Formação profissional / formação inicial dos professores: privilegiar 

ou não o lúdico 

4. Experiência no MEB (locus/ espaço/tempo): despertou/ fortaleceu a 

importância do lúdico na formação? (antes �  razão; durante �  

mudanças �  possibilidades e limites; depois �  contribuição para a 

formação �  avaliação). 

 

1.3. Os sujeitos da pesquisa15 

Considero sujeitos desta pesquisa todos os que participaram das atividades 

que constituíram o processo de formação implementado no MEB ao longo do período 

estudado. Muitos desses sujeitos aparecem nos trechos extraídos do conteúdo do 

material – produzido ao longo do desenvolvimento da pesquisa ou que subsidiou 

reflexões acerca do processo vivenciado. 

Contudo, os sujeitos principais foram as alunas participantes do grupo focal 

porque, como já mencionei, foi o instrumento que elegi como metodologia central para 

colher os dados de análise da pesquisa. O critério para escolha desses sujeitos foi sua 

atuação no museu na condição de estagiárias ou bolsistas, tendo participado das 

atividades realizadas enquanto proposta de formação no período mínimo de um 

semestre. Estabelecido esse critério, enviei um e-mail a todas as alunas que se 

encaixavam nesse perfil e como o número de quem obtive resposta, 07 alunas, era 

                                                 
15 Optei por modificar os nomes de todos os sujeitos com o objetivo de que as alunas se sentissem à 
vontade para expressar suas opiniões na entrevista grupal. 
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adequado para a constituição do grupo focal, não precisei selecionar novamente dentre 

as que aceitaram participar da entrevista. 

No dia da entrevista, antes de iniciarmos, conversei com as alunas sobre a 

importância do desenvolvimento da metodologia escolhida, abordando os 

questionamentos e os objetivos que tinham motivado a nossa reunião. Conforme 

esclareço no roteiro16 utilizado, as informações pessoais são mantidas em sigilo e, 

portanto, as alunas poderiam expressar-se sem constrangimentos ligados à revelação de 

sua identidade. Também pedi autorização para que a entrevista com o grupo fosse 

gravada e filmada e publicados os dados posteriormente. Nesse sentido, enviei a 

transcrição completa para que as futuras professoras avaliassem e aprovassem seu 

conteúdo, iniciando em seguida a leitura analítica do material. 

 

1.4. Os procedimentos adotados para análise 

No trabalho de Szymanski (2002) encontrei contribuições significativas para 

a construção dos procedimentos de análise dos dados, constituindo o material como 

entrevistas reflexivas. Nesse sentido, realizei eu mesma a transcrição das gravações com 

o propósito de “reviver e refletir” o momento das entrevistas, de maneira a permitir uma 

primeira análise do conjunto do material. (p.74). 

Por se tratar de um diálogo coletivo, optei por manter a transcrição em sua 

forma original com o objetivo de presentear o leitor com a riqueza das informações e da 

linguagem em sua versão íntegra e integral. Contudo, ao utilizar os trechos extraídos 

desse material nos capítulos que se seguem tive o cuidado de retirar vícios de linguagem 

e colocar o texto dentro dos padrões cultos que regem as normas de sintaxe, desde que 

esse procedimento não comprometesse o significado maior da fala do sujeito. 

Assim, fiz a tabulação do material das entrevistas17 do grupo focal em sua 

totalidade, e durante esse processo definiram-se as categorias finais para a análise do 

trabalho: 

                                                 
16 Anexo B, p. 171. 
17 Anexo D, p. 173. 
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 Infância, memórias e brincadeiras 

 Lúdico e formação 

 Processo de formação no MEB 

 

A seguir, partilho ao leitor a composição do conjunto que constitui o 

trabalho de pesquisa. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 

 
 

“Sentir primeiro, pensar depois 
Perdoar primeiro, julgar depois 
Amar primeiro, educar depois 

Esquecer primeiro, aprender depois 
Libertar primeiro, ensinar depois 
Alimentar primeiro, cantar depois 

Possuir primeiro, contemplar depois 
Agir primeiro, julgar depois 

Navegar primeiro, aportar depois 
Viver primeiro, morrer depois” 

 
Mário Quintana 
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CAPÍTULO II

O MEB como espaço/tempo de formação e pesquisa:

contextualizando o estudo

“Museu é um estabelecimento de caráter
permanente, administrado para interesse
geral, com a finalidade de conservar,
estudar, valorizar de diversas maneiras e,
principalmente expôr, para deleite e
educação do público, um conjunto de
elementos de valor cultural.”

Regina Monteiro Real

O objetivo deste capítulo é apresentar o MEB enquanto espaço de desenvolvimento

da minha prática como educadora, apontando os questionamentos que me levaram à realização

desta pesquisa. Para que se possa entender melhor o contexto no qual foi desenvolvido este

estudo, faço: 1) a sistematização da história do MEB, construindo um percurso desde a

aprovação de sua criação até sua inauguração oficial, constatando as limitações estruturais

para a implementação de suas atividades; 2) a descrição dos momentos que foram compondo

o processo - do qual fui mediadora - em que o MEB foi sendo envolvido, a partir do momento

em que assumi o cargo de educadora e educadora responsável pelo museu; 3) uma descrição

analítica da exposição e de suas temáticas, da visita monitorada e das atividades com

brincadeiras tradicionais, situando o leitor sobre as transformações que foram operadas a

partir da reflexão sobre a prática no museu.

Nesse processo vivenciado no MEB há que se destacar alguns pontos principais:

a constituição de uma equipe unificada; a formação da própria equipe e, nesse sentido, a

preocupação com a formação dos professores que  visitavam o museu; a constituição de

uma identidade formativa para o museu a partir da estruturação de suas atividades.
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2.1. MEB: da criação à inauguração

O MEB é ainda um pequeno museu, com pouco tempo de existência e, pela maneira

mesma como foi sendo construído, não teve ainda o registro sistematizado de sua história.

Contudo, é muito forte a marca da transmissão oral da quase totalidade dos acontecimentos

referentes à sua constituição, o que se deve às protagonistas envolvidas nesse processo –

especialmente sua coordenadora, a professora Tizuko Morchida Kishimoto, e a educadora do

Labrimp, Ruth Elisabeth de Martin – que acompanharam a implantação do museu desde seu

início e permanecem a ele ligados, sendo essa uma das fontes importantes que utilizei para

compor este item do capítulo. Além disso, utilizei como fontes documentos diversos que compõem

a história do museu, tais como textos de apresentação em projetos, atas, cadastros, ofícios,

circulares, etc., um histórico do museu1 , e registros fotográficos e videográficos.

A história da implantação do MEB na Faculdade de Educação está intimamente

ligada à história do Labrimp, onde teve seu início com a doação de “brinquedos (industrializados

e artesanais), jogos (de regras e construção) e materiais pedagógicos” ao laboratório, separados

do conjunto de doações por “constituir materiais raros e de valor histórico2 ”. O objetivo de

criar o museu estava entre os objetivos que motivaram a criação do Labrimp3  e na ata de

criação do Laboratório4  consta a aprovação da criação de um museu de brinquedos intitulado

Museu do Brinquedo e do Material Pedagógico5 :

“Aprovado em Congregação da FEUSP de 28/02/1985, o LABRIMP –
Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos comprometeu-se a
criar o “Museu da Criança”, como foi denominado inicialmente. Começou
a formar-se através de doações de brinquedos antigos e artesanais,
materiais pedagógicos (acervo de jogos educativos existentes na FEUSP)
e fotografias das primeiras instituições de educação infantil na cidade
de São Paulo6 ”.

1 Publicado no Boletim do Labrimp, FEUSP, nº 1, 2000. pp.3-4 e disponível na internet em http://paje.fe.usp.br/
estrutura/labrimp/mebhist.htm
2 Cf. Apresentação de “Pedido de bolsistas para bolsa-trabalho Coseas”, s/d, e “Cadastro de Museus –
Banco de Dados sobre Patrimônio Cultural”, USP, 15/04/99.
3 Segundo relatos da educadora responsável pelo Labrimp, Sra. Ruth Elisabeth de Martin, alguns dos objetivos de
constituir um laboratório de brinquedos na Faculdade de Educação foram: reunir acervo bibliográfico sobre o
brinquedo e o brincar e sobre temáticas articuladas à infância, criar uma brinquedoteca e um museu de brinquedos
que, juntamente, com esse acervo de pesquisa, constituíssem um espaço voltado ao universo infantil.
4 O Labrimp tinha iniciado suas atividades em 1984 com o nome de CEBRIMP – Centro de Brinquedos e
Materiais Pedagógicos.
5 Cf. Justificativa de “Pedido de bolsistas para bolsa-trabalho Coseas”, s/d.
6 Cf. “Histórico da Formação e Principais Etapas” de cadastro para “Banco de Dados sobre Museus Brasileiros
– Projeto da Comissão de Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo”, 29/08/2001.
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Outro fato marcante para a

constituição do museu foi a

doação, pela ex-profes-sora

do Jardim da Infância do

Colégio Caetano de Campos7 ,

Dona Alice Meirelles Reis8 , de

um rico acervo fotográfico,

além de outros materiais9 , com

imagens do jardim de infância

entre as décadas de 1920 e

1940, à professora Tizuko

Morchida Kishimoto, quando

esta desenvolveu uma pesquisa

sobre as instituições de

educação infantil de São

Paulo10 . O acordo firmado

com a então doutoranda

responsável pela pesquisa,

para concretizar a doação do acervo, foi a criação de um museu que abrigasse e divulgasse

esse acervo11 .

7 Primeiro Jardim de Infância público do estado de São Paulo, criado em 1896, e instalado, em 1897, em edifício próprio
anexo à Escola Normal de São Paulo, destinado a atender a crianças de ambos os sexos, entre três e sete anos de idade
e organizado segundo os princípios da “educação dos sentidos” do educador alemão Friedrich W. A. Froebel (1782-
1852), enfatizando-se a educação física, moral e intelectual da criança. Chamada de Escola-Modelo, consistia em
classes primárias e tinha como finalidade atender aos normalistas em seus estágios, visando à melhoria da formação
de professores e ao desenvolvimento de um padrão de ensino que servisse como modelo para os recém-criados
grupos escolares. Cf. MARCELINO, Eliane C. A. “O jardim de infância anexo à Escola Normal de SãoPaulo:
análise do modelo didádico-pedagógico”. Revista de Iniciação Científica da FFC, UNESP, Marília, vol.4, n.1, 2004.
8 Dona Alice Meirelles Reis ( ? – 1992 ), quando professora do Jardim de Infância Caetano de Campos,
registrou sua prática entre as décadas de 1920 e 1940, assentada em “metodologias escolanovistas, entre as
quais estão centros de interesses e inúmeros jogos divulgados por Decroly, Froebel e Montessori”. Cf.
KISHIMOTO, Tizuko M. “Escolarização e brincadeira na educação infantil. In: SOUZA, Cynthia P. de
(org). História da educação: processos, práticas e saberes. São Paulo: Escrituras, 1998. p.128.
9 Tais como livros didáticos utilizados por ela, cadernos de seus registros de aula etc.
10 Título do trabalho: Pré-escola em São Paulo: das origens a 1940. São Paulo, FEUSP, 1986. Tese de
Doutorado em que Dona Alice Meirelles Reis foi uma das entrevistadas.
11 Cf. relatos orais e registro videográfico de um encontro da ex-professora da Caetano de Campos com a
professora Tizuko Morchida Kishimoto no Labrimp.

Exposição de brinquedos antigos e fotografias no mesmo espaço da
brinquedoteca marcam a abertura do museu. (Fotos: Acervo do MEB)
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Em 10 de abril de 1988 o

Museu do Brinquedo e do

Material Pedagógico, ou Museu

do Labrimp12 , como era

conhecido, foi aberto ao público13

junto com a inauguração da

brinquedoteca do Labrimp, onde

ficava exposto seu acervo.

O financiamento da

FAPESP14  a projeto apresentado para implantação de estrutura mais adequada para a exposição

do acervo permitiu a inauguração oficial do museu, em 20 de agosto de 1999, nas dependências

da FEUSP15 , em sala própria com vitrines, passando a denominar Museu da Educação e do

Brinquedo – MEB. Essa sala abriga atualmente a exposição do acervo, e constitui-se no espaço

físico do MEB.

2.2. Da implantação aos primeiros passos16

A inauguração de um museu de brinquedos na USP parece ter despertado grande

interesse por parte da imprensa, e entre agosto de 1999 e abril de 2000 o MEB foi divulgado em

07 reportagens para jornais e revistas e 02 reportagens em redes de televisão17 .

 12 Cf. Apresentação da Comunicação “Museu do Brinquedo e do Material Pedagógico do Labrimp – Laboratório
de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade de Educação da USP” para o I Fórum de Museologia
do Interior Paulista, em 1998, pela educadora Ruth Elisabeth de Martin.
13 Cf. Histórico em cadastro para “Banco de Dados sobre Museus Brasileiros – Projeto da Comissão de
Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo”, 29/08/2001. Em reportagem sobre a inauguração da
brinquedoteca, o Jornal do Campus da Usp afirma que “Além da Brinquedoteca, o Labrimp oferece um Museu
da Criança, com alguns dos brinquedos que fizeram a fantasia de gerações passadas, como um minifogão a
carvão, de 1947”. Jornal do Campus, USP, nº 64, 22/04/1988.
14 Através do Programa de Apoio à infra-estrutura de Centros Depositários de Informações e Documentos,
criado em 1994 e extinto em 1999, que tinha como objetivo “financiar a restauração e modernização da infra-
estrutura de pesquisa de museus, incluindo laboratórios, reservas técnicas e redes locais de informática.” Cf.
Formulário Fapesp de inscrição, disponível na internet em www.fapesp.br
15 Cf. “História do MEB” no Boletim do Labrimp, FEUSP, nº 1, 2000. p.3
16 Este item do capítulo foi escrito baseado em relatórios do MEB apresentados à FEUSP e à COSEAS. Os
trechos de depoimentos das bolsistas do museu fazem parte dos dados colhidos na entrevista com os
membros do grupo focal (que estão na íntegra no ANEXO D), explicitado no capítulo I, que trata da metodologia.
Para facilitar a leitura, os recortes dos depoimentos, utilizados como suporte nos capítulos do trabalho, estão
citados sem marcadores conversacionais.
17 Dados do “Relatório de Atividades do MEB – 1999/2000”. p.1

Exposição “Memórias de Infância: brinquedos e materiais de
educação infantil” é a primeira mostra do acervo do MEB em seu
novo espaço. (Foto: Acervo do MEB)
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Contudo, a independência espacial para a exposição do acervo do MEB não veio

acompanhada de infra-estrutura para seu funcionamento e o museu continuou dependente da

estrutura do Labrimp. Os dados18  revelam essa vinculação pela utilização dos espaços do

Labrimp, tais como sala para “armazenar documentos e fotos (...), para preparação e montagem

de exposições (...) pois não há espaço no museu” e  “área murada com 300m2, semelhante a um

quintal, com árvores, piso em grama, pedra, areia e cimentado” como sendo “área externa do

museu19 ”. Da mesma forma, a “equipe técnico-administrativa” era composta por “2 funcionários

do Laboratório de Brinquedos”: as educadoras que atuavam no Labrimp naquela época20 .

Assim, o MEB não se constituiu de imediato como um espaço de visitação freqüente

e contínuo, porque a sala com a exposição ainda permanecia fechada, e as visitas continuavam

sendo feitas “com agendamento, em dias esporádicos das 9h às 12h e das 14h às 17h”,

especialmente por “pesquisadores, educadores, comunidade e escolas que utilizam os serviços

do Labrimp21 ”. Portanto, as visitas de grupos ao museu estavam vinculadas à visita ao Labrimp22 ,

espaço já conhecido por seu trabalho articulado ao brincar. Assim, educadores, alunos de

magistério23 , de graduação e de pós-graduação que iam participar de visitas, pesquisas e consultas

ao acervo do Labrimp eram incentivados a conhecer também o espaço do museu. Da mesma

forma, estudos sobre brinquedos24  foram realizados pelos alunos que cursavam a disciplina

Brinquedos e Brincadeiras na Educação Pré-Escolar, ministrada na pós-graduação da FEUSP

pela professora coordenadora do museu25 .

18 Cf. Histórico em cadastro para “Banco de Dados sobre Museus Brasileiros – Projeto da Comissão de
Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo”, 29/08/2001.
19 Essa área, conhecida como “quintal do Labrimp”, tem seu acesso por uma das portas da brinquedoteca, o
que dificulta sua utilização, porque para chegar até o espaço tem-se que necessariamente passar dentro
da brinquedoteca.
20 Estamos falando da época da inauguração oficial do MEB, em 1999. Uma das educadoras ainda trabalha no
Labrimp até a data da presente pesquisa e a outra desligou-se no início de 2003, quando fui convocada a
assumir a vaga de educadora que ficou em aberto.
21 Cf. “Horário de Abertura ao Público” no “Cadastro de Museus Universitários Brasileiros”, e no “Cadastro
de Museus do Banco de Dados sobre Patrimônio Cultural”, Comissão de Patrimônio Cultural da Universidade
de São Paulo, 21/03/1996 e 15/04/1999.
22 Dados do “Relatório de Atividades do MEB – 1999/2000”. pp.2-3.
23 Tanto dos cursos HEM (Habilitação Específica para o Magistério) quanto CEFAM (Centros Específicos de
Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério).
24 “Temas dos estudos: Barbie, bonecas, bola de gude, brinquedos científicos, brinquedos de origem Karajá,
damas, diabolô, dominó, gamão, marionete, pega-varetas, peteca, pião, tangran, timbau”. Cf. “Relatório de
Atividades do MEB – 1999/2000”. p.5.
 25 Profa. Dra. Tizuko Morchida Kishimoto.
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A partir do primeiro semestre de 2000 o MEB foi contemplado26  com duas bolsas

do Programa de Bolsa-Trabalho27  da Coseas, e, assim, o museu começou a permanecer aberto

ao público no horário de trabalho dos bolsistas28 , tornando-se possível, além do recebimento

de “visitantes sem agendamento”, o recebimento de “grupos agendados previamente para realizar

atividades monitoradas29 ”.

Ainda assim, o atendimento ao público não acontecia de maneira plena, na medida

em que o museu permanecia fechado dois dias na semana, sendo que no relatório apresentado

à Coseas em 2001 é solicitada a “alteração de 02 para 04 bolsistas, esperando assim termos

uma melhora na qualidade dos serviços prestados30 ”. Além disso, como o trabalho no museu

acontecia de maneira interligada às atividades no Labrimp, que já tinha uma demanda de visitação

consolidada, as bolsistas eram requeridas para atuar junto à brinquedoteca:

“Só que esse tempo que eu peguei, que foi o tempo da
Bianca, a gente vivia muito mais na brinquedoteca do que
no museu (...)31 ”.

Assim, é possível perceber que esse caminhar inicial do MEB, tal como sua

constituição, está intimamente vinculado ao trabalho desenvolvido no Labrimp e ao fato de os

dois espaços terem uma coordenação conjunta, o que favoreceu a divulgação do museu e sua

inserção junto ao cotidiano da FEUSP, especialmente através de seus alunos de graduação e de

pós-graduação, incentivados a fazer estudos sobre temas ligados ao acervo e à temática dos

brinquedos e brincadeiras tradicionais e a doar brinquedos para ampliar o acervo do museu.

Se, por um lado, essa vinculação direta às atividades do Labrimp garantiu a

divulgação do MEB e um certo prestígio, desde o início, por estar associado ao Labrimp enquanto

26 Com o projeto intitulado “Museu da Educação e do Brinquedo – MEB”. Cf. Relatório de Avaliação Anual,
apresentado à Coseas em 2001.
27 Bolsa de 1 salário mínimo no período de até 2 anos para alunos de graduação trabalharem 40 horas mensais
em projetos aprovados pela Coseas.
28 Terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Cf. Relatório de Avaliação Anual. 2001. p.2.
29 Cf. Relatório de Avaliação Anual. 2001. p.2.
30 Relatório de Avaliação Anual. 2001. p.2. Vale dizer que até a presente data a Coseas não atendeu essa
solicitação, e o MEB permanece com 2 bolsas-trabalho para o projeto do museu.
31 ANEXO D, p.196.
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espaço reconhecido pelo trabalho com a temática do brincar, e até mesmo o fôlego para a

criação do museu, por outro a autonomia para a construção de uma identidade político-

pedagógica do museu não foi sendo propiciada nesse processo, na medida em que o andamento

de suas atividades acabava sendo, de certa forma, ofuscado pela demanda já instaurada no

Labrimp. Isso porque o Labrimp tinha duas educadoras que trabalhavam diretamente nas

atividades desenvolvidas ali, com uma demanda consolidada de visitantes, de atividades etc., o

que impossibilitava dar conta de investir em atividades mais estruturadas no MEB. Dessa forma,

as atividades no museu foram ficando um pouco à sombra das atividades do Labrimp32 . Mesmo

o movimento mais consistente de divulgação e inserção do museu como um espaço da Faculdade

de Educação é um movimento de fora para dentro, não é uma conquista do próprio espaço a

partir de sua auto-afirmação como espaço constituinte da FEUSP, mas um movimento da

coordenação enquanto professora da graduação e da pós-graduação e dos esforços do Labrimp

no sentido de mobilizar estudos, visitas, enfim, despertar interesse sobre o museu e seu acervo.

É possível perceber, portanto, que por conta das limitações de caráter institucional,

tais como a falta de um funcionário próprio e de verbas específicas para a estruturação do

trabalho, as atividades no MEB foram sendo desenvolvidas de uma maneira, por assim dizer,

bastante fluida, não ocorrendo uma sistematização e reflexão da prática cotidiana.

Nessa época33 , as atividades no museu consistiam no recebimento de grupos de

crianças acompanhadas de educadores para visitas monitoradas ao espaço, que consistiam em

“oficinas [de brincadeiras com brinquedos tradicionais34 ] e relato dos objetos expostos35 ” pelas

bolsistas. Após a atividade, as bolsistas faziam um relatório, descrito como “atividade de

avaliação” com o objetivo de “apresentar a opinião do público, levantar observações e para

32 Ao detalhar o andamento das atividades no museu será possível observar melhor que a falta de infra-
estrutura voltada especificamente à organização dessas atividades dificultou um desenvolvimento mais
sistematizado das mesmas.
33 Entre o primeiro semestre de 2000, quando da entrada dos bolsistas, e primeiro semestre de 2003, quando
assumi como educadora responsável pelo MEB.
34 Comprados ou confeccionados com sucata. O museu não possui ainda uma exposição interativa.
35 Relatório de Avaliação Anual. 2001. p.2.
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resultar em melhorias para o setor36 ”. Quando havia recebimento de grupos de crianças na

brinquedoteca as bolsistas iam para o Labrimp, e quando não havia grupos nem no Labrimp

nem no museu, ficavam no espaço da exposição com o objetivo de receber os visitantes

espontâneos:

“(...) eu peguei a fase do museu de ficar sentada, e ficava
horas37 ...

Contudo, as atividades eram assistemáticas, não havendo uma articulação consistente

que orientasse seu desenvolvimento e que as constituíssem como uma proposta unificada. Essa

desarticulação começava na própria exposição dos brinquedos, que tinha como objetivo maior

expor objetos do acervo do MEB aos visitantes, sem configurar uma proposta que unisse o

todo da exposição pensando seu caráter mais formativo:

“(...) antes não tinha um sentido [unificado], você até podia
falar qualquer coisa, não sei para a Bianca, mas para mim

era difícil por exemplo, fazer uma monitoria38 ...

Da mesma forma, as atividades com brincadeiras tradicionais também não tinham

uma articulação mais sistematizada nem em si mesmas nem com a monitoria no espaço:

“(...) a vivência do museu era só dar os brinquedos para as

crianças, os brinquedos tradicionais, explicar um pouco

sobre a história e eles brincarem ali; aí a gente ficava

brincando junto, como se fosse uma brinquedoteca39 .

E se o objetivo do relatório era constituir-se em uma atividade de avaliação, para as

bolsistas essa proposta não foi trabalhada de maneira clara:

36 Cf. Atividades de Avaliação para “Banco de Dados sobre Museus Brasileiros – Projeto da Comissão de
Patrimônio Cultural da Universidade de São Paulo”, 29/08/2001.
37 ANEXO D, p. 189.
38 ANEXO D, p. 197.
39 ANEXO D, p. 190.
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“(...) Então a gente ficava lá, esse relatório, como é que a

gente faz esse relatório, junto com a Lucila40  também, que

ela às vezes se indignava, de ficar fazendo coisas sem ter
um objetivo, sem ter um sentido claro para a gente; então

era tudo muito assim, recebia as crianças no museu, fazia

um relatório e pronto, acabava ali, a gente não tinha um

contexto, um sentido, um resultado41 ”.

É possível perceber, portanto, que não havia ainda uma orientação formativa que

articulasse o museu em si, suas atividades e os protagonistas que desenvolviam ou participavam

dessas atividades: o museu não se formava e não formava aqueles que estavam com ele

envolvidos. As bolsistas percebiam as falhas desse processo, mas não conseguiam sistematizá-

las de forma a provocar alguma mudança significativa, devido à fragmentação que se impunha

tanto por conta da falta de uma orientação que mediasse as atividades quanto pela própria

natureza de seu trabalho, em dias e horários esporádicos, impossibilitando uma maior articulação

entre elas:

“(...) a gente pensou muito também, a gente bolsista sem

orientação da Ruth42 , porque ela não tinha um acordo com
a gente para poder sentar, orientar, ela não tinha tempo, e

não sei quê..., eu lembro que você [Bianca] ficava de manhã,

eu à tarde, a gente ficava com a Lucila, com a Tati43 , a gente
ficava querendo tentar fazer isso, procurar brincadeiras

[porque] era assim, receber para que o museu tivesse algum

sentido dentro da faculdade, receber grupos, e aí os grupos
vinham e a gente fazia a parte do museu lá para as escolas,

mas mesmo assim, a atividade que o museu oferecia da

monitoria também era uma coisa que não estava boa e a
gente tentava mudar, mas não tinha como mudar porque a

gente sozinha não chegava em lugar nenhum44 ”.

Esse era o contexto das atividades do MEB quando iniciei minhas atividades como

educadora responsável pelo espaço em maio de 2003. No próximo tópico vou relatar as primeiras

transformações que foram operadas a partir do objetivo de implementar um processo formativo

no MEB, com o MEB e para o MEB.

40 Bolsista do Labrimp até o segundo semestre de 2003.
41 ANEXO D, p. 196.
42 Educadora responsável pelo Labrimp.
43 Bolsista do Labrimp até o primeiro semestre de 2003.
44 ANEXO D, p. 197.
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2.3. “Um dia após o outro”: primeiras transformAções

“Escrever sobre a própria prática é um
ato de ousadia... É um momento que
você se desvela e vai adquirindo
liberdade e permitindo a outros que
entendam um pouco do trabalho que
você faz. Para mim, fazer pesquisa é
também isto”.

Ivani Fazenda

Quando assumi como educadora responsável pelo MEB, o primeiro desafio foi a

constituição de uma equipe que estivesse comprometida consigo mesma e com o museu enquanto

espaço de trabalho, a partir de sua apropriação tanto na dimensão concreta quanto conceitual.

A participação da equipe na “Semana da Educação 2003”, com a apresentação

do pôster “Brinquedo e Brincadeira Livre: história e resgate”, foi o passo inicial que

permitiu o fortalecimento do grupo e a conscientização do potencial do MEB como espaço de

formação e de pesquisa. Foi nesse contexto que a equipe45 , discutindo sua prática cotidiana

no MEB, afirmou que:

“(...) o trabalho que a equipe do MEB vem realizando, a partir de maio

deste ano, caminha no sentido da organização e apropriação das
informações do acervo, mas, sobretudo, a equipe têm sentido a

necessidade de discutir sobre as concepções que estão implícitas nas

atividades e trabalho que já vinham sendo realizados, buscando alicerces
teóricos e conceituais que subsidiem o desenvolvimento do trabalho de

uma forma que possamos ampliar esse trabalho realizado até aqui com

vistas ao crescimento e reconhecimento das atividades realizadas pelo
MEB. Dessa forma, temos discutido diversas questões quanto aos

objetivos do museu e das atividades nele realizadas, a partir do

pressuposto de implementar um projeto de pesquisa, formação e extensão
do museu, que oriente e dê suporte ao desenrolar do trabalho46 ”.

45 Participaram comigo deste trabalho inicial 3 bolsistas: uma graduanda em Letras e uma graduanda em
Pedagogia com bolsa-trabalho Coseas e um aluno do curso de História com bolsa da Reitoria, bolsa equivalente
à bolsa-trabalho em salário e número de horas trabalhadas.
46 PEREIRA, Jany E. et alii. Brinquedo e Brincadeira Livre: história e resgate. Texto integral produzido a
partir de apresentação de pôster com o mesmo título, publicado nos Anais da Semana da Educação 2003. p.2.
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A partir da identificação de que o MEB carecia de um eixo organizador e de uma

concepção orientadora para nortear suas atividades, a equipe iniciou as discussões para a

implementação de um projeto para o museu:

“Aqui estamos pensando um projeto para o MEB, ou seja, trata-se do

projeto de Vida do museu, da pesquisa a ser realizada, das concepções,

da abordagem, do recorte teórico-espistemológico com que estaremos
tratando tudo o que diga respeito às atividades de pesquisa, de

recebimento de grupos, de exposição de peças, enfim, os alicerces do

desenvolvimento do trabalho a ser realizado e encaminhado pelo MEB47 ”.

Esse processo caracterizou o início do trabalho de repensarmos as atividades que

vinham sendo realizadas no MEB e os encaminhamentos necessários para estruturarmos uma

nova exposição, a monitoria, as atividades com brincadeiras tradicionais e o recebimento dos

grupos a partir de uma proposta de formação que norteasse e agregasse todas essas etapas.

Num primeiro momento, a mediação48  do processo de forma a unificar seus participantes foi

fundamental:

“(...) a gente tinha uma coisa assim, tinha hora que a gente

parava e ‘puxa, isso não está certo, a gente tem que mudar,

entendeu?, a gente tem que fazer’, só que a gente não
tinha estrutura para isso, só a gente bolsista, três vezes

por semana. Depois que a Jany entrou aqui a gente teve

como fazer”. (...) Então a gente começou a repensar tudo,
sabe, e conseguir fazer as coisas que a gente pensava

porque tinha essa coisa da equipe, de ter uma pessoa que

47 Cf. Relatório de Trabalho entregue à coordenação do MEB em junho de 2003. p.1.
48 Guardadas as devidas proporções em relação às especificidades do museu, da escola e dos protagonistas
do processo de formação realizado nos dois espaços, considero que corresponde ao processo de mediação
vivenciado no MEB o que Barros (2004) defende em seu trabalho sobre o papel do diretor escolar na formação
de professores: “Entendo por mediação o processo de parceria entre diretor e professores, no qual ambos têm
um objetivo compartilhado. Acredito que para que o diretor possa mediar o trabalho pedagógico, ele precisa
ser, necessariamente, um educador e conhecer as especificidades do processo educativo; ‘para mediação
exige-se um saber fazer bem, precisa-se de uma permanente visão crítica sobre ela’ (Rios, 1997, p. 71). Portanto,
para mediar uma proposta de formação de professores é preciso assumir uma postura de co-responsabilidade
perante o trabalho pedagógico desenvolvido na escola e manter uma coerência entre o discurso e as ações.
Pensar em mediação implica pensar em gestão democrática, que só pode viabilizar-se por meio de um projeto
coletivo. BARROS, Christiane O. T. de. O papel do diretor escolar na formação em serviço - Um estudo da
proposta de formação da Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Campo. São Paulo, FEUSP,
2004. (Dissertação de Mestrado). pp. 112-113.
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mediava tudo, porque a Jany..., sei lá, de manhã, depois de

tarde, mesmo as nossas idéias, de ter mais clareza,

entendeu?49 ”

Fundamentados metodologicamente no processo caracterizado pela reflexão na

ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação (Schön, 1992), começamos

a discussão das atividades, das dificuldades que enfrentávamos, das questões que nos inquietavam

quando do recebimento de grupos de crianças e de seus educadores, da forma mais efetiva

como poderia ser feita a preparação, o registro e a avaliação dessas atividades, processo que

vou detalhar adiante, com o desejo de aprimorar essas atividades e torná-las de fato significativas

para a formação de educandos e educadores que visitavam o MEB. Esse processo permitiu a

apropriação, sistematização e reelaboração das atividades pela equipe do museu, contribuindo

para que pudéssemos expandir essa equipe com o recebimento de alunas estagiárias50  do curso

de Pedagogia da FEUSP, iniciando-se de forma mais consistente a proposta de implementar um

projeto formativo:

 “(...) essa coisa da equipe, não tinha isso. Aí depois que

a Jany entrou, mudou isso de a gente dar sentido para as
coisas que a gente fazia lá, primeiro porque a gente saiu da

brinquedoteca e foi para o museu mesmo e começou a ter

sentido porque a gente sentava todo mundo junto e
começou ‘o que a gente vai fazer?’ Aí a gente pensou

numa exposição (...) Então de ter mais clareza e de conseguir

fazer as coisas, as estagiárias também entraram, aí de ter
outras pessoas, essa coisa da formação, aí meu, mudou

completamente. Porque passou a ser uma..., como fala

assim, um lugar de formação mesmo. Essa coisa da
formação, é uma coisa que eu não pensava nisso antes,

formação no museu, nem para mim. Estava lá, depois que

começou essa coisa do estágio, que eu comecei a ter idéia
mesmo da formação, do lúdico, o que o museu podia

oferecer para a pessoa que estava..., mesmo para o

professor da escola. Então foi isso assim51 ”.

49 Anexo D, p. 198.
50 A partir do primeiro semestre de 2004.
51 Anexo D, p. 198.
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Nesse contexto, a formação de uma equipe envolvida num projeto de trabalho,

buscando construir sua própria identidade e, ao mesmo tempo, contribuindo para a construção

de uma identidade para o MEB foram alicerces fundamentais para o desdobramento das atividades

que são a base concreta da presente pesquisa. Todo esse processo foi essencial para as inovações

e ampliação das atividades, na perspectiva da construção de um projeto político pedagógico

para o MEB.

2.4. Situando o contexto do MEB

Neste item o objetivo é expor o museu e suas atividades, de forma a fazer

compreender o contexto em ação no qual se insere esta pesquisa. Para isso, pretendo explicitar

as transformações que essas atividades foram sofrendo no processo de desenvolvimento do

trabalho. Assim, vou falar sobre as atividades-chave que desenvolvemos e que compuseram a

base concreta para o trabalho, seja, a exposição, a monitoria e as atividades com brincadeiras

tradicionais.

2.4.1. A exposição

O MEB, abrigado ainda em um modesto espaço físico52 , possui um rico acervo de

brinquedos construídos/ fabricados a partir do início do século XX. Proveniente de doações, o

acervo está composto pelas mais variadas categorias de brinquedos, artesanais e industriais, de

diferentes períodos e materiais. Há ainda o acervo fotográfico com imagens do Jardim de Infância

da Caetano de Campos e da Liga das Senhoras Católicas53 , além de revistas, livros, cadernos

e materiais pedagógicos.

52 O MEB possui uma sala de aproximadamente 56m2 onde, juntamente com a exposição, está o espaço do
escritório e uma saleta onde está parte da reserva técnica. O restante dos objetos está numa sala do Labrimp.
53 Fundada em 1920 com a denominação Liga das Mães Católicas, com o propósito de “promover os princípios
cristãos dentro do âmbito familiar”, passou a intitular-se Liga das Senhoras Católicas no ano seguinte “com
o objetivo de desenvolver a ação social católica proporcionando à mulher a ‘oportunidade de lazer,
conhecimentos científicos, literários e artísticos, aliada a assistência espiritual e temporal’”. Atualmente
mantém unidades em diversos bairros da cidade de São Paulo, oferecendo moradia e assistência integral para
crianças e adolescentes abandonados ou de famílias desestruturadas. Informações extraídas do site oficial da
instituição: www.ligasolidaria.org.br
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A diversidade das peças e o espaço para sua mostra exigem a harmonização desse

conjunto de forma articulada para a obtenção de um bom resultado tanto na dimensão visual quanto

no trabalho de monitoria com grupos, de crianças ou adultos. Como afirma Real (1958), a “educação

pelo objeto” ou a “educação visual” é um elemento importantíssimo a ser incorporado à exposição:

“O visitante, criança, adolescente ou adulto, seja ele um simples

apreciador ou profundo pesquisador; merece carinho especial. A

apresentação das peças deve atender e até ir ao encontro dessa
solicitação. É uma educação não apenas ativa  mas atrativa”. (p.13).

Além disso, a exposição do acervo é a própria base das atividades realizadas no

MEB, e é a partir dela que são tratados os conteúdos e as concepções em torno do brinquedo

e do brincar e de sua relação com o visitante, seja essa relação ligada à memória, à formação, à

prática, ao ensino-aprendizagem ou apenas ao prazer e à saudade.

Pensando sobre todas essas questões, começamos a montagem da atual exposição54

do MEB buscando articular todas as vitrines, juntamente com as imagens, a partir de um eixo

central, o que consiste

numa tarefa bastante

complexa devido à

diversidade que compõe

o acervo e à impossibi-

lidade, por conta da

limitação do espaço

físico, de realizar o ideal,

que seria a montagem de

várias pequenas

exposições.

“O brinquedo e o brincar: possibilidades na conscientização de crianças e
de educadores sobre seu papel no desenvolvimento humano e social”,
Período: julho de 2003 a junho de 200555. (Foto:  Renato Tassinari - Comunicação
e Mídia - FEUSP. Acervo do MEB)

 54 Idealizada por mim juntamente com as duas bolsistas que trabalhavam no museu em 2003.
55 As exposições do MEB são modificadas anualmente, contudo, em 2004 houve uma greve de funcionários,
docentes e alunos da Universidade de São Paulo, além de uma reforma no espaço da exposição do MEB, o
que inviabilizou a mudança da exposição.



46

Assim, a preocupação com  as especificidades do MEB enquanto espaço em que

convivem a história, a educação, a memória e, especialmente, o lúdico impulsionou a organização

da exposição, “O brinquedo e o brincar: possibilidades na conscientização de crianças e

de educadores sobre seu papel no desenvolvimento humano e social”, em que buscamos

“contemplar os diferentes públicos e, ao mesmo tempo, articular a dimensão visual à dimensão

da pesquisa e da formação56”.

Todas as vitrines possuem uma temática própria, mas a idéia central da exposição

foi pensada para contribuir para uma reflexão crítico-social e pedagógica sobre o brinquedo.

Evidentemente que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode apreciar a exposição com um

interesse puramente prazeroso, mas na montagem da exposição pensamos principalmente na

contribuição específica para professores, especialmente para aqueles que atuam com crianças e

adolescentes, e, certamente, para os alunos desses professores.

A idéia é que o professor, como educador que é, perceba que ele pode - pela

mediação do brinquedo, que é algo do universo de interesse da criança - trabalhar conteúdos

histórico-culturais, sociais e pedagógicos e à criança contribuir para que ela visualize diferenciais

no brinquedo e no brincar enquanto atividade social, datada e situada contextualmente.

Nesse sentido, essa exposição está ancorada na reflexão sobre conceitos de raça,

gênero e condição social e propõe uma releitura das relações entre a criança e o brinquedo e um

olhar crítico-reflexivo-aprofundado sobre o trabalho desenvolvido com o brinquedo e o brincar

nas relações humana e pedagógica.

Em linhas gerais, as temáticas propostas são57 :

56 Cf. Relatório de Atividades 2003. p.2.
57 Aqui vou expor as temáticas da exposição sem preocupação com um aprofundamento teórico-conceitual,
na medida em que o objetivo é apenas fazer conhecer ao leitor a exposição como pano de fundo da realização
da pesquisa. Além disso, as temáticas da exposição pretendem levantar questionamentos e suscitar propostas,
provocando o interesse no professor em aprofundar esses temas trabalhando-os com seus alunos.
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2.4.1.1. A questão da imagem e da identidade a partir da contraposição entre

brinquedos pedagógicos e brinquedos produzidos sob a influência da

indústria e do mercado de consumo e da mídia televisiva.

A proposta nessa vitrine é

a percepção de que os brinquedos

produzidos a partir de programas

de televisão – ou as bonecas que

carregam um ideal de beleza, um

padrão social de comportamento

e valores pré-determinados – têm

imagem e identidade próprias que

não necessariamente tem a ver com

o universo cultural e social da

criança que está brincando com

aquele objeto. Contrapondo esses

brinquedos com os brinquedos

pedagógicos ou com aqueles que

não tem identidade pré-estabelecida imposta pela cultura do consumo, tais como o boneco-

espelho, o palhaço, a boneca etc., é possível perceber que com esta segunda categoria de

brinquedos as crianças podem criar um vínculo identitário, começando pela nomeação de seu

brinquedo58 . A idéia é contribuir para que a criança perceba que poder escolher o nome do seu

brinquedo é uma opção que, além de lhe dar poder e prazer, estabelece uma relação de

proximidade entre o universo sociocultural da criança e a inserção do brinquedo nesse universo

particular. Para o professor, a proposta é contribuir para ampliar as idéias expostas acima,

58 A partir da reflexão proposta nesta vitrine uma professora de uma instituição que visitou o MEB contou
que a diretora da escola onde trabalhava, por ser católica, decidiu fazer um batizado dos brinquedos das
crianças nos moldes da Igreja Católica. Na hora de batizar os brinquedos, chamou-lhe a atenção o fato de que
ou as bonecas tinham seus nomes originais determinados pela indústria, tais como Barbie, Susie, Polly etc.,
ou as bonecas não tinham nome. Quando a professora perguntava o nome da boneca para batizar a criança
respondia “É boneca”. E a professora insistindo descobriu que, na verdade, essas crianças não tinham a
iniciativa de nomear suas bonecas se estas não vinham já nomeadas pelo fabricante.

Foto e montagem: Ricardo Sacco - Comunicação e Mídia - FEUSP.
Acervo do MEB
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relacionando-as a questões como a influência da cultura de consumo59  sobre aspectos como a

identidade, a auto-estima das crianças, sua criatividade etc.

2.4.1.2. A história do brinquedo articulada à história e à geografia.

Nessa vitrine estão expostos veículos

que carregam em si a marca da

transformação social e industrial que resultou

na transformação das máquinas em termos

de potência, de velocidade e de conquistas,

seja de espaços físicos seja de vitórias. São

meios de transporte tais como um carro de

boi, construído entre 1912 e 1914,

convivendo com carros, trens, carros de

fórmula I, foguetes etc., que trazem

significados históricos, políticos e

socioculturais que foram permeando as

transformações que atingem a sociedade

contemporânea. A idéia é a possibilidade de

articular a história desses brinquedos, com suas características inerentes à história de sua

fabricação60 , a seu significado como objeto do mundo adulto, abordando temáticas tais como

a colonização, a industrialização etc. Há ainda a possibilidade de uma outra discussão, relacionada

às questões político-ambientais, a partir de um modelo de fórmula I construído em plástico de

garrafas pet e que está exposto na mesma vitrine.

59 Uma discussão interessante sobre esse tema versa sobre a idéia de que “a infância se objetifica, exuberante,
e talvez, excessivamente, a partir da ‘cultura dos objetos’, dos bens materiais e simbólicos a ela destinados”,
permanecendo, contudo, “cada vez mais, distante e excluída das práticas sociais e políticas culturalmente
relevantes”. Para a autora, é preciso “alterar significativamente os sentidos e os valores prevalentes na cultura
consumista contemporânea para podermos enfrentar com lucidez o mal-estar que lhe é inerente”. CASTRO,
Lucia Rabello de. “A infância e o consumismo: re-significando a cultura”. In: CASTRO, Lucia Rabello de (org).
Infância e adolescência na cultura de consumo. Rio de Janeiro, Nau Editora, 1998. p. 194 e 199.
60 Como por exemplo o formato e o tamanho, que tem características mais rústicas nos brinquedos mais
antigos e traços mais suaves e até infantilizados nos brinquedos mais recentes, acompanhando as mudanças
pedagógico-sociais relativas ao olhar sobre a criança e as transformações sócio-econômicas da indústria.

Foto e montagem: Ricardo Sacco - Comunicação e Mídia -
FEUSP. Acervo do MEB
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2.4.1.3. A relação entre a permanência de um brinquedo que atravessa gerações

e a velocidade com que o mercado e a indústria de massa criam

necessidades e novos brinquedos.

Expostos nessa vitrine estão uma foto de

1929 de uma criança brincando com um

fogãozinho juntamente com um brinquedo similar

datado de 1940, permitindo concluir que esse

brinquedo teria atravessado a infância de pelo

menos duas gerações. É possível, pois, articular

as seguintes questões: a primeira diz respeito à

indústria de brinquedos, que tanto pelo seu

desenvolvimento quanto por não estar intimamente

ligada a outra indústria, a indústria de consumo

incrementada  pela interferência da mídia, ainda

não girava a todo vapor, o que não favorecia

uma rotatividade significativa de brinquedos no

mercado; articulada a essa questão está a dos

materiais utilizados na fabricação dos brinquedos e a sua durabilidade. Além disso, há a questão

da dinâmica no papel social da mulher, revestido, naquele período, de uma conotação muito

mais limitada à função de mãe e esposa.

2.4.1.4. A discussão da questão de gênero a partir da utilização de bonecas,

bonecos e acessórios para brincar de casinha.

Tanto na vitrine mencionada acima quanto em

algumas outras há a exposição de bonecos e

bonecas de vários tipos e períodos, além de

acessórios diversos. A proposta é trabalhar a questão

de gênero estimulando a criança a refletir sobre o

porquê existe uma idéia consolidada de que meninas

têm de brincar com bonecas e meninos têm de brincar

Foto: Ricardo Sacco - Comunicação e Mídia - FEUSP.
Acervo do MEB

Foto: Ricardo Sacco - Comunicação e Mídia -
FEUSP. Acervo do MEB
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com bonecos61 . No espaço da exposição essa proposta é traduzida questionando-se as crianças

sobre suas preferências e introduzindo a idéia de que tanto meninos e meninas podem brincar com

bonecos e bonecas62 , bem como brincar de casinha, porque o brincar é divertido independente

do com quê se brinca, seja, é algo que pode transcender a questão do gênero63 . Além disso, as

bonecas e acessórios para casinha trazem as marcas de um tempo em que os brinquedos “de

meninas” eram reproduzidos praticamente à imagem e semelhança de seus “irmãos reais”,

demonstrando as expectativas acerca do papel social da mulher e sua estaticidade no tempo.

2.4.1.5. Brinquedos industriais e brinquedos artesanais,

suas diferenciações na feitura e na relação com a criança a

partir das relações socioculturais.

Nessa vitrine há brinquedos industrializados convivendo com

brinquedos artesanais que “incorporam a presença e a persistência

da tradição e da produção alternativa ligada a elementos naturais e à

sucata64 ”. As questões propostas envolvem os diferentes tipos de

61 É importante ressaltar aqui que nosso objetivo não é ignorar discussões mais amplas sobre a relação entre
o brincar e as diferenças entre meninos e meninas, mas suscitar questões preocupadas em contemplar a
dimensão do gênero na perspectiva do brincar. Nesse sentido, partilhamos das idéias propostas por Brougère
(2004) de que “a cultura lúdica é sexuada e isso em referência às experiências bem precoces”. Sob essa
perspectiva, o autor traz contribuições importantes discutindo as diferenças entre meninos e meninas e sua
relação com a cultura na construção da identidade, da personalidade e da socialização. Para ele, o caráter
sexuado da experiência lúdica “é uma sucessão complexa de interações, de interiorizações e de interpretações
das experiências vividas que constrói essa diferença, que a criança não recebe pronta e de cuja produção ela
participa”. BROUGÈRE, Gilles. Brinquedos e companhia. São Paulo, Cortez, 2004. pp.301-302.
62 Não posso deixar de comentar aqui, como educadora-mãe, o que expliquei a meu filho e minha filha quando
ele começou a querer brincar com brinquedos e acessórios da irmã tais como bonecas, tiaras, batons etc., e ela
disse que não porque são “coisas de menina”: disse-lhes que existe uma coisa chamada “convenção social”,
que é algo que inventaram e que ficou dessa forma, mas que poderia ser de outro jeito que não teria problema
nenhum. Assim, convencionou-se que menina usa rosa e menino usa azul e da mesma maneira que certos
acessórios são para meninas etc., contudo, se a convenção tivesse estabelecido o contrário todo mundo
aceitaria e defenderia esse contrário. Portanto, Pedro, meu filho, não pode sair por aí usando as tiaras e batons
da irmã porque a sociedade tem dificuldade em aceitar isso, mas eu não vejo problema algum e ele pode
brincar livremente com essas coisas. Da mesma forma, a irmã também faz escolhas para brincar com brinquedos
convencionalmente de meninos, como bonequinhos e espaçonaves. Dessa forma, ambos brincam livremente
de faz-de-conta envoltos pelas questões de gênero de uma maneira mais fluida.
63 É curioso como a partir dessa proposta tem surgido depoimentos que revelam que o brincar das crianças
é, muitas vezes, restringido por pais e educadores que não permitem que meninos e meninas brinquem,
ambos, com brinquedos socialmente aceitos como “brinquedos de meninos” e “brinquedos de meninas”,
acreditando que assim estão interferindo positivamente na orientação sexual da criança.
64 Cf. Relatório de Atividades 2003. p. 6.
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materiais com que são construídos/ produzidos esses brinquedos65  e as diferentes formas que

envolvem sua produção, seja, uns são produzidos pela indústria e outros são manufaturados.

Além da discussão que envolve a questão sócio-econômica que dificulta ou impede muitas

crianças de terem acesso a certos brinquedos, a idéia é contribuir para que a criança perceba

que ela pode fazer seu próprio brinquedo e que brincar com um brinquedo feito por si mesma

pode ser tão prazeroso quanto brincar com aquele brinquedo que é seu objeto de desejo por

influência especial da televisão. Evidentemente não se trata de uma proposta que pretenda que

a criança deixe de desejar aquele brinquedo cultuado pela mídia televisiva, mas de abrir seus

horizontes com outras possibilidades diferentes das que a indústria de brinquedos propõe, e que

nem sempre estão ao alcance da criança, e que podem re-significar a idéia que a criança tem do

prazer que sente quando brinca com um determinado objeto.

2.4.1.6. Memória e afetividade66

“A afirmação de que os

brinquedos nos dizem coisas,

indicando-nos modos de ser e sentir

e constituindo-nos como sujeitos

encontra eco nessa vitrine, que busca

tratar da relação entre a memória e

a afetividade a partir da ligação entre

os diferentes brinquedos expostos

e àqueles a quem pertenceram. É o

caso de duas bonecas de louça, que

por terem pertencido à professora Mariazinha de Rezende e Fusari67  despertam a emoção e a

saudade que todos sentimos ao lembrar da querida professora. No caso da caixinha de música,

dos binóculos, das fichinhas para a movimentação do palhacinho, dos tamanquinhos holandeses

“Aquilo que a memória ama fica para sempre” Adélia Prado

65 Muitas crianças que visitam o MEB não conseguem identificar se um objeto é feito de lata, de barro, de
madeira etc., demonstrando a necessidade de um trabalho com a percepção através do toque, da visualização,
algo que pode estar articulado à construção de brinquedos.
66 Texto de minha autoria, escrito originalmente para compor a vitrine.
67 Profa. Dra. Maria Felisminda Rezende e Fusari (1940 – 1999).
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e dos bonequinhos de sisal, a afetividade ficou demonstrada no relato de sua doadora, Cláudia

Maria Christian, para quem tais brinquedos tiveram especial significado na infância, uns por

terem passado por três gerações da família e outros mesmo pelas emoções que provocaram na

criança Cláudia, criando lembranças que ela guarda até hoje. Foi assim que ela nos contou, por

exemplo, que ficava horas deitada na cama olhando as imagens nos slides projetados nos

binóculos, encantada com os diferentes lugares que aparecem ali. Com a mesma alegria falou

dos tamanquinhos holandeses que ganhou de algum parente e que, se tinham um objetivo de

enfeitar algo, a menina Cláudia achou que eram os seus pés, e assim, calçando seus tamancos de

madeira era possível brincar e dançar e se fazer ouvir...” Da mesma forma, são os brinquedos

que foram construídos a partir da memória do brincar de seus doadores:

“Também foi a relação entre memória e afetividade que motivou a feitura
da bolsinha de bucha seca, da peteca com penas de aves, do bodoque e

do carrinho de madeira. Confeccionados recentemente68 , os doadores

refizeram tais brinquedos a partir da memória de suas brincadeiras entre
os anos 40 e 50 e, claro, da saudade que esse brincar deixou em suas

lembranças. Assim, a doadora Júlia Vido Bertuzzi, juntamente com as

irmãs, confeccionava suas próprias bolsinhas para carregar brinquedos
como a peteca, também feita por elas, e outros materiais, por volta dos

anos de 1942/1943, em Monte Alegre do Sul, interior de São Paulo. O

menino Vânio Vieira também fazia seus próprios carrinhos aos 7 anos de
idade, na cidade de Garça, São Paulo, onde brincava por volta de 1950.

De caixote de madeira com rodinhas de carretel. Outro menino, Manoel

68 Em 2002.
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Alves de Brito, talvez menos comportado para os moldes ecológicos

atuais, confeccionou esse bodoque para caçar passarinho a partir de

sua memória de infância vivida na Bahia por volta de 1945. Feito com
galho de árvore leve, flexível e resistente para dar boa envergadura e,

sem culpas, atingir o alvo de forma certeira69 ...”

Há também, expostos nessa

vitrine, vários bichos de pelúcia de

diferentes períodos e a idéia é discutir

a relação entre a afetividade que existe

entre crianças, e adultos também, e os

animais, especialmente os de estimação,

afetividade essa que é transferida para

o animalzinho em pelúcia.

2.4.1.7. A visualização da diversidade cultural, racial e social a partir da

diversidade dos brinquedos70 .

A exposição nessa

vitrine está dividida em três

partes, com o objetivo de

suscitar questões a partir da

diversidade de cores, raças e

culturas. Assim, na primeira

parte estão dois bonecos, uma

boneca branca e um boneco

negro, totalmente sem roupa,

“despidos de cultura”. Na

69 Extraído do mesmo texto escrito para compor a vitrine.
70 Como trata-se de um tema complexo, na monitoria é tratado com as crianças sem um aprofundamento
significativo. Através das diferenças perceptíveis entre os bonecos suscitamos questões sobre as diferenças
entre elas mesmas, introduzindo a idéia de que assim como os brinquedos são diferentes e todos são brinquedos,
com a mesma função, seja, servem para brincar, também as pessoas são diferentes e todas são pessoas, com
os mesmos direitos e deveres. Contudo, para os professores pensamos ser uma proposta muito rica como
ponto de partida para pensar/trabalhar a diversidade histórico cultural e racial.
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parte central estão bonecos e bonecas típicos de

vários países, tais como Brasil, Espanha, China,

Rússia, Arábia etc.  Na terceira parte está uma

Ohinasama, que é uma espécie de vitrine

japonesa montada com o imperador, a imperatriz

e seus músicos para celebrar o Dia das Meninas

no dia 03 de março com a Cerimônia do Chá.

Na contraposição entre as três partes emerge a

questão de que o boneco negro e a boneca

branca71 , que estão sem roupa, não podem ser

“situados culturalmente” com precisão apenas pela

sua cor/raça assim como os bonecos típicos não

representam fidedignamente o conjunto cultural dos

países que representam72 , traduzindo-se em uma proposta inicial para a discussão das temáticas

cultural, racial, étnica e outras.

2.4.1.8. A possibilidade de realizar um trabalho crítico-

reflexivo com jogos e materiais pedagógicos.

Essa vitrine apresenta diferentes jogos, pedagógicos,

de raciocínio lógico, de montar, um videogame etc. Alguns jogos

pedagógicos fazem parte dos materiais que professores73  utilizam

em sala com seus alunos e estão impregnados de valores tradicionais

71 Quando perguntamos às crianças de onde acham que são esses bonecos, é comum dizerem que o boneco
negro é da África e a boneca branca é da Europa e então tentamos estimular essas crianças através de
perguntas tais como “E no Brasil há ou não pessoas negras?” “E na Europa?” “Na África tem ou não pessoas
brancas?” “E vocês? São de que cor? Brancos, pretos, azuis, amarelos, roxos com bolinhas?” Com essas
questões que, em relação à cor, fazemos essa brincadeira de multicolorir as pessoas, conversamos com eles
sobre a diversidade de cores e raças em todos os lugares. É importante ressaltar que crianças de escolas
públicas e privadas, de classes sociais as mais diversas, costumam responder de maneira semelhante a nossa
questão inicial sobre o lugar de onde são os dois bonecos.
72 A partir da boneca típica baiana, representando o Brasil, introduzimos a idéia que da mesma forma como a
baiana representa um segmento da cultura brasileira, também os outros bonecos típicos de outros países não
representam a totalidade do povo desses países em relação às vestimentas e a sua representatividade cultural.
73 Depoimentos dados por professores da rede estadual que visitaram o MEB.
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acerca das concepções ligadas ao gênero, à raça,

à religiosidade e à política74 . Assim, a idéia é que

o professor, sem deixar de lidar com esse tipo de

material, possa, juntamente com seus alunos,

realizar uma avaliação crítica das mensagens que

estão ali implícitas. É possível também realizar outros

tipos de trabalho com os jogos, como por exemplo,

trabalhar a história a partir do banco imobiliário ou

questões de ordem sócio-cultural e educacional a

partir do videogame75 .

2.4.1.9. A importância do conhecimento e do contato com brinquedos e

brincadeiras tradicionais.

Antes da realização da atividade com brincadeiras tradicionais

existe uma prévia com as crianças a partir dessa vitrine, onde estão

expostos brinquedos tais como o diabolô, as cinco marias, bolinhas de

gude, peteca, pé-de-lata etc. É nesse momento que as crianças falam

sobre os brinquedos que já conhecem ou não, que conversamos sobre

o brincar com brincadeiras tradicionais, atividade que vamos realizar

após a monitoria no espaço do MEB. Aqui é interessante a abordagem

de duas questões, seja, o fato de as crianças perceberem que haverá

brincadeiras, mas não com os brinquedos expostos no museu, porque

74 Todas as imagens destes jogos colocam a mulher em situações domésticas, as meninas em situação de
passividade (por exemplo, chorando ou dormindo) enquanto os meninos estão sempre em atividade (por
exemplo, lendo ou correndo). As famílias também aparecem dentro de um ideal branco e católico, enquanto
que o negro é representado por uma empregada. Além disso, há imagens de padres e freiras e de reis e rainhas.
75 A idéia mesmo de expor o videogame atari num museu em que a proposta de vivência do lúdico é permeada
pela vivência das brincadeiras tradicionais passa pela concepção de que o brincar infantil não está alheio ao
seu universo sócio-histórico presente. Cabe aos responsáveis pela educação da criança buscar equilibrar o
contato da criança com brinquedos tecnológicos e afins e brinquedos e brincadeiras tradicionais.
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estes são apenas para serem contemplados, e, ao mesmo tempo, a possibilidade da equipe do

MEB conhecer características dos visitantes mirins, saber que brincadeiras eles conhecem e realizar

uma aproximação porque, em muitos casos, as crianças trazem brincadeiras diferentes e empolgam-

se para nos ensinar.

2.4.1.10. A visualização da prática pedagógica e do ser criança em outros tempos.

A equipe discutiu muito sobre como

realizar a integração do mural de fotos à

exposição como um todo. Para os adultos

isso não é algo tão complexo, porque as

fotos dos jardins de infância trazem a

imagem da prática pedagógica articulada ao

brincar. Contudo, raramente as crianças se

interessam em olhar e questionar sobre algumas das imagens. Assim, uma das estratégias trabalhadas

é associar os brinquedos antigos às fotos, estimulando as crianças a perceberem como as crianças

das imagens são diferentes delas especialmente nas roupas, de maneira que a criança visualize

como poderiam ser as crianças que brincavam com brinquedos similares aos que temos no museu.

Postas as principais temáticas da exposição, creio ser importante articular esse conjunto

de proposições com a discussão que Brougére (2004) faz sobre o sistema de produção social

do brinquedo e sua relação com a construção do “ser social e cultural” no processo de socialização

e aculturação da criança. Sem desconsiderar que os brinquedos “produzem o que nós somos,

mas, sem dúvida, de modo complexo” o autor enfatiza que a criança:

 “Como todos os membros da sociedade, está ligada ao processo de

reprodução social do qual participa. [Contudo] ela não recebe
passivamente as imagens, as mensagens, as normas e sim as interpreta,

[e] ao fazer isso lhes dá um sentido específico, o que faz com que o

mesmo contexto produza indivíduos diferentes, que não podem ser então
reduzidos ao efeito do contexto, mesmo que sejam produzidos num

mesmo contexto”. (pp.248-249).
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Dessa forma, a idéia central é dar suporte a um trabalho mais aprofundado a ser

realizado pelo professor e/ou aprofundar essas temáticas numa parceria mais sistematizada entre o

museu e a escola. Trata-se de “trazer essas discussões para o campo do olhar crítico sobre o

brinquedo e a brincadeira [como] instrumento na conscientização de crianças e educadores sobre

o importante papel que o brincar tem em nosso desenvolvimento como seres humanos e sociais76 ”.

2.4.2. A monitoria

“Nada de positivo será obtido, enquanto
não houver essa estreita colaboração e
mútuo entendimento entre museologia e
pedagogia.”

Regina Monteiro Real

A visita monitorada à exposição do MEB sempre fez parte do recebimento de

grupos e constituía-se num instrumento principalmente para fazer conhecer ao visitante77

informações e curiosidades sobre os objetos que estavam expostos no museu:

“Assim que as crianças chegaram foram levadas ao MEB, onde foi
realizada uma apresentação a respeito dos brinquedos e fotos. (...)
Primeiramente mostrei-lhes as fotos utilizando referências temporais do
tipo: ‘essas crianças das fotos já são agora velhinhas ou faleceram’.
Com os brinquedos mais antigos, utilizei o mesmo recurso dizendo “este
brinquedo é do tempo da vovó” e coisas do tipo. Tentei mostrar as
crianças as diferenças entre os brinquedos antigos e os atuais, falando
de materiais, cores, etc. [como por exemplo] os fogõezinhos atuais, mais
coloridos e feitos de plástico78 ”.

76 PEREIRA, Jany E. et alii. Brinquedo e Brincadeira Livre: história e resgate. Texto integral produzido a partir
de apresentação de pôster com o mesmo título, publicado nos Anais da Semana da Educação 2003. p. 9.
77 Até o primeiro semestre de 2003 o agendamento de grupos no MEB era para grupos de crianças
acompanhadas de educadores. As visitas de grupos de adultos ao museu eram vinculadas às visitas ao
Labrimp, seja, eram grupos de pesquisadores, educadores etc. que tinham agendado visita ao Labrimp e eram
convidados a conhecer também o MEB. Os relatórios de atividades até 2002 apresentam números de visitantes
ao museu em conjunto com o Labrimp. Portanto, num primeiro momento a preocupação com a monitoria
esteve voltada ao recebimento de crianças e adolescentes. Cf. Relatórios de Atividades do MEB apresentados
à FEUSP em 2000, 2001 e 2002.
78 Trechos extraídos de relatórios de visita, feitos por bolsistas em setembro de 2001 e agosto de 2002.
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Logo no primeiro semestre de 2003, quando comecei a participar das atividades

junto ao museu, começamos a discutir79  a maneira como era realizada a monitoria80  e a

necessidade de transformá-la a partir da identificação dos problemas no cotidiano do recebimento

dos grupos de escolas:

“(...) tivemos problemas logo na entrada, pois as crianças não obedeceram
nosso trato de ficarmos juntos enquanto eu explicava (...) Durante a
exposição os alunos ouviram passivamente as explicações sobre os
brinquedos (...) A monitoria foi bastante expositiva, o que de certa maneira
dificultou saber realmente qual brinquedo atraiu mais atenção. (...) Poucos
me acompanhavam na explicação (...) notei que aos poucos as crianças
iam se cansando de me ouvir falar. (...) As crianças mostravam-se agitadas
e muitas brigaram em frente as vitrines do Museu porque queriam ver o
mais próximo possível os brinquedos expostos81 ”.

 Para tanto, iniciamos um processo82  de planejamento e discussão da atividade

antes, de registro em fotos e vídeo durante, e de discussão, reflexão, avaliação e registro

escrito depois de sua realização83 .

Ao observar84  o recebimento de grupos a partir das gravações foi possível perceber

79 Aqui cabe ressaltar que a iniciativa de realizar um trabalho de reflexão sobre as atividades, identificando
problemas e buscando soluções, era um anseio das bolsistas do MEB, impossibilitado até aquele momento
apenas por conta das limitações estruturais, tais como a falta de alguém que trabalhasse diretamente no
espaço do museu de forma contínua. Nesse sentido, muitos dos problemas, necessidades e potenciais do
MEB enquanto espaço de formação já tinham sido superficialmente identificados pelas monitoras que
trabalhavam diretamente com os visitantes. O que iniciamos conjuntamente foi um processo de aprofundamento
na discussão, reflexão e encaminhamento dessas questões.
80 As bolsistas expressaram em vários relatórios a necessidade de mudanças, contudo, como já mencionamos,
não conseguiam concretizar suas intenções: “Talvez o modo como a monitoria é conduzida deva ser mudada,
só não sei como. Cada faixa etária possui um ritmo, e deve ser difícil para as crianças de cinco anos
acompanharem em exposição verbal demorada por exemplo”. Relatório de visita de novembro de 2001.
81 Trechos extraídos de relatórios de visita, feitos por bolsistas em novembro de 2001 e agosto e setembro de 2002.
82 O desenvolvimento do processo que vamos explicitar está fundamentado nos conceitos do professor
pesquisador e da ação reflexiva, defendida por autores como Schön (1997), Zeichner (1993 e 1998a/b), dentre
outros. Destaco aqui uma dimensão da ação reflexiva que considero fundamental: trata-se do “processo de
re-alfabetização (pensamento e reflexão)”, defendido por Madalena Freire como um processo para o educador
“re-alfabetizar-se” numa concepção de educação em que “a busca de interpretar, dar significados ao que
vemos, lemos da realidade é o principal”. Nessa perspectiva, posso dizer que a seguinte afirmação da autora
sobre a “prática reflexiva” traduz as bases do processo formativo desencadeado no MEB: “Aprendemos a
pensar junto com o outro, num grupo coordenado por um educador. Aprendemos a ler, construindo novas
hipóteses na interação com o outro. Aprendemos a escrever organizando nossas hipóteses no confronto
com as hipóteses do outro. Aprendemos a refletir, estruturando nossas hipóteses na interação e na troca com
o grupo. A ação, a interação e a troca movem o processo de aprendizagem. Função do educador é interagir
com seus educandos para coordenar a troca na busca do conhecimento. A socialização da reflexão sobre a
prática move o processo de formação permanente”. FREIRE, Madalena. Observação, registro, reflexão -
Instrumentos Metodológicos I. 2ª ed., Espaço Pedagógico, Série Seminários, 1996. pp.6-7.
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e refletir mais atentamente sobre as questões que já eram visíveis durante a visita. Assim,

começamos a questionar a relevância das informações que eram transmitidas às crianças, o tipo

de linguagem utilizada, a forma como era desenvolvida a monitoria85  no espaço do museu.

Nossa grande questão era: “o que é significativo para as crianças levarem consigo dessa visita

ao MEB? E quais significados queremos que as crianças apreendam?”

Até o final do primeiro semestre de 2003 fomos aprofundando esse processo de

observação, discussão e registro mais sistematizado, sem ainda introduzir modificações no

recebimento dos grupos. Contudo, esse processo foi muito importante porque constituiu-se no

pontapé inicial que se refletiu em dois aspectos: as transformações que envolveram as atividades

no museu e o movimento que consolidou a formação da equipe86  do MEB, processo iniciado

com a participação na Semana da Educação 2003 da FEUSP.

Terminado o primeiro semestre, iniciamos em julho a mudança da antiga exposição,

idealizando e organizando a exposição descrita no item anterior. Com isso, passamos a conceber

a monitoria como um instrumento mais aprofundado de contato com as temáticas propostas na

83 Nesse processo de ação reflexiva quero destacar as três atitudes defendidas por Zeichner (1993) apud
Lüdke (2001): abertura de espírito: “refere-se ao desejo ativo de se ouvir mais do que uma única opinião, de
se atender a possíveis alternativas e de se admitir a possibilidade de erro, mesmo naquilo em que se acredita
com mais força”; responsabilidade: “implica a ponderação cuidadosa das conseqüências de uma determinada
ação. Os professores responsáveis perguntam-se por que estão a fazer o que fazem, de um modo que
ultrapassa as questões de utilidade imediata (por exemplo, dá resultado?) e os leva a pensarem de que
maneira está a dar resultado e para quem”; sinceridade: “implicando colocar realmente a abertura de espírito
e a responsabilidade no centro de suas atenções reflexivas”. LÜDKE, Menga (coord) et alii. O professor e a
pesquisa. Campinas, São Paulo, Papirus, 2001. p.44.
84 Minha atitude de observar é inspirada em Madalena Freire (1996), para quem “a ação de olhar é um ato de estudar
a si próprio, a realidade, o grupo à luz da teoria que nos inspira” envolvendo “a reflexão, a avaliação e o planejamento
pois todos [estes instrumentos] se intercruzam no processo dialético de pensar a realidade”. FREIRE, Madalena.
op. cit. p.11
85 O trabalho de Grinspum (2000) traz uma discussão interessante sobre a importância da comunicação com o
público como fator determinante para afastá-lo ou aproximá-lo do museu. Defendendo a ruptura do modelo de
museu como emissor e do público como receptor em favor da recepção como um espaço de interação a autora cita
o trabalho de Martín-Barbero (1995:54), que propõe que “o estudo da recepção deva recuperar uma dimensão da
vida, a iniciativa e a criatividade dos sujeitos; que deva valorizar a complexidade da vida cotidiana como espaço de
produção de sentido, dando lugar ao caráter lúdico da relação com os meios e rompendo com aquele racionalismo
que pensa somente em termos de conhecimento ou de desconhecimento, do ponto de vista ideológico”. GRINSPUM,
Denise. Educação para o patrimônio: museu de arte e escola. Responsabilidade compartilhada na formação de
públicos. São Paulo, FEUSP, 2000. (Tese de Doutorado). pp.31-32.
86 Naquele momento a equipe do MEB estava formada por mim e as duas bolsistas, alunas do curso de Letras
e de Pedagogia. É importante ressaltar que a constituição de uma equipe de fato, no sentido de ser contínua,
é inviabilizada porque as bolsas têm um período máximo de 2 anos. Neste caso, as alunas ficaram no museu
até por volta do segundo semestre de 2004. Contudo, naquele momento em que iniciávamos uma prática mais
sistematizada das atividades a constituição dos participantes do processo como sujeitos, em particular, e
como equipe, em conjunto, foi fundamental para a implementação das transformações que fortaleceram essa
mesma equipe e as atividades realizadas, de maneira a desenhar uma proposta formativa para o MEB.
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exposição, com o objetivo de contribuir, mesmo que superficialmente, para a formação dos

grupos visitantes:

“Seu objetivo é contribuir para aprimorar a percepção pelo educador de
que é possível trabalhar conteúdos histórico-político-pedagógicos com
as crianças a partir de algo do interesse delas, seja, o brinquedo. Para a
criança, no contato com os brinquedos expostos nessa mostra,
abordamos questões de forma que a criança chegue sozinha a
diferenciações e questionamentos acerca dos temas propostos87 ”.

Dessa forma, ao longo do segundo semestre de 2003 “foram realizadas muitas discussões

e experimentações com o objetivo de alcançar melhoria na qualidade da linguagem e das

informações, especialmente para o recebimento de crianças e adolescentes88 ”. Aquele momento

foi caracterizado por empolgação e envolvimento geral da equipe do MEB, porque a cada

grupo que visitava o museu o trabalho realizado era diferenciado por conta das discussões e

reflexões que subsidiavam esse trabalho. Como o recebimento de grupos de crianças predominava

no museu:

“A monitoria para crianças foi a mais discutida e trabalhada no intuito de
melhor adaptar as dificuldades identificadas às necessidades das crianças
e do nosso trabalho. Questões como a limitação do espaço do MEB,
das vitrines com vidros, da ansiedade natural das crianças em circular
livremente, da necessidade em trabalhar, mesmo que superficialmente,
alguns conceitos frente à quantidade de crianças de uma sala, por
exemplo, de educação infantil municipal, com cerca de 35 crianças,
levaram-nos a trabalhar estratégias na organização e na concepção de
visita monitorada de maneira a contemplar melhor as nossas expectativas
de trabalho e as expectativas de crianças e professores e assim alcançar
uma melhor qualidade no recebimento desse público específico89 ”.

Nesse sentido, fizemos várias experimentações considerando dados como a faixa etária

e o número de crianças, o perfil da escola, seja, se é pública ou privada, o objetivo da visita,

como por exemplo, se a escola estava desenvolvendo algum projeto relacionado a brincadeiras

etc., sendo que a leitura crítico-reflexiva de cada grupo foi permitindo reconstruir a prática de

atendimento no MEB. O fato de a equipe discutir a visita antes das crianças chegarem, realizando

87 Cf. Notícias do MEB no Boletim do Labrimp, FEUSP, segundo semestre de 2003. p.4.
88 Cf. Relatório de Atividades 2003. p.2.
89 Cf. Relatório de Atividades entregue à Diretoria da FEUSP, novembro de 2004. pp.5-6.
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algum plano, permitia visualizar como poderíamos encaminhar a visita. Ao final, quando

sentávamos novamente para discutir o quê tinha dado certo e os problemas que tínhamos

percebido, além de enriquecer a discussão das idéias para um próximo recebimento, foi-se

criando um habitus90  de reflexão sobre nossa prática, sobre as possibilidades e limitações

nossas, dos professores que vinham ao museu acompanhar seus alunos e mesmo da escola e do

MEB enquanto instituições. Além disso, havia também o registro91  escrito da visita, que era feito

após as discussões e que também teve um lugar importante no processo de formação enquanto

sistematização da percepção e reflexão de nossa prática.

Vou expor a seguir algumas considerações e modificações que foram acontecendo no

processo:

Quando começamos a discutir as visitas, a prática utilizada até então era receber as

crianças com uma apresentação inicial do museu na porta e depois elas iam acompanhando a

monitora no espaço, que ia explicando sobre o conteúdo de cada vitrine, falando basicamente

90 Examinando o conceito de habitus em Bourdieu a partir de alguns autores me pareceu, num primeiro
momento, que sua concepção apontaria para um conflito com as transformações que vivenciamos no processo
de reflexão da nossa prática no MEB, na medida em que o “sentido que Bourdieu assume para a concepção
do habitus é a de uma garantia da conformidade de determinadas práticas e de sua permanência através do
tempo” (Abranches, 2005:4) funcionando como “uma força conservadora no interior da ordem social”. (Correia,
2002). Contudo, creio que a discussão feita por Abranches (2005) subsidia uma aproximação entre a prática
reflexiva transformadora que vivenciamos e o conceito de habitus que, como havia me parecido, poderia ser
conflitante se pensados como “lugares distintos e contrários dentro da prática docente, na medida em que a
reflexão teria, por essência, a conscientização do que a prática traz em si, e o habitus estaria apoiado exatamente
na não percepção consciente dos atos práticos, porém efetivos. Deste modo, a prática reflexiva teria o sinal
invertido em relação ao habitus, ou seja, quanto mais se praticasse a prática reflexiva, menos o professor teria
que utilizar-se do habitus para encaminhar seu fazer cotidiano”. Porém, concordo com o autor quando
defende essa relação contraditória como dimensão conflituosa da prática docente. Para ele, “refletir a prática
é também refletir o e sobre o habitus, não no sentido de descaracterizá-lo. O habitus, como dito acima, é
também formado pela reflexão. Dizendo de outro modo, há uma interpenetração destes dois momentos da
prática do professor. Por isso, prefiro entender que a relação entre o habitus e a reflexão é uma dinâmica que
se estabelece no fazer do professor; são pólos distintos e interligados, que ganham uma significação específica
dada pelo professor”. p.5. Artigos examinados: ABRANCHES, Sérgio Paulino. “A reflexividade como elemento
da prática docente: alguns limites para sua efetivação - o caso da informática na educação”. Disponível
na internet em www.educacaoonline.pro.br/a_reflexividade_como_elemento.asp; CORREIA, João Carlos.
“Pierre Bourdieu (1930/2002): sociólogo cidadão”. Jornal de Letras, Artes e Idéias. Portugal, ano 21, nº
818, fevereiro de 2002. pp.38-39. Disponível na internet em www.fundaj.gov.br/observanordeste/obex04.html;
AZEVEDO, Mário L. N. de. “Espaço social, campo social, habitus e conceito de classe social em Pierre
Bourdieu”. Revista Espaço Acadêmico. Maringá, UEM, ano 3, nº 24, maio de 2003. Disponível na internet em
www.espacoacademico.com.br/024/24cneves.htm
91 O registro foi utilizado pela equipe como patamar de reflexão, também fundamentado em Freire (1996) como
instrumento que “força o distanciamento, revelando o produto do próprio pensamento, possibilitando rever,
corrigir, aprofundar idéias, ampliar o próprio pensar” permitindo a “apropriação do pensamento do sujeito-
autor [que] alienado do próprio pensamento torna-se um mero copiador da teoria dos outros”. op.cit. p.7.
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sobre o nome dos brinquedos, sua data de fabricação/ construção, suporte92  etc., seja,

constituindo-se numa monitoria sobretudo descritiva e explicativa, limitada quase que somente à

identificação dos brinquedos, não havendo quase espaço para questões das crianças93 .

Assim, a primeira idéia foi transformar a monitoria em uma conversa que trabalhasse

alguns conceitos que contribuíssem para se pensar uma visita a um museu de brinquedos e de

uma forma que dialogasse com as crianças. Uma outra questão importante era o como se fazer

isso, porque percebemos que nossas tentativas de conversar com as crianças sentadas na sala

no museu antes da visita deixavam-nas muito ansiosas para circular livremente e acabavam não

nos dando atenção. Uma conversa sobre a exposição após elas examinarem as vitrines sentadas

em roda, mesmo que pautada em questões, também não se mostrou muito eficiente porque o

espaço não favorece a conversa e elas acabavam se dispersando. A ação mais efetiva que

adotamos, e que permanece até o presente momento, foi conversar com as crianças antes de

entrarem no museu:

Dessa forma, quando chegam

ao museu as crianças são convidadas

a acomodarem-se  sentadas em frente

ao museu. A responsável pela

monitoria também fica sentada ou

ajoelhada com o objetivo de ficar mais

ou menos da mesma altura que as

crianças94 , toda a equipe do museu

que participará da visita é

92 Termo técnico para designar o material de que é feita a peça.
93 Dados extraídos de relatórios de visitas feitos por bolsistas no segundo semestre de 2002.
94 O objetivo da atividade como um todo é aproximar-se ao máximo das crianças para conseguirmos os
melhores resultados, do ponto de vista humano e pedagógico, tanto na atividade monitorada quanto nas
atividades com brincadeiras tradicionais. Para isso nossas ações buscam minimizar a distância existente
entre o universo do adulto e o da criança, distância pautada especialmente pela hierarquização e pelo controle
muitas vezes presente na relação entre adultos e crianças, professores e alunos, e que no nosso caso é
reforçada pelo fato de a criança estar no espaço de um museu. Dessa forma, a aproximação das crianças se dá
em atitudes simples calcadas no respeito e na afetividade, tais como sentar-se no chão junto com elas
enquanto conversamos, procurar chamá-las pelo nome etc.

Conversa inicial antes da visita com crianças da Escola de
Aplicação da FEUSP. (Foto: Diógenes Miranda - Audiovisual - FEUSP.
Acervo do MEB)
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apresentada95  e então iniciamos nossa conversa com questões para as crianças, com o objetivo de

situá-las no espaço conceitual de um museu. Partindo dos conhecimentos que as crianças trazem96 ,

sobre o que elas entendem por museu, se conhecem ou já freqüentaram algum, por que e para quê

existem museus etc., as questões dialogam sobre o conceito de museu97 .

Depois, fazemos uma abordagem sobre a questão específica do brinquedo, por

que e para quê as crianças acham que existe um museu de brinquedos98 , que tipos de brinquedos

acreditam que há no MEB99 , quais as semelhanças e diferenças existentes entre os brinquedos

que temos no museu e os brinquedos com que elas brincam, com o objetivo de discutir o que

entendem por brinquedo antigo, brinquedo velho e brinquedo moderno100 . Na avaliação de

uma das bolsistas que participou desse processo de mudança:

95 Observamos que a apresentação de toda a equipe é importante porque dá respaldo para que as crianças
identifiquem individualmente cada membro na atividade. Por exemplo, no momento de atividades distintas,
qualquer membro da equipe pode falar a um grupo em uma vitrine ou propor uma brincadeira que será ouvido
e respeitado pelas crianças. Tivemos algumas experiências em que estagiárias ou bolsistas não foram
apresentadas ou chegaram atrasadas e as crianças não reconheceram sua legitimidade enquanto membros da
equipe por exemplo, não lhes dando atenção, ignorando suas propostas etc.
96 “É interessante partir dos conhecimentos dos alunos, pois assim eles têm uma facilidade maior em entender as
informações que são passadas, pois às vezes eles não conseguem associar aquilo que é dito com sua realidade”.
Trecho extraído de registro de visita, feito por estagiária do CEFAM, segundo semestre de 2003. As alunas e um
aluno do CEFAM Santo André/SP estagiaram no MEB no segundo semestre de 2003 numa parceria com o CME
– Centro de Memória da Educação da FEUSP, responsável pelo projeto “Lugares da Memória”.
97 Embora ainda não tenhamos desenvolvido nossa concepção de forma muito aprofundada, dialogamos com
alguns autores para fundamentar nossa proposta: sobre objetivos, função, organização etc. temos orientações
em REAL, Regina M. O museu ideal. Belo Horizonte, Centro Regional de Pesquisas Educacionais, 1958. Sobre
ação educativa e formação de públicos, temos o trabalho de GRINSPUM, Denise. Educação para o patrimônio:
museu de arte e escola. Responsabilidade compartilhada na formação de públicos. São Paulo, FEUSP, 2000.
(Tese de Doutorado). Sobre a importância de uma proposta lúdica temos contribuições significativas em
FRANCOIO, Maria Angela S. Museu de arte e ação educativa: proposta de uma metodologia lúdica. São Paulo,
ECA, 2000. (Dissertação de Mestrado). Sobre a relação entre a cultura material e a importância dos museus
enquanto espaços de pesquisa e estudo temos contribuição de MENESES, Ulpiano T. B. “Do teatro da memória
ao laboratório da História: a exposição museológica e o conhecimento histórico”. Anais do Museu Paulista
– História e Cultura Material, São Paulo, vol. 2, 1994. pp. 09-42. Além disso, a participação em eventos sobre
museus têm contribuído para situar a equipe do MEB no contexto das discussões que permeiam a relação museu
e sociedade, preocupação de todos os atuais museus, levantando questões significativas, tais como a idéia de
que acervo em museus devem constituir-se em acervo de pesquisa, seja, sua importância maior seria a pesquisa
e não a sua mostra. Cf. BRANDÃO, Carlos R. F. “Identidades e futuro”. Mesa Redonda apresentada na IV
Semana dos Museus – Preservação em Museus: Identidades, Políticas, Memórias. São Paulo, USP, 2003.
98 Aqui pretendemos trabalhar com as crianças a idéia do brinquedo e de seu valor histórico enquanto objeto
produzido e inserido na cultura social.
99 A partir dessa questão temos observado que as crianças não têm idéia de que tipos de brinquedos podem
fazer parte do acervo de um museu e muitas acreditam que no museu há brinquedos como o escorregador e
o balanço, que são os mais citados provavelmente por serem mais comuns no espaço físico escolar.
100 A partir da afirmação feita pelas crianças de que brincam com bonecas, carrinhos etc., e da constatação, por elas,
que no museu também temos brinquedos similares a esses, discutimos com as crianças o que pensam diferenciar
nossos brinquedos e os delas, trabalhando a concepção do que seria um brinquedo antigo a partir das noções que
elas trazem. Questões interessantes aparecem muitas vezes nessas conversas, como por exemplo quando elas
chegam à idéia de que antes não tinha uma produção industrial tão significativa de brinquedos, e então falamos
sobre a construção de brinquedos artesanais e sua relação com a possibilidade de acesso ao brinquedo.
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“A recepção das crianças no espaço do museu foi, sem dúvida, mais
interessante, pois, por um lado, direciona a visita e, por outro, diminui a
ansiedade das crianças em relação à visita. A forma de conduzir a
‘conversa inicial’ [tornou-se] proveitosa [porque as crianças] tiveram a
oportunidade de falar, de se expressar, assim como perceber que elas
também brincam com brinquedos e brincadeiras tradicionais, desfazendo
a idéia de que brinquedos e brincadeiras antigas pertencem ao
passado101 ”.

Não tivemos contato ainda com uma literatura focada na especificidade do brinquedo

enquanto objeto museológico, mas acreditamos que o diálogo com pesquisas102  na área de

Arquivística e da História da Educação, que tratam de questões referentes à preservação do

patrimônio histórico e da conservação documental ligadas à área da Educação, tem contribuído

para situar o MEB no contexto dos museus com temáticas voltadas à Educação, direcionando

nosso trabalho de maneira a articular algumas questões de história, memória e educação no

espaço de preservação, guarda, pesquisa e formação que se constitui um museu.

De qualquer forma, nosso objetivo nessa abordagem é uma discussão mais à luz

das relações entre o brinquedo e a cultura, como “produto de uma sociedade dotada de traços

culturais específicos”. Trata-se de pensar o brinquedo e sua relação com o museu a partir da

afirmação de Brougère (1995), de que:

“(...) o brinquedo é dotado de um forte valor cultural, se definimos a
cultura como o conjunto de significações produzidas pelo homem.
Percebemos como ele é rico de significados que permitem compreender
determinada sociedade e cultura”. (pp.7-8).

Finalizando a conversa inicial com as crianças na entrada do MEB elas entram no

espaço para conhecer a exposição. Essa etapa também passou por algumas experimentações,

com o propósito de tentar minimizar algumas dificuldades, tais como a quantidade de crianças,

em média 30, em um espaço muito pequeno e, ao mesmo tempo realizar um trabalho no espaço

que fosse significativo do ponto de vista do contato das crianças com a exposição.

101 Trecho extraído de relatório de visita, feito por bolsista em setembro de 2003.
102 Tais como ZAIA, Iomar B. A história da educação em risco: avaliação e descarte dos documentos do
arquivo da Escola de Aplicação (1958-1985). São Paulo, FEUSP, 2003. (Dissertação de Mestrado).
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Uma das tentativas para se equacionar o problema do espaço consistiu em dividir

os grupos de crianças para facilitar a monitoria103 , mas essa experiência não se mostrou eficiente

porque gerava ansiedade no grupo de crianças pela espera tanto antes quanto depois de entrar

no espaço, além de um tempo maior despendido na visita, sendo parte desse tempo improdutivo.

Dessa forma, fizemos algumas tentativas de monitoria para o grupo integrado. Num

primeiro momento, tentamos realizar duas monitorias, ao mesmo tempo, circulando pelo espaço

dois grupos com monitores diferentes, cada um iniciando por um lado do museu. A tentativa

revelou-se muito conturbada, porque eram muitas pessoas falando ao mesmo tempo em um

espaço limitado, o que provocava uma certa confusão.

Depois de perceber a importância, para as crianças, de entrarem no espaço e

circularem livremente de acordo com seu interesse ainda ensaiamos uma monitoria mais geral

sobre a exposição depois delas examinarem os brinquedos. Assim que as crianças começavam

a dispersar eram chamadas a fazer um grande círculo em volta das quatro vitrines centrais e

conversar mais aprofundadamente conosco sobre as idéias tratadas na exposição. Contudo,

mesmo sendo uma conversa a partir de questões das crianças, essa tentativa também não se

mostrou muito eficaz porque depois de olhar a exposição as crianças ficam ansiosas para terem

contato com o brinquedo e o brincar, e então querem sair para a atividade externa.

Assim, percebemos que o objetivo que

tínhamos, de realizar uma monitoria mais estruturada,

enfocando questões da exposição de maneira

conjunta para os grupos não casava bem com nossa

proposta de pensar a qualidade dessa monitoria a

partir daquela questão sobre o que é significativo

para as crianças levarem consigo do museu. Nesse

sentido, a monitoria passou a ser realizada de forma

semi-estruturada, seja, após a conversa inicial as
Monitora conversa com crianças que observam
a vitrine de miniaturas. (Foto: Marcio Sérvulo -
Comunicação e Mídia - FEUSP. Acervo do MEB)

103 A idéia era experimentarmos uma prática que já era adotada nas visitas realizadas até então. Cf. relatórios
de visita, segundo semestre de 2002.
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crianças circulam livremente pelo espaço e a equipe do MEB, individualmente, conversa com

pequenos grupos que ficam ao redor das vitrines abordando a temática da vitrine que as crianças

estão olhando.

Com isso, nem todas as

crianças participam dessas

conversas e as que participam

talvez ouçam as propostas de uma

ou duas vitrines no máximo.

Contudo, acreditamos que dessa

forma a visita fica mais prazerosa

na medida em que o interesse da

criança é respeitado dentro das

possibilidades de visita que o MEB

pode oferecer. Antes tínhamos o

objetivo de contribuir mais substancialmente com as temáticas propostas em várias vitrines, mas

passamos a apostar na liberdade do olhar da criança e em seu interesse porque talvez, dessa

forma, o pouco que é conversado seja mais significativo para a experiência dessa criança no

MEB. Discutindo sobre essas questões, as bolsistas expressaram nos relatórios de visita, por

exemplo, que:

“O lado positivo dessa forma de monitorá-los [as crianças] foi que

puderam ter o prazer de desfrutar e descobrir o espaço de acordo com

seus interesses. (...) A mudança da exposição e da monitoria foram os

responsáveis pela mudança significativa e efetiva da maneira como as

crianças aproveitaram o acervo do MEB. A atenção, o interesse, as

informações trazidas pelas crianças, suas dúvidas... tudo foi aproveitado,

permitindo que as crianças entendessem o sentido da exposição e a

ligação dela com as suas vidas. Gostei de perceber que a mudança surtiu

efeitos tão positivos104 ”.

Monitora conversa com crianças que observam a vitrine com
temática da temporalidade.

104 Trechos extraídos de relatórios de visitas, feitos por bolsistas em setembro de 2003.
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Vale ressaltar ainda que nosso objetivo maior foi superar uma forma de monitoria mais

informativa em favor de uma monitoria instigadora, participativa, construtiva e, sobretudo, lúdica105 ,

baseada nas informações e saberes que as crianças trazem consigo. A idéia central é criar um clima

que estimule as crianças a formularem questionamentos e chegarem às próprias conclusões sobre

questões como o que está implícito socialmente no poder (ou não) de compra de um brinquedo

industrializado, na diferença entre um brinquedo artesanal e um brinquedo-produto-da-mídia e

algumas das implicações, pelo menos prazerosas, dessas diferenças, dentre outras.

Considerando a diversidade sócio-cultural que se apresenta nos diferentes perfis

escolares, não estabelecemos um padrão engessado de monitoria, mas linhas gerais fundamentadas

nas propostas que expus aqui com o propósito de promover a monitoria não como algo pronto,

mas como algo a ser construído no contato com cada grupo.

2.4.3. A atividade com brincadeiras tradicionais106

Finalizada a monitoria no espaço da exposição chega o momento da vivência do brincar.

Como já mencionamos anteriormente, essa atividade107  já fazia parte da visita monitorada ao

MEB, realizada no espaço externo da FEUSP ou, se estivesse chovendo, no hall em frente ao

auditório ou no espaço do Afresco108 , para brincarem com brinquedos tradicionais. Essa etapa

105 Francoio (2000) afirma que “a criação de um espaço lúdico pode promover uma situação significativa de
interação entre as crianças, e entre elas e os educadores. Trazer para esse espaço elementos da cultura, a
imagem de boa qualidade do objeto cultural obra de arte [representado no MEB pelo brinquedo e pelas
brincadeiras tradicionais], é apresentar para as crianças outras possibilidades de um mundo rico em valores
e história, que não é o da comercialização e consumo, mostrado com ênfase, hoje, nos grandes centros
urbanos e suas mídias”. FRANCOIO, Maria Angela S. Museu de arte e ação educativa: proposta de uma
metodologia lúdica. São Paulo, ECA, 2000. (Dissertação de Mestrado). p.39.
106 Vários autores discutem o uso dos termos jogo, brinquedo e brincadeira, suas diferenciações e especificidades. (Ver,
dentre outros, Bomtempo, 1986; Kishimoto, 1994 e 1996; Rosamilha, 1979). Em nossas atividades utilizamos jogos, termo
definido como uma ação estruturada por regras, tais como amarelinha, bolinha de gude etc.; brinquedos, definido como
objeto-suporte de determinada brincadeira, tais como bilboquê, corrupio, peteca etc.; brincadeiras de roda, também
denominada “brinquedo de roda” (cf. Fernandes, 2003) com cantigas e gestual inerente à sua dinâmica. Compreendendo
a brincadeira como a ação desempenhada ao “concretizar as regras do jogo, mergulhar na ação lúdica” (Kishimoto,
1996:21) e considerando o termo tradicional apropriado para designar o repertório cultural de brinquedos e brincadeiras
que contém elementos ligados às tradições folclóricas populares e coletivas e que se constituem como patrimônio
cultural das sociedades, vou adotar nesse estudo o termo brincadeiras tradicionais para denominar as atividades que
realizamos por se tratar de um termo que acredito contemplar satisfatoriamente o todo das atividades. Outro termo que
utilizarei será para designar essas atividades enquanto categoria, seja, enquanto atividade lúdica.
107 Segundo a educadora do Labrimp, Sra. Ruth, a atividade com brinquedos tradicionais começou a ser realizada no
primeiro semestre de 2001. Encontramos relatórios dessas visitas a partir do segundo semestre desse mesmo ano.
108 Alguns relatórios de visita mencionam a impossibilidade do uso desses espaços: “Na parte da recreação,
tivemos que usar uma sala de aula, pois estava chovendo forte e não podíamos ficar no saguão, devido ao
uso do anfiteatro”. Cf. dados do segundo semestre de 2002 e primeiro semestre de 2003.
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da visita tinha caráter de um

momento de “recreação” e o papel

das monitoras do MEB era contar

“um pouco das curiosidades109 ”

dos brinquedos e gerenciar o uso

dos brinquedos, ensinando as

crianças a brincarem com esses

brinquedos e, ao mesmo tempo,

brincando com elas:

“Passada a atividade monitorada, nos dirigimos ao espaço externo do
prédio para realizar a recreação. (...) Sentamos em círculo e cada brinquedo
foi apresentado às crianças, contando uma curiosidade sobre ele ou sua
parte histórica (pião, cinco-marias, corda, bolinha de gude, pé-de-lata e
peteca). A maior parte do tempo, quase uma hora, foi gasta na recreação.
(...) Várias vezes fui chamada pelas crianças para colocar ordem em quem
usaria determinado brinquedo depois de quem. (...) Vi a Luciana brincando
com um grupo de meninas do maternal e jardim com as cinco-marias. (...)
Quase não foi preciso interferir nas brincadeiras, as próprias crianças
resolviam seus conflitos em relação ao uso coletivo dos brinquedos (...)
Por serem maiores, eles dificilmente requisitaram minha ajuda110 ”.

Quando iniciamos o processo, explicitado anteriormente, de discussão das atividades

no MEB, também era nossa preocupação promover mudanças no chamado “resgate111 ” de

brincadeiras tradicionais, de forma a contemplar melhor as dificuldades no trabalho com os

grupos e sistematizar o que acreditávamos ser um momento rico de experiências para o campo

da formação tanto das crianças quanto de todas nós, adultas-educadoras-monitoras112 . Mesmo

109 Cf. Orientação para a visita, datada de 2001: “Começar com a apresentação do museu (ênfase nos brinquedos).
Recreação: fazer uma roda e contar um pouco das curiosidades de cada brincadeira e explicar como se joga
cada uma delas. Fazer uma roda para trabalhar com cantigas e brincadeiras ritmadas. Distribuir os materiais de
modo a formar um circuito, para que todas as crianças brinquem com todos os brinquedos”.
110 Trechos extraídos de relatórios de visita, feitos por bolsistas no segundo semestre de 2001, primeiro e
segundo semestre de 2002.
111 O termo resgate era utilizado porque a idéia inicial da atividade era contribuir para resgatar jogos e
brincadeiras tradicionais com os grupos que visitavam o museu. (cf. Relatórios de bolsistas, novembro de
2001.) Conforme essa atividade foi sendo imbuída de outros significados para a equipe do museu, o que
vamos detalhar ao longo do trabalho,  passamos a designá-la atividade com brincadeiras tradicionais.
112 Aqui é preciso ressaltar que estou falando também das educadoras que vem acompanhar as crianças nas
visitas. O termo monitora será utilizado para designar a condição assumida por qualquer integrante da equipe
do MEB, seja educadora, bolsista ou estagiária.

Monitora conversa com crianças e educadoras sobre brinquedos
tradicionais em espaço de sala de aula
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sem ainda um contato sólido com suporte teórico que nos orientasse sobre a importância do

brincar e suas relações com a formação, baseada em nossas observações e experiências com os

grupos de crianças e suas educadoras, nossa percepção indicava que era preciso articular o

como a atividade se desenvolvia  com as possibilidades do brincar como atividade formativa.

Desde que começamos o processo de discussão e reflexão sobre essa atividade,

tivemos contato com grupos de crianças com perfis os mais variados, de diferentes níveis sócio-

econômico e cultural, com crianças bastante integradas, com crianças completamente isoladas

entre si, com crianças que apenas brigavam e disputavam brinquedos sem se aterem a uma

brincadeira, com crianças que se negavam a acolher propostas de brincadeiras, com pouca

coordenação motora para fazer uma roda, para pular corda etc. Em um de seus estudos sobre

o brincar, Friedmann (1996) defende que:

“Os jogos tradicionais infantis têm qualidades que podem satisfazer de

bom grado às necessidades de desenvolvimento das crianças

contemporâneas. Seu grande valor está em apresentarem ricas
possibilidades para o estímulo de várias atividades nas crianças: físicas,

motoras, sensoriais, sociais, afetivas, intelectuais, lingüísticas etc.,

tratando de deficiências motoras (jogos com atividade motora); ou da
excessiva intelectualização da maior parte das atividades típicas da escola

(jogos que envolvem o corpo e os sentidos); ou ajudando a superar o

isolamento das nossas crianças de hoje (jogos em grupo)”. (p.50)

Observando as dificuldades

trazidas pelas crianças e as

potencialidades do brincar que

poderiam ser mobilizadas em nossas

atividades, passamos a compreender

as atividades com brincadeiras

tradicionais desenvolvidas no MEB

não apenas como um momento de

recreação, mas como uma forma de

vivenciar seu “caráter de prazer e
Crianças de escola de educação infantil da rede municipal brincam
de elástico. (Foto: Renato Tassinari - Comunicação e Mídia - FEUSP.

Acervo do MEB)
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ludicidade” unidos à sua “importância no desenvolvimento integral113  das crianças”. (Friedmann,

1996:56).

Um aspecto que chamou nossa atenção desde o início foi a aproximação que a

atividade proporcionava entre as crianças e a equipe do MEB. Considerando que o trabalho é

realizado com crianças que nos encontram pela primeira vez na visita e que, portanto, não

tínhamos vínculo algum até chegarem ao museu, achávamos interessante que após a atividade

com brincadeiras tradicionais as crianças se mostrassem amorosas, tornando-se receptivas às

propostas114  feitas pelas monitoras do MEB.

Nesse sentido, a dimensão afetiva proporcionada na atividade era visivelmente

facilitada pelo caráter lúdico que mediava a nossa interação com as crianças. Souza (2001:27)

defende a importância da atividade lúdica “como uma atividade de contato social, um recurso

que a criança utiliza na construção de sua humanidade, assimilando, através da interação social

com outros seres humanos, criações materiais e espirituais”. Em seu trabalho ele destaca a

dinâmica proporcionada aos integrantes dessas atividades como responsável por promover um

“clima de agradável afetividade” além da “solidificação crescente das relações interpessoais

estabelecidas”, marcadas por sentimentos como “a amizade, o carinho, o respeito e a admiração

mútua, valores humanos evidenciados principalmente na convivência exigida pela atividade lúdica,

atividade ainda não dominada pelos interesses do capitalismo”. (p.37).

De fato, talvez pelo caráter desinteressado, do ponto de vista material, e prazeroso

das relações que estabelecemos em nossas atividades, a dimensão afetiva foi um elemento

significativo que, a cada visita, marcava nossa percepção sobre a importância do lúdico nas

113 Para Souza (2001) “é fundamental que o educador considere toda a riqueza da cultura lúdica infantil, todo o
repertório corporal que a criança possui quando chega à escola, pois, no brincar, no jogar, observamos elementos
de exploração de criatividade, de expressão e prazer. A criança que brinca fantasia, sonha, aceita desafios e
vislumbra possibilidades de desenvolvimento. É também através do lúdico que a criança consegue relacionar-
se com seu próprio corpo, com o outro e com o mundo onde o imaginário se transforma em real, provocando nela
uma sensação de poder e domínio sobre a realidade. Resgatar os jogos tradicionais infantis no processo
educativo significa aproximar a escola da realidade da criança, proporcionando-lhe um ambiente mais atrativo,
estimulante e significativo; significa possibilitar o seu desenvolvimento integral”. p.67. (grifo meu).
114 Destaco uma visita de um grupo de adolescentes entre 12 e 14 anos que apresentaram inicialmente uma
atitude de afirmação da identidade como “não somos mais crianças” e que no final da atividade aceitaram
nossa proposta de brincar brincadeiras com cantigas de roda.
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relações sócio-afetivas, que podem interferir positivamente em outras dimensões relacionais

entre adultos e crianças, tais como a dimensão ensino-aprendizagem115 , a partir do

desenvolvimento de relações baseadas na confiança, na maneira de se dirigir à criança, no contato

pelo toque116 , pelo abraço etc., contribuindo para elevar a auto-estima117  da criança:

“(...) havia uma garotinha que sempre queria monopolizar os brinquedos;

então ela começou a pegar todos os saquinhos [do brinquedo cinco
marias] e dizer ‘agora estou com tudo’, então eu disse ‘ah, mas então

quem tem tudo tem de levar coceguinhas’ e comecei a fazer cócegas

nela. Percebi a importância desse contato com as crianças porque ao
fazer pequenas cócegas também abraçava-a e como estávamos todos

sentados houve uma aproximação e todas as crianças começaram a dizer

‘olha, eu é que agora peguei tudo’ e todas queriam esse contato de
abraço e cócegas.” (...) Para mim o mais importante foi verificar como é

importante para uma criança uma brincadeira que se adapte ao que ela

está propondo e também a questão da afetividade, porque percebi o
quanto as crianças gostaram desse contato mais próximo118 ”.

A questão é que percebemos que a valorização da relação interpessoal era um

critério fundamental para obtermos maior cooperação e participação nas atividades propostas.

A atitude de respeitar a criança como ser integral, em um estágio próprio e peculiar do

desenvolvimento humano, que pensa, sente e vê o mundo de forma muito própria foi traduzida

115 Segundo Santos e Cruz (1997) “Educar é preparar para a vida [e] nesta abordagem do processo educativo a
afetividade ganha destaque, pois acreditamos que a interação afetiva ajuda mais a compreender e modificar as
pessoas do que um raciocínio brilhante, repassado mecanicamente. Esta idéia ganha adeptos ao enfocar as
atividades lúdicas no processo de desenvolvimento humano”. SANTOS, Santa Marli P. dos; CRUZ, Dulce R. M.
da. “O lúdico na formação do educador”. In: O lúdico na formação do educador. Petrópolis, Vozes, 1997. p.12.
116 “Talvez pela particularidade da clientela [alunos carentes de um programa sócio-educativo] a brincadeira
de ‘boneca de mola’ proporcionou muito prazer, ser tocado, apanhado pelo outro permitiu que víssemos
muitos sorrisos abrilhantando o ambiente”. Trecho extraído de relato de visita feito por estagiária do curso de
Pedagogia da FEUSP, segundo semestre de 2003.
117 Ainda que vivendo numa sociedade individualista e materialista defendo o contato e o carinho como
elementos fundamentais nas relações interpessoais. Mesmo sendo as relações entre professores e alunos
diferentes das relações entre pais e filhos, acredito que essa dimensão afetiva contribui para a formação de
valores positivos para a auto-estima e o desenvolvimento da personalidade da criança. Eu sempre defendo
que a criança feliz é aquela que tem certeza de que é amada, de que é o centro do mundo, no sentido de ser
prioridade na vida dos pais. Contudo, acho que como educadores também podemos dosar a afetividade de
forma a contribuir para uma relação humana mais qualitativa. Como educadora-mãe, inventei várias brincadeiras
para estreitar o contato físico com meus filhos, como por exemplo, a brincadeira do “grude”, na qual fico
beijando as bochechas deles muitas vezes e depois digo que “estou grudada” de forma a ficar “tentando” me
soltar, provocando risos e alegria num contato prolongado e gostoso. Uma outra que eles adoram é a
brincadeira de “agarrar”, que nada mais é do que ficar brincando de pega-pega, só que rolando com eles na
cama, “agarrando-os”, abraçando-os e apertando-os. É muito prazeroso ouvi-los pedirem “mãe, agarra a
gente?”
118 Trecho extraído de relato de visita, primeiro semestre de 2003.
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nas nossas ações que articulavam a inter-relação infância e lúdico com nossas próprias aspirações

de compreender o potencial do brincar para a formação das crianças e para a nossa própria:

“A infância é um tempo em si, uma fase de construção da humanidade da
criança, a qual se desenvolve sobretudo pelas suas experiências lúdicas.
A criança é um ser em fase de construção, e seu recurso mais utilizado
durante a sua infância é o jogo. Temos de respeitar esta fase como sendo
um tempo em si, o seu tempo vivido. Temos de respeitar o seu presente.
Ao brincar, o tempo torna-se, para ela, um tempo vivido (Kairós). No seu
agir lúdico, o tempo é incontável, gozozo (sic), prazeroso, e o espaço é
infinito”. (Souza, 2001:224).

Nesse contexto, consideramos que respeitar a criança na sua dimensão de ludicidade

significava, nas nossas atividades com brincadeiras tradicionais, participar da atividade não apenas

com o intuito de orientar, ajudar ou mediar conflitos entre as crianças, mas significava especialmente

participar com a criança, como parceiro, como igual, como sujeito brincante envolvido nas

brincadeiras119 .

A equipe então iniciou uma

experimentação de diferentes

brincadeiras com as crianças a partir

de pesquisas de novas brincadeiras,

da introdução de brincadeiras com

cantigas de roda, buscando

contemplar melhor as dificuldades no

recebimento120  das escolas, tais como

a grande quantidade de crianças na

maior parte dos grupos, a quantidade

insuficiente de brinquedos tradicionais para o número de crianças, o desconhecimento de

brincadeiras tradicionais e o pouco contato com o brincar livre por alunos e professores etc. A

Monitoras e crianças brincam da brincadeira “O reino dos sacis”
(Foto: Marcio Sérvulo - Comunicação e Mídia - FEUSP. Acervo do MEB)

119 “Quem sabe assim, deixaremos de ter uma função quase exclusiva de auxiliar as crianças quando não
conseguem brincar. Surge uma possibilidade de sermos realmente parceiros de brincadeiras das crianças”.
Trecho extraído de relato de discussão sobre visita feito por bolsista, setembro de 2003.
120 Em experiência relatada em seu trabalho, Francoio (2000) destaca “a necessidade de o educador estar
atento às características do grupo, conduzindo a visita em sintonia com ele, para propor jogos e dinâmicas
apropriadas e gerar experiências significativas”. Op. cit. p.85.
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pesquisa e a experimentação das

brincadeiras tradicionais aliadas à

idéia de que o brincar deve ser

vivenciado e que, nesse sentido, é

preciso participar das atividades

brincando em pé de igualdade com

as crianças – no sentido de se

colocar como sujeito participante

da brincadeira – fez toda a

diferença nos rumos que essa

atividade tomou enquanto atividade formativa. Nos registros das bolsistas é possível observar

a importância de contemplar essa dimensão vivenciada da atividade, tanto para as monitoras

quanto para as crianças:

“Percebi que é muito diferente quando se brinca com as crianças de
quando se brinca entre adultos, quando a brincadeira é feita com as
crianças ela se desenrola de maneira mais emocionante e divertida. É
interessante observar as reações das crianças às diferentes situações
que as brincadeiras propõem. A partir disso vemos o quanto é importante
que o educador participe das brincadeiras com seus educandos e, além
disso, o quanto é fundamental que a brincadeira com crianças participe
da formação de um educador”.
“O melhor momento que escolhi para relatar foi aquele em que me esqueço
completamente que estava no papel de monitora e passei a me sentir
uma das crianças durante a brincadeira ‘cada macaco no seu galho’.
Acho que as crianças percebem isso e tudo se torna ainda mais motivador,
cooperativo e digno de ser guardado na memória”.
“É incrível o resultado de ver crianças se juntarem com os adultos que
nem conhecem, criando laços quando tratados com afetividade
simplesmente pelo prazer do brincar”.
“As crianças se juntaram com os adultos e brincaram de igual para igual
(...) no começo as crianças ficaram tímidas mas a partir do momento que
você começa a envolvê-las, chamá-las pelo nome, tratá-las com mais
igualdade elas começam a se soltar e a brincar121 ”.

Se, por um lado, esse processo permitiu um envolvimento mais ativo da equipe do

MEB nas atividades, a partir do aprofundamento tanto no aspecto conceitual do brincar e suas

 121 Trechos extraídos de relatos de visita feito por bolsistas, estagiárias do curso de Pedagogia da FEUSP e
estagiárias do CEFAM, segundo semestre de 2003 e primeiro semestre de 2004.

Monitoras e crianças brincam da brincadeira “Nunca Três” (Foto:
Marcio Sérvulo - Comunicação e Midia - FEUSP. Acervo do MEB)
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relações com a formação humana e pedagógica quanto na reflexão sobre a importância da

dimensão vivida do brincante, por outro despertou interesses e preocupações voltadas à formação

dos educadores, que revelavam em nossas visitas condutas122  que se distanciavam das

concepções desenvolvidas até aqui.

Acredito que o “sintoma” professores que não participavam da atividade, com

atitudes de distanciamento, hierarquização e autoridade sobre seus alunos é uma

categorização que concentra todas as questões que podem ser apreendidas e que, junto com a

equipe do MEB, pude observar na ação dos professores nas visitas monitoradas com as crianças.

Algumas condutas a equipe acreditava que poderiam ser evitadas com uma melhor sistematização

da visita, por exemplo, oferecendo material de apoio aos professores, recebendo os professores

antes de sua vinda com as crianças para orientação quanto à exposição, quanto às propostas

das atividades no museu123  etc. A hipótese era de que uma melhor estruturação da visita,

estreitando os laços entre a proposta do museu e os interesses da escola, poderia contribuir

para um maior preparo e envolvimento do professor na atividade com seus alunos.

Contudo, muitas ações denotavam a necessidade excessiva de controle das crianças

pelas professoras e, por conseguinte, uma prática voltada, pelo menos no espaço do museu, a

“disciplinar” o comportamento das crianças, a nosso ver de forma exagerada. Os exemplos

122 Considerando a importância da valorização do lúdico como dimensão fundamental para a formação de
professores enquanto proposta desta pesquisa, questão que vou desenvolver no capítulo 3, o anexo E
contém todos os trechos que encontrei nos relatos de visitas, que tratam da conduta dos professores que
acompanharam crianças nas visitas ao MEB no período entre o segundo semestre de 2001 e o segundo
semestre de 2004. O objetivo de transcrever a totalidade de situações que encontrei registradas não é marcar
a quantidade (e a recorrência) dessas situações, mas subsidiar a discussão que vou detalhar em seguida, e
que trata da necessidade de implementar a dimensão lúdica na formação de professores. Os registros tratam
de dois momentos da visita, dentro do espaço do museu e durante a atividade com brincadeiras tradicionais.
Os trechos estão organizados por data e em ordem crescente. Tive o cuidado de não selecionar trechos de
mais de um registro de visita de uma mesma instituição.
123 Essas ações, dentre outras, começaram a ser implementadas no museu no primeiro semestre de 2005 no
sentido de envolver os educadores responsáveis pela visita juntamente com a escola e de garantir subsídios
para o MEB oferecer um melhor planejamento, estruturação e avaliação das atividades propostas. Os resultados,
que já começaram a ser perceptíveis, são muito positivos e animadores e apontam para nossas hipóteses
levantadas no período relatado acima, seja, de que a realização de um trabalho com o professor anteriormente
à visita contribui para um maior envolvimento e participação do professor. Vale ressaltar contudo que, em
relação à questão da participação ativa do professor como brincante, juntamente com seus alunos, na atividade
com brincadeiras tradicionais, a situação não depende apenas desse trabalho anterior à visita, trata-se de uma
dimensão mais ampla da formação, como veremos adiante, e, nesse sentido, nessa etapa da visita a conduta
do professor não tem uma mudança significativa no que tange à dimensão da postura lúdica, quando comparada
com o período de observação e trabalho relatado no texto.



75

mais típicos consistem em chamar a atenção das crianças por “contravenções” as mais

insignificantes aliados à tentativa de controlar o corpo e o movimento das crianças. Dessa forma,

se a criança escapasse minimamente124  à expectativa de padrão comportamental “disciplinado”

para dado momento, lá estava a professora preocupada em rapidamente trazê-la de volta a esse

padrão. Outro exemplo é um tratamento interpessoal hierarquizado, colocando a criança num

patamar125  inferior ao do adulto ao invés de estabelecer apenas patamares diferenciados na

relação, coerentes com o que é próprio do ser adulto e professor e do ser criança e aluno.

Nesse sentido, o conteúdo dos trechos transcritos dos registros de visitas permitem

apreender algumas dessas questões, que começamos a problematizar nas nossas discussões e

reflexões realizadas naquele momento, com o intuito inicial de compreender o porquê da maioria

dos professores não se envolverem nas atividades que desenvolvíamos no museu e de avançar

na nossa proposta qualitativa para o recebimento dos grupos incluindo os professores nesse

processo:

“Creio que, no sentido de divulgar e vivenciar brincadeiras com o grupo,
a visita teve um resultado bem positivo que nos conduzira pouco a

124 Vou citar como exemplo a questão de não tocar nas vitrines. Quando as crianças vão entrar no museu
pedimos a elas que não corram no espaço porque as vitrines são de vidro e eles podem se machucar. Sabemos
que é mais adequado não tocar em vitrines, mas o tamanho dos brinquedos e o espaço físico do museu não
permitem um delimitador que mantenha o visitante a uma certa distância da vitrine. Portanto, quando se
aproximam das vitrines as crianças ficam encantadas com os brinquedos e apontam e movimentam-se
empolgadas, acabando por tocar nos vidros das vitrines. As professoras costumam chamar a atenção das
crianças todas as vezes que isso ocorre, muitas vezes interrompendo ou atrapalhando a monitoria. Da mesma
forma ocorre a formação de “fila indiana” em momentos que as crianças poderiam ficar mais soltas, como por
exemplo quando elas já estão no corredor que dá acesso ao museu ou mesmo na frente do museu, ou para ir
ao banheiro. Para cada deslocamento é feita uma fila. O interessante é que quando saímos do espaço para ir
ao espaço da atividade com brincadeiras tradicionais as crianças estão sob nossa responsabilidade se
pensarmos que estávamos na “condição da professora” durante a monitoria. Então as crianças se deslocam
para esse espaço sem fazer fila, acompanhando as monitoras em grupos de afinidade, demonstrando que a
utilização da fila é uma ação que serve mais ao controle do que, como alegam muitos, de necessidade de
organização para contar as crianças. Até porque se o objetivo fosse apenas contar as crianças, após a
contagem elas poderiam ficar mais livres para se deslocarem de um espaço a outro.
125 Exemplo dessa conduta têm as professoras que, quando estão conversando entre adultos não páram para
ouvir a criança que chega perguntando algo, demorando a dar-lhe atenção; ou ainda, que interrompem uma
criança que está falando com uma conversa paralela (entre adultos) ou então falam para a criança deixar para
“contar depois” etc. Se pensarmos nas relações de diálogo entre os adultos, ignorar o outro dessa forma é
considerado desrespeito, contudo por que as professoras agem assim com as crianças? Não as consideram
dignas de respeito? Ou não consideram essas atitudes como desrespeito às crianças? São questões que
envolvem a concepção de criança, as relações interpessoais, a relação pedagógico-educativa, enfim, questões
inerentes às várias dimensões que a formação, inicial e contínua, de professores parece não estar conseguindo
dar conta de forma efetiva.
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pouco ao aprimoramento de nossas atividades. E isso deve-se muito às
discussões, ao planejamento e à experimentação de novas propostas de
atuação na atividade. Cabe agora desenvolver mais essa proposta de
organização do espaço e da equipe e estudar uma proposta de inclusão
dos educadores no processo de visitação ao espaço e nas atividades
desenvolvidas com o grupo como um todo: crianças, educadores e equipe
do MEB”. (Relato de discussão de visita feito por bolsista, abril de 2004)
“(...) é importante repensar sobre o lugar e a atuação dos educadores
durante a visita. (...) creio que mediante um preparo, uma conversa
anterior ou mesmo uma dinâmica com o grupo de educadores fortaleceria
as finalidades da visita, sua participação e mesmo o prazer de vivenciar
o momento com os alunos”. (Relato de discussão de visita feito por
estagiária, primeiro semestre de 2004). (grifos meus)

A partir das

experiências que estávamos

vivenciando e que apontavam

para a importância da interação

do adulto com a criança no

momento da brincadeira, seja,

do lúdico vivido,

experienciado, a equipe

começou a elaborar uma

proposta para o MEB –

ensaiando, ao mesmo tempo,

sua mobilização nas atividades – mediada pela “relevância do brincar, das brincadeiras e brinquedos

tanto para o processo educativo quanto para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e da sociabilidade

da criança, destacando sempre que a presença e a participação ativa dos professores é fundamental126 ”.

Passamos, então, a centrar nossa discussão na grande questão que nos inquietava:

por que os professores não brincam? Articulando essa questão ao nosso processo de

descoberta do brincante mediado pela dimensão vivenciada do lúdico começamos a pensar

sobre essa conduta do professor que não brinca e sua relação com a formação inicial e contínua

desse professor.

126 PEREIRA, Jany E. et alii. Brinquedo e Brincadeira Livre: história e resgate. Texto integral produzido a partir
de apresentação de pôster com o mesmo título, publicado nos Anais da Semana da Educação 2003. p. 8.

Brincadeira de roda com alunos do ensino fundamental da rede privada.
(Foto: Marcio Sérvulo - Comunicação e Mídia - FEUSP. Acervo do MEB)
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O trabalho de Santos e Cruz (1997) sobre a importância do lúdico na formação do

educador traz contribuições significativas que respondem aos nossos questionamentos e indicam

caminhos teórico-metodológicos no sentido de fundamentar a implementação do lúdico como

atividade formativa para uma proposta político-pedagógica do museu.

Afirma-se, nesse

contexto, a importância de viver

o brincar como possibilidade de

incorporação do lúdico à

prática docente, na medida em

que “quanto mais o adulto

vivenciar sua ludicidade, maior

será a chance de este

profissional trabalhar com a

criança de forma prazerosa”.

Para as autoras, essa

possibilidade é contemplada na

formação127  lúdica, que possibilita ao (futuro) educador “conhecer-se como pessoa, saber de

suas possibilidades e limitações, desbloquear suas resistências e ter uma visão clara sobre a

importância do jogo e do brinquedo para a vida da criança, do jovem e do adulto”. (p.14).

Ao concordar com as autoras que “a prática docente é reflexo da formação do

indivíduo” e que, por isso “quanto mais vivências lúdicas forem proporcionadas nos currículos

acadêmicos, mais preparado o educador estará para trabalhar com a criança” é que comecei a

pensar a possibilidade de desenvolver uma proposta formativa mediada pelo lúdico no seio das

atividades desenvolvidas no MEB. Essa ação, que é o objeto de estudo desta pesquisa, contempla

de um lado a dimensão lúdica na formação inicial e contínua do professor e de outro o potencial

formativo do MEB inerente à constituição do seu projeto político-pedagógico. É o que vou

discutir, explicitar, fundamentar e analisar nos capítulos que se seguem.

127 Para Santos e Cruz (1997) a formação lúdica está assentada “em pressupostos que valorizam a criatividade,
o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos futuros educadores
vivências lúdicas, experiências corporais, que se utilizam da ação, do pensamento e da linguagem, tendo no
jogo sua fonte dinamizadora”. SANTOS, Santa Marli P. dos; CRUZ, Dulce R. M. da. “O lúdico na formação
do educador”. In: O lúdico na formação do educador. Petrópolis, Vozes, 1997. pp.13-14.

Professores das redes pública e privada brincam da brincadeira “Eu
com as Quatro”. (Foto: Marcio Sérvulo - Comunicação e Mídia - FEUSP.
Acervo do MEB)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. 
É por isso que eu me considero um educador: 

acima de tudo porque eu sinto amor”. 
 

Paulo Freire 
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CAPÍTULO III 

A importância do lúdico na formação de professores  

em sua dimensão vivenciada  

 
 
 

“A nossa história de vida tem muito a 
ver com o que fazemos e não 
necessariamente com o que falamos”. 

Keneth Zeichner 

Caminhar pelo território da formação inicial e contínua sempre foi algo 

instigante e prazeroso na minha trajetória acadêmica e de pesquisa. No primeiro projeto1 

em que participei na área da Educação tive a oportunidade de entrevistar dois 

professores que haviam cursado licenciatura na FEUSP e estavam ministrando aulas na 

rede pública estadual de ensino. Depois, em outro projeto2, entrevistei 14 professores de 

diferentes disciplinas que ministravam aulas para os cursos de magistério (HEM e 

CEFAM). Ambos os projetos tratavam de questões referentes à formação inicial e 

contínua, à prática docente, à relação entre a formação e o contexto escolar, à dimensão 

ética e política da formação e do exercício da prática docente, dentre outras, marcando 

profundamente minha percepção teórica do campo da formação de professores. Outra 

questão importante foi o contato com as histórias dos professores entrevistados nos dois 

projetos mencionados, numa dimensão que me permitiu perceber a estreita relação entre 

a história de vida e a história profissional do professor. 

Nesse sentido, minha concepção sobre a formação de professores foi 

bastante influenciada pela perspectiva que defende a relação intrínseca entre as 

dinâmicas de formação, o desenvolvimento pessoal do professor e o projeto político 

pedagógico da escola tendo como eixo “o desenvolvimento profissional dos professores 

                                                 
1 Projeto intitulado “A Didática na Licenciatura - um estudo dos efeitos de um programa de curso na 
atividade de alunos egressos da Licenciatura”, desenvolvido no período entre fevereiro de 1997 e junho 
de 1998 e coordenado pela Profa. Dra. Selma Garrido Pimenta. 
2 Projeto intitulado “Qualificação do Ensino Público e Formação de Professores”, desenvolvido no 
período entre 1996 e 2000 e coordenado pela Profa. Dra. Selma Garrido Pimenta. 
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articulado à dupla perspectiva do professor individual e do coletivo docente”. (Nóvoa, 

1997:24). Além disso, defendo com o autor que: 

“(...) a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que 
facilite as dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação 
implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os 
percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma 
identidade, que é também uma identidade profissional”. Assim, não 
se pode pensar a formação como um processo de “acumulação (de 
cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência”. (p.25).  

Foi, portanto, com essa referência3 de formação inicial e contínua que 

assumi o cargo de educadora responsável pelo MEB em maio de 2003. 

Contudo, ao mesmo tempo em que carregava comigo essa referência de 

formação bastante calcada no desenvolvimento da prática docente no contexto escolar, 

as atividades no museu exigiam outros saberes, ligados à especificidade das atividades 

ali realizadas. A criação4 da função de educador de museu data de mais de 150 anos, 

iniciando no Brasil, a partir de 1950, no Rio de Janeiro, o trabalho de arte-educador nos 

museus. Baseando-se no trabalho5 de Fusari e Ferraz (1992), Francoio (2000:35) afirma 

que: 

“Duas décadas depois, no final dos anos 70 e início dos anos 80, 
define-se e legitima-se o papel do museu na educação, com o 
surgimento de uma nova tendência pedagógica, histórico-crítica, a 
qual concebe que a escola e a sociedade mantêm relações de 
reciprocidade, ou seja: os métodos de ensino partem da experiência 
do aluno, mas são confrontados com o saber socialmente acumulado. 
Esses métodos estimulam a atividade e a iniciativa dos alunos 
mediadas pelo professor, que valorizará a cultura acumulada 
historicamente. A consolidação dos conhecimentos completa-se com 
suportes teóricos e culturais, já produzidos e em produção, e 
propiciam uma nova compreensão da sociedade pelos professores e 
pelos alunos”. 

Surge assim, o contexto no qual “os museus são espaços privilegiados do 

processo educativo, pois abrigam elementos da cultura que serão suportes didáticos aos 

                                                 
3 Influenciada também pela construção de uma perspectiva a partir de minhas reflexões e vivências 
quando ministrei aulas para alunos de 5ª a 8ª séries da rede pública estadual. 
4 A função de educador foi criada em 1852 no Victoria and Albert Museum, na Inglaterra. (Barbosa apud 
Francoio, 2000:35). BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. 
São Paulo, Perspectiva, 1991. 
5 Cf. Fusari e Ferraz. Arte na educação escolar. São Paulo, Cortez, 1992. 
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conteúdos trabalhados pelo professor em sala de aula”. (Francoio, 2000:35-36). 

Refletindo sobre essa discussão acerca da relação museu-escola, pareceu pertinente 

pensar minha prática como educadora no MEB articulada ao referencial de formação 

voltada ao contexto escolar, no sentido de tentar aproximar o museu da escola. A meu 

ver, essa aproximação poderia acontecer com a repercussão de atividades estruturadas 

voltadas para a escola e, ao mesmo tempo, desenvolvendo no museu uma proposta de 

formação inspirada nos alicerces teórico-metodológicos fundamentados na organização 

da escola e na relação entre os sujeitos participantes6. Essa transposição para o MEB de 

relações formativas do contexto escolar teve o objetivo de promover o movimento 

circular escola-museu-escola, ou seja, o MEB estaria no centro de um processo de 

formação que teria no “olhar na escola” sua mola propulsora e na transformação do 

contexto escolar seus objetivos e possíveis resultados. 

Dessa forma, o exercício de minha prática como educadora no espaço/tempo 

do MEB foi levantando questionamentos, fazendo emergir necessidades, dúvidas, 

propostas, vontades. Quando já tínhamos caminhado no sentido de uma apropriação e 

sistematização das atividades, a pergunta que não queria calar era o porquê de os 

professores não brincarem, e qual seria a relação entre essa atitude dos professores e sua 

formação7. 

Sendo o MEB um espaço da Faculdade de Educação, local de referência por 

seus cursos – de pedagogia e das licenciaturas – de formação inicial de professores, 

pareceu-me pertinente pensar que o MEB poderia contribuir de forma mais substancial 

com a formação inicial de professores, já que o estágio dos alunos permite um contato 

                                                 
6 O que quero dizer é que pensei essa proposta de formação tendo como parâmetro sua organização no 
contexto escolar, tanto em relação a seus propósitos quanto na relação entre os sujeitos que protagonizam 
o processo. A concepção de formação na qual me apoiei está estruturada, na escola, na mediação pelo 
diretor, pelo coordenador pedagógico ou por ambos, e realizada com todos os envolvidos no trabalho na 
escola, desde a servente, a copeira etc., juntamente com os professores, com o objetivo de constituir um 
coletivo de formação. 
7 Como já disse antes, embora as atividades no MEB tenham se estruturado sob a perspectiva da 
formação, não considero que essas atividades, especificamente, repercutam de forma consistente na 
formação do professor de maneira a transformar sua percepção de lúdico ou sua prática pedagógica por 
constituir-se como uma formação pontual, num momento em que esse professor sai da escola e vai ao 
museu vivenciar essas atividades. Sem uma proposta imersa no cotidiano escolar, sem uma parceria direta 
com o projeto político pedagógico da escola, sem uma continuidade, um vínculo, um compromisso e a co-
responsabilidade entre a proposta do museu e o projeto da escola não acredito que as atividades que 
desenvolvemos no MEB, por mais estruturadas que estejam, por maior que seja nosso desejo de contribuir 
para transformações qualitativas na prática do professor, por seu caráter de formação pontual 
desvinculada do projeto da escola torna-se pouco eficiente no sentido de transformar, de fato, a prática 
docente e o contexto escolar. 
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mais prolongado com as atividades propostas, tornando possível aprofundar discussões 

e reflexões sobre a prática docente e a importância de valorizar o lúdico na formação 

inicial. 

Foi nesse contexto que passei a desenvolver uma proposta de formação 

buscando contemplar, por um lado, a dimensão lúdica na formação inicial do professor 

e, por outro, o potencial formativo do MEB como elemento constitutivo do seu projeto 

político-pedagógico. Para a concretização dessa ação pedagógica, fez-se necessária a 

articulação, discussão, reflexão e análise de algumas questões, a saber: 1) a concepção 

do brincar como prática social e sua influência nas práticas pedagógicas; 2) o 

comportamento do adulto, a prática docente e o contexto escolar, analisados sob a 

perspectiva da sociedade moderna capitalista e de seus valores fundamentados na 

organização do sistema de produção; 3) a valorização da dimensão vivenciada do lúdico 

na formação inicial e a atitude lúdica; 4) a formação reflexiva e a homologia dos 

processos como pressupostos para a construção de um coletivo de formação; 5) a 

contribuição do MEB para a formação de professores e a relação com uma proposta para 

seu projeto político-pedagógico. Dessa forma, o objetivo deste capítulo é aprofundar 

algumas questões que já foram mencionadas ao longo deste trabalho, no sentido de 

valorizar sua discussão e reflexão a partir do diálogo com alguns autores. 

 

3.1. Introdução à discussão: algumas reflexões pertinentes 

Uma das questões – já mencionada anteriormente – que me inquietou 

sobremaneira ao longo deste estudo dizia respeito ao exercício da autoridade pelo 

professor. Eu ficava incomodada com o que penso ser uma preocupação excessiva do 

professor com o comportamento da criança, com a vigilância de suas atitudes, com a 

limitação de suas ações e de seus movimentos, justificada, sob essa perspectiva, pela 

necessidade de um comportamento disciplinado, adequado àquele momento e àquele 

espaço que era o museu. 

Contudo, a meu ver, o ambiente do museu, repleto de brinquedos e de 

objetos que têm ligação direta com o universo da criança, traz em si uma proposta de 

familiaridade com a criança, inspirando uma postura mais flexível e um olhar mais 

sensível às necessidades de exploração, de expressão, de movimento e de emoção da 
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criança. Ora, se o adulto leva a criança a uma festa, é ineficaz desejar que a criança 

fique sentada e quieta, se a leva a um parque onde tem areia, não deveria querer impedi-

la de se sujar. Guardadas as devidas proporções, parecia-me incoerente levar crianças a 

um museu de brinquedos e esperar que elas não se movimentassem eufóricas, curiosas, 

deslocando-se de um lado a outro até satisfazer seu interesse em explorar com o olhar e 

os movimentos o espaço e suas possibilidades. 

Evidentemente existe uma expectativa de comportamento no espaço de um 

museu, e essa é uma justificativa plausível para a disciplina dos movimentos das 

crianças. Contudo, ainda assim me parecia excessiva a preocupação dos professores, a 

meu ver essa atitude de disciplinar o comportamento das crianças era algo mais 

profundo, que não estava relacionado somente às pequenas “contravenções” das 

crianças, era uma atitude muito mais podante, que castrava não apenas os movimentos, 

mas o próprio exercitar do ser criança, que é exercer o direito a ser irrequieto, curioso, 

questionador, alegre, matreiro. Sim, porque a criança que não tem o professor em seu 

calço é aquela que fica quieta o tempo todo ouvindo a monitoria sem questionar, não se 

mexe para olhar algo que lhe interessa e que não está sendo mostrado pelo monitor 

naquele momento, não troca de lugar, não aponta, não pergunta, não interrompe, não 

cochicha, não atrapalha, enfim, não é criança, é um adulto que “sabe direitinho” os 

padrões de comportamento perante o outro e não provoca rupturas com esses padrões. 

Diz um velho ditado, costurando autonomia e autoridade, que “a criança 

pode fazer o que quiser, ela só não pode reinar”. A meu ver, se a criança não está 

reinando no espaço do MEB ou durante as atividades no espaço aberto, correndo o risco 

de machucar-se, machucar alguém ou colocar o acervo em risco, não há porque ficar 

podando suas atitudes espontâneas. É a idéia de que é possível manter a situação sob 

controle sem a necessidade de controlar cada gesto da criança. 

Cheguei a me questionar se eu não estava exagerando, afinal, talvez aqueles 

professores apenas quisessem que as crianças se “comportassem bem” no espaço do 

museu. Contudo, como explicar as mesmas preocupações no espaço aberto onde se 

realizam as atividades com brincadeiras tradicionais? Como explicar as mesmas 

preocupações com o comportamento das crianças num espaço em que a liberdade 

deveria ser o propósito da ação da criança? Concomitante a isso, como explicar o não 

envolvimento desse professor nas brincadeiras com as crianças? Como explicar, nas 
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poucas vezes em que brincava, seu aparente estranhamento e desajuste com a situação? 

Além disso, as atividades com brincadeiras carecem de liberdade de 

expressão, de movimento e de autonomia das crianças. Para exercer esses substantivos  

com qualidade e plenitude mínimas, há que se ter emoção (alegria, espontaneidade, 

vibração), desorganização de objetos (exploração de tudo o que o ambiente oferece), 

desordem na disposição de corpos (exploração do espaço, movimento do corpo, 

integração com os parceiros de brincadeiras). 

Partindo dessas reflexões, busquei subsídios para tentar compreender 

melhor esse contexto no qual a atitude dos professores está muito pautada no controle e 

na disciplina dos alunos, distanciando-se da atitude lúdica que seria coerente com um 

discurso bastante presente na instituição escolar, que defende a valorização e a 

importância do brincar na formação da criança. 

 

3.2. Brincar não é coisa séria: refletindo sobre padrões socioculturais que opõem 

brincadeira e seriedade 

Por brincar estou compreendendo aqui o que Kishimoto (1996:21) 

denomina “o lúdico em ação”, a atividade mais ampla em que crianças e adultos se 

envolvem com brinquedos, brincadeiras, jogos. Alguns autores em quem me apoiei 

utilizam o termo jogo em suas obras, que vou manter aqui no sentido de preservar o 

termo na obra citada, porque considero que o jogo, da maneira como aparece nos 

trabalhos citados, corresponde ao brincar da maneira como estou tratando neste estudo. 

Nesse sentido, tentar encontrar a resposta para minha grande pergunta: por 

que os professores não brincam?, fez com que eu passasse a observar mais atentamente 

situações e comportamentos ao meu redor envolvendo professores e alunos, adultos e 

crianças, adultos e adultos, refletindo sobre as relações sociais que se estabelecem, 

sobre as expectativas que se têm acerca das atitudes das pessoas a partir do lugar social 

que ocupamos e da construção do imaginário sociocultural sobre o como devemos 

exercer nossos papéis, sobre o que podemos ou não fazer, socialmente, enquanto 

adultos, crianças, educadores. 
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Ao falar sobre brinquedos e brincadeiras é possível constatar uma certa 

separação entre o universo adulto e o universo infantil que, se não limita totalmente o 

brincar ao universo infantil, como coisa de criança, também não o legitima como algo 

muito apropriado ao universo do adulto. Ao mesmo tempo, apesar de todos os estudos 

em defesa de que “o brincar é uma coisa séria”, persiste na sociedade a idéia que opõe 

seriedade e brincadeira, ou seja, o brincar está ligado a algo que não inspira seriedade 

para os padrões sociais vigentes. Alguns significados encontrados dão pistas de que o 

brincar não tem o estatuto dessa seriedade socialmente legitimada8:  

 Sério. Adj. 1. Que merece atenção, cuidado, consideração; importante. 2. Que tem 
valor, mérito, importância. 3. Feito com cuidado, desvelo, diligência. 4. Positivo, real; 
verdadeiro, sincero. 5. Que denota gravidade, sobriedade; sóbrio, austero. (...) 7. Grave, 
sisudo, severo, circunspecto. 8. Que cuida de suas funções ou obrigações com 
pontualidade, método e correção. 9. Que age com honradez; honrado, honesto. 10. 
Que não transgride as regras da moral sexual. 11. Fam. Que não ri. 

 Seriedade. S.f. 1. Qualidade de sério. 2. Modo, ar, gestos ou porte próprios de 
pessoa séria; gravidade. 3. Inteireza de caráter; retidão. 
 

 Brincadeira. S. f. 1. Ato ou efeito de brincar; brinco. 2. Divertimento, sobretudo 
entre crianças; brinquedo, jogo. 3. Passatempo, entretetimento, entretenimento, 
divertimento. 4. Gracejo, pilhéria. 5. Caçoada, galhofa, zombaria. 6. Coisa que se faz 
irrefletidamente, ou por ostentação, e que custa mais do que se esperava. 7. 
Folguedo, festa, festança. 8. Bras. Diversão carnavalesca; folia (...) 9. Bras. Fam. Coisa 
de pouca importância. (...) 

 Brincar. V. int. 1. Divertir-se infantilmente; entreter-se em jogos de crianças. 2. 
Divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar. 3. Agitar-se alegremente; foliar, 
saltar, pular, dançar. 4. Dizer ou fazer algo por brincadeira; zombar, gracejar. 5. 
Divertir-se pelo carnaval (...) 6. Tremer, oscilar, agitar-se. T. i. 7. Gracejar, zombar, 
mexer: Se brincares com ele, te sairás mal. 8. Entreter-se, distrair-se, ocupar-se: O 
gatinho brincava com a bola de papel (...) (grifos meus). 

Embora as significações expostas acima estejam longe de explicar a 

complexidade em torno da aceitação das atividades lúdicas como dimensão legítima da 

formação humana, revelam que ao brincar não estão atribuídos significados que o 

qualifiquem de forma a aproximá-lo dos atributos do que é considerado sério. Isso 

talvez ocorra porque, por um lado, brincar realmente não é uma coisa séria se 

considerarmos esse parâmetro que determina que seriedade não tem a ver com 

flexibilidade, com alegria, com prazer, com espontaneidade, com algazarra, com 

desordem, com barulho, com extravasar de emoções, com pular, gritar, abraçar, 

envolver, emocionar-se. 

                                                 
8 Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1988. p.105, 595 e 596. 
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Por outro lado, considero que o parâmetro teórico-epistemológico que 

legitima a ludicidade como dimensão a ser considerada na formação do sujeito não tem 

conseguido provocar transformações efetivas no contexto em que prevalece a oposição 

entre brincadeira e coisa séria. Souza (2001:112) defende que essa concepção de 

brincar da sociedade está pautada na visão – para o adulto, na escola ou na sociedade – 

de que o jogo é apenas diversão. Para o autor, “essa visão limitada motiva o universo 

adulto a buscar teorias de associação do brincar infantil ao trabalho, ou, 

antagonicamente, como atividades inexpressivas, sem importância pedagógica”. Nessa 

perspectiva o brincar é considerado sério somente se utilizado enquanto “jogo 

educativo, de reforço do processo ensino-aprendizagem”. Quando não há evidências 

claras da utilidade do brincar torna-se mais difícil sua aceitação como uma atividade 

imbuída de seriedade. Nesse sentido, Kishimoto (1996:36) afirma que: 

“Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo 
adulto com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a 
dimensão educativa. Desde que mantidas as condições para a 
expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, 
o educador está potencializando as situações de aprendizagem”. 

Contudo, se a seriedade da atividade lúdica não é reconhecida no mundo 

adulto, o envolvimento e a disciplina com que as crianças obedecem regras e 

mergulham no brincar, interagindo entre si e com a brincadeira, fazem com que 

estudiosos como Jean Chateau (1987:20) comparem a atitude lúdica à atitude do sábio, 

à atitude reflexiva, por meio da qual a criança “afirma seu ser, proclama seu poder e sua 

autonomia”. (idem, p.30). 

Kishimoto (1996:17) explica que a imagem do jogo é construída em cada 

contexto social determinada pelos valores e pelo modo de vida vigentes, afirmando que 

“aspectos relacionados ao trabalho, à inutilidade ou à educação da criança emergem nas 

várias sociedades, em diferentes tempos históricos”. Nesse sentido, parece ainda 

predominar na nossa sociedade a perspectiva do brincar como “coisa não-séria”. Souza 

(2001:113) posiciona-se a esse respeito apoiando-se nos teóricos da psicanálise: 

“A respeito dessa dicotomia entre seriedade e não-seriedade, uma 
contribuição surge da psicanálise (Erikson, Freud, Winnicott), que 
entende que o oposto do jogo não é o que é sério, mas o que é real, 
enfatizando o jogo como o contexto próprio para possibilitar os 
impulsos agressivos, não aceitos na sociedade. O ato de jogar está 
além da simples satisfação de desejos, pois jogar é o fazer em si, um 
fazer que necessita de tempo e espaço próprios; um fazer que se 
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constitui de experiências culturais, que é universal e próprio da saúde, 
porque facilita o crescimento, conduz aos relacionamentos grupais, 
podendo ser uma forma de comunicação da criança com ela mesma e 
com os demais”. 

Contudo, se não podemos fugir ao contexto social que limita a seriedade a 

atividades organizadas dentro dos moldes da produtividade capitalista, considero que 

para operar uma transformação na visão do brincar é necessário ampliarmos nossa 

concepção de seriedade e, ao mesmo tempo, nossa concepção do brincar, num 

movimento que aproxima ambos por outra perspectiva, desvinculada da lógica social 

capitalista. 

 

3.3. Do adulto ao adulto brincante: uma reflexão sobre comportamento e prática 

social 

Mesmo considerando o exposto acima, de que essa visão do brincar, 

predominantemente compreendida como algo que não é sério, poderia influenciar no 

sentido de dificultar que os professores brinquem, essa constatação por si só seria 

insuficiente para explicar essa atitude dos professores. Contudo, era um ponto de partida 

que fazia sentido para mim e decidi tentar aprofundar esse sentido, ir um pouco mais 

longe na busca por respostas que satisfizessem adequadamente minhas inquietações. 

As pistas começaram a surgir de minha própria experiência no museu, no 

exercício da minha prática como educadora. Lembro que quando comecei a me 

preocupar com o fato de os professores não brincarem e já tínhamos avançado sobre 

essa discussão no museu, senti que tínhamos de entrelaçar a reflexão e a vivência. 

Propus às bolsistas e estagiárias que experienciássemos as brincadeiras para nos 

apropriarmos daquilo que estávamos discutindo sob a perspectiva teórica. Contudo, 

mesmo com a segurança de que o caminho era esse, que tínhamos de vivenciar as 

brincadeiras entre nós, adultas, experimentando9 as brincadeiras e as sensações antes de 

brincar com as crianças que visitavam o museu, não me sentia numa situação 

                                                 
9 No início eu queria que nós vivenciássemos as brincadeiras para aprendermos a brincar, para termos 
mais consciência das brincadeiras, das regras, das possibilidades, enfim, para adquirirmos mais segurança 
antes de brincarmos com as crianças que visitavam o museu. Depois, quando começamos a avançar nas 
nossas discussões e fui aprofundando minha pesquisa é que percebi a importância do lúdico vivenciado na 
perspectiva que analiso neste estudo. 
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confortável dentro da faculdade. Tinha a impressão de que a qualquer momento alguém 

ia chamar nossa atenção, como se estivéssemos fazendo algo inadequado10. Comecei 

então a refletir sobre esse meu sentimento em conjunto com as estagiárias e bolsistas, 

que também, no início, demonstraram sentir-se pouco à vontade para a vivência das 

brincadeiras nos espaços da Faculdade de Educação: 

“... no começo, a Jany que veio com essas idéias, você 
que tinha essas idéias ‘vamos brincar’ (risos). Aí eu 
ficava meio assim, putz meu, às vezes a gente estava em 
cinco, a gente..., vamos brincar no saguão da faculdade 
(risos), aí eu tinha uma coisa, eu estranhava, ficava meio 
receosa, como se ainda não fosse uma coisa muito 
certa11...” 

Com efeito, apesar de o museu constituir-se num espaço da Faculdade de 

Educação da USP, que forma professores nos cursos de Pedagogia e das licenciaturas, 

não é muito comum acontecerem atividades lúdicas entre adultos nos espaços abertos da 

faculdade, o que contribuía para o nosso desconforto no sentido de estarmos fazendo 

algo considerado não-sério e não-apropriado para os padrões de comportamento 

esperados de um adulto. De qualquer forma, ficou evidenciado que mesmo tendo 

conhecimento, no plano teórico, da importância e da legitimidade do lúdico como 

dimensão significativa para a formação, tínhamos dificuldade, enquanto adultas, de 

brincar. 

Assim, num primeiro momento, antes de encontrar respostas às primeiras 

perguntas que eu nem ainda tinha conseguido responder, mais perguntas vieram se 

somar: por que ser adulto significa não brincar? Por que ser sério no sentido de ser um 

adulto responsável significa não brincar? Por que a alegria e a seriedade não podem 

caminhar juntas na formação da personalidade? 

                                                 
10 De fato, aconteceram algumas situações interessantes no sentido de ilustrar a percepção social do 
brincar vigente. Destaco duas, a primeira quando chegaram à administração da FEUSP reclamações sobre 
o “barulho” que nossas atividades com brincadeiras provocavam, quando realizadas no espaço do 
Afresco, e a indicação de que esse “barulho” atrapalhava o andamento das aulas realizadas no mesmo 
bloco. Numa outra oportunidade, estava acontecendo um evento na faculdade e eu estava com um grupo 
do CEFAM na área externa realizando a atividade com brincadeiras, e alguém responsável pelo evento 
veio me pedir que eu suspendesse a atividade porque o “barulho” estava atrapalhando uma palestra 
realizada no auditório. 
11 É interessante resgatar o sentido mais comum nesse contexto, que significa uma coisa meio maluca. 
Contudo, é interessante também observar como a palavra tem também o significado de algo que está 
correto, portanto “uma coisa que não é muito certa” de alguma maneira é alguma coisa que é tida como 
errada. Trecho e nota extraídos do anexo D, p. 199. 
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Intelectualmente sabemos que seriedade – e sisudez – não é sinônimo de 

responsabilidade, da mesma maneira como alegria, irreverência e brincalhonice não são 

sinônimos de irresponsabilidade. Por que então parece tão sofrido ao adulto desencarnar 

esse ser travado que todos temos e deixar viver um ser mais lúdico? Nossas reflexões e 

discussões apontavam para uma separação entre o universo adulto e o universo infantil, 

limitando o brincar a uma atividade própria apenas da criança: 

“... não sei se você lembra um dia que a gente falou 
assim ‘espera aí, a gente está falando ‘brincar, brincar’, 
como se brincar fosse coisa de criança e que adulto não 
pode brincar, que brincar não é coisa de adulto’. E é 
bem essa visão mesmo. Pelo menos eu sinto na 
sociedade hoje em dia (...) eu senti também essa ruptura 
entre a fase infantil, a infância, e quando você começa a 
passar para a fase adulta, a partir da adolescência, você 
vê que na escola, até mesmo na escola não tem mais 
brincadeira (...) agora você não é mais criança, então 
você não brinca mais, tem que aprender a ter 
responsabilidade (...) eu começava a brincar e parava no 
meio porque eu sentia essa exigência da sociedade, não 
só da família, tal, dessa visão de que ‘não, agora não é 
para você ficar brincando, vai lavar louça, vai... que 
agora você não é mais criança...12’”. 

Rosa (1998:19) analisa essa questão sob a perspectiva psicanalítica, 

diferenciando a relação da criança e do adulto com o objeto. Para a autora, “a infância 

se define mesmo por determinado tipo de relacionamento com o mundo externo que não 

se pauta pelas leis da realidade, mas muito mais pelas leis do próprio desejo.  Tornar-se 

adulto significa e requer o desenvolvimento da capacidade de lidar com a frustração, de 

render-se às imposições do real, de aceitá-lo como um ‘lá fora’ que escapa ao controle 

mágico de nossa vontade. Trata-se daquilo que os pais e professores chamam de 

‘aprender’ e que, não raro, acarreta o abandono ou o ‘desaprender’ a ser criança. Por 

isso os adultos se tornam às vezes seres tão ‘sem graça’”. Contudo, a autora questiona 

se a aprendizagem do ser adulto precisa se pautar pelo abandono da relação lúdica com 

o mundo: 

“Uma questão que se coloca é se para tornar-se ‘adulto’ – o que aqui 
equivale a reconhecer e aceitar a existência do real como objetividade 
independente – é necessário ou implica desaprender a brincar”. (idem, 
p.20). 

                                                 
12 Anexo D, p. 184. 



 90 

É possível perceber, portanto, que ao adentrar à vida adulta o indivíduo é 

chamado a deixar para trás o que faz parte do universo infantil pela própria natureza 

que se estabelece em sua relação com o real, e o brincar, nesse contexto, fica atrelado à 

visão de alguém que ainda não cresceu e não amadureceu, que não se tornou sério no 

sentido que poderíamos chamar de “sentido adulto” do termo. 

O trabalho de Souza13 (2001) permite problematizar a discussão em torno do 

comportamento do adulto porque situa o homem na ordem social estabelecida pela 

modernidade, que culminou nas sociedades produtivas industriais e na dominação dos 

meios de produção pelo homem. A partir de um panorama do pensamento filosófico 

sobre a problemática entre o homem e seu mundo, oscilando entre os pólos corpo e 

alma, matéria e espírito, conhecimento sensível e conhecimento inteligível, vida terrena 

e ultra terrena, o autor evidencia os fundamentos que caracterizaram a “acentuada 

valorização do pensamento racional em detrimento do conhecimento intuitivo”. (p.42). 

Com o advento da sociedade moderna14, o mundo do trabalho torna-se 

prioridade na organização social e, nesse contexto, a sociedade inteira passa a ser 

organizada em função do sistema de produção e o homem deixa de ser compreendido 

em sua ligação com os aspectos qualitativos e sensíveis do mundo natural, passando a 

ser instrumentalizado para o mercado do trabalho a partir da dicotomia entre corpo e 

mente. Transformado o homem em mercadoria, iniciou-se o processo de dominação e 

apropriação de seu corpo, com o objetivo de moldar seu aspecto substancial para ser 

produtivo, dócil, eficiente, impondo-lhe uma relação de docilidade-utilidade. (Souza, 

2001:44-45). 

Baseando-se na obra15 de Michel Foucault [1926-1984], Souza (2001:45) 

demonstra como foram sendo sofisticados os mecanismos de dominação e controle do 

                                                 
13 SOUZA, Edison R. de. Do corpo produtivo ao corpo brincante: o jogo e suas inserções no 
desenvolvimento da criança. Florianópolis, UFSC, 2001. (Tese de Doutorado). 
14 Baseando-se no trabalho de Fialho e Cruz (1999), Souza (op.cit.,p.43) afirma que “o movimento 
filosófico e ideológico produzido pela Reforma e Contra-Reforma, a partir da destruição do sistema de 
produção e da cultura feudais, forjou um novo sistema social que veio consolidar a ideologia cristã, a qual 
vislumbrava a riqueza e a propriedade como signos da eleição divina, enquanto que a miséria e o 
desemprego eram signos de condenação. Nesse contexto, estabeleceram-se os ideais do liberalismo 
europeu, que forjaram o nascimento da sociedade moderna. A partir dessa nova ordem social emergente, 
tudo girava em torno das necessidades do sistema produtivo; o desenvolvimento social individual e 
coletivo dar-se-ia apenas através do trabalho”. 
15 Especialmente em História da Sexualidade 1: a vontade de saber (1980); Vigiar e Punir: o 
nascimento da prisão (1987); História da loucura – na idade clássica (1987); As palavras e as coisas: 
uma arqueologia das ciências humanas (1988). 



 91 

corpo, denominados “Disciplinas”, que, “entendidas como métodos, foram utilizadas a 

partir do século XVII, permitindo o controle minucioso das operações do corpo”. É 

nesse contexto, portanto, que o autor afirma que: 

“As sociedades industriais, com suas disciplinas bem aperfeiçoadas, 
alcançam seus objetivos com muita eficácia, especialmente ao atingir 
o corpo do homem, controlando todos os aspectos de seu 
comportamento, como seus gestos, atitudes, hábitos e discursos. 
(p.52). 

Em consonância com essa concepção de controle sobre o homem está a 

organização produtiva que define que “toda sociedade é uma unidade produtiva em que 

todos os setores sociais interagem entre si e se confirmam (...) inserindo-se em todos os 

acontecimentos sociais, organizando e planejando, de forma sistemática, além das 

relações produtivas, a família, a educação e a política e o sistema ético da humanidade”. 

(Fialho, 1998:18 apud Souza, 2001:41). 

Nesse contexto sócio-histórico de organização do trabalho que determina a 

exploração do corpo por meio de um processo de dominação e de docilização do 

homem; de uma concepção que, sob a ótica da sociedade produtiva e dos mecanismos 

das estruturas do poder da sociedade capitalista ocidental, entende que a passividade, a 

obediência e a docilidade devem formar o corpo adulto produtor; é nesse contexto, pois, 

que se molda a concepção do comportamento adulto, forjada pelos ideais da 

produtividade, da anulação da corporeidade no processo de formação e da valorização 

excessiva do desenvolvimento de aspectos cognitivos na aquisição do conhecimento. 

Ao mesmo tempo, são ignorados aspectos da vida humana e da história do 

indivíduo tais como seus sonhos, projetos, esperanças e anseios, em favor de uma idéia 

de felicidade que reside nas conquistas materiais e nos meios de produção. É a 

valorização do ter em detrimento da formação do ser, que evidencia os pilares sob os 

quais estão assentadas as dificuldades do exercício da ludicidade pelo adulto. Souza 

(2001:41) assinala que: 

“Por não ser regulável, por não apresentar objetividade e por ser 
impossível de mensuração, a racionalidade capitalista, produtiva, 
provocou uma inviabilização do ludismo. Ao desconsiderar essas 
atividades de prazer, de sonhos, opostamente, propôs o lazer, 
idealizado à sombra do ludismo, na perspectiva de reprodução do 
sentimento, da alegria, do prazer, da diversão durante os momentos 
de não-trabalho, uma atividade de tempo funcional para o consumo 
permanente de mercadorias”. 
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Nesta perspectiva que defende a produtividade, a racionalidade e a negação 

do corpo e do ser como dimensão da formação, e compreende que o prazer e a emoção 

são características que devem ser limitadas aos momentos de lazer – em oposição ao 

que se considera momento de trabalho – o brincar não tem espaço na sociedade, a 

priori, como atividade-séria e legítima no território da formação de professores, 

evidenciando-se por que sentimos constrangimento quando iniciamos nossas atividades 

de brincar entre adultos no museu. 

Alguns estudos explicam ainda porque é tão difícil a vivência do lúdico pelo 

adulto, a partir da compreensão da ludicidade articulada ao conceito de inteligência e 

aos estudos sobre o cérebro humano. Em Santos (2001:10) é possível apreender que o 

conceito de inteligência foi entendido, durante muito tempo, sob a ótica da teoria do 

conhecimento racionalista16, idealizada pelo filósofo René Descartes [1596-1650], a 

partir da qual a razão passou a ser um instrumento de autodeterminação do ser humano, 

por meio do qual o homem seria capaz de encontrar respostas, alcançar a dignidade, a 

valorização na sociedade e a sua plenitude. Para a autora: 

“... a supervalorização da razão deu origem aos valores e crenças nas 
quais se assentam os paradigmas vigentes, portanto, responsáveis 
pelas ações e comportamentos dos adultos de hoje”. (p.10). 

Os estudos da neurociência, que começaram a intensificar-se a partir de 

meados do século XX, e que tratam da dinâmica cerebral, mapeando o cérebro em 

quatro quadrantes (superior e inferior direito e superior e inferior esquerdo) demonstram 

que no hemisfério esquerdo há predominância da razão e no direito da emoção 

(Gramigna, 1995 apud Santos, 2001:11). O estudo do mapeamento cerebral indicou que 

o brincar está localizado no quadrante superior do hemisfério direito do cérebro. 

Considerando-se o que as pesquisas apontam, que o percentual de utilização do cérebro 

é de no máximo 10%, a autora afirma que “analisando os paradigmas vigentes percebe-

se que a racionalidade ocupa grande parte deste percentual, ficando cada vez mais claro 

o quanto o ser humano não se utiliza da ludicidade como estratégia de 
                                                 
16 Conforme Souza (op.cit.,p.69), “no período medieval, a consciência limitava-se à aplicação pura e 
simples do conhecimento sobre determinada realidade, portanto o conhecimento fazia-se presente no 
sujeito para atuar. Com Descartes, ela começou a ser compreendida como um suporte entre os objetos e a 
sua representação mental, dependente de conhecimentos prévios. Na verdade, o indivíduo processa a 
informação do exterior, acrescentando-lhe suas experiências internas anteriores. Assim, essa separação 
entre o espírito e a matéria expressou-se distintamente em dois mundos: o mundo dos sujeitos e o mundo 
dos objetos. Tal dicotomia entre mente e matéria, entre espírito e corpo e entre sujeito e objeto 
transformou-nos em seres dominantes da natureza, distanciando-nos do mundo”. 
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desenvolvimento”, sendo possível “inferir por que o brincar passou por tanto tempo 

considerado como pejorativo, não tendo status na sociedade, e, portanto, sendo 

permitido em certos momentos e lugares, não merecendo a atenção do pensamento 

lógico racional”. (p.11). 

Por outro lado, a partir dos estudos do mapeamento cerebral desenvolveu-se 

o conceito das inteligências múltiplas, que demonstra qual parte do cérebro é ativada 

quando o ser humano está realizando uma determinada atividade e a maneira como isso 

interfere no seu processo de criação. Dessa forma, quando é potencializado o hemisfério 

esquerdo do cérebro no trabalho, ocorrendo o predomínio da razão, o indivíduo: 

“... demonstra ser mais financista, tem mais facilidade para trabalhos 
técnicos, para administrar, gerenciar, organizar e implementar. No 
processo criativo ele demonstra ser crítico, investigador e 
disciplinado e quando está aprendendo algo usa a lógica, racionaliza, 
organiza dados, estrutura as partes do todo, avalia, julga e pratica”. 
(Santos, 2001:12). 

Quando há a potencialização do hemisfério direito no trabalho, onde 

predomina o lado emocional, o indivíduo inova: 

“... integra, tem facilidade para estabelecer conceitos, interessa-se por 
novas tecnologias, compartilha e expressa-se. No processo criativo 
ele brinca, experimenta, intui, vê o todo, interage com as pessoas, 
aciona o cinestésico, o espiritual, o sensual e o tátil. Quando está 
aprendendo ele explora, vivencia, descobre, qualifica, elabora 
conceitos, aciona o emocional, sente, internaliza e compartilha”. 
(Santos, 2001:13). 

Com isso, evidenciou-se cientificamente que razão e emoção estão num 

mesmo patamar, distinguindo-se apenas a influência de cada uma dessas dimensões do 

ser humano no processo de criação e de aprendizagem. Portanto, não se trata de 

valorizar o lado racional ou o lado emocional, mas compreender que ambos são 

importantes e que devem ser mobilizados de forma equilibrada e inter-relacionada no 

sentido de se alcançar uma maior plenitude na formação. 

O que tem acontecido é que com a valorização excessiva da razão nos 

processos de constituição do ser humano são inibidas as características que contribuem 

para a ludicidade e, nesse contexto, o adulto que procura mobilizar o lúdico nas 

atividades de trabalho, como era o nosso caso, seguramente entra em confronto com um 

padrão de comportamento estabelecido e determinado pela perspectiva da racionalidade. 
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3.4. Ser professor: do exercício da autoridade ao exercício da ludicidade 

A partir do contexto exposto acima, é possível compreender melhor por que 

é tão difícil ao educador incorporar o espírito do brincar com seu aluno, por que lhe é 

tão caro despir simbolicamente o vestuário de ser adulto, educador, sério, responsável 

em favor do espírito livre, alegre, solto, serelepe e vivaz do ser criança. 

Ao mesmo tempo, é preciso compreender o papel da escola como instituição 

social inerente ao contexto da sociedade capitalista, forjada nos pilares da modernidade 

e organizada em função do sistema de produção. 

Cabe destacar que a passagem da era medieval para a era moderna, na 

sociedade ocidental, foi influenciada sobretudo pelas contribuições da Filosofia e da 

Física, que ocasionaram a transferência epistemológica do conhecimento da perspectiva 

teocêntrica para a antropocêntrica. Essa transformação paradigmática do mundo 

espiritual para o mundo físico, da fé para a razão, foi consolidada com a teoria da razão 

de Descartes e a descoberta das leis que regem o funcionamento do Universo por Isaac 

Newton [1642-1727], acentuando-se a dicotomia entre a matéria e o espírito e entre o 

corpo e a mente. Nessa perspectiva, “a razão surge como a única opção para explicar e 

resolver as questões da humanidade, concepção reforçada pelo Iluminismo, cujas 

premissas sustentavam que se algo não é racional não é real”. (Souza, 2001:68). 

Segundo essa concepção que entende o universo como uma grande máquina 

mecânica e postula o domínio da natureza pelo homem, a felicidade está no poder 

econômico do homem, na conquista do “ter”, mediante o crescimento econômico, 

tecnológico e material da sociedade. Esse modelo materialista em essência, através de 

suas idéias, pressupostos e valores implícitos tornou-se paradigma dominante e 

referencial subliminar do entendimento de mundo predominante até os dias de hoje na 

sociedade ocidental. Segundo Souza (2001:70), são esses pressupostos que organizam a 

constituição da sociedade moderna: 

“A partir desse paradigma cartesiano, a modernidade construiu-se 
com extrema fragmentação das especializações, coisificando a 
natureza, enfatizando o racionalismo, caracterizando-se pela fria 
objetividade, construindo-se através do desvinculamento dos valores 
humanos e do descaso aos sentimentos, primando pela abordagem 
mercantilista na exploração da natureza, enfatizando a ideologia do 
consumismo desenfreado, defendendo que riqueza material e 
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felicidade andam juntas e contribuindo para a supremacia de uma 
minoria e para a exclusão da maioria dos homens”. 

Para garantir a continuidade, a validade e a “verdade” do modelo vigente, a 

sociedade capitalista produtiva criou mecanismos de dominação e de perpetuação de 

seus valores, que se realimentam por meio de suas instituições sociais, dentre os quais a 

escola, que tem uma significativa parcela de contribuição nesse sistema. 

Assim, na perspectiva de inserir o indivíduo na ordem estabelecida, surge a 

necessidade de produzir um conhecimento pedagógico que permita a construção de 

sujeitos úteis, disciplinados e moralmente integrados com o objetivo de se formar uma 

sociedade harmônica. Pautada no compromisso com a produtividade e na utilidade do 

indivíduo em sua interação com o mundo e, nesse sentido, em conformidade com o 

mundo do trabalho, a educação formal está centrada fundamentalmente no 

desenvolvimento das habilidades cognitivas, na perspectiva de tornar a criança 

competente para o mundo produtivo. 

Concebido nos pilares da teoria da razão e da dominação do adulto pelos 

meios de produção, o poder disciplinar da escola fundamenta-se na dissociação do 

corpo com as emoções, limitando-se a valorizar os aspectos cognitivos em detrimento 

dos sócio-afetivos, instaurando o controle corporal da criança através de condutas 

comportamentais úteis ao sistema, instrumentando o corpo para ser útil, obediente, dócil 

e produtivo. A propósito dessa questão, Veiga-Neto (2003:105-106) destaca o texto do 

filósofo Imannuel Kant [1724-1804], escrito no final do século XVIII e traduzido no 

Brasil sob o título Sobre a pedagogia, e “que se tornou fundamental na e para a 

Modernidade”. O autor assinala o destaque, dado por Kant, à questão da disciplina: 

“Nesse texto, o filósofo diz, já de saída, que a escola serve, em 
primeiro lugar, para que ensinemos as crianças a ocupar melhor seu 
tempo e seu espaço. E esse ‘ocupar melhor’ significa ‘de forma 
ordeira, disciplinada’ e ‘de uma forma comum ou padronizada entre 
todas as crianças’; e que isso deve ser feito por todos, 
simultaneamente”.  

 É nesse contexto que se produz a dicotomia entre o trabalho e a ludicidade, 

entre o produzir e o brincar. Souza (2001:55) acrescenta que “esse incessante processo 

de controle e disciplinamento do corpo infantil pela instituição educativa está 

intimamente associado aos mecanismos das estruturas do poder da sociedade capitalista 
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ocidental. Ao supervalorizar o desenvolvimento cognitivo em detrimento de 

experiências sensoriais, a escola, além de disciplinar, busca também anular, no corpo, 

outras possibilidades humanas”. 

Contribuindo para essa lógica capitalista do corpo produtivo, de maneira 

geral, a escola contemporânea não tem ousado ir além desses objetivos historicamente 

consagrados, valorizando sobretudo a formação intelectual do aluno e utilizando, para 

isso, a dominação do corpo no processo de ensino-aprendizagem, na medida em que a 

passividade, a obediência e a docilidade facilitam, sob essa ótica, a aquisição de 

conhecimento. 

Para o autor, “esse processo de controle das aspirações corporais do 

desenvolvimento infantil se dá na distribuição espacial do aluno na sala de aula, na 

organização temporal de suas tarefas e na postura corporal de submissão, reprimindo 

seus sentimentos”. (p.59). O autor destaca ainda o objetivo dessas estratégias 

disciplinares de dominação e docilização do corpo no sentido de que o pensamento 

possa seguir em direção ao esperado. (p.85). Nesse contexto, Veiga-Neto (2003:116) 

afirma que: 

“... é sempre bom lembrar que disciplina é uma palavra que deriva da 
forma latina disciplina e esta, de discipulina, formada por discere + 
pueris (dizer às crianças); mesmo muitas línguas não-latinas 
conservam tal derivação. Simplificando, a idéia básica nisso tudo é 
que de tanto dizermos às crianças o que é certo e o que é errado, de 
tanto exigirmos delas um lugar e um tempo certo para cada coisa e 
para cada ação que praticam, de tanto ensinarmos a posição tida como 
correta para seus corpos e para cada conhecimento que lhes 
ensinamos, elas enfim serão capazes de, por si mesmas, se 
disciplinarem e disciplinarem o entendimento que têm do mundo em 
que estão. Então, sabendo o que é certo e o que é errado, elas serão 
capazes de se conscientizar de suas próprias ações e de seu próprio 
lugar no mundo. Espera-se, então, que depois de adultos sejamos 
capazes de julgar nossas próprias ações, de modo que cada um se 
autogoverna, isto é, passa a ser juiz de si mesmo”. 

É possível perceber, portanto, que os mecanismos que submetem o corpo 

adulto ao processo de dominação e controle de seu comportamento, pela lógica da 

racionalidade e em função do sistema produtivo, têm reflexos na organização escolar e 

na maneira como são determinados seus conteúdos, priorizando o desenvolvimento dos 

aspectos puramente cognitivos da criança em detrimento de uma educação para o 

prazer, para a alegria, para a criatividade, para os sonhos, enfim, uma educação que 
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valorize e contemple a dimensão da ludicidade. A meu ver, como afirma Rosa 

(1998:56), é preciso compreender “a escola como espaço de trânsito entre a tradição e a 

criação, (...) um lugar onde potencialmente é possível viver experiências muito 

interessantes. No entanto, isto vai depender da qualidade da relação professor-aluno, 

isto é, se ambos forem capazes de construir um espaço de encontro onde o aprender e o 

ensinar aconteçam de modo significativo. Dito de um outro modo, vai depender, em 

grande parte, da capacidade que ambos tiverem de ‘brincar’”. 

Ao analisar sob essa perspectiva a atitude dos professores que visitavam o 

MEB, sua preocupação excessiva com o comportamento das crianças, sua necessidade 

de vigiar e controlar os movimentos de seus alunos dentro do espaço do museu e mesmo 

nas atividades com brincadeiras, foi como fechar um ciclo que me permitiu 

compreender melhor a influência desse modelo de sociedade na formação dos 

indivíduos que a ela pertencem. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o adulto tem seu comportamento 

controlado e moldado sob o padrão produtivo, para a manutenção do sistema é preciso 

educar a criança de maneira que ela seja dominada pelo mesmo processo. Para o êxito 

dessa proposta há que se controlar não apenas o corpo e seus movimentos, mas também 

sua expressividade para se movimentar involuntariamente, através da espontaneidade, 

desprezando as múltiplas dimensões de desenvolvimento da criança que não estejam 

diretamente relacionadas com a cognição e permitindo somente ações voluntárias com 

objetivos racionais interessantes ao mundo produtivo. Nesse sentido, faz-se necessário 

“aniquilar os comportamentos indesejáveis como o falar e o agir corporalmente”. 

(Souza, 2001:80). 

Forma-se então um quadro em que o brincar é destituído de seriedade e 

considerado descomprometido com resultados, em contraposição ao trabalho como 

atividade considerada séria, o que reflete na educação formal da criança conduzindo um 

processo de domesticação do corpo infantil, desconsiderando-o de forma significativa 

no processo educacional, para que melhor o futuro adulto sirva aos interesses da 

sociedade capitalista tornando-se um corpo produtor. 

O adulto, por sua vez, tem seu comportamento emoldurado por esse padrão 

do sistema produtivo da sociedade moderna e por todos os valores a ela implícitos, 
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culminando na separação racional/ emocional e corpo/mente, provocando a dicotomia 

entre seriedade e ludicidade, dificultando o exercício do brincar pelo adulto-professor. 

Segundo Rosa (1998:18-19), “na condição de adultos responsáveis, somos mais 

constantemente solicitados a permanecer no campo da objetividade, da ‘vida real’, da 

‘lógica’, das ‘obrigações’, o que nos faz ser, aos olhos das crianças, gente muito ‘sem 

graça’ (especialmente quando estamos sendo professores)”. 

Nessa mesma perspectiva é constituída a referência de autoridade do 

professor, pautada pela necessidade de vigilância e controle das crianças a partir de um 

parâmetro que estabelece que ordem, disciplina, organização, respeito, cumprimento de 

regras e de tarefas, dentre outras coisas, estão associadas a trabalho, e trabalho, por essa 

ótica, não tem a ver com brincadeira. Como brincadeira está diretamente ligada ao 

corpo e ao movimento é preciso inibir e anular ao máximo essa dimensão da formação. 

Além disso, a concepção de autoridade é compreendida nesse contexto 

como atrelada a uma complexa rede de relações sociais e de poder, hierarquicamente 

organizadas e distribuídas, na qual cada indivíduo ocupa um lugar social em que os 

comportamentos devem corresponder a essa visão do modelo vigente de sociedade. 

Nesse sentido, a mensagem subliminar para os adultos em geral, e em especial para nós, 

educadores é clara, seja, a autoridade corresponde ao controle das situações e dos 

sujeitos, no nosso caso, das crianças, o que muitas vezes equivale a não permitir que a 

criança exerça sua autonomia com liberdade. 

Dessa forma, autoridade e disciplinamento são interfaces do mesmo 

processo, o qual sujeita professores e alunos, adultos e crianças e lhes nega o direito de 

vivenciar sua dimensão lúdica como seres brincantes e constituídos de sentimentos, de 

emoções, de vontades, de desejos, de calor, de afetividade. 

Assim, ao controle e à vigilância do comportamento das crianças – que 

caracterizam a preocupação exacerbada de muitos professores que visitaram o MEB – 

está associada a idéia de que ao adulto não é apropriado brincar, tanto porque brincar, 

no universo da sociedade capitalista, corresponde a não-trabalho, quanto pelas relações 

hierárquicas que definem a concepção de autoridade e que determinam uma separação 

entre o professor e o aluno no exercício de seus papéis. 
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Nesse contexto, é forjada a equivocada idéia de que se o professor brincar 

ele vai se “igualar” à criança, ao aluno, e a visão corrente é de que o brincar deve ser 

limitado ao universo infantil, porque se constitui numa atividade não-produtiva. Com 

efeito, nesses moldes o professor tem um seu lugar e o aluno tem outro seu lugar, 

devidamente hierarquizados e separados, e sendo o brincar limitado considerado “coisa 

de criança”, se o professor passar a adentrar esse espaço da brincadeira, é como se se 

fizesse igual ao seu aluno e então, com essa “igualdade” ele poderia perder o “lugar” 

daquele que ensina e que detém a autoridade. Essa confusão entre o exercício da 

autoridade e o exercício da ludicidade, partilhada entre alunos e professores, foi 

discutida na entrevista com o grupo focal, e a propósito da referência a partir dos 

professores que visitavam o MEB, uma aluna do curso de pedagogia posicionou-se: 

“Mas acho que a dificuldade está aí, é você saber qual é 
o seu papel enquanto professor, educador, mas essa 
autoridade, esse papel não me impede também de 
interagir com a criança como sujeito. Eu acho que o que 
a gente via muito nos professores, eles vinham como 
professores, de salto alto, tinha professor que vinha de 
salto alto, no início, e sentava. Então assim, eu sei meu 
papel de professor, eu vim trazer as crianças para 
brincar, mas não brincava, era muito estranho; sentava, 
não é? Mas aí eu acho que eles estão impregnados do 
papel, eu acho não é nem da autoridade, mas é só do 
papel, e eles têm uma dificuldade de sair desse papel e 
passar para uma coisa mais, do sujeito (...) comigo 
também, acho que até hoje eu não tenho, mas eu vejo 
isso nitidamente, é difícil sair desse papel, acho que até 
por uma vivência que o adulto não teve, essa formação 
inicial, essa formação de viver o lúdico como uma coisa,  
uma interação...17” 

Considerando essa visão social predominante sobre o brincar, sobre o adulto 

sério e o papel do professor, constitui-se a idéia de que exercer a autoridade entra em 

confronto com uma prática em que o brincar esteja incorporado, seja, uma prática 

lúdica. Contudo, concordando com o que foi discutido no grupo focal, a “igualdade” 

permitida por um brincar partilhado entre professor e aluno, adulto e criança se remete à 

vivência da brincadeira pelos participantes como sujeitos protagonistas dessa 

brincadeira. Trata-se de uma ação simbólica para ambos, ou seja, professor e aluno não 

perdem a referência de que são adulto e criança e de qual deve ser seu comportamento 

como tais, contudo, como sujeitos da brincadeira se igualam, são parceiros na vivência 

do prazer, do extravasar de emoções e de sua dimensão lúdica: 

                                                 
17 Anexo D, p. 193-194. 
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“...deu para perceber que entre educador e educando, 
professor e aluno, existem funções diferentes, mas 
enquanto sujeitos vivendo aquele processo, que o 
professor se coloca como sujeito, ele entra na 
brincadeira...18” 

Evidentemente, o exercício do brincar não põe em risco a autoridade do 

professor, pelo contrário, o brincar promove um sentimento de cumplicidade entre o 

adulto e a criança que permite aproximar universos e facilitar as relações de convivência 

e de aprendizagem, como defende Santos e Cruz (1997:12): 

“A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e 
não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do 
aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, 
social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para 
um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, 
comunicação, expressão e construção do conhecimento.” 

Nesse sentido, defendo que é preciso que o professor se aproprie dessa 

percepção do lúdico como dimensão significativa para a formação da criança e para o 

exercício de sua prática docente enquanto proposta que, de forma alguma, se contrapõe 

ao exercício da autoridade ou do papel do professor como mediador do processo 

educacional, posicionando-me com Santos e Cruz (1997:14), que afirma que “o adulto 

que volta a brincar não se torna criança novamente, apenas ele convive, revive e resgata 

com prazer a alegria do brincar, por isso é importante o resgate desta ludicidade, a fim 

de que se possa transpor esta experiência para o campo da educação, isto é, a presença 

do jogo”. 

Além disso, sob a perspectiva de que o adulto tem seu lugar social e que 

esse espaço é completamente distinto do lugar social que ocupa a criança, quando 

considerados individualmente enquanto sujeitos, defendo que, para libertar-se dessa 

imagem socialmente arraigada de um adulto que para ser considerado sério não pode 

brincar, é necessário ao educador sair de seu lugar social de adulto e ocupar o espaço 

que no imaginário social pertence às crianças, assumindo uma atitude lúdica em sua 

relação com a criança e com a educação. 

Contudo, como é possível ao professor conseguir equilibrar essa identidade, 

construída histórico e socialmente, atrelada ao exercício da autoridade, da hierarquia e 

                                                 
18 Anexo D, p. 193. 
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da disciplina – que se reflete numa prática controladora e preocupada de maneira 

excessiva com o comportamento das crianças – com a dimensão lúdica que constitui o 

ser humano em sua essência? Como contribuir para que o professor se permita transpor 

essa visão social do adulto e professor e tenha segurança para resgatar e/ou assumir sua 

dimensão lúdica? Considerando a percepção de que é equivocada a idéia de que o adulto 

não pode brincar e de que o professor seria destituído de sua autoridade se partilhasse 

brincadeiras com seus alunos, como contribuir para que os professores brinquem? 

Para Veiga-Neto (2003:104), a formação nos moldes da sociedade 

capitalista não atinge somente a educação infantil, o ensino fundamental e médio, mas 

persiste até a universidade. Santos e Cruz (1997:13) afirmam em seu trabalho que 

examinaram currículos de diferentes universidades brasileiras, constatando que a 

formação lúdica “é inexistente nos currículos oficiais dos cursos de formação do 

educador”. Nesse contexto, questionam “Como esperar que estes educadores 

desenvolvam a ludicidade da criança?” (p.9). 

Da mesma forma, Kishimoto (1998:131) destaca que “um olhar para os 

currículos dos cursos de Magistério e de Pedagogia, repletos de conteúdos que não 

qualificam o profissional para a compreensão e inserção do lúdico no trabalho 

pedagógico demonstram a dimensão do problema”. 

Se a formação do professor não contempla de maneira adequada a 

ludicidade, se não forma o professor para romper com as práticas instituídas que 

desconsideram o corpo, seu movimento, seus sentimentos, emoções e afetividades, de 

fato será mais difícil ao professor adotar uma atitude lúdica no exercício de sua prática 

docente. Ou seja, se o professor não é formado por meio de uma perspectiva lúdica, 

como esperar que ele forme seu aluno adotando uma prática lúdico-pedagógica? 

Em outro trabalho organizado por Santos (2001:14) a autora afirma que “a 

aceitação da ludicidade pelos professores não garantiu uma postura lúdico-pedagógica 

na sua atuação”. Para ela, “o lúdico é uma ciência nova que precisa ser estudada e 

vivenciada”. Ou seja, para o professor apreender a importância do brincar de forma a 

incorporar uma prática lúdica é necessário que sua formação inicial, contínua e contínua 

em serviço esteja comprometida com essa proposta, criando subsídios para que ele 

supere a visão de professor que determina o processo educacional pautado pela ótica do 
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exercício da autoridade, do controle e da transmissão de conhecimentos, e se aproprie 

do lúdico como dimensão a ser incorporada à sua prática pedagógica. Para tanto, como 

defende Harres (2001:82), “é preciso mexer com a formação e, sobretudo, com a 

sensibilidade dos professores. Acreditamos na importância da formação sistematizada e 

contínua que acontece em várias frentes para que se possa alicerçar o acordar desse 

sujeito [lúdico] que parece estar adormecido”. 

 

3.5. Concepção de brincar e atitude lúdica: a importância da dimensão vivenciada 

na formação de professores 

Conforme afirma Souza (2001:64), a propósito da dimensão puramente 

cognitiva predominante na educação formal, “reconhecer-se nessa prática 

institucionalizada, conservadora, limitadora, excludente e mantenedora da ideologia 

dominante, no processo educacional, é importante mas não suficiente. É necessário um 

rompimento, uma transformação da ação educativa e [para isso] é fundamental que o 

educador considere toda a riqueza da cultura lúdica infantil, todo o repertório corporal 

que a criança possui quando chega à escola”. 

Vários autores19 apontam que para a apropriação, pelo professor, de uma 

atitude lúdica imersa em sua prática, é necessário uma formação preocupada com 

trabalhar os princípios da ludicidade, com valorizar o lúdico como dimensão 

significativa da formação, proporcionando “situações de aprendizagens lúdicas em que 

o futuro professor tenha oportunidade de vivenciar o brinquedo como um processo de 

desenvolvimento e aprendizagem”. (Harres, 2001:81). 

Em consonância com a defesa de muitos desses autores, minha experiência 

como educadora responsável pelo desenvolvimento de atividades lúdicas voltadas à 

formação de professores no MEB permitiu constatar que é preciso mais do que o 

conhecimento teórico, pelo professor, da importância e das possibilidades do brincar no 

território do ensino-aprendizagem para que ele tenha condições de incorporar uma 

atitude lúdica ao exercício de sua prática docente, tal qual afirma Dias (2003:237): 

                                                 
19 Ver Andrade (1994); Andrade e Marques (2003); Dias (2003); Ferreira (2001); Fortuna (2001); Harres 
et alii (2001); Kishimoto (1998); Lombardi (2005); Santos (1997; 2001); Santos e Cruz (1997), dentre 
outros. 
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“Nossa experiência tem demonstrado que, ao lado dos estudos 
teóricos das ciências da educação, fundamentais à formação do 
educador, faz-se necessário ampliar as possibilidades da vivência 
estética e artística nos cursos de formação. É o poder de sonhar, 
alimentado pelo saber cultural – tesouro acumulado ao longo do 
tempo por distintos povos –, que nos torna humanos”. 

No trabalho de Souza (2001) ele demonstra que as educadoras reconhecem a 

importância do lúdico para a formação da criança, mas não conseguem incorporar o 

brincar às atividades pedagógicas20: 

“Apesar de reconhecerem a importância do jogo, as entrevistadas 
deixaram transparecer, nos seus depoimentos, a exclusão do jogo e do 
corpo infantil na instituição educativa. Suas afirmações apontam para 
o que realmente acontece nos meandros da sala de aula, e na escola 
como um todo, uma educação voltada apenas aos aspectos cognitivos: 
- ‘A escola e o currículo não dão espaço para o jogo infantil; a nossa 
missão é ensinar-lhes [às crianças] o conhecimento formal. 
Precisamos de atenção e concentração e silêncio em alguns conteúdos  
para que ocorra a aprendizagem. Jogar é bom para a criança, porém 
temos que preparar ela para a vida, para serem vencedoras’. (p.79). 

O contato com professores e futuros professores participantes das atividades 

realizadas no MEB permitiu que eu percebesse o que o autor constata também com suas 

entrevistadas, seja, “o desejo docente de inserir o jogo enquanto atividade curricular” 

(p.82), impossibilitado no enfrentamento de todas as condições, já expostas, 

predominantes na sociedade e na escola, que inviabilizam a ludicidade como dimensão 

da formação. 

Portanto, considero que além da conscientização, pelo professor, do 

contexto sócio-histórico e cultural em que o brincar, a escola e a inserção do indivíduo 

na sociedade por meio do processo educacional estão imersos, é necessário que o 

professor vivencie a dimensão experienciada do lúdico, que tenha a oportunidade de 

exercitar uma atitude lúdica favorecendo o resgate do brincante, na medida em que 

somente o conhecimento teórico da importância do brincar não tem sido suficiente para 

garantir que sua prática não seja absorvida pela determinação racionalista. Para Andrade 

                                                 
20 Outros trabalhos também evidenciam essa dificuldade de articulação do discurso docente, que valoriza 
o jogo mas desconhece como vinculá-lo aos objetivos escolares e assim, os professores terminam por não 
recorrer ao jogo como peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Dentre estes trabalhos, 
destaco: UEMURA, Eico. O brinquedo e a prática pedagógica. São Paulo, PUC, 1988. (Dissertacão de 
Mestrado); e PIMENTEL, Alessandra. Jogo e desenvolvimento profissional: análise de uma proposta 
de formação continuada de professores. São Paulo, FEUSP, 2004. (Tese de Doutorado). 
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e Marques (2003:46), o contato com brinquedos e brincadeiras pelo professor permite 

ressignificar sua relação com o conhecimento, consigo mesmo e com a criança: 

“Observamos, então, que esta redescoberta [de brinquedos e 
brincadeiras aliados ao conhecimento] questiona as relações que eles 
estabelecem com as crianças de hoje – sejam os alunos ou os próprios 
filhos. Esse questionamento provoca a busca de caminhos nessas 
relações (...). São muitas as possibilidades no plano imprescindível da 
ação – conhecê-las é o primeiro passo. Nessa deliciosa invasão da 
infância, os educadores, encharcados de significados, se reconhecem 
como autores capazes de assumir as relações pedagógicas como um 
jogo”. 

Assim, não se trata apenas de um processo de conscientização intelectual, 

mas também de conscientização física, de postura, de imagem e de identidade, processo 

proporcionado pela formação lúdica, que “deve possibilitar ao futuro educador 

conhecer-se como pessoa, saber de suas possibilidades e limitações, desbloquear suas 

resistências e ter uma visão clara sobre a importância do jogo e do brinquedo para a vida 

da criança, do jovem e do adulto”. (Santos, 1997:14). 

Santos (2001:15) defende que “teoria e prática são indissociáveis”. Para ela, 

“a teoria leva ao saber e forma o teórico. A prática leva ao fazer e forma o animador. O 

educador lúdico é o que realiza a ação lúdica, inter-relacionando teoria e prática. Da 

mesma forma, Libâneo (1998:64) compreende a prática “como um dos aspectos centrais 

da formação do professor, uma vez que esse enfoque traz conseqüências decisivas para 

a formação profissional”. Se a formação não prioriza a dimensão da ludicidade, 

promovendo a interpenetração entre a dimensão teórica e vivida do brincar, torna-se 

mais difícil para o professor familiarizar-se com uma atitude lúdica porque a maneira 

como a sociedade e a escola estão configuradas, modeladas pelo padrão produtivo, não 

favorecem a manifestação espontânea da ludicidade nem no sujeito professor nem em 

sua prática docente, como aponta Kishimoto (1998:131): 

“Pela visão do profissional, o brincar não pode integrar-se às 
atividades educativas, ocupa lugar fora da sala, não sendo sua tarefa 
interagir com a criança por meio da brincadeira, cabe a outro esse 
papel. As razões da dicotomia entre o educar e o brincar indicam as 
dificuldades enfrentadas pelas profissionais de compreender o 
lúdico”.  

Na ação pedagógica realizada no desenvolvimento desta pesquisa pude 

constatar o que afirma Lombardi (2005:57) em seu trabalho, de que “para a construção 
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de uma postura lúdica do professor é preciso que ele seja ativo e recorrente em algum 

tipo de atividade lúdica que possa levá-lo a reflexões e questionamentos dentro do 

campo pedagógico”. A importância da dimensão vivenciada do lúdico nos currículos de 

formação do professor, em sua trajetória acadêmica, é apontada por Santos (1997:61) 

como elemento fundamental para que o professor tenha condições de incorporar uma 

dimensão lúdico-pedagógica à sua prática docente. Para a autora, “quanto mais 

vivências lúdicas forem proporcionadas nos currículos acadêmicos, mais preparado o 

educador estará para trabalhar com a criança”, o que equivale a dizer que “quanto mais 

o adulto vivenciar sua ludicidade, maior será a chance de este profissional trabalhar com 

a criança de forma prazerosa”. (p.21). 

É necessário a vivência de brincadeiras para que o professor supere as 

barreiras internalizadas de que o adulto não pode brincar; para que ele reaprenda a 

brincar; para que se permita sentir as sensações da brincadeira esquecidas desde a 

infância; para que tenha segurança de adotar a brincadeira, participando junto com as 

crianças, superando a idéia de que isso provoca o prejuízo da sua autoridade; para que 

perca o estranhamento e o receio de brincar; para que permita aflorar o espírito lúdico 

adormecido. A perspectiva teórica do brincar permite o conhecimento da brincadeira 

somente no plano intelectual, sob os moldes da educação que valoriza a dimensão 

cognitiva no desenvolvimento humano, culminando na afirmação de Kishimoto 

(1998:133) de que “a interação criança-criança e criança adulto por meio da 

brincadeira” constitui-se num aspecto ausente das discussões de profissionais de 

educação infantil. 

Brincar é sentir, viver, empolgar-se, emocionar-se, trocar alegrias, 

afetividade: brincar se aprende brincando. “Brincar é fazer’”. (Winnicott, 1996:41 apud 

Rosa, 1998:39). A formação lúdica permite a dimensão experienciada do brincar porque 

não valoriza apenas a formação racional e intelectual do indivíduo, mas considera sua 

dimensão emocional e, portanto, lúdica, promovendo o aprendizado do brincar e a 

contribuição para sua incorporação à prática docente. 

Apesar do discurso generalizado sobre a importância do brincar entre os 

professores, constatado na minha experiência como educadora do MEB quando do 

agendamento de visitas por escolas ou no contato com os professores participantes das 

atividades voltadas à formação, é possível perceber que a formação mediada pelo lúdico 
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está longe de ser priorizada no projeto político-pedagógico da escola como parte 

integrante de sua proposta de formação, demonstrando repetir-se o que acontece nos 

currículos de formação de professores. Vários trabalhos21 demonstram que o brincar no 

universo escolar é compreendido apenas como recreação, como atividade de descanso, 

na hora do recreio, ou como trabalho pedagógico, como instrumento didático, com um 

caráter instrumental e utilitário, descolado do projeto pedagógico: 

“Predominam atividades dirigidas pelos professores selecionando 
brinquedos educativos ou delimitando o tipo de brinquedo utilizado 
pela criança. O brincar enquanto recurso para desenvolver a 
autonomia da criança deixa de ser contemplado nesse tipo de 
utilização. (...) Da mesma forma, a concepção de que o brincar deve 
restringir-se a espaços como o playground, ou a uma sala como a 
Brinquedoteca, mostra o quanto o brincar está ausente de uma 
proposta pedagógica que incorpore o lúdico como eixo do trabalho 
infantil”. (Kishimoto, 1998:131-132). 

Segundo Brougére (1998), isso ocorre porque, nessa perspectiva existe uma 

relação paradoxal entre o brincar e a educação escolarizada, já que o primeiro supõe 

liberdade e frivolidade, e a segunda, objetivos de ensino. Para o autor, “o discurso sobre 

o jogo pode flutuar sem que haja questionamento dos próprios fundamentos da 

pedagogia maternal, que não repousa sobre uma concepção sobre o jogo. Conforme os 

períodos, ela atribui maior ou menor importância teórica a uma atividade que 

permanece, e permanecerá, à margem do que constitui suas atividades centrais, e não 

pode, às vezes, aproximar-se desse centro senão tomando os contornos de uma atividade 

mais séria, explicitamente educativa”. (p.158).  

Em seu trabalho sobre a educação infantil Kishimoto (1998:129) afirma que 

a grande maioria das escolas municipais de educação infantil de São Paulo prioriza a 

dimensão cognitiva em detrimento da dimensão lúdica: 

“Poucos são os espaços para brincadeiras livres. Os horários são 
rígidos, com turmas homogêneas, atividades padronizadas e pouca 
escolha da criança. A socialização pela brincadeira fica ausente deste 
modelo que prioriza a escolarização e a aquisição de rudimentos de 
escrita e cálculo”. 

Contudo, defendo com Rosa (1998:68) que “o brincar e o aprender, embora 

diferentes, não são opostos, e que na escola há lugar para um e outro (...) a escola é um 

lugar onde também se pode (no sentido de que cabe ou é ‘permitido’) brincar. O que 
                                                 
21 Ver Brougére (1995 e 1998); Kishimoto, (1998); Wakskop (1995 e 1996); Souza (2001), dentre outros. 
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ainda não sabemos é até que ponto o professor-educador, carregando todo o peso da 

imagem de ‘seriedade’ associada ao seu ‘fazer’, se permite brincar”. 

Nesse contexto, quando falo em prática lúdica ou no lúdico incorporado à 

prática docente estou defendendo uma concepção ampliada de brincar, que não se 

restringe à utilização do brincar como estratégia de ensino, ou seja, não se trata de 

conceber o brincar apenas como atividade, mas sobretudo como uma qualidade da 

experiência, conforme assinala Rosa (1998:58): 

“... estamos falando do brincar como algo que se aplica também aos 
adultos. (...) o brincar no contexto desta discussão está sendo pensado 
de forma ampla, isto é, muito mais como uma qualidade da 
experiência vivida pelo indivíduo na relação com os outros e com os 
objetos”. 

A concepção de prática lúdica que defendo também envolve essa dimensão, 

de proporcionar o brincar como atividade lúdica, como “uma experiência, e uma 

experiência sempre criativa, uma experiência num continuum espaço-tempo, uma forma 

básica de viver”. (Winnicott, 1975:50 apud Rosa, 1998: 39-40). Nesse sentido, penso 

que o brincar não pode acontecer como atividade isolada, mas deve ser contemplado de 

maneira integrada ao projeto político-pedagógico. Além disso, nessa perspectiva, 

considero que a prática lúdica supõe também o exercício do brincar pelo professor em 

parceria com seu aluno, de modo que o brincar do adulto com as crianças não seja 

vivenciado com uma divisória que define adulto e criança em separado, afinal, como 

defende Andrade e Marques (2003:43) “crianças e adultos não vivem em sociedades 

separadas, estanques, mas partilham o mesmo mundo”. 

Ou seja, na brincadeira partilhada, adulto e criança são iguais como sujeitos 

brincantes, não se trata de um adulto que brinca com uma criança, mas de dois sujeitos 

participantes em caráter de igualdade na brincadeira. Portanto, não estou defendendo 

somente que o professor compreenda intelectualmente a importância da brincadeira no 

espaço escolar em suas múltiplas funções, mas que, supondo o brincar como atividade 

na perspectiva da prática lúdica, participe, junto com seu aluno, das atividades 

brincantes. Dessa forma, os aspectos físicos e sociais que diferenciam adulto e criança 

não interferem na entrega de ambos à brincadeira em pé de igualdade, como parceiros, 

como iguais, como sujeitos, até porque, concordando com Andrade e Marques 

(2003:43), “quando crianças e adultos brincam juntos, piões, cordas e corrupios giram 
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em torno da essência do ser humano, que não se fragmenta, como nos alerta o educador-

menino”: 

“Com efeito, um corte que separasse em dois o menino do adulto que 
vem se dedicando, desde o começo de sua juventude, a um trabalho 
de educação, em nada poderia ajudar a compreensão do homem de 
hoje que, procurando preservar o menino que foi, busca ser também o 
menino que não pôde ser”. (Freire, 1994:29 apud Andrade e Marques, 
2003:43). 

Devo ressaltar contudo, que embora eu considere, nessa perspectiva, que se 

existe uma atitude lúdica do professor e ele promove uma atividade com brincadeiras, 

provavelmente brinca junto com seus alunos; que tem facilidade em se entregar a uma 

brincadeira entre adultos; ou seja, conseguiu superar o ser travado manifestado pela 

maior parte dos adultos que tem seu corpo moldado pela disciplina e pelo padrão de 

comportamento imposto ao adulto. Embora eu considere que a atitude lúdica promove 

essas possibilidades de comportamento no professor, considero que uma concepção 

ampliada de atitude lúdica extrapola os limites do fazer: não é necessário existir 

brincadeira para se constituir a atitude lúdica, tal qual afirma Brougère (1998:194), para 

quem “uma pessoa pode dar mostras (...) de uma atitude lúdica, sem que por isso haja 

jogo”.  

Nesse sentido, considero que o brincar e a brincadeira devem ser entendidos 

na perspectiva defendida por Rosa (1998:20) “menos como uma atividade determinada 

e mais como uma qualidade da relação que um indivíduo estabelece com os objetos do 

mundo externo (...) [não] como ‘estratégia de ensino’ ou como ‘recurso’ facilitador da 

aprendizagem mas muito mais como possibilidade de abertura de um campo onde os 

aspectos da subjetividade se encontram com os elementos da realidade externa para 

possibilitar uma experiência criativa com o conhecimento. Numa palavra, é como 

atividade humana, e não estritamente cognitiva, que o brincar nos interessa e ganha 

relevância”. (p.21). Trata-se de um sentido do brincar que traduz a maneira como o 

indivíduo se relaciona com o mundo, com as pessoas, com os objetos de seu universo de 

interesse, dentre eles a experiência cultural, constituindo-se a atitude lúdica. 

Alguns significados22 atribuídos ao substantivo atitude são: “posição do 

corpo; porte, jeito, postura. Modo de proceder ou agir; comportamento, procedimento. 

                                                 
22 Cf. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1988. p.70. 
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Propósito, ou maneira de se manifestar esse propósito”. Portanto, a atitude do professor 

passa necessariamente pela maneira de ser de cada professor, por seus valores, sua visão 

de mundo, pela maneira como se relaciona com seus saberes, com as pessoas e com o 

contexto onde atua. 

A atitude lúdica significa realizar a prática docente de forma que estejam 

presentes características inerentes ao brincar, à brincadeira, ao jogo, sem 

necessariamente acontecer o brincar e a brincadeira como ação realizada. Significa 

pensar a atividade docente pautada pela qualidade da relação professor-aluno e da 

relação pedagógica permeada na vivência de sala de aula e no contato humano com os 

alunos de forma a garantir substantivos tais como a confiabilidade, a comunicabilidade, 

a autenticidade, a criatividade, a dimensão estética e afetiva fundada na relação humana 

entre dois seres. 

Como afirma Fortuna (2001:116), uma aula inspirada ludicamente “é uma 

aula que se assemelha ao brincar – atividade livre, criativa, imprevisível, capaz de 

absorver a pessoa que brinca, não centrada na produtividade”. A autora ressalta que a 

aula lúdica não é necessariamente a que ensina conteúdos com jogos, mas a que a 

atitude lúdica influi no modo de ensinar do professor, na seleção dos conteúdos, no 

papel do aluno, de maneira aberta a novas possibilidades: 

“Nesta sala de aula convive-se com a aleatoriedade, com o 
imponderável; o professor renuncia à centralização, à onisciência e ao 
controle onipotente e reconhece a importância de que o aluno tenha 
uma postura ativa nas situações de ensino, sendo sujeito de sua 
aprendizagem; a espontaneidade e a criatividade são constantemente 
estimuladas”. 

Rosa (1998:13) afirma que é possível propor uma outra estética de 

educação, capaz de transitar “entre a experiência de ser e a de conhecer”, conciliando as 

determinações “de ordem e disciplina impostas pela realidade e um tipo de vivência não 

tão linear, por vezes até meio caótica, como é o ‘brincar’”. (p.46). Nessa perspectiva, 

considero que a formação lúdica do educador oferece pistas no sentido de contemplar 

esse desafio, instigante e necessário para imprimirmos novos contornos aos 

encaminhamentos da formação atual, contribuindo para a transformação da escola num 

espaço “de convivência com as diferenças, com a diversidade cultural, espaço de troca, 

assimilação, diferenciação e integração. Espaço de construção da identidade pessoal e 
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cultural. Espaço onde as crianças possam viver com autonomia experiências 

indispensáveis à realização de suas potencialidades criativas”. (Dias, 2003:234). 

 

3.6. O potencial do MEB como espaço de formação: uma proposta de projeto 

político-pedagógico 

“É a partir do educador que temos que vamos caminhar para o 
educador que queremos ter. E a passagem do que se propõe como 
ideal, aquilo que ainda não temos, para o que é necessário e desejado, 
se faz somente pelo possível. Onde encontrar as condições da 
possibilidade? No único espaço onde ela já existe, exatamente como 
possibilidade: o real, o já existente. (...) A nova escola só pode nascer 
desta que aí está. O novo educador, a nova educadora já estão aí, 
naqueles que estão trabalhando ou se preparam para trabalhar na 
escola brasileira. O desafio está na necessidade de se superarem os 
problemas e se encontrarem/ criarem recursos para a transformação. 
Isso se concretiza na elaboração de projetos de ação”. (Rios, 1997:72-
73). 

As palavras de Rios expressam, na minha percepção, a importância da 

formação inicial e contínua de professores para a renovação e a transformação das 

práticas e do contexto escolar, considerando o professor como agente de sua formação e 

a escola como locus onde a formação acontece, imersa em seus limites e possibilidades, 

impostos pelo cotidiano de trabalho do professor. 

Como já afirmei de antemão, esta pesquisa foi realizada no contexto do 

MEB, não sendo possível ainda adentrar os muros da escola numa parceria que 

vinculasse a formação implementada no museu às condições objetivas de atuação dos 

professores23. Ainda assim, devo reafirmar meu compromisso com a concepção de 

formação apontada, traduzida de maneira a pensar a contribuição do museu numa 

proposta mais ampla, que considera a formação do professor envolvido no contexto 

escolar: 

“...a formação constitui não só um processo de aperfeiçoamento 
profissional, mas também um processo de transformação da cultura 
escolar, em que novas práticas participativas e de gestão democrática 
vão sendo implementadas e consolidadas”. (Pimenta et alii., 2000:93). 

                                                 
23 As possibilidades desta pesquisa estão num território simbólico entre o museu e a escola. Apesar de não 
ter sido possível a vinculação direta do estudo com o contexto escolar, acredito que o desenvolvimento 
das questões tratadas aqui apontam para a necessidade de dar continuidade à pesquisa, entrelaçando o 
potencial da formação lúdico-reflexiva à prática docente realizada no cotidiano escolar. 
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Sendo assim, o processo de formação implementado no MEB, no âmbito 

desta investigação, foi pensado numa dimensão que busca aproximar o contexto 

formativo do museu aos desafios do exercício da prática docente no contexto escolar. 

Sem desconsiderar as especificidades de seus objetivos enquanto museu, sendo MEB 

um espaço/ tempo que proporciona o contato com professores em exercício e com 

alunos dos cursos de Pedagogia e das Licenciaturas, ele se constitui, a meu ver, num 

território fértil para o trabalho com a formação inicial e contínua de professores que, a 

médio prazo, pode estar vinculado a uma proposta de ação conjunta entre o museu e a 

escola. 

O recorte específico à realização desta pesquisa trata da formação inicial 

realizada, no período entre maio de 2003 e dezembro de 2004, com as alunas bolsistas e 

estagiárias do museu. No desenvolvimento dessa proposta de formação alguns 

pressupostos foram fundamentais no sentido de visibilizar a importância da dimensão 

vivenciada do lúdico na formação e o potencial do MEB como espaço/ tempo rico para a 

contribuição da formação do educador nessa perspectiva. Alguns desses pressupostos já 

foram explicitados neste trabalho, tais como os conceitos do professor pesquisador e do 

processo de ação reflexiva24. Contudo, quero destacar ainda a importância de algumas 

questões que valorizaram o processo de formação realizado, articulando, na perspectiva 

lúdica aqui defendida, a dimensão da produção de conhecimento à alegria, à 

sensibilidade, à emoção, à cumplicidade, à ousadia, à coragem, ao sentimento de troca, 

de confiança e de respeito pelo outro. 

Nesse sentido, considero fundamental a perspectiva de entrelaçamento entre 

teoria e prática, entre conhecimento teórico e dimensão experienciada, numa proposta 

em consonância com a defendida por Fusari (1997:139), que permite “resgatar a prática, 

sem cair no praticismo, e a teoria, sem cair no teoricismo, estabelecendo uma relação ao 

mesmo tempo de dependência e autonomia entre ambas. Nessa proposta, a prática é 

ponto de partida tanto da formação inicial como da formação contínua de educadores; 

envolve a teoria e volta para a prática, articulando, dialeticamente, ação-reflexão-ação, 

permitindo assim que a formação profissional dos educadores não caia nas armadilhas 

das dicotomias entre prática e teoria”. 

 

                                                 
24 Ver capítulo dois, itens 2.3 e 2.4.2 deste trabalho. 
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Outro conceito-chave para a realização do processo de formação diz respeito 

à reflexão sobre a prática, fundamentada nas idéias de Schön sobre a homologia dos 

processos entre formadores e formandos. Tive contato com essa estratégia de formação 

no trabalho de Barros25 (2004:75) que, apoiando-se em Alarcão26 (1996), afirma que: 

“Elaborado a partir do conceito de professor reflexivo, o conceito de 
homologia dos processos traz a idéia de que, se o professor deve 
refletir sobre a própria prática, o formador, por analogia, também 
deve ser reflexivo sobre suas ações formativas. Nessa ação reflexiva, 
o formador deverá olhar de forma crítica para sua própria atuação, 
pois, muitas vezes, o formador só consegue observar e criticar a 
prática do outro”. 

Dessa forma, uma relação formativa permeada pela homologia dos 

processos pressupõe o desenvolvimento pautado na relação consigo mesmo e com o 

outro, ou, nas palavras de Barros (2004:74) “para entender o que se passa com o 

formando, o formador precisa entender o que se passa consigo”. Para compreender o 

outro, considero ser necessário um diálogo estabelecido na vivência partilhada, na 

interpenetração entre discurso e prática de forma a aproximar formador e formando e, 

nesse sentido, a estratégia homológica de formação vem de encontro aos princípios da 

formação lúdica do educador, dando sentido à importância de valorizar a dimensão 

experienciada da ludicidade no processo de formação. 

Além disso, há que se considerar que o processo de formação reflexiva tem 

sentido quando fornece subsídios para a efetivação de um coletivo reflexivo no contexto 

escolar – no nosso caso, no contexto do museu – envolvendo toda a equipe como 

sujeitos no processo. Fusari (1992) defende a importância da reflexão crítica e coletiva 

sobre o cotidiano escolar como forma de viabilizar um planejamento que considere a 

análise do conjunto de atividades que constituem a organização da escola como um 

todo. Nesse sentido, destaco a pertinência da ação realizada no MEB como proposta 

que, articulando a dimensão lúdica à dimensão crítico-reflexiva da formação, envolveu 

formadora e formandas de maneira coletiva e articulada à constituição de uma 

identidade formativa para o museu. 

                                                 
25 BARROS, Christiane O. T. de. O papel do diretor escolar na formação em serviço - Um estudo da 
proposta de formação da Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Campo. São Paulo, 
FEUSP, 2004. (Dissertação de Mestrado). 
26 ALARCÃO, Isabel (org). Formação reflexiva de professores: estratégias de supervisão. Portugal, 
Porto Editora, 1996. 
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Considerando a afirmação de Fusari (2000), para quem as mudanças na 

escola, além de envolverem professores e diretores, devem envolver o todo do coletivo 

escolar na construção de um projeto político pedagógico que norteie suas ações, 

mediado por um processo de formação em serviço, penso que o desenvolvimento do 

processo formativo realizado no MEB sugere pistas para a constituição do projeto-

político pedagógico do museu em face de seu potencial como espaço/ tempo de 

formação inicial e contínua do professor, que ganhou força com o trabalho coletivo 

inerente ao processo de formação implementado. 

Para Pimenta (1995 apud Carrer, 1999:28), o projeto político-pedagógico da 

escola deve estar comprometido com a democratização do saber e assegurar que a 

escola cumpra sua função social. Nessa perspectiva, Fusari (1990) defende a dimensão 

política do projeto pedagógico como inerente ao projeto de sociedade que queremos e, 

portanto, à definição de ser humano que queremos formar. 

Diante da reflexão realizada neste estudo, que analisa os limites da 

formação forjada nos moldes da sociedade produtiva e propõe a valorização da 

formação lúdica como dimensão significativa para a formação do educador; diante da 

proposta de formação explicitada ao longo deste estudo, evidenciando o potencial 

formativo do Museu da Educação e do Brinquedo tanto para a formação inicial quanto 

para a formação contínua de educadores; diante do compromisso da Faculdade de 

Educação da USP em formar educadores para atuar na educação infantil, no ensino 

fundamental e médio; diante da necessidade de buscar novas propostas de formação que 

contemplem os desafios da educação atual, pensando uma sociedade mais humanista, 

cooperativa, solidária, fraterna, protagonizada por seres mais humanos, mais alegres e 

altruístas; diante do fato do MEB constituir-se num espaço formativo que pode 

contribuir para protagonizar essa dimensão da formação, considero que o projeto 

político-pedagógico do MEB pode ser forjado em função de todos esses aspectos, 

articulando sua proposta de formação aos princípios da formação implementada pela 

FEUSP, legitimando-se um projeto de ação conjunta entre ambos. 



“Mãe, o que eu acho mais curioso em você  
é o jeito que você brinca com a gente” 

 

Yasmine, 9 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Lúdico é a continuação da procura de um personagem. Olhei outro dia para 
minha vida nos últimos anos e percebi que todo o meu trabalho é procurar um 

tipo de homem gentil adormecido em todos nós. Será que perdemos este 
personagem em definitivo? Um homem que sonha e que tem o direito à 

imaginação assegurado. Certamente ainda temos chance de ver este homem em 
nosso cotidiano. Para nós, trabalhadores, fica a 

necessidade de investigar este personagem, tentando 
descobrir formas eficientes de acordá-lo. A matéria 

da arte é a imaginação. Em todos os momentos, 
mesmo quando erguemos paredes, estamos procurando 
algo novo, a mais. Há anos erguemos esta história. 

Como Dom Quixote, lutamos contra moinhos.  
Nossa sorte? Os moinhos (homens e mulheres nada gentis) não sabem sonhar  

e não têm a seu favor o poder da imaginação.” 
 

Trecho extraído do release do Espetáculo “Brincante”,  

dirigido por Leonardo Ramos. Paraná, Ballet de Londrina, 1999 
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CAPÍTULO IV 

Análise dos dados da pesquisa: 

Encontro com uma percepção ampliada do lúdico 

 
 
 

“A memória não costuma falhar quanto 
ao que de fato faz diferença”. 

Sanny S. da Rosa 

O objetivo deste capítulo é analisar os dados colhidos na entrevista1 

realizada com o grupo focal, formado por sete alunas do curso de Pedagogia e das 

Licenciaturas da FEUSP, buscando situar a pesquisa a partir das seguintes categorias: 

 

• 1ª categoria – Infância, memórias e brincadeiras 

• 2ª categoria – Lúdico e formação 

• 3ª categoria – Processo de formação no MEB 

Para tanto, busco sistematizar as entrevistas dentro dessas três grandes 

categorias a partir de temas que foram emergindo nas falas dos sujeitos e que considero 

importantes para este estudo. 

4.1. Caracterização dos sujeitos entrevistados 

4.1.1. Quanto à idade  

O perfil etário apresentado pelas alunas entrevistadas é bastante 

representativo do histórico de alunos bolsistas e estagiários do museu, que em sua 

                                                 
1 Versão na íntegra: Anexo D, p. 173. 
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maioria são jovens de até 25 anos. Dentre as entrevistadas, cinco estão nessa faixa 

etária, sendo que as outras duas têm entre 26 e 35 anos. 

4.1.2. Quanto à formação:  

Cinco entrevistadas são alunas da Pedagogia, sendo que uma também fez o 

Magistério; duas estão se formando neste ano, duas estão no terceiro ano do curso e 

uma no segundo; duas entrevistadas são das Licenciaturas, dos cursos de Letras e 

História, e a aluna da História também fez o magistério e um curso técnico em 

enfermagem. Ambas estão no quarto ano do curso. Uma das alunas da Pedagogia é 

formada em Administração pela USP. 

4.1.3. Quanto à razão de procurarem o estágio no MEB 

A busca pelo estágio no MEB aparece associada ao interesse pela infância, 

pela cultura popular (imersa nas brincadeiras tradicionais) e pelo estudo da história e 

memória. A questão da formação não aparece de maneira consciente: 

...essa coisa da formação é uma coisa que eu não 
pensava nisso antes, formação no museu, nem para 
mim. Estava lá, depois que começou essa coisa do 
estágio que eu comecei a ter idéia mesmo da formação, 
do lúdico, o que o museu podia oferecer para a pessoa 
que estava lá, mesmo para o professor da escola... 

Contudo, a proposta de atividades com o brincar aparece como uma 

proposta diferenciada:  

...eu estava buscando uma coisa diferente para a 
educação. 

E representa uma oportunidade de contato com atividades lúdicas nos 

currículos de formação: 

...eu acho que a faculdade não te dá muito isso não, tem 
poucas oportunidades eu acho ... porque a gente tem o 
quê?, uma disciplina, de “Educação Infantil”, e duas 
optativas, de “Brinquedos e Brincadeiras”, e acho que 
tem uma outra. E quando você consegue. 
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4.1.4. Quanto ao local onde viveram a infância no período de 0 a 12 anos: 

Duas alunas entrevistadas cresceram no interior nordestino, o que permitiu a 

vivência de brincadeiras e brinquedos na rua, de maneira livre e coletiva, com contato 

com a natureza e com outras crianças: 

...as brincadeiras que eu mais lembro são da rua mesmo, 
é pega-pega, esconde-esconde, na rua ou no sítio da 
minha avó; na cidade tinha um espaço que parecia um 
sítio e rolavam muitas brincadeiras lá, construção, 
cabaninha... Aí eu brinquei de jogos, de tudo um pouco, 
subir em árvore era o que eu mais gostava, disputar 
quem chegava primeiro no topo... 

...brinquei muito de pega-pega, rouba-bandeira, bola, 
tudo o que podia brincar dessas brincadeiras de 
movimento eu brinquei, até porque lá não a gente não 
tinha boneca, não tinha videogame, não tinha nada... 

As três alunas que cresceram na capital paulista têm em comum o fato de a 

brincadeira acontecer mais em ambientes fechados, em casa, no quarto, no quintal, 

prevalecendo a brincadeira de faz-de-conta e o pouco contato com outras crianças: 

...apesar dos meus pais serem muito controladores, 
assim, não deixavam eu fazer muita coisa, eu tenho boas 
lembranças, porque tinha um grupo de crianças que a 
gente sempre brincava, tinha um espaço grande na 
minha casa... 

...as brincadeiras muito individuais, brincava muito 
sozinha assim, os faz-de-conta sozinha, o que é legal, 
imaginava várias coisas; ... aí brincava com a vizinha ... 
eu lembro que eu montava, tinha um móvel que a minha 
tia não usava mais, aí eu montava casinha no quarto, 
sabe... 

Eu brincava muito sozinha, muito, muito, porque na 
minha rua tinha bastante menino da minha idade, só que 
as meninas eram poucas e brincavam só em casa ... mas 
mesmo assim eu brincava, tal. Eu gostava muito de 
brincar de Barbie ... usava bastante a imaginação, de 
fazer casinha, de montar as bonequinhas ... eu ficava lá 
na máquina da minha mãe, escondida, fazia as roupinhas 
tal, era muito legal. E aí eu me divertia muito assim 
sozinha... 

As outras duas alunas entrevistadas cresceram no interior, uma no interior 

paulista e a outra viajando por várias cidades. Apesar do contexto diverso do interior 

nordestino, a infância no interior permitiu a vivência de muita liberdade e um repertório 
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muito vasto e rico de brincadeiras: 

...eu brinquei muito, muito, desde pequena, eu lembro 
que teve uma época que a gente não tinha TV, e aí era 
só brincadeira até à noite, e era muito brincadeira na rua 
também, não tinha computador, não tinha videogame ... 
então eu brinquei de tudo, de tudo, desde futebol, 
bolinha de gude, pular corda, pular elástico, brincadeira 
de roda, de tudo, nossa, foi muito legal. Então era uma 
época que a gente chegava da escola, comia alguma 
coisa em casa e ia para a rua brincar... 

Então eu sempre tive uma infância muito solta, mas 
muito solta mesmo ... brincava de tudo, de tudo o que 
você imaginar ... eu meio que tinha umas idéias... agora 
a gente vai brincar de ônibus, o que é isso?, e a gente 
botava uma escada no meio do..., eu sou o motorista, aí 
você sobe e me dá o dinheiro que são folhas, aí você 
desce... 

4.2. Análise de dados a partir da 1ª categoria: Infância, memórias e 

brincadeiras 

Quando pensei no roteiro2 para o trabalho com o grupo focal, achei 

importante conhecer a infância das alunas, as brincadeiras que brincaram, de maneira a 

tentar descobrir se é possível, de alguma forma, relacionar a qualidade das experiências 

na infância com: o interesse (ou não) do adulto por atividades lúdicas; a forma como o 

adulto-professor pode elaborar essa experiência lúdica a favor de sua prática. Nesse 

sentido, emergiram algumas questões que considero pertinentes à reflexão proposta 

neste estudo: 

4.2.1. Percepção valorizada da infância 

Todas as alunas apresentam uma percepção bastante valorizada da infância, 

como um momento rico por conta das experiências lúdicas vivenciadas: 

Eu acredito que foi extremamente rico, contribuiu muito 
para a minha formação a infância que eu tive, nos outros 
momentos no colégio também, saber que eu tinha toda 
aquela história e eu usava muito daquelas coisas da 
infância também... 

Eu tenho muitas boas lembranças, muitas mesmo, eu 
acho que ... minha vida foi a infância... 

                                                 
2 Anexo B, p.171. 
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É interessante o fato de todas elas tiveram o que chamei de “infância 

estendida”, ou seja, todas brincaram até 12, 14 anos, sendo que uma aluna revela que 

brincou até os 16 anos: 

E eu lembro também, sei lá, bem diferente de hoje, até a 
8ª série eu ainda estava nessa de brincar mesmo. 

Até os 13, 14 anos eu brincava de boneca mesmo, 
porque eu brincava em casa, eu ficava no meu quarto lá, 
sozinha, brincando... 

Porque até os 16 anos eu era um moleque, cara, eu 
brincava de tudo o que você imaginasse. 

4.2.2. Ruptura entre a infância e a adolescência 

Os dados revelam uma ruptura marcada entre a infância e a adolescência, 

limitando o brincar ao universo infantil e estabelecendo, na concepção de sociedade 

produtiva em oposição ao brincante, a idéia de que o adulto não pode brincar. Nesse 

sentido, a interrupção do brincar num momento em que a criança ainda está envolvida 

com essa atividade não é um processo gradual, interno à criança, a partir de um 

momento de transição em que ela vai perdendo o interesse, por exemplo, pelos seus 

brinquedos ou pelo entorno da sua vida enquanto criança e passa a identificar-se com os 

interesses do universo adolescente. É um processo externo à relação entre a criança e o 

brincar, provocado pelo estranhamento social: 

Então, aí eu parei de brincar disso por causa do que a 
Helena falou, eu lembro que foi uma menina da escola, 
eu devia ter o quê?, 11 anos na época, e me olhou e 
falou “nossa, você ainda brinca!”, aí eu, então eu 
comecei a ter isso assim também, das pessoas, de eu 
brincar e das pessoas estranharem ... eu lembro que uma 
vez chegou um amigo do meu irmão, sempre mexia 
comigo, era desses amigos de irmão ... e eu me senti 
assim, nossa, e eu estava brincando, como se não fosse 
para eu estar brincando mais, como se ele estivesse 
estranhando eu estar lá, sentada no chão assim, sozinha 
sabe. 

E sugere a incorporação pela criança de forma que se adecue aos padrões 

vigentes de comportamento e se sinta aceita: 

...eu acho que você sente isso de fora, mas também você 
acaba querendo entrar nisso para ser aceito num padrão 
de fora ... eu tinha priminhos pequenininhos e a gente 
sempre brincava junto. Só que daí eu comecei a crescer 
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eu olhava o meu tamanho, olhava para eles ... eu queria 
até brincar, às vezes eu começava a brincar, e me dava 
conta “espera aí”, olhava assim ... “não, eu não posso 
brincar mais”. 

Em dois depoimentos, os dados mostram uma inserção social na 

adolescência mais gradual. No primeiro, considero que isso ocorre devido a uma 

vivência mais solta, sem muitas raízes, na medida em que a aluna viajava muito com a 

família, tornando-se mais frouxa a influência social em seu comportamento, o que 

permitiu a vivência da infância em sua dimensão brincante até os 16 anos: 

Ah, claro que vinham encher meu saco, “você não é 
uma mocinha, você parece um moleque, você não sei o 
quê lá”, eu falava, “ah, vai eu gosto, eu não tenho 
problema...”; eu não tinha problema com isso, não é?, eu 
gostava. 

No segundo, a aluna foi modificando sua maneira de vivenciar o lúdico, ou 

seja, depois dos 13, 14 anos, as atividades com pintura passaram a cumprir a função 

lúdica antes vivenciada com as brincadeiras tradicionais e de faz-de-conta: 

Então eu gostava, eu sempre gostei muito de brincar. E 
aí depois que passou essa fase das bonecas ... eu 
começava a brincar com tinta, minha mãe comprava uns 
guaches, aí eu ficava lá pintando, pintava várias cores, 
me achava a artista, então eu me sentia muito bem, era o 
momento de eu me soltar. 

A partir do exposto, considero possível relacionar a qualidade da 

experiência lúdica vivida na infância à formação de um adulto mais aberto às 

possibilidades lúdicas na sua formação pessoal e profissional. Nesse sentido, é possível 

observar no conjunto de alunas entrevistadas no grupo focal que todas vivenciaram o 

que chamei de infância “estendida”, infância “bem brincada”, permitindo supor que, 

mesmo sob a ruptura social infância/ adolescência a experiência lúdica nesse perfil de 

adulto fica adormecida, mas o adulto, mesmo de maneira inconsciente, vai buscar 

oportunidades de vivência que contemplem a dimensão da ludicidade, que é o caso do 

estágio no MEB, que propõe atividades com brincadeiras incorporadas à formação do 

professor. Uma vez oportunizada essa possibilidade de vivência do lúdico, o adulto-

professor consegue mobilizar a experiência vivida na infância em favor de sua prática, 

promovendo a incorporação do lúdico na atividade docente. 
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4.3. Análise de dados a partir da 2ª categoria: Lúdico e formação 

É possível observar que a mobilização da própria experiência lúdica numa 

percepção valorizada contribui para a releitura do que é ser adulto e do que é ser 

professor, emergindo a  percepção do lúdico enquanto possibilidade na prática docente: 

...quando eu entrei no museu eu era muito tímida (...) e 
eu comecei a me envolver e isso me fez perceber que eu 
tinha brincado muito, que isso é muito importante para a 
criança, brincar muito, então você pode aprender 
brincando. Acho que o museu teve um papel nisso 
central ... eu acho que é importante, tanto para o meu 
desenvolvimento ... ou então brincar por brincar, porque 
é bom brincar por brincar, hoje que eu acho que eu estou 
pensando mais nessa questão... 

A apropriação, pelo adulto, da sua ludicidade permite a reintegração da 

infância como dimensão significativa na sua formação. Ao mesmo tempo, promove uma 

reflexão sobre as escolhas que fazemos. Neste depoimento, os dados mostram que a 

identidade como pedagoga/ educadora é reconstituída a partir da contribuição do lúdico 

no processo de formação, que contemplou não apenas a dimensão profissional mas 

também a dimensão humana, pessoal: 

...para mim foi super bom porque eu fui me encontrando 
de novo, eu acho que eu encontrei aquilo que eu sou, a 
Sarah, envolveu a minha identidade mesmo, vai, eu 
estou na educação mas espera aí ... quem que é a Sarah 
educadora? 

A influência da vivência lúdica na formação humana aparece explicitada 

nesse depoimento, que contém dados de uma infância rica em vivência lúdica, com um 

contato pouco marcado pelas influências sociais, defensoras do adulto produtor em 

detrimento do adulto brincante. A articulação entre uma infância rica em experiências 

lúdicas a uma educação mais livre das imposições de comportamento permitiu a 

formação de um adulto com uma atitude lúdica: 

...eu nunca pensei na palavra lúdico, para mim eram 
brincadeiras gostosas e experiências que eu podia 
partilhar com outras pessoas. Até no magistério eu não 
pensava dessa forma, porque para mim é natural as 
pessoas brincarem, até hoje eu sou meio assim. 
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A importância de atividades inerentes à formação mediada pelo lúdico é 

explicitada pela entrevistada a partir de sua experiência de vida. Sua percepção 

evidencia duas dimensões significativas do trabalho desenvolvido no MEB – uma de 

natureza sociocultural e outra para a formação humana e inter-relacional: 

• a importância do resgate do brincar tradicional como algo, senão 

perdido, mas bastante dificultado pela configuração física e social do 

espaço urbano; 

• o brincar tradicional como elemento que interfere positivamente na 

qualidade da formação do indivíduo e na relação humana em suas 

dimensões social, cultural e afetiva: 

...aí eu entendi hoje essa questão do lúdico, da 
importância, principalmente num museu dentro de São 
Paulo, porque eu acho que não teria muito sentido um 
museu de brinquedo assim, com brincadeiras 
tradicionais, numa cidade como Hortolândia, porque 
todo mundo brinca na rua ainda, entendeu? Agora, em 
São Paulo ele é muito importante... 

4.3.1. Concepção de lúdico e comportamento do adulto-professor 

Os dados revelam a concepção de lúdico, num primeiro momento, 

envolvendo a criança e o adulto em situação conjunta de brincadeira, contudo, 

delimitado o papel do adulto perante a criança, separando o universo infantil do adulto. 

Nessa percepção o adulto brinca, mas sem perder sua “atitude de adulto”, seja, o brincar 

nessa concepção não une adulto e criança como sujeitos da brincadeira numa dimensão 

de igualdade. Pelo contrário, reforça a separação entre adulto e criança, na medida em 

que define papéis diferenciados e hierarquizados entre ambos: 

Então houve essa ruptura mesmo que eu senti e aí eu 
larguei do brincar. Brincava de vez em quando ainda 
com meu sobrinho, de vez em quando não, sempre eu 
brincava com meu sobrinho, mas aí eu me via mais 
naquela coisa de “ah, é criança”, o que você faz com 
criança?, você brinca... 

O contato com o brincar inerente ao processo formativo desenvolvido no 

museu permite o resgate/ instalação do brincante porque a vivência das brincadeiras 

tradicionais exige do adulto enquanto brincante. Trata-se de um brincar coletivo, com 
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movimentos muitas vezes “espalhafatosos”, que não se adecua bem a espaços fechados 

nem à discrição e ao pouco ruído. Ao contrário, é um brincar com movimentos de 

correr, pegar, pular, rodar, cantar, que pressupõe uma emoção aflorada coletivamente. 

Articulado à dimensão da formação humana e pedagógica, esse brincar contribui para 

que o adulto, a partir da conecção (e da releitura) com a infância e da releitura do adulto 

enquanto possível brincante, supere o hiato que existe entre ser criança e ser adulto, 

entre o brincar em oposição à concepção de responsabilidade e seriedade, passando a 

brincar de uma maneira diferenciada, não mais agindo com a postura de um adulto que 

brinca, mas como um adulto tão sujeito da brincadeira quanto uma criança: 

...foi uma coisa legal assim porque a gente brincava 
entre adulto, porque antes de a gente praticar aquelas 
brincadeiras com as crianças, com os grupos infantis 
que a gente ia receber no museu a gente fazia o treino 
antes ... a brincadeira acho que deixou de ter aquela 
visão para mim de que isso é coisa de criança, não, o 
adulto também pode brincar...  

A releitura dessa concepção da infância e do lúdico que limita a vivência 

das brincadeiras ao universo infantil, quando ressignificada permite desconstruir a 

equação social de que responsabilidade igual à seriedade que é igual a ser adulto que é 

diferente de brincadeira e brinquedo que é igual a ser criança. A partir dessas 

experiências, os dados revelam uma concepção do lúdico que vai além da utilização do 

brincar como recurso, sob uma perspectiva utilitária, na prática docente. É possível 

observar que a dimensão vivida do brincar articulada à sua dimensão teórica contribuiu 

para uma percepção mais aprofundada do lúdico enquanto dimensão integrada à própria 

prática. Essa concepção diferenciada do lúdico permite ao adulto brincar com a criança 

como sujeito da brincadeira; a brincadeira deixa de ser percebida pelo adulto como algo 

próprio à criança e para a criança e ao invés da hierarquia adulto/criança durante a 

brincadeira, passa a haver uma integração entre ambos.  

...hoje eu percebo que era diferente o meu jeito de 
brincar de antes e de agora ... numa boa, então hoje 
quando eu vou brincar com criança não é assim, eu vou 
brincar porque..., não, eu me divirto para caramba e 
aquilo ali é um prazer meu, eu aproveito aquilo, eu não 
fico como se você estivesse fornecendo um serviço para 
aquela criança ... a minha visão mudou quanto a isso, 
hoje eu brinco, eu participo da brincadeira e a 
brincadeira é para mim também, não é só para o meu 
sobrinho quando eu brinco com ele, não é algo que eu 
faço para ele, é algo para mim. 



 124 

Esse resgate da experiência lúdica promove uma percepção da brincadeira 

como algo que também pode fazer parte da vivência do adulto, a partir da valorização e 

da integração dessa experiência como parte significativa da sua formação. 

4.3.2. O lúdico na universidade 

Os dados revelam que a ludicidade não tem sido contemplada de maneira 

satisfatória na formação inicial, de forma a permitir a interpenetração entre teoria e 

prática por meio da vivência: 

...o curso é muito sério, é muito, sabe, muito sério, 
acadêmico, você vai aprender todas as teorias para 
depois você se virar na prática... Então é meio ruim 
assim, porque eu estou acostumada com a brincadeira, e 
você chega na faculdade, todo mundo sério com o 
livrinho na mão, o professor falando daqueles teóricos... 

Nesse contexto, é possível perceber que ocorre um choque no adulto com 

uma atitude mais lúdica, quando entra em contato com a dimensão tradicional no 

formato do curso e na relação professor/ aluno na universidade: 

O museu foi umas das coisas boas que eu achei na 
faculdade; logo no primeiro ano eu fiquei muito travada 
na Pedagogia, odiava aqui, eu quis parar, eu odiava vir 
para cá, o momento horrível da minha vida era vir para a 
faculdade, assistir aquelas aulas chatas, aqueles 
professores que não falavam a minha língua, aquela 
coisa do professor-deus que meio que estava lá em cima 
e você aqui embaixo, e assim, o professor não dava um 
sorriso, sabe, uma coisa muito máquina, eu não estou 
acostumada. 

A vivência do lúdico no curso de formação inicial também aparece 

articulada à possibilidade de construção da própria identidade associada à atitude lúdica, 

pouco valorizada na estrutura que norteia os cursos e as relações na universidade: 

eu, nossa, em parque de diversões, sabe, brincar, não 
mais em casa sozinha, mas de me divertir por aí. E aí eu 
fiz..., teve a Semana da Educação, que vocês fizeram a 
oficina3 lá, eu gostei muito, foi muito legal ... fiz a 
oficina e foi muito legal saber que existia isso dentro da 
faculdade, que existe vida na faculdade. 

                                                 
3 Oficina “Brincando brinquedos e brincadeiras tradicionais: alegria e prazer do lúdico”, oferecida pela 
equipe do MEB na Semana da Educação 2004 da Faculdade de Educação. 
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Ao mesmo tempo, falta a dimensão vivida da experiência lúdica: 

...a faculdade não dá oportunidade para brincar, e 
realmente não existe mesmo essa oportunidade de esses 
futuros educadores, de pelo menos terem oportunidade 
de estar em contato com alguma coisa que desperte ... E, 
pelo que eu venho sentindo, nos comentários, realmente, 
porque eu estou no segundo ano e ainda não fiz essas 
disciplinas, mas aí pelos comentários que eu tenho 
ouvido a faculdade realmente não oferece essa 
oportunidade, acho que o único lugar é o museu mesmo, 
que me propiciou isso desde o início... 

Aparentemente, ainda há resistência tanto em considerar o lúdico como uma 

dimensão importante e significativa da formação como em integrá-lo à formação no 

mesmo patamar de importância em que se encontra a formação teórica:  

Então, eu estou me formando esse semestre ... e os 
professores que eu tive, eles não me formaram nisso. 
Para mim está ótimo porque eu adoro chegar na sala e o 
professor mandar ver lá na teoria dele, isso me satisfaz 
completamente assim, desse ponto de vista. Mas 
pensando que é uma Faculdade de Educação e pensando 
que nós vamos ser pedagogas e vamos trabalhar (...) eu 
acho que a nossa formação inicial, pelo menos a minha, 
não trabalhou o lúdico; e eu acho que tem professor que 
até não gosta de trabalhar o lúdico, porque acha que o 
brincar, ele desprivilegia a questão da teoria, do 
pesquisador ... Eu acho que tem professores que 
incorporaram isso de tal forma que não tem abertura... 

É possível apreender que a desconsideração da ludicidade no curso de 

formação inicial de professores em face de uma educação puramente intelectualizada, 

demonstrando pouca articulação entre teoria e prática, se reflete nas concepções do 

brincar na escola: 

...nas escolas, pelo menos é isso que eu sinto, e aí a 
brincadeira, tem essa visão mesmo, eu vejo muito nas 
pessoas, que a brincadeira tem..., ela é uma coisa assim 
sabe, agora é hora de falar sério, depois é hora de 
brincar, que é um momento à parte, da hora do recreio, 
sabe, que você brinca?, então não pode ser na sala de 
aula, você não pode pensar isso na sala de aula.  

Nesse sentido, os dados colhidos mostram que a sensação de estranhamento 

de todos os sujeitos participantes do processo de formação, inclusive eu, também tem 

relação com o fato de adultos não brincarem e da brincadeira não estar incorporada à 

formação no curso de Pedagogia de uma maneira que a FEUSP, enquanto espaço 
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institucional, legitimasse a priori as brincadeiras entre um grupo de adultos, por 

exemplo, no saguão da faculdade. Ocorre que o espaço da universidade como um 

espaço institucionalmente tradicional, em grande parte de sua constituição calcado nas 

relações mais formais, parece interferir nas relações humanas de forma a inibir a atitude 

lúdica enquanto padrão adulto de ser: 

... porque esse departamento, esse não tem nada de 
lúdico aliás, esse é totalmente rigoroso, tradicional, a 
faculdade foi na verdade a minha grande transposição 
dessa coisa muito mais solta... 

Dessa forma, é significativo o trabalho de formação do MEB visando ao 

“despertar” e ao desenvolvimento da atitude lúdica como dimensão da formação inicial 

do educador. Considero que uma articulação mais sistematizada do trabalho realizado 

no museu às iniciativas lúdicas no curso de Pedagogia pode valorizar elementos 

importantes de formação que contribuem para despertar o interesse pela infância e pelo 

lúdico: 

...a Pedagogia, quando eu entrei, eu continuava não 
tendo a visão de trabalhar com crianças, por exemplo. 
Isso mudou a hora que eu vi..., foi um monte de coisa 
junto. Eu estava fazendo “Educação Infantil”, com a 
Marina4, eu entrei no museu, então eu, assim, meio que 
mergulhei nisso, não é? 

Além disso, os dados colhidos no grupo focal evidenciam a avaliação 

positiva sobre a importância da vivência formativa no MEB para a mobilização do 

lúdico na prática a partir do resgate, da releitura e da valorização da própria experiência 

lúdica, vivenciada na infância e re-apropriada pelo adulto por meio das atividades com 

brincadeiras, constituindo-se numa contribuição importante para a dimensão lúdica na 

formação inicial:  

...estou no segundo ano, então ainda não tive nenhuma 
matéria que envolva brincadeiras, como vocês tiveram, 
mas eu tive o lúdico na minha formação inicial porque 
eu tive o MEB ... não é um curso vinculado à faculdade, 
mas eu tive isso, e é extremamente importante por quê?, 
porque você olha de uma forma totalmente diferente a 
criança ... uma coisa também do museu, que me deu 
oportunidade, é de vivenciar aquilo na prática, porque a 
gente não vê isso nas faculdades, nos cursos, aquilo que 
ela estava falando, não tem nada prático que dê noções 

                                                 
4 Profa. Dra. Marina Célia Moraes Dias. 
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para você; eu achei legal porque no museu a gente teve 
tudo aquilo na prática, foi tudo envolvido com a prática, 
e refletindo sobre a prática, pensando, questionando 
sobre aquilo e tirando o máximo que a gente podia 
daquilo. Então eu acho extremamente importante, para 
mim está sendo muito importante e eu considero isso 
como algo de estar trabalhando o lúdico na minha 
formação inicial. 

4.4. Análise de dados a partir da 3ª categoria: Processo de formação no 

MEB 

O processo de formação no MEB, pautado na articulação entre a teoria e a 

prática, contribuiu para a conscientização, pelos sujeitos participantes, da atitude 

incorporada como adulto não-brincante e para a superação dessa postura, promovendo a 

formação da atitude lúdica. É possível perceber que a dormência da dimensão lúdica no 

adulto mantém sob controle toda a sua dimensão criativa, alegre, viva: 

...entrar no museu me mostrou esse outro mundo, e isso 
eu acho, reacendeu uma série de coisas em mim porque 
eu acho que eu passei muito tempo muito travada e na 
verdade eu acho que eu sou uma pessoa super criativa, e 
isso ficou muito esquecido nesse tempo que eu estava 
mais voltada para essa outra área [administrativa]. E o 
museu despertou muitas outras coisas, eu fui fazer 
vários cursos ligados ao brincar, à arte, então foi muito 
importante para mim voltar a essa opção do lúdico na 
minha vida, que eu acho que estava faltando um pouco 
disso. 

Os exercícios de formação e vivência no MEB possibilitam o resgate da 

infância e das memórias das brincadeiras. Dessa forma, o ser lúdico, construído e 

aflorado na infância, e adormecido com a ruptura com o mundo adulto, vêm à tona junto 

com a memória e as boas lembranças da infância e das brincadeiras, que é algo que a 

pessoa já traz de sua própria experiência. A vivência no MEB apenas contribui para 

despertar essa experiência adormecida. Assim, o contato com o processo de formação 

implementado no MEB permite a conscientização, pelo adulto, da importância dessa 

vivência da infância, e a partir dessa conscientização o adulto valoriza sua infância, 

ressignificando-a como experiência na sua formação humana, passando a incorporá-la 

como dimensão importante para si mesmo e para a sua prática profissional: 

...nossa, foi excelente, eu acho que tanto na minha 
formação, acho que o que eu vou enfrentar, porque eu 
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peguei tudo no começo, foi no primeiro semestre da 
faculdade, o meu olhar quanto às matérias que vão vir, a 
gente já vai estar com um olhar bem diferente quanto à 
Educação, quanto ao lúdico, ao lúdico na Educação, e 
pessoalmente falando.  

Esse resgate da experiência lúdica promove uma percepção da brincadeira 

como algo que também pode fazer parte da vivência do adulto, a partir da valorização e 

da integração dessa experiência como parte significativa da sua formação. 

O processo de formação implementado no MEB é valorizado também por 

alguns aspectos significativos inerentes à sua constituição, dentre os quais destaco: 

• a relação estabelecida entre formador e formando, inspirada na 

ludicidade, distanciando-se do modelo hierárquico que separa professor e 

aluno e implica especialmente uma relação de poder. Ao mesmo tempo, 

o fato de desconstruir essa relação e construir uma relação coletiva em 

que todos são sujeitos no processo formativo deixa o aluno meio “sem 

chão” no início, justamente por estar acostumado a uma relação em que 

ficam “claros” (e separados) os papéis do professor e do aluno: 

...outra coisa que eu achava muito legal era isso, não é?, 
que assim, eu entrei aqui na faculdade, eu tinha aquela 
noção de professor e aluno, por mais que o discurso seja 
outro, mas de que é aquela coisa assim, o professor, o 
aluno, o educador, o aluno [faz um gesto colocando uma 
mão em cima e a outra embaixo, separadas por uma 
distância]. Você vai fazer estágio ou alguma coisa na 
faculdade, é o educador e o aluno, entendeu?, aquela 
coisa assim. E no museu, no começo às vezes até a 
gente ficava perdido porque não tinha isso, você não 
sentia, isso aí eu acho legal falar porque eu sempre 
comento isso com o pessoal. 

• a importância de o formador, ao mesmo tempo em que promove uma 

situação de construção coletiva da formação, também interfere no 

processo, orientando de maneira a ser mediador do processo de formação 

e viabilizando, de fato, a construção do conhecimento a partir da 

elaboração dos sujeitos como protagonistas do processo:  

...tudo isso que a gente tem hoje ... eu acho que é crédito 
de todo o processo, era um processo, não foi só chegar e 
reunir os adultos lá e brincar, não, tinha toda uma coisa, 
não, vamos pesquisar, aí a gente..., tinha aquela relação 
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de brincadeiras, agora vamos ler, não foi uma coisa 
assim feita do nada... 

Nesse sentido, a orientação em um processo de formação mediado pelo 

lúdico pressupõe uma atitude lúdica do formador. Comparando o processo de formação 

lúdica ao coletivo de uma brincadeira, à forma como se organiza, à co-responsabilidade 

dos participantes enquanto sujeitos, à diferenciação de papéis dos participantes sem, 

contudo, hierarquizar os indivíduos, adotar uma atitude lúdica no processo de formação 

corresponde a desenvolver, guardadas as devidas especificidades, uma brincadeira 

coletiva ou um processo coletivo de formação: 

Tinha orientação, entendeu? O que eu estou querendo 
dizer é que a coisa era construída em conjunto, mas 
tinha essa orientação da educadora. Mas era muito legal. 
E aí a gente procurava as brincadeiras, escolhia as 
brincadeiras, e selecionava, montava as regras, e aí 
brincava entre a gente para depois ir brincar com as 
crianças. 

A participação em um processo de formação em que a ludicidade é o 

componente principal possibilita a valorização do mesmo na medida em que os 

participantes tornam-se agentes no processo, o que promove uma identificação e a co-

responsabilidade no próprio aprendizado. No processo de formação implementado no 

MEB destaca-se a constituição de uma equipe identificada com o trabalho a ser 

realizado, o desenvolvimento das atividades de maneira coletiva a partir de uma 

formação reflexiva e, nessa perspectiva, a importância do processo de formação 

mediado pelo formador. 

Esse contexto permitiu que a preocupação com a formação e o 

desenvolvimento de uma ação voltada à sua implementação se desdobrasse em um 

processo em que a formação lúdica passou a ser o centro de todas as atividades do 

museu, constituindo o MEB enquanto espaço de formação da própria equipe (educadora, 

bolsistas e estagiárias) e de seu público (professores e alunos): 

Então a gente começou a repensar tudo, sabe, e 
conseguir fazer as coisas que a gente pensava porque 
tinha essa coisa da equipe, de ter uma pessoa que 
mediava tudo, não é?, porque a Jany..., sei lá, (?) de 
manhã, depois de tarde, mesmo as nossas idéias, de ter 
mais clareza, entendeu? ... às vezes a gente pensava 
alguma coisa, mas o ponto de vista de uma pessoa que já 
está fazendo o mestrado é outro. Então de ter mais 
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clareza e de conseguir fazer as coisas, as estagiárias 
também entraram, aí de ter outras pessoas, essa coisa da 
formação, aí meu, mudou completamente. 

4.4.1. Atitude lúdica e estratégia homológica de formação 

O processo de formação no MEB contribuiu para a consciência e o 

questionamento dos estereótipos que povoam o imaginário acerca do que seria o papel 

do professor, estereótipos ligados a questões como a imagem e a autoridade do ser 

professor e sua relação com a formação inicial. Nessa perspectiva, o lúdico entra como 

possibilidade interessante a ser incorporada à prática docente: 

Mas acho que a dificuldade está aí, você saber qual é o 
seu papel enquanto professor, essa autoridade, esse 
papel não me impede também de interagir com a criança 
como sujeito. hoje eu penso que é diferente, acho estou 
meio que resgatando assim, ter trabalhado no museu eu 
lembrei muitas brincadeiras (...) hoje eu vejo que ele 
influenciou de certa forma; profissionalmente, eu 
achava que o brinquedo e o brincar não ia ser necessário 
na sala, que eu ia só ensinar matemática na lousa, que eu 
não poderia através da brincadeira fazer isso, hoje eu já 
percebo que eu posso e eu tenho uma experiência com 
brinquedos e brincadeiras que eu posso usar mesmo, 
então acho que hoje eu tenho mais clareza (...) mas até 
então eu não tinha. 

Os dados evidenciam que a atitude lúdica, no âmbito da formação, é 

constituída pela homologia dos processos. Ou seja, o professor formador que está 

oferecendo essa dimensão da formação mediada pelo lúdico como possibilidade 

também deveria adotar a mesma atitude lúdica que ele propõe como importante para seu 

aluno: 

Eu acho que o essencial na formação, depende muito do 
professor, como ela falou (...) eu vejo pela Marina5 por 
exemplo, ela é lúdica. A postura que ela tem é lúdica, e 
eu acho que isso te envolve. Pela minha experiência 
aqui na Educação, as únicas pessoas com postura lúdica 
que eu conheço são a Marina e você ... eu acho que isso 
influencia bastante, ... isso desperta ... essa postura atrai 
as pessoas e ... isso é uma coisa importante também para 
as pessoas que vão formar os professores... 

                                                 
5 Profa. Dra. Marina Célia Moraes Dias. 
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Como a atitude lúdica não é uma prática comum nos cursos de formação de 

professores, os dados mostram estranhamento em relação a essa prática, evidenciando 

que a percepção do ser professor está fundamentada na visão tradicional do professor, 

com uma atitude mais distante, mais hierárquica, enfim, despida de ludicidade: 

...a disciplina da Marina é obrigatória, eu fiz optativa6, 
eu estranhei muito, por quê?, porque como a Sarah 
disse, ela é extremamente lúdica ... chegava lá e sorria 
“vamos cantar, cantar faz bem”; isso me incomodava 
profundamente porque eu tenho uma outra impressão do 
professor, eu sempre tive, o professor que entra na aula 
dele, com começo, meio e fim e vai embora, nada de 
ficar mandando cantar, não sei o quê, vamos ao MAC, 
“vamos olhar as flores”, olha, era assim, aquilo me 
incomodava tanto... 

Essa percepção de estranhamento também apareceu na relação estabelecida 

no processo de formação no museu, evidenciando a dificuldade de o aluno lidar com 

uma atitude mais aberta, mais lúdica na relação com o formador:  

“No começo. Por quê? Por que a gente não está 
acostumado com isso”. 

Apesar do estranhamento, ou por causa dele, ocorre uma conscientização de 

que para a incorporação do lúdico à prática pedagógica é necessário considerar sua 

dimensão vivenciada e não apenas seu aprendizado teórico: 

...falar do lúdico ... o que é Aristóteles, não sei o quê, e 
fala do lúdico, não é viver o lúdico ...  e eu acho que ela 
passou, a disciplina dela7, que você precisa viver o 
lúdico ... não é ter o lúdico na cabeça, é para viver o 
lúdico ... fazendo a gente perceber que eu primeiro 
tenho de viver o lúdico e depois como professor isso 
necessariamente aparece nas minhas práticas. Eu acho 
assim que foi uma disciplina curta, um semestre, uma 
vez por semana, mas que eu acho que ela soube 
trabalhar muito bem essa questão de despertar nos 
alunos a questão do lúdico. Ela não trabalhou “ah, você 
tem que ensinar assim o lúdico, fazer isso e isso”, não, 
ela tentou despertar isso. 

A atitude lúdica revela uma aproximação entre o professor e o aluno, 

evidenciada também no processo formativo realizado no MEB, a partir da transformação 

                                                 
6 Referência à disciplina “Brinquedos e brincadeiras na educação infantil” e à professora Marina Célia 
Moraes Dias. 
7 Referência à disciplina “Brinquedos e brincadeiras na educação infantil” e à professora Marina Célia 
Moraes Dias. 
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da percepção do outro e das relações pedagógicas por meio da vivência partilhada no 

brincar: 

Com o aluno, com a criança; você não tem aquela 
postura de que “criança-adulto”, você perde um pouco 
essa ruptura, e você vê que não é assim, não é bem 
assim, não é essa coisa linear assim que tem uma quebra 
daqui para cá e dali para cá, não é isso, você enxerga as 
coisas de uma outra forma, acho que isso muda tudo, 
acho que isso muda a forma como você enxerga o aluno, 
e você enxergando o aluno de uma outra forma você vai 
se referir a ele de uma outra forma, você vai pensar 
nisso de uma outra forma, aquilo que você vai passar 
para ele vai ser baseado agora nessa sua nova..., então 
que acho que muda tudo ... passa um pouco daquela 
coisa de professor-aluno, acho que você se identifica 
mais com o aluno através do lúdico, você vivendo o 
lúdico... 

4.4.2. Limitações do processo do processo de formação no MEB 

As limitações do trabalho realizado no MEB estão ligadas principalmente a 

questões estruturais, mas apesar disso, os dados revelam que a contribuição é relevante: 

A princípio parece um trabalho pequeno, não é?, mas eu 
tenho tido bastante contato com pessoas de outros 
lugares, de outras faculdades e, assim, eu me sinto 
privilegiada, entendeu?, porque apesar de aparentemente 
ser pequeno o crescimento que a gente tem como 
educadora eu achei que foi muito grande. 

Uma questão importante nesse contexto é que não existe uma articulação 

substancial entre as disciplinas que oferecem a dimensão do lúdico na formação e os 

espaços da FEUSP que trabalham com essa abordagem, seja, o MEB e o Labrimp: 

...aqui na faculdade é muito assim ... eu lembro que eu 
nem sabia que museu é esse, sei lá, o Labrimp, e já era 
aluna aqui, aliás, os professores que dão essas 
disciplinas aí de brinquedos, eles falam, mas assim, está 
lá o negócio, você vai lá se você quiser e desenvolve lá 
qualquer coisa, quer dizer, não existe uma articulação; 
eu acho que falta... e aí o povo fica perdido ... eu digo 
assim, que por ser da faculdade teria que ser muito mais 
articulado... 

Apesar do estágio ser realizado no curto período de um semestre, e mesmo a 

bolsa-trabalho, que tem um período mais longo, mas são apenas 10 horas semanais, 

nenhuma das entrevistadas apontou limites ao estágio em si, todos os limites apontados 
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dizem respeito à estrutura que envolve o desenvolvimento das atividades no MEB, a 

saber: 

• a questão do tempo: o fato de o estágio ser realizado em caráter de 

estudos independentes dificulta uma dedicação mais aprofundada 

por conta das inúmeras atribuições do curso e da vida pessoal das 

alunas; talvez se o estágio no MEB fosse realizado em caráter de 

estágio de formação integrado ao curso fosse possível uma 

dedicação mais efetiva e interessante para a própria formação das 

alunas: “algo que limitou muito foi o tempo para me dedicar a isso ... a gente 

tinha que usar o tempo que a gente tinha e não dá, então eu acho que isso que 

limitou bastante”.  

• a ausência de um espaço adequado para acondicionar o acervo e para 

a realização das atividades com brinquedos e brincadeiras 

tradicionais: “a questão do espaço do museu é complicada, você ter que usar o 

espaço externo do museu para fazer as atividades, você não tem onde guardar o 

acervo ... você não pode ampliar a exposição ... aquilo ali não é um espaço 

adequado, é uma sala da faculdade que você usa como museu, não é verdade?” 

“Outra coisa, “vamos brincar?, vamos lá para as atividades com as crianças”. Se 

estiver chovendo não dá para fazer lá fora, se for no saguão, vira e mexe, de 5 em 

5 minutos, “Jany, tem reunião na sala, tem congregação”... 

Aqui fica evidenciada a importância do reconhecimento do MEB como um 

espaço diferenciado de formação da Faculdade de Educação, o que seria o primeiro 

passo para viabilizar e legitimar as atividades que o MEB realiza como dimensão da 

formação, necessitando de infra-estrutura adequada ao desenvolvimento de suas 

atividades, especialmente as atividades com brincadeiras tradicionais, que pressupõem 

um extravasar de emoções expressos em movimentos, sorrisos, risos, gritos, pulos etc., 

carecem desse espaço para legitimar-se enquanto dimensão da formação, para que não 

sejam apenas compreendidas como motivadoras de “barulho” e inadequadas ao espaço 

acadêmico da Faculdade de Educação: 

Mas eu acho que aí fica bem visível a visão de educação 
que a própria Faculdade de Educação tem. Como você 
pode trabalhar com criança se não tem sujeira, não tem 
barulho, não pode nem rir... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A validade do conhecimento teórico 
 está na sua capacidade de dar forma  

e nomear aquilo que, antes,  
passou pela experiência vivida”. 

 

Sanny S. da Rosa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perspectiva lúdica na formação e sua relação com a 

sociedade que queremos construir 

 
 
 

“Se a educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda. Se a nossa opção é 
progressista, se estamos a favor da vida 

e não da morte, da eqüidade e não da 
injustiça, do direito e não do arbítrio, 
não temos outro caminho senão viver 

plenamente a nossa opção. Encarná-la, 
diminuindo assim a distância entre o que 

dizemos e o que fazemos”. 

Paulo Freire 

 

A finalização de um trabalho de pesquisa, a meu ver, é um momento ao 

mesmo tempo tranqüilizador e perturbador. Tranqüilizador porque finalizar uma etapa 

na vida é cumprir uma meta estabelecida consigo e com todos os envolvidos nela. 

Perturbador porque não existe uma finalização de fato, no sentido de algo pronto, 

acabado. Ao contrário, sistematizar algumas questões vivenciadas ao longo desse estudo 

permitiu tanto ver a riqueza do processo quanto perceber novas inquietações que foram 

surgindo a partir da organização da dissertação. 

A meu ver, o sentido da formação de professores está em sua possibilidade 

sempre presente de encontrar caminhos criativos para trabalhar os desafios da sociedade 

atual, repleta de desumanidade, de intolerância, de desamor, sentimentos que têm 

refletido profundamente no cotidiano escolar e nas relações humana e pedagógica aí 

estabelecidas. 

Sendo assim, ao pensar a formação do professor, do aluno e a escola que 

queremos, é importante considerar a formação como processo transformador, capaz de 

reconsiderar os valores que queremos para os nossos alunos, nossos filhos e para a 

sociedade de maneira geral em suas propostas e propósitos. Refletindo sobre como as 
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crianças e jovens, atualmente, desde muito cedo estão imersos numa sociedade 

consumista e violenta, desigual e egoísta, fria e televisiva, acredito que a formação de 

professores e alunos deve estar comprometida não apenas com a formação intelectual do 

indivíduo, mas também com aquilo que o constitui como pessoa, com o ser, onde estão 

alojados sentimentos, desejos, ideais, frustrações, tristezas, projetos, vida. 

Penso que para a formação dar conta de toda a complexidade cultural e 

social é necessário compreender os valores que precisamos resgatar e trabalhar com 

nossas crianças, valores que transcendem as culturas e as religiões, mas que estão 

voltados para o bem comum, e, por que não, para a formação do espírito, valores tais 

como a gratidão, a solidariedade, o altruísmo, a humildade, a gentileza, o respeito. 

Acredito que só quando a formação puder interpenetrar melhor as necessidades 

intelectuais com as necessidades sociais e espirituais – compreendendo o espiritual 

como algo interior a cada indivíduo – é que poderemos nos aproximar mais da formação 

para o professor, para o aluno e para a escola que queremos. 

Considerando essa perspectiva de formação, estou concluindo este estudo 

segura de que a formação lúdica contempla essa dimensão formativa que inclui em sua 

proposta uma preocupação que supera a educação materialista em favor de uma 

educação vigorosa, luminosa, alegre, comprometida com o desenvolvimento humano 

em sua dimensão emocional, intelectual, cultural e espiritual, voltada à transformação, 

ao exercício pleno da ousadia, da transgressão criativa, da alegria e da vida. Perigoso 

pensar dessa forma? Acho que a questão é pensar a qual modelo de jovem e de 

sociedade pode ser perigoso ousar e transgredir de maneira que a vida e a criação 

aconteçam nas relações inter-pessoais, nas relações pedagógicas, nas relações sociais? 

É preciso refletir sobre que tipo de sociedade queremos e sobre que perfil de 

ser humano queremos para atuar e transformar essa sociedade. Para os padrões 

capitalistas que geram a desigualdade, a exclusão, não consideram a humanidade e a 

ludicidade das pessoas a formação – da maneira como vem sendo concretizada em todas 

as etapas do processo educacional, desde a educação infantil até a universidade – está 

cumprindo seus objetivos. 

Nesse contexto, considero que a tão comentada e incompreendida 

indisciplina nada mais é do que a manifestação da rebeldia e da insatisfação dos jovens 

com uma sociedade em que parece haver liberdade, até mesmo excesso de liberdade, 
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mas que na verdade nada mais é do que a sociedade do controle e do disciplinamento 

visando a submeter o jovem a um sistema que somente está interessado em tirar dele o 

que ele tem de melhor em favor de sua manutenção: sua capacidade de transformar.  

A dimensão lúdica na formação aponta para a consideração dos anseios das 

crianças e dos jovens numa educação mais humanizada, que respeite suas necessidades, 

sua alegria, seu espírito inovador, bem como para os anseios de todos os que desejam 

uma sociedade mais igualitária, grávida de valores tais como a solidariedade, o 

altruísmo, a humildade, a cooperação, a coletividade. Por estar aberta ao imprevisível, 

por ser flexível, por permitir a livre expressão, a espontaneidade, o contato, o calor, a 

emoção, por considerar o outro como sujeito participante de um processo que deve ser 

coletivo, partilhado, enfim, por considerar a ludicidade dimensão significativa na 

formação, a educação lúdica pode se constituir como uma alternativa para a formação 

do ser humano, numa perspectiva de formar criança e adulto não somente para 

conhecer, mas para sentir, para viver, para ser feliz. 

Por um lado, sinto-me feliz em poder compartilhar um processo tão 

significativo para minha formação e no qual acredito que pode contribuir 

verdadeiramente para a reflexão sobre a formação de professores, sobre nossas práticas, 

e sobre a inter-relação entre a escola e a sociedade. Por outro, torna-se inquietante 

pensar qual pode ser a contribuição do Museu da Educação e do Brinquedo para um 

processo tão amplo, complexo e com pretensões tão sensíveis à transformação? Qual 

seria o papel do museu nessa relação com a escola e a sociedade de maneira a 

protagonizar o interesse pela transformação? 

A primeira idéia que surge quando penso essas questões é a evidência da 

contribuição bastante significativa do MEB para a formação inicial mediada pelo lúdico 

a partir de uma vivência efetiva da ludicidade. É preciso ressaltar contudo, que somente 

uma formação comprometida com a produção do conhecimento a partir da prática 

docente imersa em seu contexto de atuação pode contribuir significativamente para a 

transformação das práticas, da realidade escolar e, numa dimensão ampliada, da 

sociedade. 

Este estudo demonstra o potencial do MEB como espaço formativo na 

relação com o lúdico proposta como eixo de todas as suas atividades. Considero que 
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como espaço de visitação de crianças e de educadores o museu pode oferecer uma 

interface com o trabalho realizado no contexto escolar de maneira a aproximar o museu 

e a escola numa relação inter-formativa que pode contemplar as especificidades e 

interesses de ambas as instituições de forma a contribuir com a formação da criança e 

do educador. 

Articulando a perspectiva de formação analisada neste trabalho e a relação 

com a prática do professor, ausente de atitude lúdica, considero que o primeiro passo é o 

trabalho com a formação do professor que está atuando na escola, numa parceria museu-

escola que garanta a superação da modalidade de formação pontual, que é a 

possibilidade de trabalho do MEB atualmente com os professores da rede pública, em 

favor de uma formação contínua e em serviço. Em outras palavras, é o projeto político-

pedagógico do MEB imerso e articulado com o projeto político-pedagógico da escola. 

Cabe ressaltar que mesmo esse trabalho de formação, realizado nessa 

modalidade em que o professor participa de uma atividade formativa no museu num 

período de 3 a 4 horas, tem demonstrado permitir uma reflexão interessante sobre o 

brincar, a prática pedagógica e a formação humana. Contudo, não considero que apenas 

essa vivência formativa seja suficiente para o objetivo maior desse processo idealizado 

no MEB, que é a incorporação, pelo professor, do lúdico à sua prática docente cotidiana. 

Para isso, é preciso trabalhar, a longo prazo, com as necessidades de professores, 

alunos, da escola e da própria comunidade, e, ao mesmo tempo, averiguar como os 

resultados dessa formação estão repercutindo na sala de aula, nos processos de ensino-

aprendizagem, na prática docente e mesmo na relação humana com os alunos. 

Além disso, não posso deixar de defender aqui a importância de que os 

resultados positivos demonstrados no processo de formação com alunas dos cursos de 

Pedagogia e das Licenciaturas sejam referência do significativo trabalho realizado no 

MEB. 

Sendo o MEB um espaço/ tempo da Faculdade de Educação da USP, 

considero que este trabalho revela sobretudo as possibilidades do museu no sentido de 

contribuir para a formação inicial e contínua de professores, potencial que, se 

incorporado à proposta de formação da faculdade poderia beneficiar mais amplamente 

alunos dos cursos de formação inicial e professores da rede pública de ensino que 
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buscam na universidade uma parceira para lidar com os desafios enfrentados no 

cotidiano escolar. 

Contudo, este trabalho revela também a necessidade do reconhecimento 

institucional da importância do MEB e do trabalho de formação nele realizado, 

traduzido em uma proposta concreta de apoio à infra-estrutura para o desenvolvimento 

de suas atividades. Nesse sentido, considero que o museu precisa ser legitimado pela 

universidade como espaço museológico que se pretende enquanto denominação. O 

objetivo primeiro de um museu é preservar seu acervo e, para isso, precisa de um 

espaço que garanta o acondicionamento, a guarda e a integridade dos objetos de maneira 

satisfatória ao cumprimento de sua função. Como espaço de visitação, precisa oferecer o 

mínimo conforto aos olhos e ao corpo, pensando a dimensão visual e de movimento, 

garantindo o usufruto prazeroso do que poderia ser considerado seu objetivo segundo, 

que é a democratização de seu acervo a partir da exposição dos objetos. Como espaço 

educativo e de formação, precisa de espaço adequado à realização de suas atividades, 

garantindo condições para que sejam alcançados seus objetivos. 

Na verdade, não vou explicitar aqui tudo o que um museu precisa para 

exercer plenamente suas funções porque o que é importante aqui é avaliar a 

contribuição interessante do museu dentro de todas as limitações que possui atualmente 

e repensar seu potencial incorporado aos propósitos da universidade e, especialmente, 

da Faculdade de Educação. O estatuto do MEB hoje na FEUSP, embora seja um museu, 

é o de um laboratório e, nesse sentido, considero importante que o estatuto do MEB seja 

validado como de espaço museológico da FEUSP, com forte trabalho na área educativa 

e de formação, para que possa receber a infra-estrutura necessária ao cumprimento de 

seu papel de maneira mais apropriada. 

Considero que o projeto político-pedagógico do MEB pode ser elaborado 

dentro de uma proposta mais ampla, em parceria com a Faculdade de Educação, 

considerando a contribuição possível do museu para a formação inicial e contínua de 

professores. Estabelecer uma proposta articulada entre o MEB e a FEUSP considerando 

os desafios da formação inicial nos cursos de Pedagogia e das Licenciaturas e da 

formação contínua nas escolas da rede pública de ensino pode ser o início de uma 

“longa conversa”, ou ainda melhor, de um possível diálogo no sentido de pensar uma 

formação que se aproprie de suas próprias possibilidades transformadoras. 
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ANEXO A 

 

 

Este anexo é composto por material representativo da contribuição do 

processo formativo realizado no MEB ao longo desta pesquisa e está 

organizado da seguinte forma: 

 

 Relatório de estágio, realizado em 2004, da aluna do curso de 

Pedagogia da FEUSP, Solange Ferreira Ortiz; 

 Relatório de estágio, realizado em 2004, da aluna do curso de 

Pedagogia da FEUSP, Soraia de Souza Faria; 

 Relato da ex-bolsista Luciana Eliza dos Santos, aluna do curso de 

Letras da FFLCH-USP, que trabalhou no MEB no período entre 

novembro de 2002 e outubro de 2004; 

 Relato da ex-bolsista Maria Beatriz de Oliveira e Silva, aluna do 

curso de Pedagogia da FEUSP, que trabalhou no MEB no período 

entre abril de 2002 e janeiro de 2004; 

 Relato do aluno Joel Marcelo da Cruz, aluno do curso de 

Licenciatura em Física da USP, sobre sua participação na oficina 

“Brincando brinquedos e brincadeiras tradicionais: alegria e prazer 

do lúdico”, oferecida pela equipe do MEB na Semana da Educação 

2004 da Faculdade de Educação. 
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Relato de ex-bolsista – Bolsa-trabalho Coseas 

Luciana Eliza dos Santos 

 

“A oportunidade de trabalhar no MEB abrange uma série de experiências que contemplam a 

atuação na área de museologia, educação e cultura. No meu caso, que sou aluna do curso de 

Letras e iniciei nesse semestre a licenciatura, a vivência no espaço do MEB contribui para 

minha formação primeiramente pelo contato com um ambiente educativo e com os grupos 

escolares. Assim, as propostas de formação de professores, o resgate de brincadeiras 

tradicionais, monitoria e pesquisa são vivências de grande valia para minha formação, 

sobretudo, no que se refere ao contato com a cultura popular e tradicional. Um outro fator de 

extrema importância é a presença do lúdico que fundamenta o espaço do MEB e suas atuações. 

O universo da brincadeira, do jogo e da ludicidade nos transportam para o olhar crítico-reflexivo 

quanto à importância do imaginário e suas figuras que permeiam o pensamento humano, seja na 

percepção da realidade, seja no universo da ficção. Conviver nesse ambiente nos permite o 

contato com a alegria, a imaginação e a fantasia como caracteres tão comuns ao cotidiano 

infantil, mas que se distanciam com o passar do tempo, conforme nos tornamos adultos”. 

 

Relato de ex-bolsista – Bolsa-trabalho Coseas 

Maria Beatriz de Oliveira e Silva 

 

“Quanto à formação dos futuros educadores, no qual me incluo como monitora, o MEB tem 

contribuído de forma decisiva. Como aluna do curso de Pedagogia tenho acesso a diferentes 

discursos referentes à educação, à infância, à cultura e a políticas públicas, o que me 

proporciona um conhecimento amplo desses temas. Trabalhar no MEB por sua vez possibilita-

me entrar em contato com a realidade desencadeadora desses discursos, ou seja, os desafios que 

professores, alunos e instituições escolares enfrentam. O confronto entre discurso e realidade 

está sendo fundamental para minha formação acadêmica e profissional. Estar em contato com 

professores e alunos possibilita-me refletir acerca dos discursos e da realidade, o que me leva a 

produzir meu próprio discurso, que não é independente do conhecimento já produzido e 

acumulado, mas leva a marca dos meus valores, da minha visão de mundo, de cultura, de 

homem e de educação. Dessa forma, isso me faz defender que o MEB é um centro de formação 

por excelência, devendo por essa razão ser melhor utilizado e valorizado pelos alunos e pela 

Faculdade de Educação”. 
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Relato sobre a participação na oficina “Brincando brinquedos e brincadeiras 

tradicionais: alegria e prazer do lúdico”, Semana da Educação 2004 

Aluno: Joel Marcelo da Cruz 

 
A segunda Semana da Educação aconteceu nos dias 24 a 28 de maio de 2004, com o seguinte tema: Ensino, 

pesquisa e extensão: aportes para a crítica da educação atual. 

Durante tal semana foram realizados simpósios, palestras, mesas redondas, conferências e outras atividades 

relacionadas ao tema. 

Havia um período para inscrições através do sítio www.fe.usp.br, que era do dia 7 ao dia 20 de maio. 

Como não havia feito inscrição, escolhi um dos dias e compareci à FE (Faculdade de Educação), para participar 

de alguma atividade. 

A primeira opção foi participar de alguma atividade relacionada diretamente ao ensino de Física; uma escolha 

foi um trabalho sobre cores – não me lembro o nome do grupo que apresentaria tal trabalho. Ao comparecer na 

sala que seria apresentado tal trabalho, encontrei apenas um dos integrantes do grupo, que estava bastante 

assustado; ele dizia que os outros componentes de seu grupo não haviam comparecido e que ele iria 

apresentar apenas a última parte do trabalho. Enfim, foi desanimador; desisti dessa apresentação. 

Enquanto eu perambulava pelos corredores da Faculdade de Educação à procura de algum trabalho 

interessante, descobri que a maioria dos trabalhos marcados para aquele horário haviam começado – isso me 

causava inquietação pois eu não teria outro dia para participar dessa semana da educação. 

Eu pensava: Na próxima semana da educação vou me inscrever no primeiro dia de inscrição. 

Enquanto caminhava, olhava pelas janelinhas das portas das salas de aula a procura que alguma “atração”; em 

algumas salas via algumas pessoas falando e gesticulando, outras utilizando aparelhos retro-projetores – nada 

parecia tão animador. 

Estranhamente, numa das salas, diversas pessoas estavam sentadas no chão – as cadeiras e mesas estavam 

do lado de fora da sala de aula, no corredor; também muitos pertences dos participantes estavam amontoados 

em cantos da sala. As pessoas estavam com fitas adesivas, exibindo seus nomes, coladas em algum lugar 

propositalmente visível. 

- Vamos entrando! Quais os nomes de vocês? 

Era a voz de uma mulher de pele clara, cabelos curtos, calça folgada e blusa curta que deixava transparecer 

traços da barriga – lembrei de oficinas de teatro que participei ainda criança. 

- Vocês querem participar da oficina? 

Ao ouvir a voz daquela mulher pela segunda vez - percebi que outras pessoas também estavam ao meu lado. 

- abram uma roda maior! 

Era a voz de outra mulher, também de cabelos curtos, tez pouco mais escura que a da outra mulher e que 

apresentava um sorriso quase constante. 

Já dentro da sala pude perceber que a maioria das pessoas estava sentada, formando um grande círculo; 

algumas pessoas estavam em pé, encostadas nas paredes. 
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Aquelas mulheres que estavam falando eram as monitoras da oficina e diziam que cada um de nós, sentados 

num grande círculo,  representava um gomo daquela grande corrente circular. 

Segundo elas, o objetivo da atividade que estava para acontecer, era aproximar pessoas desconhecidas, entre 

si; elas também disseram que aquele tipo de  atividade funcionaria muito bem em salas de aula com pouca 

interação entre os alunos, principalmente se fossem crianças. 

Tal atividade consistia em combinar ritmicamente estalos de dedos, palmas, movimentos e pronúncias 

individuais de todos os participantes, de forma sincronizada e consecutiva. 

Nos primeiros instantes, a atividade parecia meio sem sentido;  assemelhava-se a uma simples aula rítmica 

para estudantes iniciantes em música. 

Repentinamente uma pessoa comete um erro. Não consegue sincronizar os movimentos. A brincadeira 

recomeça e a pessoa comete outro deslize semelhante – era uma mulher cuja expressão facial transmitia 

desespero! 

As pessoas do círculo percebem a atrapalhação da mulher e tentam ajudá-la com palavras. 

A mulher que parece estar em estado de pânico, levanta-se rapidamente do chão (onde estavam todos 

sentados) e desaparece porta afora. 

As pessoas se entreolham por um breve momento – a brincadeira parece chegar ao fim. 

Uma das monitoras diz: - Pessoal, as pessoas decidem se querem ou não participar das brincadeiras! 

Houve instabilidade no controle por parte das monitoras; isso me fez lembrar uma das aulas de metodologia do 

ensino de física, onde assistimos (eu e os demais alunos, é claro) a uma aula gravada em VHS, onde durante 

uma aula de Física do ensino médio, um aluno desestabilizou a aula de laboratório, apresentando à professora 

uma barata que ele havia encontrado em algum lugar do laboratório. Na situação da aula gravada a professora 

não conseguiu retomar o curso da aula e a instabilidade provocada pela presença da barata literalmente 

acabou com a aula – a professora até tentou retomar o rumo da aula mas ela não conseguiu. 

E a oficina? Chegaria ao fim? 

Será que tive o azar de escolher aquela oficina? 

O pessoal iria começar a sair da sala? 

Estas eram minhas indagações momentâneas enquanto percorria a sala com um olhar discreto e 

despreocupado. 

Para minha surpresa, as monitoras, após o curto período de instabilidade, pareciam cada vez mais excitadas e 

descabidas de medo, embora seus movimentos (dos braços) não estivessem tão sincronizados e harmoniosos 

como antes. 

A brincadeira havia recomeçado e estava dando certo; aconteceram apenas mais dois erros e as quase cem 

pessoas presentes  conseguiram terminar a brincadeira com sucesso. 

Estranhamente, após aquela brincadeira, todas aquelas pessoas desconhecidas me pareciam familiares – para 

mim a brincadeira havia funcionado! 

O episódio da mulher em pânico não havia determinado o fim daquela brincadeira! 

As monitoras pediram para que as pessoas falassem acerca daquela experiência. Enquanto algumas pessoas 

falavam, eu observava algumas habilidades das monitoras, tais como as habilidades de observar, reforçar, olhar 

para os participantes, se expressar, etc. 
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Guardadas as devidas proporções temos o seguinte: a habilidade de olhar para os alunos parecia algo inato 

naquelas monitoras; elas estavam sempre atentas a tudo que pudesse acontecer durante a oficina. 

O constante uso de gestos, da voz, de exemplos, e a limitação clara do tipo da tarefa a ser feita deixavam 

transparecer  a habilidade de introdução. 

Enquanto algumas pessoas ainda falavam daquela experiência, as monitoras apresentavam alguns 

questionamentos que estimulavam lembranças da infância e  que esclareciam a importância de brincadeiras 

realizadas por crianças em determinadas idades – surgia na mente a importância do convívio social com 

crianças. Em algum momento, até pensei que uma possível falta de convívio com crianças pudesse acarretar 

em algum tipo de dificuldade em sala de aula, mesmo quando não se trabalha com crianças. 

As habilidades de ilustrar com e exemplos e de questionar eram bastante  presentes. 

Enfim... aquela brincadeira havia acabado e as monitoras propuseram que os participantes se deslocassem 

para a área externa da faculdade, entre esta e a Escola de Aplicação. Lá fomos nós! 

No local elas sugeriram uma brincadeira chamada de brincadeira do boi; algumas pessoas não conheciam tal 

brincadeira – meu caso. 

Três ou quatro pessoas ficavam no meio de um grande círculo de pessoas (de novo círculos!) com as mãos 

dadas. Após um sinal sonoro (de um apito), estas quatro pessoas, que seriam os bois, tentariam a qualquer 

custo, escapar e correr para longe do círculo. 

Após a fuga, as pessoas do círculo deveriam capturar os “bois” – lembro-me até que alguns alunos da Escola 

de Aplicação, que estavam transitando no local, participaram da brincadeira. 

De início algumas pessoas não queriam participar mas as monitoras sabiam insistir e as pessoas acabavam 

participando. 

Várias outras brincadeiras foram feitas, inclusive aquela que se conhece como “escravos de Jó”; esta era a que 

melhor apresentava regularidades na alternância entre sons (vozes e ruídos de latas batidas no chão). Essa 

experiência poderia ser utilizada para mostrar a alunos, num curso de ciências, as diferença entre ruído e som, 

musicalmente falando. 

A quantidade e os tipos diferentes de brincadeiras, juntamente com seus enfoques educacionais, deixava clara 

a habilidade de variação. 

Quando alguns participantes falavam, as monitoras não só os ouviam, como também se deslocavam para perto 

deles – era a habilidade de escutar os alunos. 

Ao final da oficina, elas, as monitoras, pediram aos participantes que escrevessem apenas uma palavra num 

cartaz fixado numa das portas da FE, que traduzisse para cada um o que aquela oficina havia representado – 

minha palavra foi sonoro. 

A oficina se chamava “Brincando de brincar” e foi apresentada pelo pessoal (monitoras) do MEB, que é o 

Museu da Educação e do Brinquedo. As monitoras também distribuíram alguns panfletos com informações 

sobre o Labrimp, que é o Laboratório de brinquedos e materiais pedagógicos, da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. 

Participar dessa oficina foi algo muito interessante e proporcionou lembranças incríveis dos tempos da infância, 

tanto em casa como na escola; confesso que já estou esperando pela próxima semana da educação. 
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ANEXO B 

 

Roteiro de Entrevista com Grupo Focal 
 

 
Universidade de São Paulo 

Faculdade de Educação 

 
Título provisório da pesquisa de mestrado:    

Um estudo sobre a  importância do lúdico na formação do indivíduo a partir de uma  pesquisa-ação no museu 

da educação e do brinquedo 

 
Título anterior:  A importância do lúdico na formação de educandos e educadores que atuam na educação 

infantil: um estudo de caso a partir do museu da educação e do brinquedo – meb 

Orientador: Prof. Dr. José Cerchi Fusari 

Aluna: Jany Elizabeth Pereira 

 
Este instrumento foi elaborado com o objetivo de colher dados qualitativos a respeito da 

contribuição para a formação mediada pelo lúdico, proporcionada (ou não) pelo estágio no Museu da Educação e 

do Brinquedo. Pedimos sua colaboração em responder às questões abaixo. Os dados serão utilizados de forma 

categorizada, sendo mantidos em sigilo informações pessoais. 

Muito Obrigada, Jany 

PARTE I 

 
1. Nome: _____________________________________________________________ 

2. Idade: ______________________________________________________________ 

3. Onde viveu no período entre 0 e 12 anos? (São Paulo – bairro; outra cidade/Estado) 

4. Formação 

Curso no Ensino Médio: _______________________________________________ 

Curso de Graduação (período): __________________________________________ 

Outros: _____________________________________________________________ 

 
PARTE II  (a ser respondida coletivamente) 

 
1. Quais lembranças você tem a respeito das brincadeiras na sua infância? 

2. Você relacionaria as experiências com o brinquedo vividas na sua infância com seu desenvolvimento 

pessoal e profissional? 

3. O estágio no MEB contribuiu para sua formação inicial? De que forma? 

4. Quais possibilidades e limites puderam ser percebidos durante a realização das atividades de estágio? 
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ANEXO C 

 

O que eu pretendo de verdade com o grupo focal? 
 

Gostaria de encontrar pistas para questões que para mim são cruciais numa 

pesquisa sobre a importância do lúdico numa dimensão ampliada. 

Meu objetivo é tentar descobrir o por quê de nas escolas existir uma 

preocupação concreta em desenvolver projetos e atividades para resgatar brincadeiras 

tradicionais, em trabalhar com o brinquedo, sem que isso signifique uma mudança de 

uma “atitude tradicional” para uma atitude lúdica de fato na prática pedagógica docente. 

Por que dentre uma média de 200 alunos que entram todo ano no curso de 

Pedagogia uma ínfima parcela procura o estágio no MEB como forma de “incrementar” 

seus conhecimentos teóricos e práticos articulados ao lúdico? O que diferencia esses 

alunos dos outros? Qual é a motivação que os faz importar-se com o lúdico dessa forma 

diferenciada? A história de vida das alunas explicaria um pouco esse interesse inicial 

diferenciado pelo lúdico? Existiria alguma similaridade que poderia apontar um perfil 

do profissional pessoa que entende o lúdico de forma diferenciada na prática 

pedagógica? Se a resposta for positiva, como utilizar esses dados de forma a despertar 

outros “perfis” de profissionais-pessoa para que também percebam a importância do 

lúdico na formação humana e sejam implementadores dessa idéia? 

Durante o trabalho desenvolvido no MEB nestes dois últimos anos minha 

impressão é de que as atividades que temos realizado têm sido significativas para uma 

percepção aprofundada da importância do lúdico como uma dimensão não apenas 

importante, mas essencial na formação do indivíduo e tenho crido que nosso trabalho 

tem provocado mudanças qualitativas no sentido dessa percepção naquelas alunas que 

participaram do estágio ou do programa de bolsa-trabalho no MEB. Contudo, minha 

questão é: será que estou pensando certo quando penso que nosso trabalho têm sido tão 

positivo no sentido de provocar mudanças? Será que as alunas que estagiaram ou 

trabalharam no MEB realmente apresentarão uma prática diferenciada de outras pessoas 

que não vivenciaram o lúdico dessa forma? Será que essas alunas apresentarão uma 

atitude lúdica em sua prática pedagógica? Será que elas realmente saem mudadas do 

MEB? Se sim, quanto? Como? É possível mapear pistas sobre isso? 
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ANEXO D 

 

Entrevista Coletiva com Grupo Focal1  

 
CATEGORIA                 ANÁLISE 

Jany – Agora eu vou apresentar todo mundo porque a Paloma 

e a Helena chegaram. A Paloma faz Pedagogia, fez estágio no 

segundo semestre do ano passado no museu, a Helena fez 

estágio no primeiro semestre do ano passado, faz Pedagogia 

também, e também foi estagiária flutuante2 no segundo 

semestre. A Bianca faz Pedagogia, já está quase se formando, 

foi bolsista do museu com bolsa da Coseas3, todo mundo sabe 

o que é bolsa-trabalho4 Coseas, não é?, entrou no museu 

antes de mim, a Bianca ficou dois anos no museu com a 

bolsa-trabalho, então eu entrei no museu em 2003, a Bianca já 

estava, e aí a gente ficou junto um ano. A Sarah também faz 

Pedagogia, fez estágio no primeiro semestre do ano passado 

no museu e no segundo semestre também foi estagiária 

flutuante. A Tereza faz história, é a única... 

Tereza – Sou um elemento de discórdia aqui5... (risos) 

Jany – Somos dois então, não é? (risos). A Tereza faz 

história, entrou em novembro de 2004 na bolsa-trabalho no 

museu, então faz pouco tempo que ela está lá, então por isso 

eu achei bacana ela estar aqui também para dar as 

concepções dela. A Vera fez mestrado com o Fusari, agora 

está fazendo doutorado, é minha amiga e está aqui para me 

auxiliar assim nessa... que é uma coisa... vocês todas me 

conhecem, mas eu estou um pouco nervosa... (risos).   

APRESENTAÇÂO 

DOS SUJEITOS 

 

Nem todas as 

entrevistadas se 

conheciam, o objetivo da 

apresentação foi criar um 

clima de descontração e 

aproximação, no sentido 

de contribuir para que 

todas se sentissem mais 

à vontade para relatar 

suas experiências. 

 

J – Essa folhinha aqui, que eu coloquei “O que eu pretendo de 

verdade com o grupo focal?”, por quê? Na verdade, nesse 

outro papel aqui que vocês responderam, tem falando do 

objetivo, que é um objetivo geral, que é verificar a 

contribuição, se houve e que tipo de contribuição, para a 

formação de vocês, o estágio, a bolsa-trabalho no museu. 

Então esse seria o objetivo geral. Agora, aqui, tem algumas 

questões que para mim, para minha pesquisa, são 

importantes, e que depois da nossa conversa aqui eu vou 

tentar ver se com essa conversa eu consigo dados que 

APRESENTAÇÃO 

DOS OBJETIVOS 

 

Falar aos sujeitos sobre 

as questões norteadoras 

da entrevista e que estão 

articuladas ao objetivo 

geral pareceu-nos 

importante para que 

todas tivessem clareza 

da nossa proposta. 
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possam responder algumas questões que eu tenho que são 

um pouco essas aqui. 

Vera – Posso falar um pouquinho da metodologia? 

Jany – Por favor. 

Vera – Eu até estou aqui porque esse tipo de instrumento 

metodológico usado em pesquisa, eu usei na minha também, 

tem o nome de grupo focal, foi desenvolvido na Segunda 

Guerra Mundial para trabalhar com soldados que estavam em 

guerra, para ver as percepções dos soldados durante a 

guerra. É claro que a gente não tem uma guerra de fato, mas 

uma guerra simbólica na medida em que a gente abraça a 

causa da educação, não é? Porque a maior parte faz 

pedagogia, quem não faz pedagogia faz história e certamente 

licenciatura, é isso? No caso, a Jany está fazendo este mesmo 

procedimento, com este objetivo maior, que é sentir, perceber 

vocês, levantar percepções deste grupo sobre o estágio 

desenvolvido no MEB e aí todas as outras questões que ela 

levanta aqui. 

APRESENTAÇÃO 

DA METODOLOGIA 

Explicação da 

metodologia 

desenvolvida a partir das 

entrevistas com o grupo 

focal, também para que 

os sujeitos tivessem a 

clareza do como ia ser 

desenvolvida a atividade 

e do porquê tinha sido 

escolhida essa 

metodologia. 

 

J – Eu só vou comentar rapidinho essas questões. Esse texto 

é um texto que eu escrevi livremente porque a Vera tinha me 

falado, “comenta com as meninas qual é o seu objetivo”, então 

eu coloquei aqui algumas questões que eu fico pensando. 

Tem um monte de aluna que entra todo ano na Pedagogia, por 

que existe um grupo pequeno, mas existe, um grupo que se 

interessa por esse estágio?6 De alguma forma aprofundar ou 

conhecer, enfim, o lúdico durante a formação, que é a 

proposta do museu. Será que isso é uma coisa que a gente 

poderia trabalhar para outros alunos também se 

interessarem?7 Isso tem a ver com a história de vida de cada 

pessoa? Porque eu também tenho uma percepção que me 

levou a dar essa importância para o lúdico, que tem a ver com 

a minha história, quer dizer, será que isso também pode se 

justificar pela história de vocês? 8 E se existe isso realmente, 

será que a gente poderia pensar que existe um perfil de 

profissional, de pessoa, que se interessa pelo lúdico?9, se isso 

realmente é uma coisa importante como é que a gente pode 

criar, de alguma forma, alguma..., isso é para a minha 

pesquisa, criar alguma estratégia, alguma coisa teórica, para 

APRESENTAÇÃO 

DOS OBJETIVOS 
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que outras pessoas se interessem também10. Isso é um 

objetivo. E, nesses dois anos, isso eu acho que é a coisa 

principal que eu vou tentar..., que a gente possa conversar 

sobre isso, a minha impressão então do trabalho do museu é 

que ele contribui para a formação, que quem participa sai de lá 

com alguma percepção diferenciada sobre o lúdico, mas isso é 

a minha percepção, eu que acho isso por conta de todos os 

trabalhos que a gente desenvolve lá, e aí eu quero aqui tentar 

descobrir a partir das coisas que a gente vai conversar se isso 

é realmente verdade, quanto que isso é verdade, enfim, para 

que realmente a minha pesquisa possa apontar essa 

contribuição do museu de uma maneira mais efetiva11. Então 

acho que é basicamente isso. 

J - A Loriza chegou agora, ela também trabalhou também no 

museu, você conhece todo mundo aqui, não é?, menos a 

Vera, que fez mestrado com o Fusari e agora faz doutorado e 

está aqui como minha parceira, porque eu realmente estou um 

pouco perdida, e a Loriza faz Letras, foi bolsista no museu 

durante dois anos com bolsa-trabalho, também entrou antes 

de mim, ficou comigo ainda um ano depois que eu já estava lá, 

entrou junto com a Bianca na verdade. 

APRESENTAÇÂO 

DOS SUJEITOS 

 

 

J - Então vamos começar. Alguém quer falar alguma coisa 

antes de começar? 

B – Fica mais na minha frente [Bianca estava de frente para a 

câmera]... 

J – Eu estou bem na sua frente, então provavelmente o que 

vai aparecer... (risos) 

Helena – Pode vir para cá, eu vou aí... 

[risos] 

J – Não, nada disso, vamos deixar como está, porque também 

assim, na verdade o importante é o que vai ser dito aqui, as 

imagens não vão ser divulgadas (risos), não se preocupem... , 

não é verdade? 

(risos) 

J – Então, fora as reclamações e angústias contra a câmera, 

mais alguma coisa? (risos) Então, aquelas questões que eu 
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coloquei ali na lousa, são as questões que a gente achou que 

era interessante discutir de uma maneira coletiva e todo 

mundo falar sobre, então a idéia é que cada questão a gente 

faça uma rodada de conversa falando sobre o que a gente 

propôs ali, a idéia é livre, acho que pode começar..., por lá, 

pela Paloma (risos), não, brincadeira, não precisa ser assim, 

se alguém quiser começar, mas a idéia é que todo mundo 

fale... 

Helena – Acho que é melhor cada um... 

P – Acho que a gente deveria fazer a brincadeira pé-de-

chulé... 

(risos) 

B – Eu tenho pé frio então quando parar vai cair em mim... 

(risos) 

J – Ah, vai, essa primeira é fácil, quais lembranças vocês têm 

das brincadeiras na sua infância, falar um pouco sobre a 

infância, o que vocês lembram... 

P – Então, eu passei a maior parte da minha infância no 

Nordeste, numa cidade do interior do Nordeste, próximo a 

Natal. Então era uma cidade pequena, de poucos..., quase 

todos se conheciam, a gente brincava descalço na rua, ficava 

até tarde, bem diferente da realidade daqui... E aí as 

brincadeiras que eu mais lembro são da rua mesmo, é pega-

pega, esconde-esconde, na rua ou no sítio da minha avó; na 

cidade tinha um espaço que parecia um sítio e rolavam muitas 

brincadeiras lá, construção, cabaninha... 

J – Você nasceu lá Paloma? 

P – Não, eu nasci aqui só que eu fui morar lá com uns 4 ou 5 

anos, aí eu voltei para cá com 11 anos. 

J – Teve uma infância privilegiada?! 

P – Muito, muito mesmo. Aí eu brinquei de jogos, de tudo um 

pouco, subir em árvore, era o que eu mais gostava, disputar 

quem chegava primeiro no topo... 

E aí eu fico pensando na minha irmã porque ela tem 9 anos, e 

eu fico..., até me incomoda um pouco, porque é bem diferente. 

Ela nasceu lá só que veio bebê, e daí é muito restrita, muito 

INFÂNCIA, 

MEMÓRIAS E 

BRINCADEIRAS 

 

- infância: local 

(interior nordestino) 

 

 

 

 

- infância: 

brincadeiras 

 

 

 

- infância: local 

 

 

 

- infância: 

brincadeiras 

 

- percepção / 

concepção de 

Infância vivida em cidade 

do interior nordestino 

permite a vivência de 

brincadeiras e 

brinquedos na rua, de 

maneira livre e coletiva, 

com contato com a 

natureza e com outras 

crianças. 

 

 

 

 

 

 

Concepção da infância 

passa pela própria 

vivência, que tendo sido 

permeada pela liberdade 

de brincar na rua e pelo 

contato irrestrito com 

outras crianças, faz com 

que ela tenha uma 

percepção negativa da 
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em casa, uma parte foi brincadeiras muito sozinha, e aí aquela 

vida de..., aí brinca um pouco com vizinho, não é?, a maior 

parte das coisas acontece na escola. Então, é muito diferente 

do que eu vivi. 

infância 

 

infância vivida pela irmã, 

 que é uma infância 

típica da maioria das 

crianças de hoje. 

J – Você acha que essas coisas diferentes, você comparou a 

sua infância com a infância da sua irmã, pensando na 

segunda questão “você relacionaria as experiências com o 

brinquedo vividas na sua infância com seu desenvolvimento 

pessoal e profissional? Como você percebe essa relação?”, 

como é que você se vê como adulta e compara, por exemplo, 

com a sua irmã. Como você se percebe, pensando na sua 

infância e na dela? 

P – Então, para mim ainda é muito difícil imaginar como vão 

ser as lembranças dela... 

J – Não, as suas..., como é que você se percebe... 

P – Eu acredito que foi extremamente rico, contribuiu muito 

para a minha formação a infância que eu tive, nos outros 

momentos no colégio também, saber que eu tinha toda aquela 

história e eu usava muito daquelas coisas da infância também, 

porque para mim foi difícil a mudança com 11 anos para cá, e 

aí foi meio que uma ruptura para mim; mas aí eu sempre 

tentava resgatar um pouco disso para mim. E até eu acho que 

por um lado influenciou em algumas das minhas escolhas. 

J – Por exemplo? 

P – Pedagogia, crianças, magistério... 

J – Bacana. 

LÚDICO E 

FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- percepção 

valorizada da própria 

infância 

 

- ruptura com a 

infância 

 

 

- relação entre 

vivência da infância e 

escolhas pessoais/ 

profissionais 

 

 

 

 

Consciência da 

contribuição da vivência 

lúdica da infância e do 

sentimento de perda 

dessa vivência quando 

da ruptura provocada 

pela mudança de cidade 

e “entrada” simultânea 

na adolescência. 

Crença de que essa 

vivência lúdica também 

teria influenciado 

escolhas profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – Pegando um pouco..., eu também nasci no Nordeste, só 

que eu nasci em Pernambuco e morei numa vila (...) e eu acho 

que eu tive as mesmas brincadeiras que ela, brinquei muito de 

pega-pega, rouba-bandeira, bola, tudo o que podia brincar 

dessas brincadeiras de movimento eu brinquei, até porque lá 

não a gente não tinha boneca, não tinha videogame, não tinha 

nada... 

INFÂNCIA, 

MEMÓRIAS E 

BRINCADEIRAS 

 

- infância: 

brincadeiras 

 

 

Infância vivida em cidade 

do interior nordestino, 

sem acesso a 

brinquedos industriais 

permite a vivência da 

liberdade das 

brincadeiras na rua e em 

espaços com natureza, 
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J – Era uma cidade do interior? 

B – Muito interior, era lá..., uma vila chamada Zé Gomes, 

distrito da cidade de Exu. Então ficava longe da cidade, eu fui 

uma vez na cidade, fiquei lá até os 12 anos.  

E a gente tinha dificuldade de ter brinquedo, então a gente 

brincava fazendo o brinquedo, depois brincava com o 

brinquedo ou então brincava nas árvores, nos balanços, eu 

brinquei muito, brinquei demais... 

J – Você veio para São Paulo com que idade, Bianca? 

B – 12 anos. Eu tenho muitas boas lembranças, muitas 

mesmo, eu acho que (...) minha vida foi a infância (...) boas 

lembranças 

 

- infância: local 

(interior nordestino) 

 

 

- infância: brinquedo/ 

brincadeiras 

 

 

- percepção 

valorizada da própria 

infância 

além da brincadeira de 

fazer o próprio brinquedo 

e depois brincar com ele. 

 

Apesar de mencionar a 

dificuldade de acesso a 

brinquedos, o 

depoimento mostra que 

isso não interferiu na 

qualidade do brincar, já 

que ela enfatiza que tem 

“muito boas lembranças 

da infância”. 

J – Você acha que essa infância te fez um adulto diferente de 

alguma forma, pensando já na segunda questão? 

B – Então, eu acho que, de certa forma, eu deixei a minha 

infância e as brincadeiras todas de lado, hoje eu olho e vejo 

que elas influenciaram bastante, mas até um tempo atrás era 

algo assim totalmente deixado de lado, hoje eu penso que é 

diferente, acho estou meio que resgatando assim, ter 

trabalhado no museu eu lembrei muitas brincadeiras (...) hoje 

eu vejo que ele influenciou de certa forma; mas eu acho que, 

profissionalmente, eu achava que o brinquedo e o brincar não 

ia ser necessário na sala, que eu ia só ensinar matemática na 

lousa, que eu não poderia através da brincadeira fazer isso, 

hoje eu já percebo que eu posso e eu tenho uma experiência 

com brinquedos e brincadeiras que eu posso usar mesmo, 

então acho que hoje eu tenho mais clareza (...) mas até então 

eu não tinha. 

J – Você acha que..., você disse antes eu não percebia e 

agora eu percebo. O que aconteceu que você passou a 

perceber? 

B – Eu acho que o curso de Pedagogia (...) muitas coisas, mas 

acho que o museu também. Eu tinha que brincar com as 

crianças, eu era meio travada para brincar assim, eu não me 

envolvia na brincadeira, eu até explicava: é assim que faz, 

mas eu não brincava, então era algo assim: por que eu vou lá 

brincar (...)?, e quando eu entrei no museu eu era muito tímida 

LÚDICO E 

FORMAÇÃO 

 

- ruptura com a 

infância 

 

- contribuição da 

formação no MEB 

 

- concepção da 

formação e do papel 

do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

- contribuições para a 

formação inicial 

mediada pelo lúdico: 

curso de Pedagogia; 

vivência de 

brincadeiras no MEB; 

 

Em algum momento o 

adulto rompeu com a 

vivência da infância, mas 

o trabalho no MEB 

contribuiu para resgatar 

a infância e para a 

percepção de sua 

influência positiva na 

formação e na vida da 

pessoa. 

 

Concepção do que é ser 

professor inicialmente 

investida do papel 

tradicional, limitado ao 

uso da lousa. Agora o 

lúdico é percebido como 

algo possível de ser 

incorporado à prática 

docente. 

 

Num primeiro momento o 

adulto é tímido e travado 

para a brincadeira. 

Depois, com o 

envolvimento nas 
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(...) e eu comecei a me envolver e isso me fez perceber que 

eu tinha brincado muito, que isso é muito importante para a 

criança, brincar muito, então você pode aprender brincando. 

Acho que o museu teve um papel nisso central, junto à 

disciplina da Pedagogia, principalmente de “Brinquedos e 

brincadeiras” que eu fiz com a Marina Célia; depois eu fiz um 

grupo de estudos com ela (...). Assim, eu acho que mobilizou 

(...) perceber que era importante (...) eu acho que é 

importante, tanto para o meu desenvolvimento (...) importante, 

eu acho que se eu tivesse continuado naquele mesmo ritmo 

de brincar sempre (...) profissional acho que agora que eu 

estou pensando, brincar, brinquedo como (...) ou então brincar 

por brincar, porque é bom brincar por brincar, hoje que eu 

acho que eu estou pensando mais nessa questão (...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- importância de 
vivenciar 
constantemente o 
brincar 

atividades ocorre o 

resgate da infância 

juntamente com as 

lembranças das 

brincadeiras vivenciadas. 

A mobilização da sua 

própria experiência 

lúdica numa percepção 

valorizada contribui para 

a releitura do que é ser 

adulto e do que é ser 

professor, emergindo a  

percepção do lúdico 

enquanto possibilidade 

na prática docente. 

J – Você quer fazer uma intervenção? 

P – Quando ela falou do magistério, porque eu senti mesmo, 

como ela havia falado, quando eu mudei para cá uma ruptura 

mesmo, meio que agora é outra vida (...) não sou mais uma 

menininha, entre aspas, não é?, até porque aqui era um..., e 

eu era até, analisando um pouco, eu era ingênua, porque aqui, 

já adolescente, e queriam namorar e eu não, eu estava 

naquela fase ainda, das brincadeiras, mas aí eu senti muito 

uma ruptura assim, durante muito tempo (...) 

J – Você está falando isso, durante o magistério você ainda 

estava, de uma certa forma querendo viver... 

P – Aí no magistério eu comecei a reviver mais aquilo, trazer 

mais, e realmente a perceber de uma forma efetiva mesmo a 

importância porque aí eu comecei a fazer estágio com as 

crianças, e aí reviver (...) só que nesse processo todo, aí o 

MEB me fez perceber também que eu, ainda assim, tinha, não 

sei, me bloqueado de uma certa forma para as brincadeiras 

também, tanto é que quando eu comecei a brincar (...) eu me 

sentia um pouco travada também, e aí eu senti que existia um 

bloqueio mesmo para... 

J – Você sentiu que existia um bloqueio quando você foi, é 

isso? Você conseguiu lidar com esse bloqueio? 

P – Consegui. 

LÚDICO E 

FORMAÇÃO 

 

- ruptura com a 

infância 

 

 

 

 

 

- contribuições para a 

formação inicial 

mediada pelo lúdico: 

magistério; 

vivência de 

brincadeiras no MEB; 

 

 

- importância da 

formação inicial para 

a vivência de 

situações que 

mobilizem o ser 

brincante 

Ruptura entre a infância 

e a adolescência 

acontece de maneira 

brusca, ela continua 

sentindo o desejo de 

brincar, sentindo-se 

criança, o que já era 

estranho perante as 

colegas que “queriam 

namorar”. 

 

O contato com crianças e 

brincadeiras no 

magistério contribuiu 

para o resgate da 

infância. 

 

Formação no MEB 

contribuiu para a 

percepção de si mesma 

como uma adulta travada 

e para a superação 

dessa postura, passando 

a uma adulta mais lúdica. 
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S – Eu cresci aqui em São Paulo mesmo, na Praça da Árvore, 

e eu me..., assim, apesar dos meus pais serem muito 

controladores, assim, não deixavam eu fazer muita coisa, eu 

tenho boas lembranças, porque tinha um grupo de crianças 

que a gente sempre brincava, tinha um espaço grande na 

minha casa, então (...) delas (...) ficava lá brincando, sei lá, na 

casa delas tinha uns quartos grandes a gente brincava de gato 

miou, não é?, então era assim bem gostoso. E eu lembro uma 

época assim bem marcante que tinha o Clube do Mickey, 

então a gente gostava de dançar (...) fazia aquelas..., tipo um 

apresentação para os pais, a gente gostava bastante disso. E 

eu lembro também, sei lá, bem diferente de hoje, até a 8ª série 

eu ainda estava nessa de brincar mesmo. Então hoje o 

pessoal já está namorando, então eu acho que isso foi bem 

assim (...) foi bem legal. 

Só que eu acho que eu fui me encaminhando para uma coisa 

diferente. Eu não quis fazer magistério, eu fiz colégio normal, 

eu não quis fazer magistério porque eu achei que não tinha 

nada a ver comigo. Aí eu fui fazer Administração (...) trabalhei 

um ano na área e depois fui chamada para ir para uma escola. 

Aí eu trabalhei lá com atendimento de pais e alunos, e aí 

depois de 3 anos nessa escola eu achei que era importante 

para mim fazer a Pedagogia. Então eu entrei na Pedagogia 

em 96, era o outro currículo ainda, eram 7 ou 8 disciplinas por 

semestre, era muito puxado, eu não conseguia levar todas as 

matérias, em 2000 eu tranquei porque estava muito pesado, 

eu não estava conseguindo; e aí eu voltei ano passado. Já 

não estava mais trabalhando. E assim, depois de quase 11 

anos nessa escola, eu estava buscando uma coisa diferente 

para a educação. Como eu não estava trabalhando, falei, ah, 

vou fazer tudo o que aparecer; e a proposta do museu para 

mim foi bem interessante. Essa questão do brincar, não é?, 

me chamou a atenção, mas eu ainda naquele momento eu 

não sabia exatamente o que ia acontecer, porque eu estava 

ainda muito travada, você passar pelo curso de Administração 

é uma outra vida, e mesmo quando eu comecei a fazer 

Pedagogia eu nunca tinha imaginado trabalhar com criança, 

eu sempre trabalhei com adolescente. Então, assim, era uma 

outra proposta de trabalho, eu imaginava ir para a área de 

INFÂNCIA, 
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Administração 

Pedagogia 

 

 

 

- interesse pelo 

estágio no MEB:  

busca por uma “coisa 

diferente para a 

Educação” 

 

 

 

 

- percepção de si 

própria: consciência 

do adulto travado 

 

 

Apesar de falar da 

infância limitada pelos 

“pais controladores” 

também apresenta uma 

percepção positiva da 

vivência nesse período, 

além de uma infância 

que podemos considerar 

bem vivida no sentido de 

extensa, na medida em 

que as brincadeiras 

persistiram até a 8ª série, 

seja, por volta dos 14 

anos. 

 

Percurso profissional 

demonstra a afinidade 

com a área de 

Educação, que não teria 

sido a opção no início 

por não ser algo 

valorizado socialmente 

pela família. 

 

O estágio no MEB, com 

sua proposta articulada à 

formação mediada pelo 

lúdico configurou-se 

como uma proposta 

diferenciada, oportuna 

depois de trabalho com 

currículo tradicional 

durante 11 anos em 

escola da rede privada. 

 

Vivência formativa no 

MEB propiciou o resgate 

do ser lúdico que havia 

adormecido, despertando 

o interesse de ampliar o 
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coordenação, de orientação, então esse mundo da criança eu 

não tinha contato. E o entrar no museu me mostrou esse outro 

mundo não é?, e isso eu acho, assim, reacendeu uma série de 

coisas em mim, porque eu acho que eu passei muito tempo, 

assim, muito travada e na verdade eu acho que eu sou uma 

pessoa super criativa, não é?, e isso ficou muito esquecido 

nesse tempo que eu estava mais voltada para essa outra área. 

E o museu despertou muitas outras coisas, eu fui fazer vários 

cursos ligados ao brincar, à arte, não é?, então foi muito 

importante para mim voltar a essa opção do lúdico na minha 

vida, que eu acho que estava faltando um pouco disso. Eu até 

fiz um curso outro dia de gestão de projetos e o professor 

começou com uma brincadeira, não é?, e eu (...) pensando no 

museu, no lúdico, com as crianças, mas é importante para a 

gente também, porque deu uma outra dinâmica com a turma, 

deixou o pessoal mais próximo, então me deu um outro olhar 

realmente. 

J – Você acha assim..., eu achei interessante que você falou 

da sua infância, uma infância bem vivida, uma infância 

estendida, e aí depois você pulou, contando a sua história, tal, 

e vamos dizer assim, pulou para uma Sarah travada. Em que 

momento você acha que, assim, que de uma infância que 

você estava vivendo, tal, você se transformou numa adulta 

travada, colocar entre aspas. O que você acha que 

aconteceu? 

S – Na verdade, assim, eu acho que eu sempre fiquei 

tentando..., era uma disputa eu acho, a impressão que eu 

tenho hoje, porque eu tenho um irmão só e é mais velho. 

Então eu acho que..., e assim, na minha visão ele sempre foi o 

preferido da casa, sempre, não é?, então a minha luta sempre 

foi provar que eu era melhor que ele. Então, qual o meu 

caminho que eu escolhi, ah não, eu vou estudar, eu vou entrar 

na USP, entendeu?, foi por aí. E mesmo quando eu estava 

fazendo a faculdade, aquilo já estava me incomodando, eu 

quis largar o curso no terceiro ano, meus pais não deixaram... 

J – Administração? 

S – Administração. No início do terceiro ano eu quis largar 

porque eu já tinha visto que aquilo não tinha nada a ver 

comigo, mas meus pais não deixaram, e tal, eu terminei, foi 
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dormência de sua 

dimensão lúdica estava 

articulada à dormência 

de toda a sua dimensão 

criativa, alegre, viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A valorização social de 

cursos que têm em torno 

da profissão a idéia de 

maiores chances de 

mercado está associada 

à figura de um 

profissional vencedor. É 

interessante observar 

que a imagem desses 

profissionais tem relação 

com a imagem 

tradicional do adulto 

“sério” quando 

comparado a nossa 

concepção do adulto 

lúdico. 

 

 

Tanto o estágio no MEB 

quanto o curso de 

Pedagogia têm 
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super sofrido terminar e trabalhei um pouco com essa questão 

da educação, mas dentro de um outro mundo, quer dizer, a 

escola que eu trabalhei era uma escola muito tradicional, as 

pessoas tinham uma visão muito..., sabe, na verdade, então 

apesar de eu estar na educação eu acho que não mudou 

muito o meu caminho. Mesmo a Pedagogia, quando eu entrei, 

eu continuava não tendo a visão de trabalhar com crianças, 

por exemplo. Isso mudou a hora que eu vi..., assim, foi um 

monte de coisa junto. Eu estava fazendo “Educação Infantil”, 

com a Marina, eu entrei no museu, então eu, assim, meio que 

mergulhei nisso, não é?, e ao mesmo tempo, assim, foi uma 

procura minha, porque eu acho que a faculdade não te dá 

muito isso não, tem poucas oportunidades eu acho, não é? 

J – A faculdade não te dá muito isso o quê? 

S – De oportunidades para isso mesmo, porque a gente tem o 

quê?, uma disciplina, de “Educação Infantil”, e duas optativas, 

de “Brinquedos e Brincadeiras”, e acho que tem uma outra. 

B – E quando você consegue. 

S – Quando você consegue. Eu acho que isso assim é muito 

pouco, não é?, e como eu..., para mim foi bom porque eu não 

estava trabalhando então eu pude fazer uma série de outras 

coisas, mas fui eu que fui buscar porque a faculdade, 

realmente, é muito pouco. E para mim foi super bom porque 

eu fui me encontrando de novo, não é?, eu acho que eu 

encontrei aquilo que eu sou, a Sarah, envolveu a minha 

identidade mesmo, vai, eu estou na educação mas espera aí, 

o que (...) quem que é a Sarah educadora? 

J – É isso que você está completando?, porque você começou 

a frase assim, ah, eu estava fazendo Educação, mas eu 

estava, vamos dizer assim, na mesma linha da...  

S – Meio administrativa (...) de coordenação, porque o meu 

trabalho, eu era coordenadora, mas assim, meu cargo não era 

na área pedagógica, bom, o discurso da escola era, “eu não 

gosto de pedagogos”, a pessoa que me contratou falou assim 

“não, eu contratei você porque você não é pedagoga, 

pedagogo tem umas idéias, eu não agüento, então eu 

contratei você porque você tem uma outra visão”; e realmente, 

eu tinha uma outra visão e depois que eu entrei na Pedagogia 
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eu acho que se ampliou muito, não é?, então não dava mais 

realmente para continuar num lugar desse. 

J – Bom, só fazer assim um “adendinho” porque a Eva 

chegou, não é?, hoje todo mundo sabe que tem greve dos 

perueiros, ela mora do outro lado da cidade... a Eva, que a 

gente chama carinhosamente de Evita... a Eva faz Pedagogia 

também, então ela seria também não gostada nessa escola 

que você está falando (risos), e a Eva entrou no museu 

também em novembro de 2004. Eva, a gente está discutindo 

ali aquelas questões, começamos a conversar, aí depois tem 

uma outra coisa para responder, mas aí eu te passo no final. 

Podemos continuar. 

APRESENTAÇÂO 

DOS SUJEITOS 

 

 

Helena – Bom, eu nasci e cresci numa cidade pequena do 

interior de São Paulo, que é no Vale do Paraíba, e a minha 

infância, nossa, eu brinquei muito, muito, desde pequena, eu 

lembro que teve uma época que a gente..., eu lembro que a 

gente..., teve uma época que a gente não tinha TV, e aí era só 

brincadeira até à noite, a gente passava assim..., e era muito 

brincadeira na rua também, não é?, não tinha muito essa coisa 

de ter..., não tinha computador, não tinha videogame (...) 

eletrônicos que entrete a criança dentro de casa. Então a 

gente brincava muito, mas não era somente com o pessoal lá 

de casa, porque eu sou a caçula entre três irmãos mais 

velhos, todos homens, então na verdade (...) então eu brinquei 

de tudo, de tudo, desde futebol, bolinha de gude, pular corda, 

pular elástico, brincadeira de roda, de tudo, nossa, foi muito 

legal. Então era uma época que a gente ficava assim, chegava 

da escola, comia alguma coisa em casa e ia para a rua 

brincar, e não tinha essa visão que tem hoje de que “ah, 

porque essa menina só fica na rua” , não é?, porque hoje é 

mal vista essa criança que fica o dia inteiro na rua. 

L – Menina! 

Helena – É, menina. Mas ainda assim tem umas famílias que 

não..., eu ouço muito isso, não sei se..., e naquela época não 

era assim, a gente passava mesmo assim (...) brincando o dia 

inteiro, e, nossa, ia até à noite, ia até umas dez horas da noite 

(...) brinquei de várias formas, na escola também, mas não era 

diferente, porque era o dia inteiro aquela coisa de brincar; 
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ou seja, para tornar-se 

adolescente a criança 

tem de deixar de brincar. 
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que tentam confiná-las o 
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espaços domésticos. 
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então eu aproveitei bastante a minha infância, não é?, e eu 

também tinha essa coisa de fazer brinquedo também (...) 

lembro, meus irmãos faziam bastante, brinquedinhos assim 

de..., tinha uma madeira que eles colocavam assim, era tipo 

um campo de futebol, só que era com prego e você jogava 

com moeda, eu lembro, nossa, várias coisas que a gente 

brincava, e foi muito legal. E assim, diferente do que elas, por 

exemplo, que tiveram essa infância na rua para subir em 

árvore, e tudo isso, e elas vieram para São Paulo e elas 

sentiram essa ruptura mais ou menos, depois que vieram para 

cá, essa trava, eu vivi sempre lá, eu nunca..., até hoje eu 

sempre vou para lá, eu continuo morando lá, mas houve 

também essa ruptura; então eu acho que essa ruptura que 

elas citaram, que todas citaram, eu acho que tem mais a ver 

com essa idéia de infância que tem hoje, que a gente 

trabalhou um pouquinho no MEB também, que eu nunca tinha 

parado para pensar, não sei se você lembra um dia que a 

gente falou assim “espera aí, a gente está falando ‘brincar, 

brincar’, como se brincar fosse coisa de criança e que adulto 

não pode brincar, e brincar não é coisa de adulto”. E é bem 

essa visão mesmo. Pelo menos eu sinto na sociedade hoje em 

dia. Então também..., eu senti também essa ruptura entre a 

fase infantil, a infância, e quando você começa a passar para 

a fase adulta, não é?, a partir da adolescência, você vê que na 

escola, até mesmo na escola não tem mais brincadeira, agora 

você vai aprender a jogar vôlei, nem queimada, não tinha 

mais, não, agora é um outro público, você começou a crescer, 

agora não tem mais essa de você continuar brincando, não é?, 

tem essa visão não sei se de, agora você não é mais criança, 

então você não brinca mais, não é?, você tem que aprender a 

ter responsabilidade, seu desenvolvimento agora vai para 

outro caminho. Então eu também senti essa ruptura. 

J – Só uma coisa, para puxar um pouco do que você está..., 

você está falando assim, “ah, agora você...”, você está falando 

de uma coisa que vem de fora, como é que você sentiu isso, 

em algum momento você lembra, você falar “puxa, mas eu 

queria brincar, eu...”, e aí assim..., ou não, ou é uma coisa 

tranqüila que você foi se adequando... 

Helena – Então, foi meio a meio assim..., eu acho que você 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ruptura com a 

infância 

 

 

 

 

- concepção de 

infância que separa a 

criança do adulto; 

concepção de lúdico 

ligada ao 

tempo/espaço da 

criança; visão do 

adulto apartado da 

brincadeira 

 

- ruptura social entre 

infância e 

adolescência 

 

 

 

 

 

 

 

- ruptura com a 

infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio no MEB 

contribuiu para a releitura 

dessa concepção da 

infância e do lúdico que 

limita vivência das 

brincadeiras ao universo 

infantil. Ao mesmo 

tempo, contribui para 

revisitar a concepção do 

que significa ser adulto, 

desconstruindo-se a 

equação social de que 

responsabilidade igual à 

seriedade que é igual a 

ser adulto que é diferente 

de brincadeira e 

brinquedo que é igual à 

ser criança. 
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comportamental que 
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brincadeira que ainda 

ligavam a aluna à sua 

infância, provocando 

uma ruptura brusca entre 
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sente isso de fora, mas também você acaba querendo entrar 

nisso para ser aceito num padrão de fora. Eu lembro isso por 

quê?, porque a minha família é muito grande. Então, quando a 

gente ia na casa da minha avó, por exemplo, a gente tinha 

uma goiabeira enorme, e a gente fazia balanço, não é?, enfim, 

eu tinha priminhos pequenininhos e a gente sempre brincava 

junto. Só que daí eu comecei a crescer e os meus priminhos 

pequenininhos continuavam querendo brincar comigo. As 

minhas priminhas continuavam querendo... “vamos brincar de 

boneca, vamos brincar de casinha”, eu olhava o meu tamanho, 

olhava para eles, (...) eu queria até brincar, não é?, às vezes 

eu começava a brincar, e me dava conta “espera aí”, olhava 

assim (...), “não, eu não posso brincar mais”, “ah, não, mas por 

quê?”, eu falei, “não, eu não posso”. Então eu lembro disso, foi 

uma coisa que marcou por quê?, porque sempre que eles iam 

em casa, eles queriam brincar de boneca, queriam brincar, 

não é?, das coisas que a gente sempre brincava. “Mas espera 

aí, agora eu não sou mais criança”, então houve essa..., 

porque eu começava a brincar, eu começava a brincar e 

parava no meio porque eu sentia essa exigência da 

sociedade, não só da família, tal, dessa visão, não é?, de que 

“não, agora não é para você ficar brincando, vai lavar louça, 

vai... que agora você não é mais criança, então vai ter de 

diminuir o seu tempo de brincar”. 

J – Padrão cultural, não é? 

Helena – Isso. Mas depois isso passou a ser, tipo assim, meu. 

Aí me irritava. Com o tempo passou a me irritar porque os 

meus priminhos queriam brincar, e queriam brincar comigo 

das mesmas brincadeiras. Aquilo começou a me irritar, porque 

daí eu já entrei nesse padrão, não é?, e eu já..., aqui dentro, já 

estava modificado..., já tinha ocorrido essa mudança, então aí 

começou a me irritar, toda vez eles vinham e eu “caramba, eu 

já disse que eu não quero, eu não quero, eu não gosto”. Aí 

mudou essa coisa. Então eu acho que essa ruptura, acho que 

não é tanto pela coisa da cidade grande, cidade pequena, 

cidade do interior, não é uma..., eu acho que é mais, assim, 

natural mesmo, eu acho que isso acontece na maioria dos 

casos. 
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a infância e a 

adolescência, na medida 

em que se trata de uma 

quase que imposição 

externa que é 

incorporada pela criança 

para que se sinta aceita. 

Esse padrão social para 

o comportamento é tão 

assimilado culturalmente 

que aparece como algo 

“natural” na fala da 

entrevistada. 

 

 

A concepção de lúdico 

aparece aqui envolvendo 

a criança e o adulto em 

situação conjunta de 

brincadeira, contudo, 

existe a delimitação clara 

entre o papel do adulto 

perante à criança, 

separando o universo 

infantil do adulto. Seja, o 

adulto brinca, mas sem 

perder sua “postura de 

adulto”, seja, o brincar 

não nessa concepção 

não une adulto criança e 

adulto como sujeitos da 

brincadeira numa 

dimensão de igualdade, 

pelo contrário, reforça a 

separação entre adulto e 

criança, na medida em 

que define papéis 

diferenciados e 

hierarquizados entre 

ambos. 
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Então, então isso foi da minha infância. E do museu, quanto 

ao museu? Então houve essa ruptura mesmo que eu senti e aí 

eu larguei do brincar. Brincava de vez em quando ainda com 

meu sobrinho, de vez em quando não, sempre eu brincava 

com meu sobrinho, mas aí eu me via mais naquela coisa de 

“ah, é criança”, o que você faz com criança?, você brinca, eu 

amo meu sobrinho, então eu brincava muito com ele por causa 

disso. Deu para entender mais ou menos o que eu estou 

falando? 

J – Como um adulto que brinca com uma criança? 

Helena – Isso, exatamente, não é?, porque você..., enfim é 

isso mesmo. Só que era diferente assim..., hoje eu percebo 

que era diferente o meu jeito de brincar de antes e de agora. E 

que no MEB assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui 

no MEB (...) que veio foi essa coisa do lúdico, não é?, “o que 

você acha do lúdico?, o que você acha do lúdico na sua 

formação?”, e eu fiquei assim, não sei. 

(risos) 

J – Você só não teve coragem de falar que não sabia, não é? 

Ninguém admite que não sabe...  

(risos) 

Helena – Não, eu falei para você que a idéia ainda não estava 

muito clara... 

J – Verdade... 

Helena – Eu estava no primeiro ano, no primeiro semestre do 

primeiro ano de Pedagogia, então eu nem sabia muito o que 

era a minha formação... 

J – E chega lá a gente já vai perguntando...  

(risos) 

Helena – Então eu nem sabia muito o que seria a minha 

formação, que é uma idéia que (...) que eu tenho agora bem, 

não é?, o que é realmente a formação que a gente tem aqui 

no curso de Pedagogia, e muito menos o que é ter formação 

pelo lúdico. Então eu acho que eu viajei um pouco, tentei fazer 

uma ponte, porque eu ainda estava... 

J – E o que você foi “caçar” lá, então?... (risos) Porque você 

LÚDICO E 

FORMAÇÃO 
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Tanto a escolha 

profissional quanto a 

procura pelo estágio no 

MEB estão relacionadas 

ao interesse pela 

infância. 

 

 

 

Os exercícios de 

formação e vivência no 

MEB possibilitam o 

resgate da infância e das 

memórias das 

brincadeiras. Dessa 

forma, o ser lúdico, 
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não tinha essa idéia clara, você está falando isso, por que 

você foi para lá, você acha que... 

Helena – Não, olha só, eu estava no primeiro ano, então eu 

estava meio que conhecendo ainda a faculdade, daí eu lembro 

que algumas meninas lá no pátio “ah, vai ter estágio lá no 

museu, lá no Labrimp12, não sei quê, e eu, “ah, o que é o 

museu?”, “ah, museu é o Museu do Brinquedo”, não sei quê, 

“e o Labrimp, o que é o Labrimp?”, “ah, a brinquedoteca”, a 

única coisa... Então eu fiz essa relação, museu, brinquedo, 

brinquedoteca, relacionei: infância. Era com o que eu queria 

minha formação. Então foi a ligação que eu fiz, não é?, 

Pedagogia, a ligação que eu tinha feito da infância, porque eu 

gostava muito da infância, não é?, da Educação, e aí eu optei 

por Pedagogia, e aí eu fiz essa ligação, eu ouvi falar do 

museu, ouvi falar do Labrimp, eu falei, bom, infância, já que é 

isso que eu quero, vamos lá para conhecer, para eu saber. E, 

nossa, foi excelente, eu acho que tanto na minha formação, 

acho que o que eu vou enfrentar, porque eu peguei tudo no 

começo, não é?, porque foi no primeiro semestre da 

faculdade, então eu acho que vai delegar algum..., o meu 

olhar quanto às matérias que vão vir, não é?, a gente já vai 

estar com um olhar bem diferente quanto à Educação, quanto 

ao lúdico, não é?, ao lúdico na Educação, e pessoalmente 

falando. Tanto que eu estava..., eu lembro que no MEB aquele 

exercício que a gente fazia de “e agora vamos procurar 

brincadeiras tradicionais para a gente brincar com as crianças” 

e aí a gente ia pesquisar. E eu lembro que ao mesmo tempo 

em que a gente ia pesquisando eu fazia esse exercício de 

tentar lembrar, e aí foi legal que eu comecei a lembrar 

coisas..., “nossa, Loriza, eu brinquei de bandeirinha explodiu, 

espera aí, como é que é...”,  essa coisa, sabe esse exercício?, 

espera aí, “vamos lembrar daquilo que você brincou quando 

você era criança”, aí algumas brincadeiras que eu lembrava só 

uma parte e não lembrava o resto; hoje eu percebo que se eu 

não tivesse feito esse estágio no MEB, se eu não tivesse feito 

esse resgate, esse exercício de você resgatar essas 

brincadeiras infantis e ver que elas ainda têm tudo a ver com 

você, são coisas que eu teria esquecido, teria caído no 

esquecimento. Se eu não tivesse lembrado de certas coisas 

da minha infância nesse exercício que o museu me 

- interesse pelo 

estágio no MEB: 
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- consciência dessa 

“volta à infância” 
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formativa no MEB 

 

 

 

 

construído e aflorado na 

infância, e adormecido 

com a ruptura com o 

mundo adulto, vêm à 

tona junto com a 

memória e as boas 

lembranças da infância e 

das brincadeiras, que é 

algo que a pessoa já traz 

de sua própria 

experiência. A vivência 

no MEB apenas contribui 

para despertar essa 

experiência adormecida. 

Assim, o contato com o 

trabalho do MEB permite 

a conscientização, pelo 

adulto, da importância 

dessa vivência da 

infância, e a partir dessa 

conscientização o adulto 

valoriza sua infância, 

ressignificando-a como 

experiência na sua 

formação humana, 

passando a incorporá-la 

como dimensão 

importante para si 

mesmo e para a sua 

prática profissional. 

 

Aqui aparece o brincar 

adulto, mas sem o que 

consideramos atitude 

lúdica, na medida em 

que o adulto não se 

integra ao brincar e à 

criança com quem 

brinca. Após o estágio no 

MEB, o adulto revive a 
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proporcionou, teria se perdido isso na minha vida e eu (...) 

J – Como é que você pensa..., você estava falando sobre o 

lance de um travamento, vamos dizer assim, cultural que num 

determinado momento todo mundo passou por ele, e tal. 

Como é que você pensa, por exemplo, vamos pensar com 

este olhar de hoje, mas assim, você chegou no museu ainda 

com essa, vamos dizer assim, com aquele adulto que 

estava..., como é que você vê isso assim, essa questão de um 

travamento que aconteceu e aí como é que você se olha, se 

você estivesse esse olhar..., chegando hoje assim... 

Helena – Então, o meu travamento..., eu penso assim, eu 

brincava com criança, não é que eu não brincava, mas aquilo 

que você falou, era um adulto brincando com criança, é 

diferente do que eu tenho (?), então o meu travamento foi isso 

assim, agora eu sou adulto, e separa essa coisa de brincar 

“brincar criança” e “brincar adulto”, é diferente. Então hoje eu 

olho isso como?, não, brincar não é coisa de criança, é uma 

coisa que é feito mais durante a fase infantil mas que, nossa, 

eu acho que você adulto também aproveita muito das 

brincadeiras, puxa, é super divertido, você destravar, nossa, é 

algo que te propicia um prazer muito legal e entre..., eu acho 

legal também que, por exemplo, o pessoal que a gente fez 

estágio no..., no primeiro estágio, foi a Ludmila, a Manuela 

tal..., aí as vezes se encontra ou em alguma oportunidade a 

gente fala..., ou alguém vai te apresentar “olha, essa é tal 

pessoa”, “ah eu conheço ela”, “ah, você conhece ela?”, “é, a 

gente brincou junto...”  

J – Ficou como referência... 

Helena – Sabe..., foi uma coisa legal assim porque foi assim..., 

a gente brincava entre adulto, porque antes de a gente praticar 

aquelas brincadeiras com as crianças, com os grupos infantis 

que a gente ia receber no museu a gente fazia o treino antes, 

vamos ver como é a..., vamos perguntar as regras, vamos ver 

como a gente vai fazer, puxa, isso era muito legal, era muito 

legal, a gente..., a brincadeira acho que deixou de ter aquela 

visão para mim de que isso é coisa de criança, não, o adulto 

(...) numa boa, então hoje quando eu vou brincar com criança 

não é assim, eu vou brincar porque..., não, eu me divirto para 

caramba e aquilo ali é um prazer meu, eu aproveito aquilo, eu 
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- concepção 

ampliada do lúdico 

 

 

 

 

 

 

alegria e o prazer do 

lúdico vivenciado na 

infância, transformando 

sua percepção do lúdico. 

Esse resgate da 

experiência lúdica 

promove uma percepção 

da brincadeira como algo 

que também pode fazer 

parte da vivência do 

adulto, a partir da 

valorização e da 

integração dessa 

experiência como parte 

significativa da sua 

formação. 

 

A concepção do lúdico 

como um serviço 

prestado à criança, no 

sentido de algo que se 

faz apenas  para a 

criança, visando 

benefícios exclusivos 

para a criança, é 

ampliada/ aprofundada 

através da percepção do 

lúdico como algo que 

pode ser parte do adulto 

também: ele passa a se 

ver também como sujeito 

da brincadeira; a 

brincadeira deixa de ser 

percebida pelo adulto 

como algo próprio à 

criança e para a criança 

e ao invés da hierarquia 

adulto/criança durante a 

brincadeira, passa a 

haver uma integração 
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não fico como se você estivesse fornecendo um serviço para 

aquela criança, tipo assim... (risos), não tem isso?, não tem 

aquela coisa assim, deixa o seu filho aqui por tantas horas que 

você paga, o brincar é um serviço, não é?, é um serviço, eu 

acho que muitas pessoas que trabalham lá tem essa visão, 

não é?, elas oferecem isso para a criança e não para elas 

mesmas, não é?, então a minha visão mudou quanto a isso, 

hoje eu brinco, não é?, eu brinco, eu participo da brincadeira e 

a brincadeira é para mim também, não é só para o meu 

sobrinho quando eu brinco com ele, não é algo que eu faço 

para ele, é algo para mim. Tanto que quando ele vai em casa 

às vezes ele quer ficar mexendo no computador eu falo “você 

não vai brincar comigo, você não quer brincar comigo?”, 

(risos), sabe, tem essa coisa, então mudou muito, mudou 

muito, muito, muito mesmo. Então eu acho que como 

educadora isso é legal, porque senão fica como se você 

estivesse oferecendo um serviço. Fica essa coisa..., esse 

desligamento entre o brincar por brincar, não só você 

aproveitando as conseqüências dele, porque ele tem muitas 

conseqüências, não é?, tanto na criança como com você, e 

aquela coisa de “ah, agora é hora de brincar porque agora eu 

estou com criança”, eu acho que no educador isso..., eu acho 

que é muito proveitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- formação inicial 

- lúdico incorporado à 

prática do professor 

 

 

 

entre ambos. 

 

Essa concepção 

diferenciada do lúdico 

permite ao adulto brincar 

com a criança como 

sujeito da brincadeira 

tanto quanto a criança. 

B – Posso falar uma coisa? 

J – Claro! 

B – Ela falando..., não é?, agora eu estou me sentindo até 

roubada porque eu não participei disso tudo... 

L – Eu participei, mas você participou pouco, não é? 

B – Mas eu não peguei essa fase do museu, eu peguei a fase 

do museu de ficar sentada, e ficava horas..., é verdade. 

V – Uma peça de museu... (risos) 

B – Exatamente. ( risos) 

J – E você sabe que o ano passado..., a Bianca pegou só a 

fase inicial desse trabalho que foi no segundo semestre de 

2003, não é?, que foi quando a gente começou a fazer 

aquelas mudanças, aquelas coisas, você pegou a fase..., tanto 

que quando as meninas entraram, no começo de 2004 tal, eu 
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não sei se..., talvez elas não lembrem, talvez a Loriza 

lembre..., eu falava “que pena que a Bianca não está aqui” 

porque na verdade..., eu também achava injusto assim, você 

ficou um tempão no museu e aí quando a gente começou a 

implementar uma série de coisas..., mas o museu continua lá 

assim (risos), sempre você pode participar de uma série de 

coisas... 

L – Mas quando você estava você participou das intenções 

assim, não é?, porque eu lembro que você ficava de manhã, 

não é?, eu à tarde, a gente ficava com a Lucila13, com a Tati14 

assim, a gente ficava querendo, tentar fazer isso assim sabe, 

procurar brincadeiras, ver como é que era para fazer com as 

crianças, porque a vivência do museu era só dar os 

brinquedos para as crianças, não é?, os brinquedos 

tradicionais, explicar um pouco sobre a história e eles 

brincarem ali, aí a gente ficava brincando junto, como se fosse 

uma brinquedoteca. 

B – E eu nem sempre brincava junto. 

L – Mas a gente tinha uma coisa assim, tinha hora que a gente 

parava e “puxa, isso não está certo, a gente tem que mudar, 

entendeu?, a gente tem que fazer”, só que a gente não tinha 

estrutura para isso assim, só a gente bolsista, três vezes por 

semana. Depois que a Jany entrou aqui a gente teve como 

fazer. 

 

PROCESSO DE 

FORMAÇÃO NO 

MEB 

 

- museu antes 

Bolsistas comparam o 

trabalho no museu com o 

da brinquedoteca15, não 

existindo um trabalho de 

formação envolvendo as 

atividades. 

Há insatisfação em 

relação ao trabalho que é 

desenvolvido, percebem 

a necessidade de 

mudanças, mas sozinhas 

e sem orientação não 

conseguem. Isso foi 

possível depois de minha 

entrada no museu, na 

medida em que 

passamos a discutir e 

refletir sobre todo o 

processo, a partir de um 

trabalho orientado e 

mediado por mim. 

S – A princípio parece um trabalho pequeno, não é?, mas eu 

tenho tido bastante contato com pessoas de outros lugares, de 

outras faculdades e, assim, eu me sinto privilegiada, 

entendeu?, porque apesar de aparentemente ser pequeno o 

crescimento que a gente tem como educadora eu achei que foi 

muito grande. 

J – Apesar de ser pequeno o quê exatamente? 

S – Não, porque assim, a gente não..., eu acho que podia ser 

maior o trabalho do museu, não é?, que começou a ser mais 

divulgado ano passado, não é?, mas você conversa com o 

LÚDICO E 
FORMAÇÃO 
 
 
- contribuições da 
formação no MEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limitações do trabalho 

no MEB estão ligadas 

principalmente à 

questões estruturais, 

mas apesar disso, a 

avaliação da aluna é de 

que a contribuição é 

relevante. 
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pessoal de outras faculdades, eles não tem nem noção disso, 

(...) trabalha com criança, não tem essa percepção que eu 

acho que a gente adquiriu, até, ah, brincar, tal, mas bem 

nessa relação de um serviço prestado, sabe?, eu acho que a 

vivência no museu deu um outra..., transformou, eu acho, a 

gente como educador, eu acho que quando a gente for atuar 

com certeza vai ser diferente. E eu vejo, nossa, isso é quase 

nulo por aí, sabe, mesmo na escola em que eu trabalhei 

também, nossa era... 

B – Mas eu acho que não é só o aluno de fora, aqui na 

faculdade é muito assim, não é?..., eu lembro que eu nem 

sabia que museu é esse, sei lá, o Labrimp, e já era aluna aqui, 

aliás, os professores que dão essas disciplinas aí de 

brinquedos, eles falam, mas assim, está lá o negócio, você vai 

lá se você quiser e desenvolve lá qualquer coisa, quer dizer, 

não existe uma articulação; eu acho que falta..., e aí o povo 

fica perdido, não é?, porque... 

S – Mas assim, pelo menos ainda tem algum trabalho, 

entendeu?, porque por aí nem isso tem... 

B – É, mas então eu digo assim, que por ser da faculdade teria 

que ser muito mais articulado... 

S – Com certeza, é verdade. 

 
 
- formação mediada 
pelo lúdico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A contribuição do 

trabalho com o lúdico em 

outros cursos de 

formação é avaliada 

como superficial quando 

comparada à 

transformação conceitual 

proporcionada pela 

vivência no MEB. 

 

 

 

Não existe uma 

articulação substancial 

entre as disciplinas que 

oferecem a dimensão do 

lúdico na formação e os 

espaços da FEUSP que 

trabalham com essa 

abordagem, seja, o MEB 

e o Labrimp. 

 

Helena – Uma coisa que eu acho que, com tudo isso que a 

gente fez também, tudo isso que a gente tem hoje (...) mas, 

assim, eu acho que é crédito de todo o processo, era um 

processo, não é?, não foi só chegar e reunir os adultos lá, os 

(...) e brincar, não, tinha toda uma coisa, não, vamos 

pesquisar, aí a gente..., tinha aquela relação de brincadeiras, 

agora vamos ler, não é?, não foi uma coisa assim feita do 

nada... 

J – Não era robotizado assim, vamos deixar claro... 

(risos) 

Helena – Não, não era, não era. 

J – (risos) Eu estou enchendo o saco, fala... 

Helena – Ah, outra coisa... Não, bem lembrado, outra coisa 

que eu achava muito legal era isso, não é?, que assim, eu 
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O processo de formação 
implementado no MEB 
aparece aqui valorizado 
especialmente por seu 
desenvolvimento coletivo 
e pela relação 
estabelecida entre a 
educadora e as 
estagiárias, relação que 
corresponde à relação 
professor/aluno.  
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entrei aqui na faculdade, eu tinha aquela noção de professor e 

aluno, por mais que o discurso seja outro, mas de que é 

aquela coisa assim, o professor, o aluno, o educador, o aluno 

[faz um gesto colocando uma mão em cima e a outra embaixo, 

separadas por uma distância]. Você vai fazer estágio ou 

alguma coisa na faculdade, é o educador e o aluno, 

entendeu?, aquela coisa assim. E no museu, no começo às 

vezes até a gente ficava perdido porque não tinha isso, você 

não sentia, não é?, isso aí eu acho legal falar porque eu 

sempre comento isso com o pessoal. Quando o pessoal 

pergunta assim “como é que está o estágio lá no museu?”, 

nossa, eu sempre frisava isso, falei, nossa, era uma coisa que 

era construída em conjunto, não tinha essa nivelação; por 

exemplo, vamos ser mais explícita, quem é a educadora do 

museu?, a Jany. A gente não sentia a Jany lá em cima e você 

lá embaixo, alguém que te delega as coisas, assim, “olha, 

quero que você faça isso para mim”, não era assim. O 

discurso da Jany qual que era?, “gente, então, vamos ver, o 

que vocês acham?, vamos pesquisar as brincadeiras?, o que 

a gente vai fazer?”, sabe, era assim, “o que a gente vai fazer?” 

S – Era uma experiência prazerosa em todos os sentidos. 

Helena – Então, isso que eu estou dizendo. 

J – Fica todo mundo perdido, o que a gente faz?, não me 

mandam, o que eu faço?... (risos) 

Helena – No começo. Por quê? Por que a gente não está 

acostumado com isso. Mas então, eu estou querendo dizer 

assim, que tudo isso que a gente tem hoje, a gente tem que 

dar crédito a todo esse processo, a tudo isso que fez diferença 

no processo. Não foi algo que foi assim..., a Jany chegou com 

as brincadeiras e falou “gente, olha, toma essas brincadeiras, 

vamos (...) que a gente vai escolher qual que vai brincar”, não 

foi. Todos nós que pesquisamos, a gente que parava para..., 

ela falava assim..., a gente trazia brincadeira, trazia 

musiquinha, assim, quem lembrava, foi um processo legal 

assim, não é?, e é lógico que ela ia orientando nas nossas 

discussões, às vezes a gente viajava para caramba, que a 

gente queria que... 

S – Ôpa, volta pessoal... 

- percepção da 

relação professor/ 

aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- valorização do 

processo coletivo 
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processo orientado 

 

 

 

 

 

É interessante observar 
os seguintes pontos 
nesse processo: 
- a noção hierárquica 
historicamente 
construída sobre a 
relação de ensino/ 
aprendizagem 
permanece no imaginário 
da aluna, seja, quem 
ensina estaria num 
patamar hierárquico 
acima de quem aprende, 
o que implica 
especialmente uma 
relação de poder; 
- o fato de desconstruir 
essa relação e construir 
uma relação coletiva em 
que todos são sujeitos no 
processo formativo deixa 
o aluno meio “sem chão” 
no início, justamente por 
estar acostumado a uma 
relação em que ficam 
“claros” (e separados) os 
papéis do professor e do 
aluno; 
- a importância de o 
educador, ao mesmo 
tempo, promover uma 
situação de construção 
coletiva da formação e 
interferir no processo 
orientando; ser um 
educador mediador do 
processo de formação, 
viabilizando, de fato, a 
construção do 
conhecimento a partir da 
elaboração dos sujeitos 
como protagonistas do 
processo; 
- a participação no 
processo de formação 
possibilita a valorização 
do mesmo na medida em 
que a aluna sente-se 
sujeito nesse processo, o 
que promove uma 
identificação e a co-
responsabilidade no 
próprio aprendizado. 
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(risos) 

Helena – A gente queria que as crianças obedecessem, não 

é?, a gente achava um absurdo, por quê?, porque chegava 

“nossa, sério, Jany, as crianças não param, você pede para 

elas fazerem isso, elas não fazem, elas querem fazer outra 

coisa, elas não querem participar da brincadeira16”, a Jany, 

“mas espera aí, que visão de infância que vocês têm?, que 

visão é essa de infância?” Então é claro... 

J – Não era assim que eu falava também... (risos) 

Helena – Não, Jany... 

J – Eu estou brincando... (risos) 

Helena – Tinha orientação, entendeu?, o que eu estou 

querendo dizer é que a coisa era construída em conjunto, mas 

tinha essa orientação da educadora. Mas era muito legal. E aí 

a gente procurava as brincadeiras, escolhia as brincadeiras, e 

selecionava, montava as regras, e aí brincava entre a gente 

para depois ir brincar com as crianças. 

V – Mas as crianças fazem isso quando elas brincam, não é? 

Helena – Exatamente! 

V – Elas não falam?, “vamos brincar do quê?”, aí brigam um 

pouco, um quer disso, outro quer daquilo, e aí põe regras, o 

que pode, o que não pode, não é?, é uma postura lúdica que é 

própria da criança que você parece..., pelo que você está 

contando é que você resgatou isso enquanto (...) e deu para 

perceber que entre educador e educando, professor e aluno, 

existem funções diferentes, mas enquanto sujeitos vivendo 

aquele processo, que o professor se coloca como sujeito, ele 

entra na brincadeira... 

Helena – Dá para ser diferente. Isso. 

B – Mas acho que a dificuldade está aí, não é?, é você saber 

qual é o seu papel enquanto professor (...) educador, mas (...) 

essa autoridade, esse papel não me impede também de 

interagir com a criança como sujeito. Eu acho que o que a 

gente via muito nos professores, eles vinham como 

professores, de salto alto, não é?, tinha professor que vinha de 

salto alto, não é?, no início, e sentava. Então assim, eu sei 
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Comparando o processo 
de formação ao coletivo 
de uma brincadeira, a 
forma como se organiza, 
a co-responsabilidade 
dos participantes 
enquanto sujeitos, a 
diferenciação de papéis 
dos participantes, sem 
contudo, hierarquizar os 
indivíduos, ter uma 
postura lúdica no 
processo de formação 
seria como desenvolver, 
guardadas as devidas 
especificidades, uma 
brincadeira coletiva ou 
um processo coletivo de 
formação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O processo de formação 
no MEB contribuiu para a 
consciência e o 
questionamento dos 
estereótipos que povoam 
o imaginário acerca do 
que seria o papel do 
professor, estereótipos 
ligados a questões como 
a imagem e a autoridade 
do ser professor e sua 
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meu papel de professor, eu vim trazer as crianças para 

brincar, mas essa.., não brincava (...) era muito estranho; 

sentava, não é? 

J – É, a Bianca está comentando dos professores que vêm 

com as escolas visitar o museu. 

B – Mas aí eu acho que eles estão impregnados do papel, eu 

acho não é nem da autoridade, mas é só do papel, não é?, e 

eles têm uma dificuldade de sair desse papel e passar assim, 

para uma coisa mais, do sujeito (...) comigo também, acho que 

até hoje eu não tenho, mas eu vejo isso nitidamente, é difícil 

sair desse papel, acho que até por uma vivência que o adulto 

não teve, não é?, essa formação inicial, essa formação de 

viver o lúdico como uma coisa (...) uma interação, sei lá (...) 

 

 

 

- contribuição da 

formação no MEB 

 

 

 

relação com a formação 
inicial.  
Nesse sentido, a própria 
vivência do adulto, 
apartado do lúdico que é 
tido como dimensão do 
universo infantil, dificulta 
o resgate ou a instalação 
do brincante, que é a 
proposta de formação 
oferecida pelo MEB. 

J – Bom, aquele lado ali está assim, não é?, vamos ver se 

esse lado de cá então começa... 

(risos) 

Helena – A Loriza está com uma vontade assim de falar... 

(risos) 

  

Loriza – Então, essa pergunta aí das suas lembranças da 

infância, eu tenho..., são bem parecidas com o que ela falou 

da irmã dela, criação aqui em São Paulo, assim, as 

brincadeiras muito individuais, brincava muito sozinha assim, 

os faz-de-conta sozinha, assim, o que é legal, assim, não é?, 

imaginava várias coisas; ou com vizinha, aí brincava com a 

vizinha, tinha muito isso de ficar à noite, de dormir na casa de 

vizinha, de ter uma amiga, e ficar, meu, brincando só com 

aquela amiga e dormia direto lá e, sabe?, e aí eu..., e na rua 

também, assim, eu ainda brincava..., comparando, eu brinquei 

muito mais na rua do que minha filha brinca hoje assim. (...) 

não brinca na rua, eu ainda brincava, tinha..., mas eu não me 

lembro assim das brincadeiras, eu lembro de uma que era 

uma brincadeira que eu..., que era aquela polenta, sabe, a 

polenta quente, aí o gato comeu, cadê o gato, está em cima 

do telhado, brincadeira assim que eu brincava com as 

meninas da rua assim, só que era muito mais..., eu brincava 

muito mais de casinha, sabe, de bebê, assim tinha um..., sei 

lá, brincava com a vizinha, tinha boneca, tinha roupinha, tinha 

INFÂNCIA, 

MEMÓRIAS E 

BRINCADEIRAS 

 

- infância: local 

(paulistana: bairro) 

 

 

 

 

 

 

 

- infância: 

brincadeiras 

 

 

 

 

 

Infância relativamente 

restrita a brincadeiras em 

casa, com poucas 

amizades, sendo que o 

repertório de 

brincadeiras de rua 

praticamente nem 

aparece, situação similar 

a grande parte das 

crianças que moram em 

grandes cidades. 

Contudo, as brincadeiras 

de faz-de-conta foram 

vivenciadas com grande 

riqueza criativa, também 

ocorrendo o que estamos 

chamando de “infância 

estendida”, seja, a 

vivência de brincadeiras 
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não sei o quê...  

J – Até que idade você lembra que você brincava? 

L – Então, aí eu parei de brincar disso por causa do que a 

Helena falou, das meninas assim..., eu lembro que eu 

montava assim, tinha um móvel que a minha tia não usava 

mais, aí eu montei, eu montava casinha no quarto, sabe (...). 

Aí eu lembro que foi uma menina da escola, eu devia ter o 

quê?, 11 anos na época, e me olhou e falou “nossa, você 

ainda brinca!”, sabe, eu lembro assim, eu não sei se eu vi isso 

na casa dela ou se eu imaginei o que ela falou, que os 

brinquedos dela, eles estavam todos em cima do armário, 

guardados, assim, destacados do cotidiano dela. E aí eu, 

então eu comecei a ter isso assim também, das pessoas, de 

eu brincar e das pessoas estranharem assim, olhar tipo... 

J – Outras pessoas estranharam, além dela? 

L – É, tipo, e eu me sentir também assim, sei lá, eu lembro 

que uma vez chegou um amigo do meu irmão, sempre mexia 

comigo, era desses amigos de irmão (...) e eu me senti assim, 

nossa, e eu estava brincando, como se não fosse para eu 

estar brincando mais, como se ele estivesse estranhando eu 

estar lá, sentada no chão assim, sozinha sabe. Mas, então 

assim... 

J – Isso também nessa fase, 11, 12 anos? 

L - É, aí depois eu arrumei uma amiguinha, também, uma 

outra amiguinha, aí eu nunca mais brinquei, meu, assim sabe, 

aí entrou, assim com 12 anos a gente era adolescente, sabe, 

atrás de menino, coisas assim, com 12 anos, sabe?, (...) 

então, e aí assim, mas a infância eu tenho um..., é bom 

lembrar, não é?, você assim criança, um pouco de como você 

enxergava o mundo, criar. Eu lembro assim, que eu brincava 

um pouco ainda adolescente, que era também sozinha, eu não 

sei de onde que eu tirava isso, que eu..., adolescente?!, com 

11 anos, 12..., que eu punha..., às vezes minhas tias saíam de 

casa, eu morava com as minhas tias, aí eu pegava um monte 

de roupas delas e colocava assim, roupas, sapatos assim, 

ficava viajando assim, sabe?, mas o quê, aí eu já tinha 11, não 

sei se eu tinha 12 anos aí, sei lá, eu não me lembro, mas era 

uma coisa que eu ficava inventando, eu tinha muita coisa de 

 

 

- ruptura com a 

infância: articulada 
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- percepção 

valorizada da 

infância: lembranças 

valorizadas, carinho 
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na infância permanece 

até os 11, 12 anos. A 

interrupção nesse 

período passa pelo 

estranhamento a esse 

comportamento, o que 

talvez seja fruto de um 

padrão  comportamental 

estabelecido que 

“espera” que a criança 

deixe de brincar (o que 

configuraria uma ruptura 

com a infância e 

“entrada” na 

adolescência)  e passe a 

comportar-se como um 

adolescente dentro do 

padrão comportamental 

que define a brincadeira 

como algo próprio e 

restrito à criança e que o 

adolescente (e em sua 

extensão, o adulto) tem 

de deixar de lado. 

 

Observe-se que a 

inserção social como 

adolescente não ocorre 

gradativamente, a partir 

de um processo de 

transição em que a 

criança vai perdendo o 

interesse, por exemplo, 

pelos seus brinquedos 

ou pelo entorno da sua 

vida enquanto criança e 

passa a identificar-se 

com os interesses do 

universo adolescente; 

este depoimento também 
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inventar, da imaginação, de fazer de conta mesmo, faz-de-

conta (...) é o que eu tenho assim na minha cabeça. E depois 

quando eu vim para cá, para o museu, também tem assim, 

tem uma coisa assim, que eu faço letras, não é?, e hoje, agora 

que eu estou terminando eu me arrependo de não ter feito 

Pedagogia, sabe?, principalmente este ano que eu estou 

terminando eu..., só que eu lembro quando eu prestei eu fiquei 

em dúvida entre as..., e aí como eu já tinha tido a Yara, eu 

estava tão no meio dessa coisa de criança, de infância, e não 

sei o quê, eu prestei Letras para sair um pouco disso, sabe?, 

para não ficar nisso totalmente assim, mãe, cuidando da 

minha filha, fazendo Pedagogia e sabe..., com a minha idade, 

que não tem a ver com tudo isso, sei lá, pelo menos cuidar de 

filho e tal. Aí eu..., só que hoje eu faço Letras, e eu ainda 

tenho vontade de fazer uma faculdade, entendeu?, terminar e 

ainda fazer outra graduação mesmo assim, então e aí eu 

entrei no museu também procurando uma coisa assim, a 

bolsa-trabalho oferecia lá..., eu lembro de umas coisas assim, 

brincadeiras tradicionais, não sei o que, eu lembro que me 

atraiu por isso assim, essa coisa do popular, do tradicional, 

não sei o quê, nem tinha...  

LÚDICO E 

FORMAÇÃO 
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tradicionais) 

 

 

 

 

revela uma criança ainda 

envolvida com o 

interesse pelo brincar, 

mas que acaba 

rompendo com seu 

comportamento lúdico e, 

conseqüentemente, com 

sua infância, a partir de 

elementos externos a si 

e aparentemente ligados 

a um padrão social 

determinante. 

 

A opção pelo curso de 

Pedagogia só não foi 

concretizada porque ela 

queria distanciar-se do 

cotidiano de ser mãe, 

algo que aconteceu cedo 

em sua vida. 

J – Não da infância? 

L – Não da infância, nem sabia que existia o museu, não sabia 

nada, vi o papelzinho lá na Coseas, aí eu acabei conseguindo 

aí com a Ruth17, tudo, e eu gostei assim. Só que esse tempo 

que eu peguei que foi o tempo da Bianca, que a gente vivia 

muito mais na brinquedoteca do que no museu e para mim, eu 

acho que eu tive sorte porque eu consegui passar pela 

brinquedoteca, foi legal assim muita coisa, a gente pensou 

muito, também assim, a gente bolsista sem orientação da Ruth 

porque ela não um tinha acordo com a gente para poder 

sentar, orientar, ela não tinha tempo, e não sei quê... Então a 

gente ficava lá, esse relatório, como é que a gente faz esse 

relatório, junto com a Lucila também, que ela às vezes, assim, 

ela se indignava, assim, de ficar fazendo coisas assim sem ter 

um objetivo, sem ter um sentido claro para a gente; então era 

tudo muito assim, sabe?, recebia as crianças no museu, fazia 

um relatório e pronto, acabava ali, a gente não tinha um 

contexto, um sentido, um resultado assim, não é? 

PROCESSO DE 

FORMAÇÃO NO 

MEB 

 

- museu antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não havia um trabalho 

de formação com  

bolsistas e estagiárias. 

As tarefas eram feitas 

para que o museu 

cumprisse minimamente 

sua função de extensão 

junto à comunidade 

externa, recebendo 

grupos de educadores e 

crianças, mas não havia 

um processo formativo, 

pressupondo preparo, 

reflexão, avaliação e 

transformações, 

norteando as atividades. 

As alunas percebem 

essas limitações, mas 

sozinhas não têm 
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B – Na verdade a gente não sabia para quê? (...) 

L – Era assim, receber para que o museu tivesse algum 

sentido dentro da faculdade, receber grupos e aí a gente 

também, não é?, os grupos vinham e a gente fazia a parte do 

museu lá para as escolas, mas mesmo assim, a atividade que 

o museu oferecia da monitoria também era uma coisa assim 

que não estava boa e a gente tentava mudar mas não tinha 

como mudar porque a gente também sozinha assim, não é?, 

não chegava em lugar nenhum, essa coisa da equipe, não é?, 

não tinha isso assim. E depois lá fora as brincadeiras, era só 

contar a história do brinquedo e dar os brinquedos e brincar; a 

gente brincava (...) eu brincava (...) eu gostava assim dessa 

coisa de interagir. Aí depois que a Jany entrou, mudou isso 

assim de a gente dar sentido para as coisas que a gente fazia 

lá, não é?, primeiro porque a gente saiu da brinquedoteca e foi 

para o museu mesmo e começou a ter sentido porque a gente 

sentava todo mundo junto e começou, não é?, o que a gente 

vai fazer, não é?, olha essa exposição, o que quer dizer esses 

brinquedos aí, não é?, vamos..., aí a gente pensou numa 

exposição, sabe, aí tem como você fazer uma monitoria para 

uma exposição que tem sentido, não é?, os brinquedos estão 

colocados de um jeito que dizem alguma coisa (...) 

V – Quem fez aquela exposição, foram vocês? Não tinha nada 

daquilo? 

J – Foi a gente... Tinha uma outra exposição, uma parte dos 

brinquedos que está exposto lá já estava e outra parte não, 

outra parte estava guardada, mas aí a gente mudou toda a, 

vamos dizer assim, a configuração da exposição. 

L – O que era diferente..., não sei se para elas que entraram 

agora, vocês entraram e já estava essa exposição, mas a Jany 

deve ter explicado e ela deve ter como explicar, a exposição é 

isso, a gente colocou isso assim para fazer esse sentido; 

agora, antes, não tinha..., sabe, não tinha uma coisa (?) 

entendeu, você até podia falar qualquer coisa, mas para quem 

também, você entra..., eu nem daqui era, não tinha..., para 

mim era difícil, mesmo não sei para a Bianca (...) por exemplo, 

fazer uma monitoria... Então a gente começou a repensar 

tudo, sabe, e fazer coisas que..., e conseguir fazer as coisas 

que a gente pensava porque tinha essa coisa da equipe, de ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- museu depois: 

bolsistas passam a 

desenvolver trabalho 

orientado no museu; 

mudança da 

exposição a partir de 

eixo aglutinador; 

 

 

 

 

 

condições de provocar 

mudanças. 

 

No processo de 

formação desencadeado 

no MEB ela destaca a 

constituição de uma 

equipe identificada com o 

trabalho a ser realizado e 

o desenvolvimento das 

atividades de maneira 

coletiva a partir de uma 

formação reflexiva. 

Nesse sentido, destaca a 

importância do processo 

de formação mediado 

pela educadora. 

Assim, a formação 

passou a ser o centro de 

todas as atividades do 

museu, constituindo o 

MEB enquanto espaço 

de formação da própria 

equipe (educadora, 

bolsistas e estagiárias) e 

de seu público 

(professores e alunos). 
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uma pessoa que mediava tudo, não é?, porque a Jany..., sei 

lá, (?) de manhã, depois de tarde, mesmo as nossas idéias, de 

ter mais clareza, entendeu?, sei lá, às vezes a gente pensava 

alguma coisa, mas o ponto de vista de uma pessoa que já..., 

sei lá, já está fazendo o mestrado, é outro. Então de ter mais 

clareza e de conseguir fazer as coisas, as estagiárias também 

entraram, aí de ter outras pessoas, essa coisa da formação, aí 

meu, mudou completamente. 

B – É, porque passou a ser uma..., como fala assim, um lugar 

de formação mesmo, não é? 

L – É, essa coisa da formação, é uma coisa que eu não 

pensava nisso antes, formação no museu, nem para mim. 

Estava lá, depois que começou essa coisa do estágio, que eu 

comecei a ter idéia mesmo dessa, não é?, da formação, do 

lúdico, o que o museu podia oferecer para a pessoa que 

estava (?) mesmo para o professor da escola, que mais? 

Então foi isso assim. 

J – Eu queria retomar uma coisa que eu senti falta..., 

completar, porque assim, você estava falando da sua infância, 

tal, você falou lá de um momento em que houve essa ruptura, 

vamos chamar de “ruptura clássica” (risos), de quando entra 

na adolescência acaba acontecendo, tal. Aí depois você veio 

para o museu, não por causa da coisa da infância, você 

deixou claro isso, teve a questão do popular, das brincadeiras 

tradicionais, e aí como é que foi esse encontro, daquela Loriza 

que estava adormecida lá, lá com os 11 anos e aí depois, em 

algum momento teve que vivenciar de novo o (...), enfim, 

lembrar, tal, e aí você era uma adulta que teoricamente não 

estava pensando sobre isso, enfim..., queria que você falasse 

um pouco sobre isso. 

L – Então, foi assim, uma parte foi na brinquedoteca, só de 

ficar lá, porque assim, a gente era parceiro de brincadeiras, 

então para mim, eu catava, sentava e brincava, não sei o que 

é ser parceiro, para mim ser parceiro é você sentar e brincar, 

então eu não ficava monitorando, sei lá, sei lá o que tinha que 

fazer, eu sei que eu brincava. Então isso já foi um 

momentoque me fez reavivar um pouco isso, de eu não achar 

uma coisa fora de contexto para mim, brincar; e aí depois, só 

LUDICO E 
FORMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- contato com o 
brincar na 
brinquedoteca: 
brincadeiras de faz-
de-conta 
 
 
 
 
 
 
 

O depoimento revela a 
importância do contato 
com o brincar para 
conectar com a infância 
e resgatar o brincante 
adormecido. Isso já 
começou a acontecer 
durante o período em 
que a aluna ficava na 
brinquedoteca, contudo, 
na brinquedoteca o 
adulto não se expõe, a 
brincadeira é silenciosa e 
partilhada sempre com a 
criança. Portanto, o 
adulto ainda pode 
“esconder-se” atrás da 
postura de adulto que 
brinca porque está 
brincando com a criança. 
 
O diferencial na 
contribuição do MEB 
para o resgate/instalação 
do brincante é que a 
vivência das brincadeiras 
tradicionais exige mais 
do adulto enquanto 
brincante, porque trata-
se de um brincar 
coletivo, com 
movimentos muitas 
vezes “espalhafatosos”, 
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que assim, era aquela brincadeira, você sentava, brincava 

com os brinquedinhos, não era essa brincadeira que depois a 

gente foi fazer, essa coisa do museu, de a gente brincar, fazer 

as brincadeiras todo mundo junto, um monte de adulto assim, 

não é?, fazer essas brincadeiras de movimento, de correr, de 

pular, de movimento assim, essa coisa que hoje em dia as 

crianças perderam muito assim, mais sentar e brincar com os 

brinquedinhos ali; então para mim foi isso assim, essa idéia de 

a gente brincar. E que no começo, a Jany que veio com essas 

idéias, você que tinha essas idéias “vamos brincar” (risos). Aí 

eu ficava meio assim, putz meu, às vezes a gente estava em 

cinco assim, a gente..., vamos brincar assim, no saguão da 

faculdade (risos), aí eu tinha uma coisa assim, eu estranhava, 

ficava meio receosa assim, como se ainda não fosse uma 

coisa, não é?, muito certa18... 

Helena – Não só você, não é?, as meninas também... 

L – Então, elas também... 

Helena – Tipo assim, agora é minha vez de correr atrás de 

quem? (risos) 

L – A pessoa que se deu melhor foi a Helena assim eu achei, 

porque ela, foi muito louco, ela deixou a gente perceber muito 

a infância dela, ela sabia um monte de coisa, um monte de 

brincadeira, ela lembrava mesmo assim. Mas aí depois que eu 

comecei a fazer, a brincar, a gente começou a brincar, meu, 

deu certo assim, era como se eu fosse criança, não é?, era a 

mesma coisa... 

Helena – Nossa, a gente se divertiu “pra caramba”... 

L – Na mesma situação assim, você brincando, essa coisa de 

correr e de pegar, de fugir... 

Helena – Ah, você não me pega..., olha, você não me pegou, 

você não conseguiu me pegar... 

L – É, então assim, meu, é importantíssimo assim, foi muito 

bom. (...) 

 
 
 
- contribuição da 
formação no MEB: 
vivência das 
brincadeiras 
tradicionais de rua 
 
 
 
 
- sentimentos como 
estranhamento e 
receio povoam o ser 
adulto quando 
começa a brincar 
 
 
- ao falar do 
processo revivem 
etapas das 
brincadeiras de 
forma espontânea, 
como se estivessem 
brincando 
 
 
 
 
 
- resgate da infância 
a partir da vivência 
no MEB 
 
 
 
- transformação do 
brincar adulto 
 
 
 
 
 
 
- percepção 
valorizada do 
processo de 
formação: 
reconhecimento da 
importância da 
vivência da alegria e 
do prazer 
 

que não se adecua bem 
a espaços fechados nem 
à discrição e ao pouco 
ruído do brincar de faz-
de-conta. Ao contrário, é 
um brincar com 
movimentos de correr, 
pegar, pular, rodar, 
cantar, que pressupõe 
uma emoção aflorada 
coletivamente.  
 
Articulado à dimensão da 
formação humana e 
pedagógica, esse brincar 
contribui para que o 
adulto, a partir da 
conecção (e da releitura) 
com a infância e da 
releitura do adulto 
enquanto possível 
brincante, supere o hiato 
que existe entre ser 
criança e ser adulto, 
entre o brincar em 
oposição à concepção de 
responsabilidade e 
seriedade, e passe a 
brincar de uma maneira 
diferenciada, não mais 
agindo com a postura de 
um adulto que brinca, 
mas como um adulto tão 
sujeito da brincadeira 
quanto uma criança. 
 
Analisando a sensação 
de estranhamento e 
receio da aluna sobre um 
grupo de adultos que 
brinca no saguão da 
faculdade, percebemos a 
relação desses 
sentimentos com o fato 
de adultos não brincarem 
e da brincadeira não 
estar incorporada à 
formação no curso de 
Pedagogia de uma 
maneira que a FEUSP 
enquanto espaço 
institucional, legitimasse 
a priori as brincadeiras 
entre um grupo de 
adultos no saguão da 
faculdade. 

J – Bom, a Tereza e a Eva, se vocês não falarem vocês vão 

dormir aí daqui a pouco... (risos) 
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T – Não, eu vou falar... Então eu tenho..., de todos os relatos, 

não é?, a maioria do pessoal, teve uma infância muito mais 

aberta do que a gente tem hoje... em questão de infância, 

meu, eu acho que eu extrapolei esse lance de abertura. Agora, 

vamos ver. Eu nasci em Campinas, mas isso não significou 

nada na minha vida, porque o meu pai tinha uma profissão 

que é um pouco estranha, o meu pai ele é..., ele era vaqueiro, 

não é?, então o que acontecia?, eu mudava muito, aí eu tenho 

uma casa uma Hortolândia, que é a casa oficial, que ele 

comprou assim quando eu era pequenininha, aí e essa casa 

ficou o quê?, ficou morando certos parentes que cuidavam da 

casa para gente; só que eu ia mudando, cada vez..., olha, eu 

fui parar no Mato Grosso, para vocês terem uma idéia, dos 2 

aos 12 anos, eu mudeis umas...., acho que umas 10 vezes. 

Então assim, eu tenho experiência desde passar por..., por 

isso que eu conheço tudo, eu falei, ah, Piracicaba?, conheço, 

não sei quê lá, conheço, conheço... (risos) Então assim, 

fazendo esse trajeto, eu fui para o Centro-Oeste do Brasil, eu 

lembro assim..., uma das experiências que mais me marcou 

foi quando eu morei na Chapada dos Guimarães, eu morei dos 

8 aos 12..., foi assim, o “Grand Finalle”, daí eu voltei para 

Hortolândia. Daí lá o que eu fazia? Eu sempre tive..., aí eu..., 

sempre muito aberto, mas eu tinha experiências por exemplo, 

de ir no Rio do Paraguai, vocês conhecem?, aí eu atravessava 

o Rio Paraguai de chalana19, tal, que é uma coisa que eu nem 

sei se vocês sabem o que é isso..., tipo um barquinho. E eu ia 

parar onde?, numa aldeia indígena, que tinha do lado do rio, 

não é?, maravilhoso. Aí eu ficava o dia inteiro com os índios 

“Uau-a-qui” que é do grupo gê, não existe aqui na região 

sudeste porque aí já são o tupi-guarani. E eu passei um tempo 

com esses índios, aí eu voltava, é loucura, aí o que acontecia, 

eu tinha muita experiência do meu pai de contar muito “causo” 

, não é?, que a gente chama de “causo”, de história, e aí veio 

o meu interesse pela história, de contar histórias, de..., 

também pela cultura popular justamente por isso. E aí eu voltei 

para Hortolândia com 12 anos, mas eu nunca me adaptei; em 

Hortolândia, eu tinha assim, lá tinha uma estrada de ferro, e eu 

sempre fui meio maluca, aí a gente ia assim para a estrada de 

ferro e a gente ficava jogando pedra no trem e aí corria todo 

mundo para casa de novo... 

INFÂNCIA, 
MEMÓRIAS E 
BRINCADEIRAS 
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Infância vivida em várias 
cidades do interior não 
possibilitou fixar raízes 
nem amizades, mas 
permitiu a vivência de 
muita liberdade e um 
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rico de brincadeiras. 
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J – Era uma brincadeira... (risos) 

T – Então eu sempre tive uma infância muito solta, mas muito 

solta mesmo. Mas foi uma infância um pouco só porque afinal 

eu nunca tive muitas raízes, não é?, nunca tive os amigos 

fixos, exceto uma amiga que eu tenho que é fixa, porque 

sempre eu estava mudando de pessoas para brincar, toda 

hora eu estava mudando... 

Helena – Mas você brincava muito..., de tudo assim? 

T – De tudo, de tudo, aliás eu tenho uma imaginação doentia 

eu acho que por causa disso (risos). Não, eu tenho uma 

imaginação doentia... (risos) 

J – Vamos pensar que é uma imaginação criativa... 

T – Eu brincava de tudo, de tudo o que você imaginar, e 

quando voltei para Hortolândia, aos 12, eu meio que 

sedimentei, não é?, porque aí eu não mudei mais. Aí as 

minhas impressões elas voltaram e eu meio que comecei a 

organizar grupos de brincadeiras... eu meio que tinha umas 

idéias..., não, agora a gente vai brincar de ônibus, o que é 

isso?, e a gente botava uma escada no meio do..., eu sou o 

motorista, aí você sobe e me dá o dinheiro que são folhas, aí 

você desce..., aí eu comecei a ter umas impressões urbanas 

de brincadeiras, que até então eu tinha impressões muito 

rurais; tanto é que as minhas bonecas eram todas de espigas 

de milho; e eu achei um absurdo, assim, quando eu olhei 

assim bonecas industriais, tinha o ursinho Petuti, eu enchia o 

saco da minha mãe que eu queria um urso Petuti, aí eu 

consegui claro, meu urso Petuti. Mas aí, fui mudando até 

meus referenciais de brinquedos, porque (...) brinquedos 

assim, brincava de qualquer coisa, borboleta, brinquedos 

naturais, vamos dizer, sem manufatura, para brinquedos 

manufaturados; fui mudando minha impressão de 

brincadeiras; mas eu nunca..., aliás, esse lance do lúdico, que 

vocês estão falando aí, “eu travei e depois...”, eu tive muito 

problema com isso no segundo grau, porque aí eu fiz dois 

simultâneos, eu fiz magistério de manhã e fazia enfermagem à 

tarde. E aí no magistério eu desenvolvia..., essa questão do 

lúdico para mim nunca foi uma restrição, nunca pensei, até 

então vir para São Paulo, ou então ter crescido um pouco mais 
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As brincadeiras mais 
lembradas são as 
inventadas pela aluna e 
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brincadeiras introduzindo 
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urbano, a criatividade 
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brincadeiras não foi 
ceifada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O depoimento não revela 
claramente uma relação 
entre as escolhas 
profissionais e a vivência 
da infância, mas revela a 
ludicidade presente na 
postura da aluna tanto no 
magistério quanto no 
curso de enfermagem. 
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lá mesmo e ter freqüentado outros círculos mais de adultos, 

que as pessoas tinham essas restrições em relação a..., essas 

travas. Porque até os 16 anos eu era um moleque, cara, eu 

brincava de tudo o que você imaginasse. Ah, claro que vinham 

encher meu saco, “você não é uma mocinha, você parece um 

moleque, você não sei o quê lá”, eu falava, “ah, vai eu gosto, 

eu não tenho problema...”; eu  não tinha problema com isso, 

não é?, eu gostava. 

J – E aí com dezesseis? 

T – Com dezesseis aí porque eu..., aí eu tive uma experiência 

com sofrimento, não é?, porque eu fazia enfermagem e eu 

comecei técnico de enfermagem com 14 anos, eu caí em 

hospital com quinze, de Unidade de Câncer, de Neonatologia 

Prematuros, pacientes que estavam..., psiquiatria, eu fiquei 6 

meses na psiquiatria trabalhando com (?). Então para mim 

foi..., mudou aquilo, blup, mas eu tive essa experiência de 

sofrimento, mas aí eu não abandonei essa questão do lúdico, 

eu fazia campeonato de cadeira de rodas (risos), era muito 

louco, era muito legal, então eu fazia campeonato.... 

L – Você brincava com o quê?, com dezesseis anos você 

brincava com... 

T – Com os pacientes. 

L – Não, antes, com crianças de que idade?, com 

adolescente? 

T – Doze, treze, brincava de pets ainda na rua, que é taco 

aqui. 

L – Eles eram mais novos assim?, não tinham a mesma idade 

que você? 

T – É, mais velhos que eu, porque as meninas não queriam 

brincar... 

J – Você brincava com os moleques então? 

T – É, com os moleques. 

L – Aahhhhh... 

J – Porque os moleques de doze, treze brincam... 

T – Brincam. 
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Apesar de viver a 
“experiência com 
sofrimento” talvez aí 
deixando de brincar 
como sujeito da 
brincadeira, seja, como 
criança, ela não 
abandona a postura 
lúdica, utilizando-a como 
parte de seu trabalho, 
organizando, por 
exemplo, o campeonato 
de cadeira de rodas. 
 
 
 
 
Talvez pela vivência 
diferenciada na infância, 
mais livre e solta, sem 
raízes muito fixas, não 
houve uma ruptura tão 
marcada entre a infância 
e a adolescência como 
foi relatado nos outros 
depoimentos. 

 
Mas há indicativos do 
padrão comportamental 
que temos apontado 
aqui, tanto em relação ao 
brincar, aparentemente 
articulado a essa 
concepção de que 
adolescentes não podem 
mais brincar, quanto à 
concepção de gênero 
que tenta confinar 
meninas ao ambiente 
doméstico e a um padrão 
de comportamento 
específico no qual o 
brincar na rua não se 
enquadra muito bem. 
 
Ainda assim, esse 
parâmetro de 
comportamento parece 
não ter repercutido de 
maneira efetiva na aluna, 
provocando a ruptura 
brusca que já vimos aqui, 
e a infância da aluna em 
sua dimensão brincante 
estendeu-se até os 16 
anos. 
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J – Ainda mais de taco, que é uma brincadeira..., o pessoal 

aceita assim, brincar um monte de gente, na praia por 

exemplo... 

T – Casinha eu não brinquei por exemplo, casinha eu nunca 

tive..., porque eu não tinha muitas pessoas com quem brincar, 

achava chato não ter ninguém com quem brincar assim, de 

casinha, não tinha muitos amigos imaginários assim; mas aí 

eu levei essas brincadeiras para o hospital eu acho. 

J – Mas aí você foi fazer história, quando você foi fazer 

história, como é que você fez essa ponte entre..., essa ponte 

lúdica como é que ficou daí..., porque você decidiu fazer 

história... 

T – É, esse foi o grande choque da minha vida, foi o 

departamento de História (risos), porque esse departamento, 

esse não tem nada de lúdico aliás, não é?, esse é totalmente 

rigoroso, tradicional, a faculdade foi na verdade a minha 

grande transposição dessa coisa muito mais solta, eu nunca 

pensei na palavra lúdico, para mim eram brincadeiras 

gostosas e experiências que eu podia partilhar com outras 

pessoas. Até no magistério eu não pensava dessa forma, 

porque para mim é natural as pessoas brincarem, até hoje eu 

sou meio assim. Aí no departamento de História não, tanto é 

que a única pessoa que eu brinco é com o meu orientador20, e 

aí a gente se diverte, dá muita risada. Mas fora isso eu tenho 

uma outra postura, mais rígida... 

J – Quando você veio para o museu você pensou mais nesse 

lado da História ou no lado das brincadeiras aí da sua infância, 

alguma coisa desse... 

T – Não, não pensei nessa, isso que eu ia chegar, não pensei 

nessa questão do lúdico no museu, porque isso era para mim 

banal; na minha vida isso já tinha..., ocorria..., eu não tinha 

muito essa impressão de que na vida das outras pessoas não 

ocorria, entende? 

V – Uma postura lúdica! 

T – Aí eu..., mas espera aí, realmente, é muito diferente a 

minha infância, ou a sua ou a sua, de uma criança que vive 

em São Paulo, eu tenho dó das crianças que vivem em São 

Paulo porque é muito triste, é muito triste, assim, eu acho, não 
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O espaço da 
universidade como um 
espaço 
institucionalmente 
tradicional, em grande 
parte de sua constituição 
calcado nas relações 
mais formais, parece 
interferir nas relações 
humanas de forma a 
inibir a atitude lúdica 
enquanto padrão adulto 
de ser.  
Dessa forma, é 
significativo o trabalho de 
formação do MEB 
visando ao “despertar” e 
ao desenvolvimento da 
postura lúdica como 
dimensão da formação 
inicial do educador. 
 
 
 
 
A influência da vivência 
lúdica na formação 
humana aparece 
explicitamente nesse 
depoimento: uma 
infância rica em vivência 
lúdica, com um contato 
pouco marcado pelas 
influências sociais 
enquanto referências 
sólidas (e fixas), que 
provocam a ruptura 
criança/ adolescente, 
permitiram a formação 
de um adulto com 
postura lúdica como 
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é?, mas de repente elas acham bom. Mas aí eu entendo que o 

trabalho do museu, ele é importante na medida que ele não só 

resgata a memória, que foi o principal motivo que eu fui 

procurar o museu, porque eu gosto muito de trabalhar com 

essa coisa da memória, tanto oral..., acho que é por causa do 

meu pai, e assim, mas aí eu entendi hoje essa questão do 

lúdico, da importância, principalmente num museu dentro de 

São Paulo, porque eu acho que não teria muito sentido um 

museu de brinquedo assim, com brincadeiras tradicionais, 

numa cidade como Hortolândia, porque todo mundo brinca na 

rua ainda, entendeu? Agora, em São Paulo ele é muito 

importante... 

L – Faz mais sentido... 

T – Faz muito mais sentido, porque afinal, quem é consegue ir 

brincar de cabra-cega, essas coisas todas que a gente 

brincava e não brinca mais, é nisso que eu penso em relação 

às brincadeiras, eu acho (...) eu ainda não vivi muitas 

brincadeiras tradicionais no museu porque a primeira atividade 

que eu fiz foi de índios, não é?, mas eu fiquei quieta..., mas 

assim a gente fez uma..., na atividade desenvolvida, e eu meio 

que entrei só no final... 

J – É, você e a Eva ainda não participaram muito das 

atividades com as escolas... 

T – É, eu não tenho muito o que dizer em relação ao lúdico no 

MEB porque eu ainda não participei muito das brincadeiras, 

mas eu já sei que tem essa preocupação e eu sei que ela 

existe porque existe todo um grupo social que hoje não vive 

mais isso, (...) preocupante na minha opinião, você vai 

perdendo experiência, você vai desconfiar sempre do outro, é 

uma coisa horrível isso, você pensar que..., e brincar é uma 

maneira de você abrir essa intimidade para o outro, não é?, 

trazer o outro para o seu mundo. Eu tenho dificuldade em 

aceitar esse individualismo extremado, aí eu fico pensando 

que faltam atividades como as que o museu desenvolve com o 

lúdico... 

J – É, realmente, quem tem uma postura lúdica acaba 

ficando..., enfim..., bacana. 
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padrão comportamental. 
 
 
 
A relação entre a opção 
profissional (curso de 
História) não está 
diretamente ligada à 
vivência lúdica na 
infância, mas é possível 
perceber alguma relação 
com a experiência vivida 
nessa etapa. De 
qualquer  forma, uma 
articulação entre a opção 
profissional e a história 
de vida parece um 
caminho indicativo dos 
motivos dessa escolha. 
 
 
 
 
A importância das 
atividades de formação 
mediada pelo lúdico são 
explicitadas por essa 
aluna a partir de sua 
experiência de vida, na 
medida em que estava 
há pouco tempo no 
museu quando dessa 
entrevista com o grupo 
focal. Sua percepção 
explicita duas dimensões 
significativas do  trabalho 
desenvolvido no MEB, 
uma de natureza sócio-
cultural e outra para a 
formação humana e 
inter-relacional: 
- a importância do 
resgate do brincar 
tradicional como algo, 
senão perdido, mas 
bastante dificultado pela 
configuração física e 
social do espaço urbano; 
- o brincar tradicional 
como elemento que 
interfere positivamente 
na qualidade da 
formação do indivíduo e 
na relação humana em 
suas dimensões social, 
cultural e afetiva. 
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Eva – Bom, eu estava ouvindo vocês falando e eu fiquei 

lembrando da minha infância, de várias imagens, eu tenho 

muito vivo o que aconteceu na minha infância. Eu brincava 

muito sozinha, muito, muito, porque na minha rua tinha 

bastante menino da minha idade, só que as meninas eram 

poucas e brincavam só em casa. Então, e assim, tinha 

vizinhas, só que eram minhas primas e eu não gostava delas 

porque elas mentiam, eu não gostava de estar com elas. E..., 

mas mesmo assim eu brincava, tal. Eu gostava muito de 

brincar de Barbie, ainda tenho as Barbies lá, e eu brincava 

bastante assim com as Barbies, usava bastante a imaginação, 

de fazer casinha, de montar as bonequinhas, tinha que fazer 

as roupas delas, minha mãe tinha uma máquina de costura, 

minha avó também é costureira, e aí eu gostava de..., eu 

ficava lá na máquina da minha mãe, escondida, fazia as 

roupinhas tal, era muito legal. E aí eu me divertia muito assim 

sozinha... 

J – Até que idade você brincou assim, você lembra? 

Eva – Até os 13, 14 anos eu brincava de boneca mesmo, 

porque eu brincava em casa, eu ficava no meu quarto lá, 

sozinha, brincando, meu irmão era pequeno, ele tinha uns 7 

anos, aí ele ia para a escola e eu ficava em casa, brincando. 

Então eu gostava, eu sempre gostei muito de brincar. E aí 

depois passou essa fase das bonecas assim, eu começava a 

brincar com tinta, minha mãe comprava uns guaches assim, aí 

eu ficava lá pintando, pintava várias cores, me achava a 

artista, então eu me sentia muito bem, era o momento de eu 

me soltar. E na rua eu brinquei muito pouco, muito pouco, 

assim, gostava muito de brincar de amarelinha, como eu 

tenho..., minha casa é grande, tem um quintalzão, então eu 

fazia amarelinha lá fora e chamava o pessoal para vir brincar 

na minha casa, porque minha mãe não gostava que eu saísse 

para a rua porque era perigoso..., não era perigoso, não 

tinha..., ficava todo mundo na rua menos eu. E aí eu ficava lá 

brincando de amarelinha, nossa, brincava de pular corda, 

várias coisas... 

J – Você fez magistério? 

Eva – Não. 
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Infância caracterizada 

por brincadeiras de faz-

de-conta e algumas 

brincadeiras tradicionais, 

brincadas principalmente 

no ambiente familiar, 

vivência comum à 

maioria das crianças que 

vivem nas grandes 

cidades. Apesar dessa 

infância meio confinada, 

não há indício daquela 

ruptura muito marcada 

entre a infância e a 

adolescência; ao que 

parece, a aluna foi 

apenas modificando sua 

maneira de vivenciar o 

lúdico, ou seja, depois 

dos 13, 14 anos, as 

atividades com pintura 

passaram a cumprir a 

função lúdica antes 

vivenciada com as 

brincadeiras tradicionais 

e de faz-de-conta. 

Mesmo tendo vivido uma 

infância sem muita 

liberdade, o depoimento 

revela uma percepção 

valorizada da infância, na 

medida em que a aluna 

demonstra satisfação em 

relação à sua 

experiência lúdica nesse 

período. 
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J – Quando você veio fazer Pedagogia, teve alguma relação 

com essas coisas?, você acha assim? 

Eva – Não, caí de pára-quedas na Pedagogia, queria fazer 

Letras, e aí o cursinho ia pagar pra gente a inscrição e aí só 

podia ser para algumas coisas, e entre elas estava Pedagogia. 

E aí lá um dia antes da FUVEST, de entregar, eu falei, vou 

fazer Pedagogia. E aí eu caí de pára-quedas na faculdade, o 

que é Pedagogia?, foi bem complicado. O museu foi umas das 

coisas boas que eu achei na faculdade assim; logo no primeiro 

ano eu fiquei muito travada na Pedagogia, odiava aqui, eu quis 

parar, eu odiava vir para cá, assim, o momento horrível da 

minha vida era vir para a faculdade, assistir aquelas aulas 

chatas, aqueles professores que não falavam a minha língua, 

aquela coisa do professor-deus que meio que estava lá em 

cima e você aqui embaixo, e assim, o professor não dava um 

sorriso, sabe, uma coisa muito máquina assim, eu não estou 

acostumada. E aí, acho que foi no segundo ano que eu fiz 

“História da Educação II” com a Maurilane, aí a gente foi visitar 

o museu e a brinquedoteca, não..., a gente foi visitar o Centro 

de Memória e o Museu, que eram os lugares da memória. E 

eu achei muito legal a idéia de ter uma brinquedoteca na 

faculdade, fiquei muito curiosa, e no Museu também, de ter 

brinquedo na faculdade, eu fiquei muito curiosa com isso e até 

comentei com a minha mãe “nossa, mãe, tem um Museu do 

Brinquedos, tem uma brinquedoteca lá, tem alguma coisa de 

legal”. E aí passou. Depois eu esqueci e continuei mergulhada 

na chatice disso aqui (risos), aí depois no quarto semestre, 

que foi semestre passado21, eu fiz a matéria com a Tizuko, de 

“Brinquedos e brincadeiras”. Eu falei “vou fazer” (...) tal, e aí eu 

me interessei muito assim pelo brinquedo, porque eu sempre 

vivi aquilo, gosto muito de brincar; meu irmão já não gosta de 

brincar, ele tem 11 anos, ele falou “ah, eu não brinco mais”, é 

só no videogame, não sei quê, e eu, nossa, em parque de 

diversões, sabe, brincar, não mais em casa sozinha, mas de 

me divertir por aí. E aí eu fiz..., teve a Semana da Educação, 

que vocês fizeram a oficina22 lá, eu gostei muito, foi muito 

legal, assim, fiz a oficina, e foi muito legal, assim, saber que 

existia isso dentro da faculdade, que existe vida na faculdade 

(risos). E aí na matéria da Tizuko (...) teve aula de umas 

brincadeiras lá, tal, teve um trabalho assim que foi meio 
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- contribuição para a 

formação inicial 

mediada pelo lúdico: 

curso de Pedagogia; 

vivência de 

brincadeiras nas 

oficinas do MEB; 

A opção pelo curso de 

Pedagogia não teve uma 

relação consciente direta 

com a vivência da 

infância, contudo, dentro 

do curso, a aluna 

interessou-se 

especialmente pelas 

oportunidades lúdicas 

oferecidas na formação. 

 

Também é interessante 

observar, assim como no 

depoimento anterior, o 

choque entre o adulto 

com uma postura lúdica 

com a dimensão 

tradicional no formato do 

curso e na relação 

professor/ aluno na 

universidade. 

 

A aluna continua 

vivenciando o lúdico, não 

mais com brincadeiras 

de faz-de-conta ou com a 

pintura com guaches, 

mas com o conceito do 

lúdico associado ao 

prazer, à diversão.  

A vivência do lúdico no 

curso de formação inicial 

também aparece aqui 

articulada à possibilidade 

de construção da própria 

identidade associada à 

postura lúdica, que é 

pouco valorizada pela 

estrutura que norteia os 

cursos e as relações na 
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jogado, foi, sei lá, ela falou “façam isso” e ficou todo mundo 

sem entender (...) agora eu estou fazendo (...) com a Marina, 

você consegue conversar. 

J -  “Brinquedos e Brincadeiras” com a Marina? 

Eva – É. E aí teve o negócio da bolsa-trabalho. Aí eu fui lá na 

Coseas ver o que tinha, falei, ah, me inscrevi para o Labrimp e 

para o Museu, queria alguma coisa voltado a brincadeiras, 

queria alguma coisa onde eu pudesse, sabe, ser a Eva, não 

ser a aluna de Pedagogia, certinha, que não... (risos). E aí 

assim, quando a gente fez..., aí a gente fez a oficina lá da 

Pedagogia23, foi muito legal assim, que eu pude, nossa, foi 

muito, muito legal, assim, brincar de verdade, foi muito bom, e 

aí depois eu acabei passando, não consegui no Labrimp, aí 

fiquei..., estranhei (...) e aí eu consegui no Museu, e para mim 

está sendo legal essa idéia de que eu posso brincar, que eu 

posso ter um momento de descontração, um momento de eu 

voltar a minha infância, de eu fazer, sabe, para mim está 

sendo muito importante essa idéia de que eu vou conseguir ter 

uma outra idéia da faculdade assim, acho que o Museu está 

me prendendo à faculdade. 
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universidade. 

 

 

J – Eu acho que nessa rodada que foi bem longa, mas é 

importante porque de alguma forma a gente já relacionou 

algumas coisas que já..., eu queria saber. E aí, assim, de uma 

certa maneira, a terceira questão, que é essa da importância 

do curso de formação inicial trabalhar com o lúdico, eu acho 

que de alguma forma apareceu um pouco, mas eu queria 

talvez que vocês pontuassem um pouco, assim, algumas 

coisas já foram ditas, eu queria que vocês..., se vocês 

tivessem outras coisas para falar, por exemplo, fazendo uma 

relação com a visão que vocês hoje demonstraram sobre a 

questão do lúdico e o que é oferecido na faculdade, por 

exemplo, a Eva falou que o curso despertou algumas coisas, a 

Bianca tinha comentado que a disciplina da Marina mobilizou 

também, enfim, eu queria ouvir alguma coisa assim, o 

quanto..., porque acho que ali a resposta está meio..., 

apareceu, mas acho que talvez falar um pouco sobre o curso 

essa visão que hoje vocês têm, fazer uma avaliação, enfim... 
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S – Eu acho que o essencial na formação, não é?, depende 

muito do professor, como ela falou (...) eu vejo pela Marina por 

exemplo, ela é lúdica. A postura que ela tem é lúdica, e eu 

acho que isso te envolve, não é? Pela minha experiência aqui 

na Educação, as únicas pessoas com postura lúdica que eu 

conheço são a Marina e você. 

Eva – (...) Fusari (...), não lúdico, mas de ser, assim, humano. 

S – Ah, sim, nesse sentido sim. Mas eu acho que isso 

influencia bastante, (...) isso desperta isso, não é?, essa 

postura atrai as pessoas e (...) isso é uma coisa importante 

também, as pessoas que vão formar os professores... 

B – Então, eu estou me formando esse semestre, não é?, 

terminando as minhas duas obrigatórias e assim, os 

professores que eu tive, eles não me formaram nisso assim, 

para mim está ótimo porque eu adoro chegar na sala e o 

professor mandar ver lá na teoria dele, isso me satisfaz 

completamente assim, desse ponto de vista. Mas pensando 

que é uma Faculdade de Educação e pensando que nós 

vamos ser pedagogas e vamos trabalhar (...) eu acho que a 

nossa formação inicial, pelo menos a minha, não trabalhou o 

lúdico, tirando (...) Marina, não trabalhou o lúdico; e eu acho 

que tem professor que até não gosta de trabalhar o lúdico, 

porque acha que o brincar, ele desprivilegia a questão da 

teoria, do pesquisador, não sei o quê (...). 

J – Você acha que..., é uma coisa de, a teoria e o brincar 

como coisas... 

B – Totalmente separadas, um não pode (...) o outro porque 

vai..., opostas. Eu acho que tem professores que incorporaram 

isso de tal forma que não tem abertura assim para..., eu acho 

que..., eu não sei se lúdico, não é?, nada disso assim..., é 

estranho, não é?, porque Faculdade de Educação, nem 

criança você vê, é totalmente, não tem..., nada a ver com 

Pedagogia assim e escola. Eu acho que a faculdade (...) está 

assim nula nessa questão, da criança, do lúdico; e agora 

pensando em (...) uma certa postura dos professores, não 

tem, e isso passa para a gente, não que (...) eu acho que eu 

sou um pouco aquilo também, não é?, (...) mas eu acho que 

por ser uma Faculdade de Educação, a nossa formação inicial 
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Os depoimentos revelam 

que a contribuição para a 

formação do futuro 

professor passa pela 

homologia dos 

processos. Ou seja, o 

professor formador que 

está oferecendo essa 

dimensão da formação 

mediada pelo lúdico 

como possibilidade 

também deveria adotar a 

mesma postura lúdica 

que ele propõe como 

importante para seu 

aluno. 

 

A postura lúdica não 

parece ser algo 

privilegiado na relação 

com os alunos e com a 

formação no curso de 

Pedagogia da FEUSP. 

Aparentemente, ainda há 

resistência tanto em 

considerar o lúdico como 

uma dimensão 

importante e significativa 

da formação como em 

integrá-lo à formação no 

mesmo patamar de 

importância que 

encontra-se a formação 

teórica. 
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falta, eu acho que isso assim não foi trabalhado (...) 

J – O que foi visto, assim, pelo que você falou da disciplina da 

Marina, da disciplina da Tizuko, tal, como é que você avalia 

esse tipo de abordagem que foi feita..., de alguma maneira 

existe, não é?, como é que você avalia que isso..., pensando 

hoje na sua visão, na visão que você tem do lúdico aí, enfim... 

B – Olha, pra ser sincera... 

J – De preferência bem sincera... (risos) 

B – Muito sincera... (risos) a disciplina da Marina é obrigatória, 

eu fiz optativa, eu estranhei muito, por quê?, porque como a 

Sarah disse, ela é extremamente lúdica, não é?, aquela 

professora, chegava lá e sorria “vamos cantar, cantar faz 

bem”; isso me incomodava profundamente, assim, porque eu 

tenho uma outra impressão do professor, eu sempre tive, o 

professor que entra na aula dele, com começo, meio e fim e 

vai embora, nada de ficar mandando cantar, não sei o quê, 

vamos ao MAC24, estava (...) ao MAC “vamos olhar as flores”, 

olha, era assim, aquilo me incomodava tanto, profundamente 

assim (risos), “ah, agora vocês vão escrever uma história...” , 

não sei, me incomodava profundamente assim, porque, vamos 

falar do lúdico, mas assim, o que é Aristóteles, não sei o quê, 

e fala do lúdico; não é viver o lúdico, não é?, e eu acho que 

ela passou, a disciplina dela, que você precisa viver o lúdico, 

não é?, não é ter o lúdico na cabeça, é para viver o lúdico. No 

final eu, lógico (...) é importante, não é?, não só uma vez ou 

outra, mas sempre, é questão de postura mesmo, não é?; eu 

acho que (...) corredores também, mas porque ela tem toda 

aquela simpatia (...) muito bem assim, não é?, fazendo a gente 

perceber que eu primeiro tenho de viver o lúdico e depois 

como professor isso necessariamente aparece nas minhas 

práticas. Eu acho assim que foi uma disciplina curta, um 

semestre, uma vez por semana, mas que eu acho que ela 

soube trabalhar muito bem essa questão de despertar nos 

alunos a questão do lúdico. Ela não trabalhou “ah, você tem 

que ensinar assim o lúdico, fazer isso e isso”, não, ela tentou 

despertar isso (...). A da Tizuko eu também fiz, não foi algo 

que me acrescentou muito, primeiro porque ela quase não deu 

aula, assim, não me acrescentou muito, a gente ia direto no 
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Aqui aparecem algumas 

questões importantes: 

a primeira é o 

estranhamento da aluna 

em relação à postura 

lúdica adotada pela 

professora, o que 

demonstra o quanto 

nossa percepção do ser 

professor está 

fundamentada na visão 

tradicional no professor, 

com uma postura mais 

distante, mais 

hierárquica, enfim, com 

uma postura pouco ou 

nada lúdica; 

a segunda é a 

importância da 

contribuição da postura 

da professora para a 

incorporação do que 

realmente é viver o 

lúdico na própria prática, 

a importância da vivência 

do lúdico, e não apenas 

de seu aprendizado 

teórico, como elemento 

importante para sua 

incorporação na prática 

docente. 
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Labrimp... 

J – Não deu aula porque não teve aula? 

B – Assim, ela ia e as monitoras ficavam, oficinas de 

brinquedos... 

J – Ah, tinha atividades... 

B – É, sabe, eu olhava assim... 

Eva – Aula mesmo era aula teórica assim, ela falava do 

brinquedo e da brincadeira para fulano, do brinquedo e da 

brincadeira para cicrano... 

J – Fulano e Cicrano é o? Teórico? 

Eva – É. 

B – Isso. E as monitoras vinham e faziam a prática sabe?, 

reciclar, fazer brinquedo de não sei o quê, ou então ia para o 

Labrimp ver as possibilidades... 

Helena – É um serviço. 

(risos) 

S – Um serviço prestado. 

Helena – É um serviço prestado, ué, você vai, vamos 

trabalhar, dá para trabalhar com reciclagem com isso, com 

isso e aquilo... 

B – Isso, fazendo brinquedos... 

Helena – Ou seja, vamos aprender... 

 S – O que você pode fazer enquanto estratégia de atuação...  

Helena – É, estratégias de você prestar um serviço... 

B – Então, assim, (...) importante porque eu conheci lá os 

teóricos e tal (...) mas isso... 

Helena – Mas isso assim, você não concorda que você se 

interessando pelo lúdico você poderia fazer uma pesquisa e... 

B – É, numa oportunidade assim, e pensando como postura 

lúdica eu não senti isso, não é?, por trabalhar com essa 

questão eu não senti, não chegava..., pelo menos não chegou 

até mim como aluna isso, não é?, que, “olha, tudo bem, o cara 

falou isso mas você tem que sentir isso”; se você não sente e 
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Os depoimentos revelam 

uma concepção do lúdico 

que vai além de sua 
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estratégia de utilização 
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brincadeiras na prática 

docente. Parece que a 

dimensão vivida 

articulada à dimensão 

teórica contribuiu para 

uma percepção mais 

aprofundada do lúdico 

enquanto dimensão 

integrada à própria 

prática. 
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importante para a 
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não vive isso, impossível chegar para a criança de 5 anos e 

dizer “olha, fulano falou isso, você tem agora que levantar...” 

(risos). É, fica difícil porque... Então assim, contribuiu sim, 

porque eu acho que tudo o que você faz contribui, não é?, por 

bem ou por mal, mas assim, eu não curti tanto (...) 

J – Paloma que está aí assim, faz horas que eu não ouço a 

sua voz... (risos) 

P – Pelos pedagogos que eu conheço assim, o comentário, 

“ah, eu me arrependo de não ter feito magistério, de ter 

aprendido algumas coisinhas e vivenciado outras coisas, 

porque a faculdade não dá oportunidade para brincar”, e 

realmente não existe mesmo essa oportunidade de esses 

futuros educadores, de pelo menos terem oportunidade de 

estar em contato com alguma coisa que desperte, porque se 

não despertou isso, não é?, não sei, que pelo menos entre em 

contato com alguma coisa que desperte. E, pelo que eu venho 

sentindo, nos comentários, realmente, porque eu estou no 

segundo ano e ainda não fiz essas disciplinas, mas aí pelos 

comentários que eu tenho ouvido a faculdade realmente não 

oferece essa oportunidade, acho que o único lugar é o Museu 

mesmo assim, que me propiciou isso desde o início, não é?, 

uma visão assim, desde o início do curso porque de uma certa 

forma gostei, não é?, e foi muito por acaso, foi na Semana da 

Educação, que aí teve a oficina, e aí depois eu..., também tem 

problema no Museu da divulgação, não é?, tinha e tudo mais, 

aí foi por acaso também o estágio, mas aí Graças a Deus deu 

certo, mas está em falta sim na faculdade e vai ser um pouco 

complicado mudar, não é?, porque tem outras categorias, os 

departamentos são muito (...) 

J – É..., mas isso a gente deixa para uma outra oportunidade 

(risos). Mais comentários sobre isso? 

Eva – Sobre o que ela está falando de..., o curso é muito sério, 

é muito, sabe, muito sério, acadêmico, você vai aprender 

todas as teorias para depois você se virar na prática, e assim, 

você vai (?) nas escolas, pelo menos é isso que eu sinto, e aí 

a brincadeira, tem essa visão mesmo assim, eu vejo muito nas 

pessoas, que a brincadeira tem..., ela é uma coisa assim sabe, 

agora é hora de falar sério, depois é hora de brincar, que é um 

momento à parte, da hora do recreio, sabe, que você brinca?, 
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pelo lúdico, na medida 

em que o currículo da 

Pedagogia parece não 

dar conta de possibilitar 

aos alunos uma vivência 

mais efetiva da 

ludicidade durante o 

curso. 

Mesmo sendo uma 

formação pontual, sem 

grandes pretensões 

formativas, as oficinas de 

brinquedos e 

brincadeiras realizadas 

pelo MEB parecem 

também uma 

contribuição significativa 

para despertar o 

interesse dos alunos, e 

talvez dos professores 

que visitam o MEB com 

seus alunos, para o 

brincar e sua vivência 

como uma proposta 

interessante de 

formação. 

 

Ao que parece a 

concepção do brincar 

como algo apartado da 

concepção de seriedade 

ainda aparece no meio 

escolar e talvez de 

alguma forma também 

no espaço acadêmico. A 

postura tradicional 

adotada por muitos 

professores, inclusive os 

professores formadores 

dos cursos iniciais, pode 



 212 

então não pode ser na sala de aula, você não pode pensar 

isso na sala de aula. Então é meio ruim assim, porque eu 

estou acostumada com a brincadeira, e você chega na 

faculdade, todo mundo sério com o livrinho na mão, o 

professor falando daqueles teóricos, falei, “nossa, o que eu 

estou fazendo aqui, eu vou para a ECA25, eu vou para...” 

T – Então, eu vou falar a minha experiência da Licenciatura..., 

meu, é embaço, 99% e aquele 1% é porque é sem noção, 

99% das pessoas não gostam da Licenciatura, eu sou uma 

delas. Então assim, aí o que acontece, você tem professores 

que falam de..., eu acho que, na verdade, eles repetem talvez 

o que eles falam para vocês [alunas da Pedagogia], mas 

achando que está enfocando o olhar de um aluno de fora. Eu 

acho que eles fazem um “copia e cola26”, eu acredito que eles 

fazem um “copia e cola”, pelo menos aqueles que eu... 

J – Você já fez quantas disciplinas? 

T – Essa é a terceira. E a coisa mais lúdica que aconteceu foi 

o Elie passar um vídeo assim. (risos). Aliás, o Elie eu gosto 

dele, para ficar batendo papo (risos). Não, ele é legal para 

bater papo. 

Eva – Ele é legal sim, só que assim, pelo menos na minha 

sala, está todo mundo acostumado com o professor que fica 

cobrando trabalho e fichamento toda aula, e ele não..., e aí 

não vem ninguém na aula dele... 

T – Ele tem aquele foco libertário..., mas eu acho que aí que 

teria que vir. Agora eu estou fazendo Metodologia, e é muito 

chato, muito chato, porque o que deveria ser o curso 

direcionado de metodologia de História acabou sendo uma 

discussão teórica das correntes históricas, “então nós 

temos...”, e  é torturante,  porque  os professores  que  cobram 

uma postura autônoma de você em relação aos alunos, eles 

querem que você dê autonomia para os alunos mas eles não 

te dão autonomia, eles passam a lista no final da aula por 

exemplo. Eu fico criticando eles o tempo todo (risos). Então, 

eu mandei outro dia um email para o Elie falando para ele que 

as aulas dele estavam péssimas, aí ele me respondeu, aí ele 

ficou ofendido, depois eu falei que não era para ele se ofender 

e a gente começou a tomar café junto. Por isso que eu falei 
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ser reflexo dessa pouca 

valorização do lúdico no 

momento de transpor a 

teoria para a prática. 

 

Ao que parece as 

disciplinas oferecidas 

para os cursos de 

Licenciatura na FEUSP 

não tem enfoque algum 

no lúdico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estágio no MEB 
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para a formação dos 

professores dos cursos 

de licenciatura, na 

medida em que o lúdico 

incorporado à prática 

docente pode ser 

trabalhando de maneira 

transdisciplinar. 
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que eu converso com ele e que a gente toma café junto. E é 

isso assim, e a outra matéria que eu estou fazendo é Didática, 

mas gente, eu vou falar para vocês, ver uma mulher falando 

“ah, Pestalozzi”, teoricamente tem a ver com Didática mas e 

aí?, e aí o que eu vou fazer com..., entende?, “Didática é 

metodologia, você tem de desenvolver uma metodologia”, mas 

e a partir daí?, a gente vai fazer alguma coisa, uma atividade 

extra-sala para ver o que o cara está querendo dizer 

realmente, não, não tem, atividade é você fazer o estágio... 

Eva – E fazer o estágio também é jogado porque você vai lá 

na escola e faz o relatório como quer... 

T – Não, e o cara falou que aceita estágio até de cursinho se 

você... 

J – Acho que a Helena queria falar... 

Helena – É, só para dar um..., essa coisa, não é?, se é 

importante, não é?, porque ali é uma pergunta, “é importante o 

lúdico na formação inicial?” A gente está no começo, não é?, 

estou no segundo ano, então ainda não tive nenhuma matéria 

que envolva brincadeiras, como vocês tiveram, mas eu tive o 

lúdico na minha formação inicial porque eu tive o MEB. Então, 

(?) ou não, não é um curso vinculado à faculdade, mas eu tive 

isso, e é extremamente importante por quê?, porque você olha 

de uma forma totalmente diferente a criança, e você vai 

trabalhar com criança, porque Pedagogia vai trabalhar com 

criança, seja em coordenação, seja em orientação ou dando 

aula. Criança é lúdica, como é que você vai trabalhar com 

alguém que você não entende, que você vê ele como um ser 

totalmente diferente de você, que você não acaba descobrindo 

que ele..., pelo contrário, tem tudo a ver com você, e você 

ainda é um pouco daquilo (...). Então eu acho que sim, que é 

muito importante; e não só isso também, que eu já falei para a 

Jany, uma coisa também do Museu, que me deu 

oportunidade, é de vivenciar aquilo na prática, porque a gente 

não vê isso nas faculdades, nos cursos, aquilo que ela estava 

falando, não tem nada prático que dê noções para você; eu 

achei legal porque no Museu a gente fez o contrário, a gente 

teve tudo aquilo na prática, não é?, foi tudo envolvido com a 

prática, e refletindo sobre a prática, pensando, questionando 

sobre aquilo e tirando o máximo que a gente podia daquilo. 
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O processo de formação 

mediada pelo lúdico 

constitui-se como uma 

contribuição importante 

para a formação inicial 

não apenas porque 

oferece a possibilidade 

da vivência lúdica como 

dimensão da formação. 

O processo aparece 

novamente valorizado 

neste depoimento por 

conta de sua própria 

dinâmica enquanto um 

processo de reflexão, 

reflexão na ação e 

reflexão sobre a ação, 

articulando a dimensão 

teórica e prática da 

vivência lúdica. 

 

 

A formação no museu 
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uma percepção 

diferenciada do lúdico 

enquanto elemento 
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Então eu acho extremamente importante, para mim está 

sendo muito importante e eu considero isso como algo de 

estar trabalhando o lúdico na minha formação inicial. 

J – Pensando essa visão que vocês passaram agora, sobre 

formação inicial e lúdico, pensando você como futuras 

educadoras, assim, como é que vocês relacionariam o lúdico 

com o projeto de vocês de ser educadoras, de estar sendo, 

quem já está, como é que vocês fariam essa relação “lúdico e 

eu como educadora”? Difícil essa pergunta? 

Helena – Eu acho que já começa com essa coisa de você se 

identificar; acho que passa um pouco daquela coisa de 

professor-aluno, acho que você se identifica mais com o..., 

através do lúdico, você vivendo o lúdico... 

J – Você se identifica mais com o aluno? 

Helena – Com o aluno, com a criança; você não tem aquela 

postura de que “criança-adulto”, você perde um pouco essa 

ruptura, não é?, e você vê que não é assim, não é bem assim, 

não é essa coisa linear assim que tem uma quebra daqui para 

cá e dali para cá, não é isso, você enxerga as coisas de uma 

outra forma, acho que isso muda tudo, acho que isso muda a 

forma como você enxerga o aluno, e você enxergando o aluno 

de uma outra forma você vai se referir a ele de uma outra 

forma, você vai pensar nisso de uma outra forma, aquilo que 

você vai passar para ele vai ser baseado agora nessa sua 

nova..., então que acho que muda tudo. 

J – Quando você se pensa como educadora você se pensa 

uma educadora com postura lúdica, você acha que você 

consegue mobilizar isso? 

Helena – Com certeza, muito, sabe?, e tem outra, a gente vê a 

importância do lúdico para a criança, o quanto o lúdico 

trabalha em certas características, habilidades infantis que são 

super importantes, não é?, a gente vê isso na convivência... 

J – Você acha que se você não tivesse passado por essa 

vivência seria mais difícil mobilizar isso? 

Helena – É, é aquilo que eu falei, muita coisa teria se perdido, 

da minha infância, da minha vivência, se eu não tivesse 

passado por essa experiência, muita coisa teria ficado no 
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passado e não seria..., e não faria parte da minha formação, e 

hoje está totalmente, nossa... 

S – E eu acho que é uma constante, essa coisa de você 

vivenciar tem que ser uma coisa constante... 

Helena – Por isso que a gente não larga de você... (risos) 

S – A gente tem uma tendência a voltar para o adulto, a gente 

vive num meio assim, não é?, então tudo te leva a ter essa 

postura, mas exatamente isso, por isso que a gente não 

consegue largar de você... (risos) 

J – Não é de mim, é do Museu... (risos) 

Helena – Ah, não Jany, vai, não sejamos hipócritas... (risos). A 

Bianca e a Loriza já deixaram bem claro que essa mudança 

ocorreu graças à sua intervenção. Então pode parar com 

essa... (risos) 

J – Mas se eu sair de lá do Museu vocês vão ficar comigo 

onde eu for? (risos) 

Helena – Não, mas acaba Jany, se não vier..., se alguém não 

te substituir nessa visão acaba, porque meu, essa coisa que 

você está trabalhando com a gente, a gente vê, quem trabalha 

com você vê que você já não tem nenhum incentivo para isso 

e que se dependesse de você se deixar levar pela maré acaba 

na hora. 
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J – Só para a gente fechar, assim as possibilidades eu acho 

que a gente já..., já está aqui, mas dos limites que vocês 

perceberam durante as atividades do estágio, limites mesmo, 

eu queria que vocês comentassem, estrutural, críticas mesmo, 

coisas que você acharam..., enfim, uma avaliação do estágio 

nessa parte mais dos limites. 

Helena – Algo que limitou muito foi o tempo para me dedicar a 

isso, (...) outras coisas (...) então eu acho que até a gente 

chamou às vezes (...) na hora, porque não dá, a gente tinha 

que usar o tempo que a gente tinha e não dá, então eu acho 

que isso que limitou bastante. 

B – Eu acho que no meu caso não foi o tempo, eu tive tempo 

demais sem fazer nada... 
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limites do estágio 
desenvolvido no MEB, os 
destaques apontam para: 
- a questão do tempo: o 
fato do estágio ser 
realizado em caráter de 
estudos independentes 
dificulta uma dedicação 
mais aprofundada por 
conta das inúmeras 
atribuições do curso e da 
vida pessoal das alunas; 
talvez se o estágio no 
MEB fosse realizado em 
caráter de estágio de 
formação integrado ao 
curso fosse possível uma 
dedicação mais efetiva e 
interessante para a 
própria formação das 
alunas; 
- a orientação tem um 
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J – É, da Bianca não foi estágio, foi bolsa-trabalho... 

B – É, mas hoje eu percebo que existem duas..., dois lados, 

que eu acho que é muito mais do interesse de procurar, assim, 

que eu era uma pessoa que (?) mesmo, então eu fui mais para 

o Museu por uma questão que o Museu trabalha com a 

questão da História, gosto muito disso, de trabalhar com isso; 

então eu não sabia (...) pesquisar lá a História (...) e eu acho 

que eu fiquei nessa questão da História (...) então eu acho que 

eu não procurei também incorporar esse lado (...) e eu acho 

que eu também não..., acho não, tenho certeza que não fui 

orientada a procurar essa parte. Então, assim, acho que tem 

(...) no início acho que um pouco por mim mesma, mas 

também pela estrutura (...) isso limitou muito, não tinha 

orientação, eu também não fui procurar então as coisas 

continuaram daquele jeito. Então eu acho que tinha os dois 

lados. 

J – Quando a gente começou a vivenciar isso aí foi a época 

que já..., como disse a Loriza, você pegou a época das 

intenções... 

B – É, mas eu vejo realmente um limite nesse sentido de 

estrutura, de orientação (...) existiu isso (...) um monte de 

coisa, não é?, eu fazia o que eu queria, mas eu acho que até 

por isso. 

P – Eu também tinha..., acho como a Helena falou do tempo 

(...) e que eu também estava numa fase de adaptação ao 

trabalho, era a primeira vez que..., assim, era meu primeiro 

emprego tal, eu trabalhava de manhã e vinha para o estágio, 

aí ficava à noite na aula, aí estava sendo tudo muito corrido, 

então, eu chegava com sono, cansada, mas só isso. Mas aí 

passava rapidinho. Mas só essa questão mesmo. 

T – Eu acho a questão do espaço. A questão do espaço do 

Museu é complicada, você ter que usar o espaço externo do 

Museu para fazer as atividades, você não tem onde guardar o 

acervo do Museu, aí fica aquela zona, você não tem, assim, 

você não pode ampliar a exposição, mudar a exposição a hora 

que você quer, ou seja, ter um espaço adequado para museu 

mesmo, aquilo ali não é um espaço adequado, é uma sala da 

faculdade que você usa como museu, não é verdade? 
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Helena – Outra coisa, “vamos brincar?, vamos lá para as 

atividades com as crianças”. Se estiver chovendo não dá para 

fazer lá fora, se for no saguão, vira e mexe, de 5 em 5 

minutos, “Jany, tem reunião na sala, tem congregação”, gente, 

isso irrita.  

B – Isso porque está na Faculdade de Educação... 

Helena – Não, isso irrita. “Vamos lá brincar de serpente”, daqui 

a pouco chega... “não pode grudar isso no chão”27... 

T – Há um confronto entre a proposta do museu e a proposta 

da faculdade... 

B – Mas eu acho que aí fica bem visível a visão de educação 

que a própria Faculdade de Educação tem. Como você pode 

trabalhar com criança se não tem sujeira, não tem barulho, 

não pode nem rir... 

T – Tem uma amiga que falou que na escola que ela trabalha 

a diretora não deixa eles gritarem, assim, então eles tem que 

fazer assim ó...28, se você está feliz, por exemplo, teve um 

concurso, ganhou um grupo, o grupo tem que fazer assim... 

Helena – Criança?, sem barulho? 

S – Ah, não... 

P – E além de ser uma Faculdade de Educação é pública, e 

algumas pessoas assim se apropriam do espaço como se 

fosse deles... 

T – Se ela... veja bem, se é privada não interessa porque não 

dá dinheiro, se é pública é altamente burocrática... 

P – E nós que participamos assim..., nós alunos que 

participamos desse projeto do MEB e tudo o mais, eu acho 

que a gente poderia também pensar uma forma de reivindicar 

esses direitos desses espaços também, não é?, porque não é 

só a Jany..., então é isso, eu acho que nós deveríamos 

mobilizar e ajudar também nessa divulgação do trabalho, para 

ver se amplia isso, porque se continuar nesse processo, acho 

que a mudança... 

J – Gente, foi super bacana, muito obrigada... 
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Aqui fica evidenciada a 
importância do 
reconhecimento do MEB 
como um espaço 
diferenciado de formação 
dentro da Faculdade de 
Educação, o que seria o 
primeiro passo para 
viabilizar e legitimar as 
atividades que o MEB 
realiza como dimensão 
da formação. 
 
Nesse sentido, 
especialmente as 
atividades com 
brincadeiras tradicionais, 
que pressupõem um 
extravasar de emoções 
expressos em 
movimentos, sorrisos, 
risos, gritos, pulos etc., 
carecem desse espaço 
para legitimar-se 
enquanto dimensão da 
formação, para que não 
sejam apenas 
compreendidas como 
motivadoras de “barulho” 
e inadequadas ao 
espaço acadêmico da 
Faculdade de Educação.  
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1 Entrevistas realizadas com alunas de graduação da FEUSP e da FFLCH-USP,  gravadas e filmadas em 16/03/2005 

na Faculdade de Educação da USP. 
2 Termo que utilizamos no MEB para designar as alunas que fizeram estágio oficialmente e depois continuaram 

estagiando no museu de forma desvinculada do estágio do curso. 
3 Coordenadoria de Assistência Social da USP. 
4 Bolsa de 1 salário mínimo no período de até 2 anos para alunos de graduação trabalharem 40 horas mensais em 

projetos aprovados pela Coseas. 
5 Os trechos em itálico indicam conotação leve ou risonha, indicam tom de brincadeira na palavra ou frase. 
6 Questão 1 
7 Questão 2 
8 Questão 3 
9 Questão 4 
10 Objetivo 1 
11 Objetivo 2 
12 Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos, que possui acervo de pesquisa com temática voltada ao lúdico 

e também uma brinquedoteca. Espaço também pertencente à FE-USP. 
13 Bolsista do Labrimp até o segundo semestre de 2003. 
14 Bolsista do Labrimp até o primeiro semestre de 2003. 
15 Cabe aqui uma nota sobre a comparação que é feita pela aluna: a brinquedoteca é o espaço do LABRIMP onde 

grupos de educadores com crianças são recebidos para interagirem com os cantos lúdicos que formam esse espaço. 
Enquanto na brinquedoteca as atividades desenvolvidas estão diretamente voltadas ao brincar em si, o MEB realiza 
atividades com brincadeiras ancoradas em sua relação com o acervo e a exposição, articulando as questões que 
envolvem a preservação do patrimônio material e imaterial. Nesse sentido é que a aluna menciona que antes as 
atividades com brincadeiras no museu assemelhavam-no à brinquedoteca, porque não havia esse trabalho que 
começamos a desenvolver a partir de meados de 2003. 

16 Referência a um episódio que aconteceu durante o desenvolvimento de um projeto no segundo semestre de 2004, 
quando as estagiárias e bolsistas desgastaram-se com o recebimento do grupo das crianças participantes do projeto, 
que não queriam participar das atividades propostas. Na ocasião, perguntei-lhes como tinha sido a atividade (eu não 
havia participado nesse dia) e elas falaram do acontecido apenas comentando o “mau” comportamento das crianças. 
Refletimos então sobre a nossa visão de associar (e limitar) o andamento das atividades ao comportamento das 
crianças, sempre responsabilizando a chamada “indisciplina” das crianças pelo bom ou mau andamento/ 
desenvolvimento das propostas. 

17 Educadora responsável pelo Labrimp. 
18 É interessante resgatar o sentido mais comum nesse contexto, que significa uma coisa meio maluca. Contudo, é 

interessante também observar como a palavra tem também o significado de algo que está correto, portanto “uma 
coisa que não é muito certa” de alguma maneira é alguma coisa que é tida como errada. 

19 Cf. Mini Dicionário Aurélio. 6ª ed.: sf. Bras. Pequena embarcação usada em rios e igarapés. 
20 Ela participa de um grupo de estudos. 
21 Segundo semestre de 2004. 
22 Oficina “Brincando brinquedos e brincadeiras tradicionais: alegria e prazer do lúdico”, oferecida pela equipe do 

MEB na Semana da Educação 2004 da Faculdade de Educação. 
23 Durante o curso “Brinquedos e Brincadeiras”,  ministrado pela Profa. Tizuko Morchida Kishimoto para os alunos 

da graduação no segundo semestre de 2004, o MEB ministrou 2 oficinas com brincadeiras tradicionais em uma das 
aulas. 

24 Museu de Arte Contemporânea. 
25 Escola de Comunicação e Artes. 
26 Comandos do Programa Word for Windows que permitem copiar o conteúdo desejado e transferi-lo para outro 

documento. 
27 Referência a alguns episódios que aconteceram quando do desenvolvimento do projeto “Brinquedos e brincadeiras 

indígenas: alguns aspectos culturais”, desenvolvido com alunos da Escola de Aplicação no segundo semestre de 
2004, semanalmente. Na ocasião, houve um certo desconforto com alguns funcionários da faculdade, que 
chamaram nossa atenção por conta do “barulho”  do grupo no Afresco da FEUSP e também da utilização do espaço 
para atividades que integravam pintura e colagem. 

28 Levanta os braços e chacoalha as mãos. 
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ANEXO E 

 

Trechos de registros de visitas que tratam da conduta de professores que 

acompanharam crianças em visita ao MEB entre 2001 e 2004. 

No espaço da exposição: 

 “Notei que as crianças tiveram um pouco de dificuldade para se soltar, demoraram, muito 

tempo, por exemplo, para se desfazer da posição de fila (...) Talvez isso tenha relação com a 

postura da professora frente aos alunos (...) um tanto indelicada com as crianças, chegando 

mesmo a chamar um deles de ‘bobão’”. 

 “As professoras intervinham mais para chamar a atenção das crianças e falar sobre elas 

mesmas, dirigindo-se a mim e excluindo do diálogo as crianças”. 

 “A professora participou da monitoria, não só pedindo para que as crianças prestassem 

atenção, mas também ouvindo e explicando”. 

 “A visita de hoje deixou um pouco a desejar em variados aspectos. A começar pela postura 

das professoras, pois uma série de ações desencadeou uma visita rápida e superficial (...) 

inicialmente tentei mostrar as fotos para o grupo que, neste momento vinha acompanhado 

pelas professoras, entretanto por iniciativa destas o grupo dispersou, já que elas não pararam 

para prestar atenção na monitoria e partiram para a observação de outras estantes (...)”. 

 “A educadora da escola sempre interferia nas explicações, dando sua opinião e tirando suas 

próprias conclusões”. 

 “(...) as educadoras nos deram uma pequena demonstração de quanto haviam preparado as 

crianças para a visita (...) fizeram sucessivas perguntas acompanhadas por respostas 

programadas do tipo ‘já dissemos como vocês deviam se comportar?’ [e elas mesmas 

respondiam] Falando baixinho (...) devem ver com os olhos não é mesmo?’ Sendo assim, a 

preparação limitou-se a uma perspectiva comportamental (...)” 

 “As monitoras tiveram dificuldades em manter a atenção das crianças, que se separavam 

para observar o que chamava realmente sua atenção. Durante uma dessas ‘fugas’ presenciei 

o momento em que uma das educadoras acompanhantes do grupo reprime de forma 

enérgica e rude um garotinho que tentava fugir (...) para ver o cavalo. (...) Ficar chamando a 

atenção das crianças todo o tempo acabava por dispersar ainda mais o grupo”. 
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 “As educadoras, como de costume, aguardaram enquanto fazíamos nosso trabalho, 

preocupando-se em chamar a atenção de algumas crianças e tirar fotografias. O interesse em 

participar da monitoria com as crianças foi praticamente ausente”. 

 

Na atividade com brincadeiras tradicionais: 

 “As professoras inicialmente ficaram sentadas observando nós brincarmos. (...) Em 

determinado momento resolveram brincar com as crianças, porém ao invés de juntar-se a 

nós e aproveitar as brincadeiras e brinquedos que estávamos fazendo, elas mandaram as 

crianças se reunirem em círculo para brincarem de ‘corre cutia’ e outros jogos de roda”. 

 “(...) todos sentados ouviram a história dos brinquedos, exceto as professoras que, sentadas 

num banco, puseram-se a conversar sobre assuntos alheios (...) mantiveram-se sentadas e 

pouco auxiliaram as crianças, quando não estavam sentadas jogavam peteca entre elas (...) o 

único momento em que as professoras se uniram às brincadeiras foi para tentar organizar 

uma roda que reunisse todas as crianças, para organizar o grupo para irem embora”. 

 “Assim como na monitoria, as professoras nos ajudaram bastante na hora de brincar com as 

crianças. Anotaram a história dos brinquedos que eu contei e tiraram bastantes fotos”. 

 “A professora decidiu ‘tomar’ a bola das crianças alegando que este é um brinquedo já 

conhecido e utilizado na própria escola”. 

  “As crianças se mostraram bastante ativas e espertas e praticamente não houve brigas pela 

posse de brinquedos. Todos os brinquedos foram apreciados, com exceção da peteca. As 

professoras não se juntaram a nós, só observaram”. 

 “A professora também participou da recreação, terminada às pressas por causa da chuva 

(...)” 

 “Infelizmente, no momento de recreação dos alunos, as professoras saíram para ‘tomar um 

café’ e só voltaram na hora em que as crianças foram tomar o lanche para ir embora”. 

 “As bolinhas de gude fizeram muito sucesso entre meninos e meninas. Uma das professoras 

até organizou uma partida com as crianças num cantinho do pátio”. 

 “As professoras colaboraram no momento da recreação se fazendo presentes e também 

brincando com as crianças”. 



 222 

 “As professoras não brincavam juntamente com as crianças, ficaram sentadas conversando.” 

 “As educadoras estavam mais preocupadas em registrar a visita: pediam para as crianças 

pegarem um brinquedo e pousarem para ser fotografadas”. 

 “Dessa forma, o atraso, a frustração de não irem ao parque, a fome, o total ‘isolamento e 

apatia’ das professoras, a dispersão fez com que o resgate não se realizasse conforme 

planejamos”. 

 “Uma das educadoras só ficava fotografando o grupo”. 

 “(...) acho que as educadoras brincaram pouco com as crianças, principalmente nas 

brincadeiras que exigem mais dinamicidade.” 

 “Foi interessante pois observaram [as crianças] atentos a demonstração sem aquela 

ansiedade para tomar posse dos brinquedos. (...) As educadoras ficaram, por vontade 

própria, exclusas do processo”. 

 “as educadoras demonstraram que não tinham muita intimidade com o momento de 

brincadeira onde você é parceiro, vive e descobre junto com a criança enquanto ela aprende 

(...)”. 

 “A última brincadeira realizada foi uma brincadeira de roda, ‘alface’. As crianças e as 

respectivas educadoras aprenderam facilmente essa brincadeira. 

 “As educadoras e a diretora participaram apenas da primeira atividade, de maneira não-

espontânea, omitindo-se nas demais. Em um dado momento pareciam entediadas com as 

atividades, apenas solucionando casos de ‘indisciplina’ das crianças”. 
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