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RESUMO

ix

Este estudo, classificado como comparativo e 
exploratório, abordou a questão dos jogos tradicionais 
infantis nas brinquedotecas cubanas (Havana) e 
brasileiras (São Paulo). A metodologia utilizada foi 
composta por: pesquisa bibliográfica e documental, 
observação, entrevistas e aplicação de questionário 
estruturado. Os resultados respondem as questões 
levantadas no início da investigação. O-estudo apontou 
que tanto no Brasil como em Cuba, os jogos tradicionais 
são utilizados dentro das brinquedotecas. As 
brincadeiras e brinquedos apresentados no quadro 
representativo do questionário aplicado estão presentes 
nas brinquedotecas, como por exemplo: bolinha de gude, 
pular corda, esconde-esconde, jogo da velha* entre 
outros. O estudo mostrou que os jogos tradicionais 
encontrados nas brinquedotecas do Brasil e Cuba fazem 
parte do acervo universal da cultura lúdica infantil. 
Concluiu-se que a brinquedoteca é um espaço adequado 
na atualidade para o desenvolvimento dos jogos 
tradicionais infantis.



ABSTRACT

x

This study was classified as both a comparative and an 
exploratory investigation. It has approached the subject 
of the traditional children toy libraries for both cubans 
(Havana) and brazilians (São Paulo). The methodology 
used included different approaches such as: 
bibliographical, documental and field research, and, it 
used different techniques as such: observation, 
interviews and the application of a structured 
questionnaire. Results pointed out that traditional games 
are being used in toy libraries in both countries Brazil and 
Cuba. The games and toys which were listed in the 
questionnaire, were found in the toy libraries, such as: 
marble game, rope jumping, hide and seek, tick-tack-toe, 
among others. The study showed that traditional games 
found in both Cuba and Brazil are part of an uoiversal 
collection of the childish amusement culture. It is 
concluded that the toy library is an appropriate site for the 
development of the childish traditional games nowadays.



RESUMEN

xi

Esto estúdio, clasificadc como comparativo y 
exploratorio, abordo la cuestión de los juegos 
tradicionales infantiles en las ludotecas cubanas 
(Habana) y brasilenas (San Pablo). La metodologia 
utilizada fue compuesta por: búsqueda de la bibliografia 
y documentos existentes, observación, entrevistas y 
pase de cuestionario estructurado. Los resultados 
contestan las cuestiones planteadas en el inicio de la 
investigación. En el estúdio se detectó que en Brasil, 
bien como en Cuba, los juegos tradicionales son 
utilizados dentro de las ludotecas. Los juegos y juguetes 
presentados en el cuadro representativo del cuestionario 
que fue pasado están presentes en las ludotecas, como 
por ejemplo: juego de bolitas, Suiza, juego de lo ocultos, 
juego del cero o de la cruz, entre otros. El estudiojnostró 
que los juegos tradicionales encontrados ên las 
ludotecas de Brasil y de Cuba pertenecen al acervo 
universal de la cultura lúdica infantil. Se concluye que la 
ludoteca es un espacio adecuado en la actualidad para 
el desarrollo de los juegos tradicionales infantiles.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é o resultado de um projeto de pesquisa que foi

desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Integração da

América Latina - PROLAM, como suporte para a elaboração de dissertação

para obtenção do título de mestre.

1. QUESTÕES NORTEADORAS DO ESTUDO

Algumas questões foram levantadas inicialmente nesta investigação

com relação ao jogo tradicional: como transmitir os jogos tradicionais em

uma grande metrópole? Como fazer para trazer de volta as brincadeiras de

rua? Será que podemos resgatar as interações perdidas entre as famílias

através do jogo? Qual será a forma da criança brincar no futuro? Podemos

através do jogo manter a cultura popular de um povo? Os jogos, as

brincadeiras e brinquedos tradicionais são importantes na sociedade atual?

As brinquedotecas seriam na atualidade um espaço ideal para a vivência
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dos jogos tradicionais?

Estas e outras perguntas levaram a uma reflexão mais profunda sobre

a importância dos jogos tradicionais nos países da América Latina e, em

brinquedotecas como um espaço adequado para desenvolver este estudo, já

que se trata de um local lúdico que possibilita o processo de formação, de

resgate, de transmissão e de interação entre as gerações através do brincar.

Buscou-se aqui analisar importantesaspectos para

desenvolvimento dos jogos tradicionais nas brinquedotecas, tais como:

> Os jogos tradicionais infantis são utilizados dentro das brinquedotecas

cubanas e brasileiras?;

> Quais os jogos tradicionais infantis comuns nas brinquedotecas

cubanas e brasileiras?;

> Os jogos tradicionais infantis usados nas brinquedotecas cubanas e

brasileiras fazem parte do acervo universal da cultura lúdica infantil?;

> A brinquedoteca é um espaço apropriado para a preservação da

cultura popular?;

especial, no Brasil e em Cuba, tendo como ponto de partida as

o
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> Quais as reais possibilidades dos jogos tradicionais infantis serem

aplicados nas brinquedotecas?;

> Qual o papel que os jogos populares podem desempenhar na

preservação da identidade nacional no universo infantil dentro da

brinquedoteca?;

2. OBJETIVOS

O estudo ora apresentado teve como objetivo principal realizar

pesquisa comparativa entre os países Brasil e Cuba no que se refere às

brinquedotecas e, em especial, verificar se a brinquedoteca é um espaço

adequado para a utilização dos jogos tradicionais na sociedade atual,

principalmente em grandes cidades como São Paulo e Havana.

Este estudo visa também contribuir para a clarificação da situação dos

jogos tradicionais nas brinquedotecas educativas e de lazer no Brasil,

especialmente na cidade de São Paulo e nas brinquedotecas educativas

(pioneríles) e populares de Havana - Cuba. Além disso, propõe-se a ser útil

a outros países, estados ou regiões da América Latina por ocasião de um

planejamento nas estruturas educacionais e comunitárias ou centros de

lazer que possam vir a utilizar os jogos nas suas diversas possibilidades.
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3. JUSTIFICATIVA

nas brinquedotecas cubanas e brinquedotecas brasileiras. Para tanto, faz-se

necessário verificar nesse estudo as diversas formas como o jogo

tradicional

Educativas ou Pioneriles1 (ensino e pesquisa) e Populares (lazer ou

recreação) na cidade de Havana - Cuba e nas Brinquedotecas Educativas

(ensino e pesquisa) e de lazer na cidade de São Paulo - Brasil, refletindo a

partir daí sobre a idéia da brinquedoteca ser um espaço apropriado, na

sociedade atual, para a transmissão e o desenvolvimento do jogo tradicional.

O desenvolvimento desse estudo sobre os jogbs tradicionais em

brinquedotecas poderá trazer novos subsídios para os pesquisadores que

analisam a temática sobre os jogos tradicionais e brinquedotecas nos países

da América Latina.

Além disso, estudos desta natureza podem vir a fortalecer a cultura

popular, especialmente aquela transmitida através dos jogos tradicionais,

bem como incentivar os profissionais a fazerem uso do jogo tradicional no

espaço da brinquedoteca, favorecendo a interação entre as gerações.

Compreende-se como fundamental a análise acerca da importância 

dos jogos tradicionais na formação cultural, social, educacional e de lazer

é desenvolvido e transmitido dentro das brinquedotecas

1 Termo utilizado em Cuba e que no Brasil corresponderia aos movimentos de bandeirantes 
e/ou escoteiros.
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4. BRASIL E CUBA: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS

Por ser um estudo comparativo entre dois países latino-americanos

diferenças entre Brasil e Cuba, analisando características importantes de

cada um. Esta análise permite uma visão macro do universo onde se insere

o objeto da pesquisa, avaliando as proporções das dificuldades enfrentadas

em cada país dentro do tema estudado.

4.1. Cuba

Cuba adota um regime político monopartidário e socialista2, sendo a

maior ilha das Antilhas, possuindo 110.912 Km2. "Conta com 5.746

quilómetros de costa, mais de 200 baías e aproximadamente 289 praias. É

um arquipélago que ocupa uma posição geográfica privilegiada, em pleno

coração do Mar do Caribe e na entrada do Golfo do México.

O país é formado pela ilha de Cuba (com 105.007 Km2) , a ilha da

Juventud (com 2.200 Km2) e ao redor de 4.195 (com 3.715 Km2) ilhotas que

eles chamam de caios. Entre os grupos montanhosos os mais importantes e

que se destacam são: a cordilheira dos Organos na região mais ocidental, a

serra da Escambray no centro e a Serra Maestra no oriente do país.

constatou-se a necessidade de descrever algumas semelhanças e

2 Em Cuba só existe um partido político, o Partido Comunista Cubano - PCC.
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Cuba também tem uma posição geográfica estratégica para o turismo.

Só 140 quilómetros a separam das Bahamas, 180 quilómetros da Flórida,

210 quilómetros de Cancun e 146 quilómetros da Jamaica.

distribuídos em 14 estados e 1 município especial (ilha da Juventud). A

capital Havana conta com quase três milhões de habitantes.

O povo cubano é um povo alegre, otimista e hospitaleiro, a sua etnia e

cultura têm influência da cultura espanhola e africana. A língua oficial é o

espanhol.

A grande abundância de frangos e frutas tropicais constituem a

principal parte da produção agro-industrial de Cuba, destacando-se ainda o

milho, a cana de açúcar da qual é feita o açúcar, o álcool e outros derivados.

Lagostas e camarões são os produtos de maior exportação e representam

receitas significativas na economia do país. Outra fonte de receita para a

economia cubana é o cultivo do tabaco (sendo o charuto cubano um produto

conhecido internacionalmente), das frutas cítricas e do café. Da chamada

biotecnologia e a indústria farmacêutica são muito importantes para a

economia cubana. A moeda nacional é o peso cubano.

Os fundos marinhos se destacam por sua biodiversidade, a beleza

indústria básica tem-se o níquel. O setor turístico, assim como a

Possui uma população de cerca de 10.800.000 habitantes
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dessas paisagens seduz permanentemente amantes da fotografia submarina

e mergulhadores.

0 clima é subtropical com grande influência marítima. As estações se

dividem nos períodos: novembro a abril - período de seca; maio a outubro -

período de chuvas. A predominância é o verão com uma média anual de sol

de 330 dias no ano.

Datas festivas importantes em Cuba: primeiro de janeiro, onde é

comemorado o aniversário da revolução; primeiro de maio, dia internacional

dos trabalhadores; o dia 26 de julho comemora o dia da rebeldia nacional e

em 10 de outubro comemora-se o início das guerras da independência.

Em Cuba há liberdade de cultos religiosos, sendo a religião católica

a mais difundida, com numerosas igrejas de grande beleza arquitetônica. A

única religião não permitida é

(1986, p. 28) “a restrição deve-se ao fato de os seguidores não permitirem

as transfusões de sangue, o trabalho aos sábados e o uso dos lenços de

pioneriles (usados por todos os alunos das escolas secundárias)”.

Cuba atualmente não possui analfabetos. O nível educacional médio

do cubano chega ao correspondente ao ensino fundamental completo no

Brasil.

"Testemunha de Jeová”. Segundo SILVA
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Educação pré-escolar: crianças de 5 anos

Cuba tem uma intensa, variada e atrativa vida cultural. Segundo

Pedro de la Hooz, jornalista e crítico cultural cubano, o povo cubano visita

14 vezes ao ano um museu, um cinema, uma sala de vídeo, uma biblioteca,

uma casa de cultura, um concerto, e a tendência atual é cada vez mais a

sua presença em atividades culturais. Em Cuba existem 209 museus, 42

teatros, 355 bibliotecas, 99 galerias de arte, 350 livrarias e 269 casas de

Em 1994 Cuba possuía uma taxa de mortalidade infantil das mais

baixas do mundo com 9,9 por cada 1.000 nascidos vivos. A média de vida

do povo cubano é de 75 anos.

Todo o território nacional cubano está coberto por uma rede de saúde

Quadro 1
Divisão do Sistema Educacional Cubano

Educação Primária:
1o ciclo - 1a a 4a série
2o ciclo - 5a a 6a série______________
Educação Geral Média:
Secundária básica - 7a, 8a e 9a séries 
Pré-universitário - 10a, 11a e 12a séries 
Educação Superior

______________ SISTEMA EDUCACIONAL CUBANO
Círculos Infantis e Jardins de Infância: crianças de 0 a 4 anos

cultura.3

3 Guia Turístico - Cuba. Havana - Cuba: Editorial SI-MAR S.A, 1995.
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pública e gratuita, que inclui 278 hospitais, 435 policlínicas e 160 postos

médicos rurais e mais de 556 serviços diversos na saúde. Em 1994 existiam

54 mil médicos em Cuba, o que significa um médico para 203 habitantes.

Em Cuba, doenças como febre amarela, tuberculose e malária já

foram erradicadas. “O aborto é livre, legal e voluntário. A única exigência é

que, junto com a paciente, se apresente um doador de sangue” (SILVA,

1986, p. 27).

Cada bairro cubano tem os seus Comités de Defesa da Revolução -

CDRs que elegem os deputados por cinco anos, não recebendo estes

remuneração por este serviço. Caso não atendam às expectativas da

comunidade os deputados podem perder o mandato.

O povo cubano lembra muito o povo brasileiro devido à sua

miscigenação, principalmente pela cor parda e pela simpatia e alegria.

4.2. Brasil

O Brasil, diferentemente de Cuba, adota um regime político

pluripartidário e democrático. O Brasil está localizado na América do Sul

sendo considerado um país tropical por estar situado nas mais baixas

latitudes do planeta. Possui fronteira com todos os países da América do
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Sul (15.719 Km) exceto com o Chile e Equador.

País de tamanho continental, possui uma área de 8.547.403,5 Km2, é

o maior país da América do Sul e um dos maiores do mundo. O território

brasileiro alcança suas maiores dimensões na faixa entre o Equador e o

Trópico de Capricórnio, que correspondem a 90% do território nacional. O

litoral brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico medindo 7.367 Km.

Fazem ainda parte do território brasileiro as ilhas de Fernando de

Noronha, Abrolhos e Trindade. O território brasileiro está dividido por quatro

fusos horários, o que significa dizer que a leste encontram-se as ilhas

oceânicas brasileiras com uma hora de adiantamento em relação a Brasília

(capital do país) e os estados que ficam a oeste de Brasília tem de uma a

duas horas de diferença a menos.

político-administrativaA divisão Brasil sofreu diversasdo

transformações no período compreendido entre os séculos XVI e XX e, no

início da formação do país as divisões foram dos seguintes tipos: donatários,

capitanias hereditárias e províncias.

Atualmente o Brasil se organiza em Estados, Distritos e Municípios,

estando dividido da seguinte forma: no Distrito Federal concentram-se os

poderes judiciário, legislativo e executivo do país. O número de estados é

de 27, tendo cada estado uma sede governamental que se localiza na
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capital de cada um. Os estados são divididos em municípios chamados de

cidades tendo cada uma delas suas respectivas prefeituras. Existem ainda

os distritos municipais e as vilas.

0 Brasil em 1970 foi dividido em cinco macro-regiões definidas assim:

Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, permanecendo esta

estrutura em vigor até hoje.

A situação da educação no Brasil apresentou melhorias significativas na

década de 90: houve queda substancial da taxa de analfabetismo e, ao

mesmo tempo, aumento regular da escolaridade média e da taxa de

escolarização. No entanto, a situação da educação no Brasil ainda não é

satisfatória.

As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste são as mais prejudicadas

com o alto índice de analfabetismo e pobreza.

Será apresentado no Quadro 2 a descrição sucinta do Sistema

Brasileiro, imprescindívelEducacional para

apresentação do perfil da educação no país.

melhor acompanhar a
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portadores de necessidades específicas, preferencialmente, na rede regular

de ensino. Esse atendimento ocorre desde a educação infantil até os níveis

mais elevados de ensino. Atende, também, ao jovem e ao adulto que não

tenham seguido ou concluído a escolarização regular, na idade própria,

através dos cursos e exames supletivos.

O Brasil é um país populoso e com densidades muito heterogéneas.

Registros mais precisos sobre o tamanho da população brasileira vêm sendo

feitos desde a realização do primeiro recenseamento, em 1872. No período

de 1872-1996, a população aumentou cerca de 15 vezes.

O Brasil chega ao final do século XX como um país urbano: em 1996

Quadro 2
Sistema Educacional Brasileiro

Ensino superior: compreende a graduação e a pós-graduação. Os cursos 
da graduação têm duração de 4 a 6 anos. Na pós-graduação, a duração 
varia de 2 a 4 anos, para os cursos de mestrado, e entre 4 a 6 anos, para o 
doutorado.

Ensino médio (Antigo 2o Grau) e médio profissionalizante: duração variável 
entre 3 e 4 anos;

Ensino fundamental (Antigo 1o Grau): abrange a faixa etária de 7 a 14 
anos, com duração de 8 anos. E obrigação do Estado garantir a 
universalidade da educação neste nível de ensino;

SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO
Educação infantil: destinada a crianças de 0 a 6 anos de idade, 
compreende creche e pré-escola;

Além destes níveis, o sistema educacional atende aos alunos
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a população urbana ultrapassou 2/3 da população total, e atingiu a marca de

123 milhões de pessoas. Mas, atualmente, o Brasil tem uma população total

de cerca de 150 milhões de habitantes.

As regiões brasileiras onde existe uma maior densidade demográfica

são as regiões Sudeste e Sul, seguidas logo depois pelo Nordeste, Norte e

Centro - Oeste.

No Brasil há mais mulheres do que homens e a população jovem vem

se reduzindo desde a década de 80. Em 1996 para cada 100 mulheres havia

97 homens, como resultado de um excedente de 2.184.491 mulheres em

relação ao número total de homens. Embora nasçam mais homens do que

mulheres, morrem menos mulheres do que homens: a porcentagem de

homens que morre entre os 10 e 50 anos é maior do t|ue a de mulheres,

sendo esta sobremortalidade masculina devida às mortes por causas

violentas, principalmente entre os mais jovens.

A grande predominância da população brasileira ainda é de jovens,

mas, de forma discreta, o país cresceu também com uma população de

idosos acima de 65 anos. Dados do IBGE estimam uma população de 201

milhões de brasileiros para o ano de 2.015.

O sistema de saúde brasileiro é público e privado. Com a grande

deficiência da saúde pública, as instituições de saúde privadas crescem
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rapidamente no Brasil. Uma característica da saúde brasileira é a existência

de diversos planos de saúde particulares motivados pelas deficiências da

previdência pública e pela concorrência desse mercado que fica cada vez

mais competitivo.

Ao contrário de Cuba, o aborto no Brasil é ilegal, sendo este um tema

delicado de ser tratado haja vista ser um país que tem predominância da

Religião Católica, radicalmente contra sua liberação.

No campo económico o país atravessa uma fase de aparente

estabilidade, com manutenção da taxa de inflação nos níveis mais baixos

dos últimos anos.

As datas festivas, assim como o espírito dos brasileiros, misturam

patriotismo, religiosidade e gosto popular, indo desde as datas de teor

político como o 7 de setembro (Dia da Independência) e 22 de abril

(Descobrimento do País), às festas de cunho religioso (Semana Santa e

Corpus Christi) e “pagãs” como é o caso do famoso carnaval brasileiro.

A cultura brasileira é rica, especialmente pela mistura de raças da

qual o Brasil foi alvo. Aqui o branco europeu, o negro africano e o índio

nativo deixaram como contribuição os seus costumes, mitos e valores,

dando origem a um povo alegre, criativo e rico em produções artísticas e

culturais.
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5. ESTRUTURA BÁSICA DO ESTUDO

O estudo ora apresentado está composto por esta introdução onde

constam as questões norteadoras do estudo, objetivo e justificativa do

mesmo, além de uma breve análise comparativa entre Brasil e Cuba.

Foram estruturados cinco capítulos dos quais três são relativos ao

referencial teórico, um relativo à metodologia e outro que apresenta os

resultados acompanhados da discussão pertinente.

No primeiro capítulo apresenta-se a fundamentação teórica que

permeia este estudo no que se refere aos conceitos e significados dos vários

brinquedo,

brincadeira, jogo e brinquedoteca são explicitadas quarfto ao seu conteúdo.

Logo em seguida, apresenta-se algumas reflexões teóricas sobre o brincar e

sua importância na vida humana.

O segundo capítulo fundamenta teoricamente o jogo tradicional e sua

culturais,

tradicionais é dividido em dois tópicos: os jogos tradicionais no Brasil e os

jogos tradicionais em Cuba.

O terceiro capítulo que finaliza o referencial teórico aborda a

evolução através de estudos sociológicos, históricos e

analisando-os dentro de uma perspectiva folclórica. O tema dos jogos

termos utilizados nessa investigação; palavras como
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brinquedoteca como um espaço adequado ao brincar na atualidade e sua

evolução histórica.

O capítulo quarto trata da metodologia, onde são apresentados

aspectos relativos ao universo e amostra da pesquisa, processos e

instrumentos de coleta de dados e, forma de tratamento e análise dos

dados coletados.

A análise e discussão dos resultados se coloca no capítulo quinto,

destacando-se quadros representativos dos dados coletados, aliados à

análise propriamente dita, constando ainda ilustrações a partir de fotografias

obtidas em campo.

feitas pelo autor e apontados caminhos para novos estudos que, no futuro

possam ser desenvolvidos por outros estudiosos do universo lúdico.

Constam ainda neste trabalho as referências bibliográficas e anexos

considerados importantes ao estudo.

Ao final são apresentadas as conclusões com" as reflexões finais
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CAPITULO I

O UNIVERSO LÚDICO

1. PRINCIPAIS CONCEITOS E SIGNIFICADOS

0 lúdico sempre fez parte da vida do ser humano, e, falar de

ludicidade é falar de brinquedos, brincadeiras, jogos, brincar, brinquedoteca

é outros termos relacionados a este universo cheio de encantamento, alegria

e prazer.

Mas o que significa a palavra “lúdico”? O Novo Dicionário da Língua

Portuguesa refere-se a ela como uma palavra “que tem o caráter de jogos,

brinquedos e divertimentos: a atividade lúdica das crianças” (FERREIRA,

1975, p.855).

Os jogos e os brinquedos sempre estiveram presentes no meio da

humanidade, mas nunca foram tratados como importantes para o
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desenvolvimento do ser humano. Na realidade eram considerados fúteis e

só tinham como objetivo principal a distração e o recreio.

Hoje o jogo e o brinquedo são considerados fatores importantes para

o desenvolvimento da criança, o que tem estimulado pesquisadores e

estudiosos das diversas áreas do conhecimento humano a chegar a um

consenso quanto à importância do lúdico.

Este consenso segundo SANTOS (1997:a, p. 20) propiciou

contribuições importantes, podendo-se destacar os seguintes resultados:

2.

3.

4.

Portanto, ao valorizar o universo lúdico, está se permitindo a todas as

crianças usufruírem do seu direito de brincar, reconhecido em declarações e

“1. as atividades lúdicas possibilitam fomentar a 
‘resiliência’, pois permitem a formação do 
autoconceito positivo;

as atividades lúdicas possibilitam o 
desenvolvimento integral da criança, já que 
através destas atividades a criança se desenvolve 
afetivamente, convive 'Socialmente e opera 
mentalmente;
o brinquedo e o jogo são produtos da cultura e 
seus usos permitem a inserção da criança na 
sociedade;
brincar é uma necessidade básica como é a 
nutrição, a saúde, a habitação e a educação;

5. brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento 
físico, afetivo, intelectual e social, pois, através 
das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, 
relaciona idéias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça 
habilidades sociais, reduz a agressividade, 
integra-se na sociedade e constrói seu próprio 
conhecimento;

6. o jogo é essencial para a saúde física e mental;
7. o jogo simbólico permite à criança vivências do

mundo adulto e isto possibilita a mediação entre 
o real e o imaginário.”
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leis em todo o mundo. Desta forma, as reflexões a seguir tentarão clarificar

as multiplicidades conceituais e de significados dos termos lúdicos,

possibilitando assim uma melhor compreensão deste estudo.

De acordo com KISHIMOTO (1996:a, p.17) “no Brasil termos como

jogo, brinquedo e brincadeira ainda são empregados de forma indistinta,

Neste sentido, esta tarefa nem sempre é fácil, exatamente pelo fato

dos autores compreenderem os termos de forma diferente. Esta dificuldade

pesquisa nesta área, também têm dificuldade quanto às conceituações e

significados.

Para efeito deste estudo serão analisados alguns pontos de vista de

diversos estudiosos no assunto. Cada termo será analisado de forma

separada para dar uma melhor orientação ao leitor, apesar de que, em

alguns momentos, os conceitos poderão interagir para uma melhor

compreensão do tema tratado.

1.1. Brinquedo

Para FERREIRA (1975, p. 228) o brinquedo tem as seguintes

demonstrando um nível baixo de conceituação deste campo.”

porém, não é somente no Brasil, outros países que se preocupam com
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definições:

Estas definições tratam de concepções de uma forma global e

atribuem ao brinquedo vários significados. Esta dificuldade de compreensão

do conceito e dos termos é também apontada pela Enciclopédia Mirador na

língua portuguesa que diz

tanto a ação de brincar quanto o objeto utilizado na brincadeira”4 Nota-se

que os termos brinquedo, brincadeira, folguedo e jogo são utilizados

indistintamente.

Este problema também é encontrado em outros períodos da história;

OLIVEIRA (1986, p. 26) cita que para o historiador Henri d’Allemagne no

final de século XIX:

4 Ver Enciclopédia Mirador Internacional, São Paulo, V. 12,1976, p. 6538.

“ O brinquedo corresponde a uma das necessidades 
da vida social. Onde estiver criança, lá estará o 
brinquedo, que é o primeiro instrumento de atividade 
humana ... o brinquedo, tal como se nos apresenta, 
oferece um objetivo a alcançar; ele foi concebido 
tendo em vista uma das mais especializadas 
destinações, e deve preencher uma ou mais das 
condições essenciais, quais sejam: ser divertido, útil, 
bem feito e ter um custo acessível, sem se esquecer 
que ele deve ajudar a criança a desenvolver-se em 
termos de corpo, espírito e sentimento.”

“1. Objeto que serve para as crianças brincarem: 
brinquedo mecânico; loja de brinquedos.
2. jogo de crianças; brincadeira: brinquedo de 
amarelinha; brinquedo de pegar.
3. Divertimento, passatempo, brincadeira: os jovens 
distraíam-se com brinquedos de adivinhação e 
mímica.
4. Festa, folia, folguedo, brincadeira: entrou no 
brinquedo com muita animação.”

“uma única palavra (brinquedo) para designar
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Uma outra forma de análise foi apresentada por Pierre Calmettes

(1924) apud OLIVEIRA (1986) que analisou o brinquedo e o jogo da seguinte

forma: o brinquedo está associado a uma prática individual e o jogo a uma

prática coletiva. Para exemplificar, se uma bola for utilizada somente por

uma pessoa pode ser chamada de brinquedo, mas se esta mesma bola for

utilizada por várias pessoas será um objeto ou material lúdico de um jogo.

No Dicionário do Folclore Brasileiro CASCUDO (1998, p. 188) coloca

são sinónimos de jogos, rondas,

divertimentos tradicionais infantis, cantados, declamados, ritmados ou não,

é ainda o objeto

ele o

brinquedo e a brincadeira representam a própria ação de brincar.

Partindo da mesma idéia dos sinónimos LINDQUIST (1993, p. 13)

de ‘brincar’. Brinquedo seria o objeto de brincar, mas é entendido também

como o próprio brincar, a brincadeira”.

Um outro expoente dos estudos do folclore ARAÚJO (1964, p. 327),

prefere tratar o aspecto da gratuidade que permeia o brinquedo. Ele baseou-

estabelecendo uma dicotomia entre os brinquedos e os brincos (ou

brincadeiras). Para ele,

de movimento etc.”

que os termos brinquedo e brincadeira “

e ele acrescenta que o brinquedo “

se em suas observações feitas em diversas regiões brasileiras,

material para brincar, carro, arco, boneca, soldados etc.” Para

relaciona “em ‘terapia pelo brinquedo’ a palavra brinquedo tem o sentido
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Um outro caminho percorrido foi traduzido nos estudos de OLIVEIRA;

(1983, p. 55) ele relata que Nicanor Miranda “ sustenta taxativamente que

não é possível confundir-se o brinquedo (objeto) com o brincar (ação). Não

hesitou nem mesmo em propor a recusa da substantivação do verbo ‘brincar1

quando se quer referir (imprecisamente, segundo seu parecer) a um

sinónimo de jogo”.

Os conceitos citados anteriormente mostram- a dificuldade de

compreensão e o conflito entre os termos. A leitura que é feita pelo adulto

com relação ao brinquedo é um fator que pode interferir no significado do

termo. OLIVEIRA (1984) analisa esta leitura de duas formas:

> Para o adulto brincar significa entreter-se, relaxar, fugir dos problemas

do cotidiano tanto pessoais (da família) quanto profissionais (do

trabalho), para ele o brinquedo é um instrumento que possibilitará

este brincar, buscando mesmo que temporariamente aliviar o stress,

esquecer os problemas e as dificuldades enfrentadas na vida.

“seriam brinquedos aqueles em que não há disputa, 
brinca-se por brincar, joga-se por jogar: brincar com 
boneca, pema-de-pau, catavento, papagaio, peteca, 
passar o Filipe, com o qual se realiza o jogo, o 
entretenimento. Brincos (ou brincadeiras) seriam 
aqueles jogos em que há disputa, provocam desejo 
de ganhar, de vencer: bolinha de gude, jogo da 
castanha ou pinhão ou fava, futebol de meia linha, 
acusado, unha na mula (um na mula, dois relou, três 
Filipe Salandré...) O brinquedo, às vezes, uma só 
criança pode realizá-lo, já o brinco ou brincadeira 
requer no mínimo duas ou três”.
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> Para a criança o brinquedo tem um sentido diferente. A forma que é

percebida pelo adulto não acontece com a criança, muito pelo

contrário, é através do brinquedo que ela reconhece e compreende o

mundo ao seu redor, comparando, explorando, refletindo, saciando

sua curiosidade e enfrentando os obstáculos de forma lúdica, criativa

e prazerosa.

Numa reflexão sociológica BENJAMIN (1984, p.70) levanta uma

questão sobre o brinquedo:

Considerar o brinquedo como produto de um povo onde suas

características representam a cultura de determinada sociedade, é também

apontado por BROUGÈRE (1995, p. 7) quando afirma “para que existam

brinquedos é preciso que certos membros da sociedade dêem sentido ao

Pode-se citar

como exemplo, o Natal e o Dia das Crianças, momentos esses onde o

brinquedo é dado dentro de um sistema de ritual social determinado pelos

pais, familiares e pelas próprias crianças.

“ Mas certamente jamais se chegaria à realidade ou 
ao conceito do brinquedo se se tentasse explicá-lo 
unicamente pelo espírito das crianças. Se a criança 
não é nenhum Robinson Crusoe, assim também as 
crianças não constituem nenhuma comunidade 
isolada, mas sim uma parte do povo e da classe de 
que provém. Da mesma forma seus brinquedos não 
dão testemunho de uma vida autónoma e especial; 
são, isso sim, um mudo diálogo simbólico entre ela e 
o povo”.

fato de que se produza, distribua e se consuma brinquedos.”
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BROUGÈRE (1995, p. 8) coloca ainda 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”.

Através das brincadeiras é possível representar pelo brinquedo a imagem

que uma determinada sociedade tem da infância.

Para BROUGÈRE (1995) o brinquedo é um suporte da brincadeira

quando este vem acompanhado de um conteúdo lúdico, mas se não existir

este sentimento lúdico, este brinquedo será simplesmente um objeto.

Através da manipulação do brinquedo a criança tem uma imagem para

decodificar e esta decodificação se apresenta na brincadeira.

Trilhando o mesmo caminho KISHIMOTO (1994) revela que o

brinquedo é compreendido como um “objeto suporte da brincadeira”, ou seja,

o sentido lúdico dado ao brinquedo é que determinará o seu valor no mundo

infantil. Sem este sentido lúdico o brinquedo não passará de um objeto. Para

ela qualquer objeto pode servir como brinquedo suporte da brincadeira.

Sobre o termo brinquedo KISHIMOTO (1996:a, p. 21) diz que ele não

deve ser analisado da mesma forma que o vocábulo jogo, o brinquedo “é o

estimulante material para fazer fluir o imaginário infantil. E a brincadeira? É

a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao

mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Desta
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forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a criança e

Estudos feitos por Charles Béart apud KISHIMOTO (1994, p. 7)

apontam que “ o brinquedo é o suporte da brincadeira, quer seja concreto ou

ideológico, concebido ou simplesmente utilizado como tal ou mesmo

puramente fortuito.” Este conceito para a autora é bastante completo pois

contempla não só os brinquedos produzidos pelos adultos para as

brincadeiras das crianças, mas também valoriza os objetos ou materiais que

são produzidos ou re-criados pela própria criança com o sentido lúdico.

Já BOMTEMPO (1986) coloca que os brinquedos podem ser

considerados: estruturados e não estruturados dependendo de sua origem

ou da transformação criativa da criança em cima do objeto.

São denominados de brinquedos estruturados aqueles que já são

adquiridos prontos, é o caso do pião, boneca, carrinho e tantos outros. Mas

isso não significa dizer que mesmo o brinquedo estruturado, que foi criado

para ser utilizado de uma determinada forma, não possa ser alterado na sua

forma de brincar. Essas alterações vão depender do repertório (das

experiências) do sujeito (criança) sobre o objeto (brinquedo) ou material

(tampa de panela, tampa de refrigerantes, escova de cabelo, folha de papel

etc.). Quanto maior o repertório lúdico das crianças, maiores serão suas

habilidades para esta re-criação em sua ação lúdica, seja sobre o brinquedo

não se confundem com o jogo.”
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ou na própria brincadeira.

Os brinquedos denominados não estruturados são aqueles que não

sendo industrializados, são simples objetos como paus ou pedras, que nas

mãos das crianças adquirem novo significado, passando assim a ser um

brinquedo. A pedra se transforma em comidinha, o pau se transforma em

cavalinho ou em uma espada, uma caneta que se transforma em um

foguete, um lençol que se transforma em uma capa mágica, a areia que se

transforma em açúcar etc.

O brinquedo é uma realidade mutante que se transforma de acordo

com as perspectivas dos sujeitos que o utilizam e dos sujeitos que o

contextuaiizar onde o objeto se insere, a ação daquêle que brinca e o

significado que é dado ao brinquedo pelo observador.

Confirmando estas colocações citadas anteriormente KISHIMOTO

(1994, p. 5) coloca que “muitas vezes, ao observar brincadeiras infantis, o

pesquisador se depara com situações em que a criança manifesta a mesma

conduta e diz: ‘agora eu não estou brincando’. Mas, logo em seguida, entra

na brincadeira. O que diferencia o primeiro momento (não brincar) do

segundo (brincar), é a intenção da criança. Este fato mostra a grande

dificuldade de realizar pesquisas empíricas sobre o jogo e o brinquedo (grifo

nosso).”

observam. Baseado nestas afirmações é importante e fundamental
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0 brinquedo para REGO (1992, p.7) “tem uma enorme influência no

instrumento de autoconhecimento e de descoberta do mundo, como também

devido ao desenvolvimento de processos psíquicos que possibilitam, tais

como: a imaginação, a linguagem o pensamento, a memória, a criatividade,

a expressão e a concentração”.

Para concluir o tema sobre o brinquedo encontra-se transcrito o texto

Los juguetes em el marco de las ludotecas escrito por Maria Borja Solé em

1992 apud BANDERA (1995, p. 11):

1.2. Brincadeira

“A diferença entre a realidade e a brincadeira é que a 
brincadeira sempre faz sentido. Faz sentido, porque 
sempre faz de conta. (...) E a linguagem da criança é 
a brincadeira. Relacionar, relacionar-se, interpretar,

(...) propor experiências prazerosas, desenvolver a 
fantasia, a imaginação das diversas habilidades de 
acordo com os valores humanos e sociais que se 
quer potenciar, a partir de uma ótica educativa, na 
qual teremos que desejar nos jogos e brinquedos 
atuais”.

brinquedos 
concebidos,

“Para nós os brinquedos são elementos 
essencialmente concebidos, desenhados e 
elaborados para estimular e diversificar o jogo 
humano. Realizados para divertir a menina e menino, 
estimulam suas atividades e a partir delas incidem no 
desenvolvimento de seu corpo, sua motricidade, 
afetividade, inteligência, criatividade e sociabilidade.

desenvolvimento de uma criança, não só pelo fato de servir como
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De acordo com o novo dicionário da língua portuguesa a brincadeira

tem as seguintes definições: “1. Ato ou efeito de brincar; brinco; 2.

Divertimento, sobretudo entre crianças; brinquedo, jogo; 3. Passatempo,

entretimento, entretenimento, divertimento: Passaram a noite em alegres

brincadeiras” (FERREIRA, 1975, p.227).

Já para CASCUDO (1998, p. 188) brincadeira e brinquedos são

sinónimos que representam a mesma ação do brincar.

BROUGÈRE (1995, p.8) analisa que

considerada como uma forma de interpretação dos significados contidos no

brinquedo.” Um fato interessante colocado pelo autor é que a brincadeira

pode fabricar seus próprios objetos (matéria-prima para o brincar). Outra

observação colocada por BROUGÈRE (1995, p.21) é que a brincadeira

pode ser desencadeada por um brinquedo, “porém, a brincadeira escapa,

em parte, ao brinquedo”.

WAJSKOP (1995, pp. 28-29) procura definir a brincadeira dentro de

uma perspectiva sócio-antropológica tendo como base as concepções de

diversos estudiosos. Ela diz que “a brincadeira é um fato social, espaço

5 INTERCÂMBIO ENTRE BRINQUEDOTECAS, 3, agosto de 1997, São Paulo. Brinquedos e 
brincadeiras: uma pedagogia poética. (Palestra apresentada por ROCHA, Francisco 
Marques.)

“a brincadeira pode ser

interpretar-se - estes conhecimentos, a criança 
constrói através da brincadeira”.5
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privilegiado de interação infantil e de constituição do sujeito-criança como

brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar”.

A citada autora reforça que a brincadeira é uma atividade de origem

social e histórica. Então entende-se a brincadeira como uma forma de

comportamento social, onde as ações lúdicas da criança têm como

referências as experiências do meio (família, comunidade, escola, natureza

reconstruind-o à sua maneira, ao seu tempo e no seu espaço.

A brincadeira se caracteriza por alguma estruturação e pela utilização

de regras (explícitas e implícitas) com uma certa flexibilidade. Exemplos de

brincadeiras que são amplamente conhecidas: brincar de casinha, ladrão e

polícia etc.

A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto

individual. Na brincadeira a existência das regras não é fator limitador da

ação lúdica; a criança pode modificá-las, ausentar-se quando desejar, incluir

novos membros, modificar as próprias regras; enfim existe maior liberdade

na ação lúdica da criança.

sujeito humano produtor de história e cultura.” Portanto, para a autora, “a

etc.) que a rodeia. Desta forma, a criança compreende o mundo
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1.3. Jogo

Sobre o jogo relacionam-se as seguintes definições:

física ou mental organizada por um sistema de regras que define a perda ou

o ganho: jogo de damas; jogo de futebol; 2. Brinquedo, passatempo,

divertimento: jogo de armar; jogos de salão; 3. Passatempo ou loteria sujeito

a regras e no qual, às vezes, se arrisca dinheiro: jogo-de cartas; jogo do

bicho” ( FERREIRA, 1975, p. 803).

A palavra jogo origina-se do vocábulo latino iocus que significa

divertimento, brincadeira. NEGRINE (1994:a, p. 9) ao abordar o conceito de

jogo trata-o como sendo uma “ atividade lúdica com um fim em si mesma,

embora ocasionalmente possa se realizar por motivo extrínseco”.

CAILLOIS (1961) define o jogo como uma atividade de interação e de

natureza competitiva ou cooperativa que sempre envolverá um ou mais

participantes obedecendo um conjunto de regras que define o seu conteúdo.

“1. Atividade

“A presença de um parceiro do outro lado da quadra 
convoca-me a ser veloz, coordenado, resistente e 
estratégico, o que já não acontece se me confronto 
com uma parede. Neste sentido, ele me confere um 
presente. A maioria das pessoas admite esse 
aspecto, pois busca continuamente jogar com 
alguém, mesmo que saiba que vai perder. 
Ocasionalmente, o jogo vai além da mera 
competição. O jogo adquire uma qualidade que 
transcende o nível do ganhar ou perder. Essa é uma 
experiência muito próxima da mística. A excitação do 
jogo, o clima psicológico, o drama, a luta, as grandes 
realizações dos contendores transformam a 
experiência num momento espiritual” (SCHUTZ, 
1989, p. 168).
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Já para LÉVI-STRAUSS (1970, p. 54) no que diz respeito às regras

no jogo, ele comenta que “parte-se de uma simetria estrutural, na qual as

regras são as mesmas para as duas equipes. Trata-se de chegar a uma

simetria de corrente dos fatores envolvidos na própria trama do jogo:

intenção, sorte, talento etc. Assim o jogo produz acontecimentos a partir de

uma estrutura”. Neste sentido, o outro jogador (ou adversário) passa a ser

um elemento coadjuvante, um obstáculo para ser ultrapassado (ou

superado). Segundo ele, é este ponto que diferencia o jogo da brincadeira, a

qual não tem barreiras para superar.

Quase toda atividade infantil para CHATEAU (1987) é jogo, sendo

através do jogo que as crianças compreendem e antecipam as condutas

superiores. Ele continua afirmando que “é pelo jogo, pelo brinquedo, que

crescem a alma e a inteligência”. No seu entender “unia criança que não

sabe brincar (...) será um adulto que não saberá pensar” e provavelmente

um adulto que não saberá brincar (grifo nosso).

A compreensão de jogo está associada tanto ao objeto (brinquedo)

quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e organizada por um

sistema de regras mais explícitas. Exemplos clássicos seriam: jogo de

mímica, de cartas, de tabuleiro, de construção, de faz-de-conta, jogo de

xadrez, de futebol, de bolinha de gude, de pião etc.

Outra característica importante do jogo é a sua utilização tanto por



32

crianças quanto por adultos, enquanto que o brinquedo tem uma associação

mais exclusiva com o mundo infantil.

1.4. Brinquedoteca

No Brasil um espaço estruturado para o brincar recebe o nome de

brinquedoteca, mas o termo brinquedoteca passou a existir em nosso país

motivado por questões jurídicas (marcas e patentes), já que o termo

ludoteca já estava patenteado pelo Colégio Moema em 1979, hoje

Faculdade de Moema - São Paulo (ALMEIDA, 1998). Por causa desta

questão, houve impedimento de que a primeira brinquedoteca no Brasil

pudesse usar o nome ludoteca. De acordo com Nylse Helena da Silva

Cunha, o nome brinquedoteca foi registrado nas marcas e patentes pela sua

escola Indianópolis em 1983, permanecendo até hoje. Para ela, o termo se

aproxima do vocábulo brincar, palavra utilizada no Brasil quando se faz

referência ao jogo e brincadeira, além de ter sido bem aceito pela sociedade.

Ludoteca

Quadro 3
Conceitos Brinquedoteca X Ludoteca

Vem de ludo que tem origem na 
palavra latina ludus, com o sentido de 
jogo e divertimento.

Brinquedoteca

Termo utilizado no Brasil que vem do 
vocábulo brincar (jogo e brincadeira).
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A palavra ludoteca é utilizada em países de língua espanhola

(Quadro 3), mas tanto brinquedoteca quanto ludoteca têm a rigor o mesmo

significado. Neste estudo, a opção foi utilizar a palavra brinquedoteca, uma

vez que na língua portuguesa o vocábulo brincar é o mais utilizado.

Faz-se pertinente analisar os diversos pontos de vista de estudiosos

e pesquisadores sobre a definição de brinquedoteca.

Para a atual presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca -

ABB, Prol®. Dr.a Maria Angela Barbato Carneiro, a brinquedoteca:

Já para KISHIMOTO (1990:b, p. 20) as brinquedotecas são

brinquedotecas encarregam-se da transmissão da cultura infantil bem como

do desenvolvimento da socialização, integração social e construção de

representações infantis”.

“é um espaço destinado ao brincar da criança. Via 
de regra, estes locais são montados, com uma 
variedade de brinquedos e com o objetivo de propiciar 
o brincar livre das crianças, mas ao meu ver, qualquer 
espaço pode transformar-se em brinquedoteca 
quando se criam condições para que isso se realize. 
Para tanto, é necessário que o educador esteja 
preparado para ser, acima de tudo um animador, 
auxiliando a aumentar o repertório de brincadeiras 
das crianças, tendo clareza do que é brincar, sem 
confundi-lo com o trabalho pedagógico”.6

“consideradas atualmente, como espaços de animação sócio-cultural, as

6 Ver endereço eletrónico http://www,regra.net/educacao/bentre.htm. Pesquisa realizada 01/02/2000.

http://www,regra.net/educacao/bentre.htm
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Para Maria Borja Solé apud NEGRINE (1994:b, 46) aP-

brinquedoteca é:

BOMTEMPO (1990:b, p. 68) define a brinquedoteca como

instituição que possui um conjunto organizado de brinquedos. (...) Ela é para

o brinquedo o que a biblioteca é para o livro.” Mas, segundo a autora, a

brinquedoteca “não é somente um lugar no qual as crianças tomam

brinquedos emprestados ou passam o tempo livre, mas constitui, também,

um centro de estudos e avaliação científica de brinquedos”.

Já para CUNHA (1994, p. 13) a brinquedoteca “é um espaço criado

para favorecer a brincadeira. É um espaço onde as crianças (e os adultos)

vão para brincar livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas

potencialidades e necessidades lúdicas, muitos brinquedos, jogos variados e

diversos materiais que permitem a expressão da criatividade”.

As brinquedotecas

funcionam como bibliotecas de brinquedos, organizados de forma que as

“o lugar onde a criança pode obter brinquedos em 
regime de empréstimo e onde eia pode jogar 
diretamente com os brinquedos, tendo a possibilidade 
de apoio de ‘brinquedista’ ou ‘animador lúdico’. A 
autora faz uma extensão da definição ao referir-se às 
‘brinquedotecas infantis’, entendendo como sendo 
aquelas instituições recreativo-culturais 
especialmente pensadas para as crianças e que têm 
como primeira missão desenvolver a criança através 
do jogo e do brinquedo. A realidade é que as 
ludotecas são instituições sócio-culturais que também 
têm como objetivo ocupar o tempo de ócio das 
crianças.”

“são espaços públicos e/ou privados que

“uma
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(FRIEDMANN, 1996:a, p. 16).

A brinquedoteca Aventuras e Travessuras localizada no estado da

Bahia define brinquedoteca como:

A Fundação Educar no projeto Ludonino na Argentina define a

brinquedoteca como uma “unidade didático-recreativo-cultural que tem como

objetivo o desenvolvimento da personalidade da criança através do jogo e do

brinquedo” (ZIZIAS, 1995, p.10).

Para a diretora do projeto Ludonino, a brinquedoteca tem que

propiciar um clima lúdico. Mas o que é Clima Lúdico? “É um ambiente de

festa, de alegria, de encontro em que podemos nos expressar criativamente,

jogar com liberdade, comunicarmo-nos com facilidade. É uma relação

amistosa entre pessoas que compartilham interesses e motivações. É um

espaço para crescer feliz” (ZIZIAS, 1995, p.10).

crianças possam desenvolver criativamente suas atividades lúdicas”

“ um espaço criado para proporcionar às crianças a 
oportunidade de brincar de forma enriquecedora. A 
brinquedoteca (...) é um lugar seguro, agradável, 
mágico e divertido onde as crianças podem ir e vir 
livremente, em dias, horários e frequência que lhes 
convier.” Na brinquedoteca “(...) a criança tem várias 
opções de diversão como brinquedos diversos, jogos, 
fantasias, livros, revistinhas, sucatas, bonecos, 
fantoches e muito mais.” A brinquedoteca oferece 
“(...) uma infância onde a sensibilidade, a afetividade 
e a capacidade de encantamento sejam plantadas e 
preservadas para toda vida".7

7 Ver endereço eletrónico. http.//www.geocities.com/Yosemite/9842/brinq1.html.
Brinquedoteca Aventuras e Travessuras, 18/03/97.

http://www.geocities.com/Yosemite/9842/brinq1.html
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A brinquedoteca “ é um lugar onde as crianças vão para brincar. É um

espaço criado com o objetivo de proporcionar condições, as mais favoráveis,

Baseado nas afirmações desses pesquisadores e estudiosos citados

anteriormente e para efeito deste estudo, brinquedoteca é um espaço

estruturado, organizado e ambientado para o brincar, um espaço que

convida a explorar, a fantasiar, a comparar, a avaliar, a ser feliz, a

estimular potencialidades e necessidades lúdicas de forma livre,

espontânea e criativa; utiliza-se para isso muitos brinquedos, diversos

espaços com temas geradores, diversos jogos e brincadeiras que

permitem o desenvolvimento harmonioso e global do ser humano, e em

especial da criança. Seja em um local aberto ou fechado, público ou

privado. É também um lugar onde a criança pode obter brinquedos ou

jogos em forma de empréstimo.

1.5. Brincar

Um mesmo jogo, brinquedo ou brincadeira para diferentes culturas

pode ter diferentes significados, isto quer dizer que é preciso considerar o

contexto social onde se insere o objeto da análise.

para que a criança brinque; é um lugar onde tudo estimula a ludicidade”8

8 Projeto Curumim do SESC Pompéia - São Paulo - São Paulo. 1996.
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Boneca: objeto que pode ser utilizado como um brinquedo para uma

cultura, ser considerado em outra um objeto de adoração em rituais ou

ainda, um simples objeto de decoração e arte para outras.

Arco e Flecha: objeto que pode ser utilizado como brinquedo em uma

cultura, e para outra cultura ser um objeto a partir do qual se prepara as

crianças para a caça e a pesca visando a sua sobrevivência.

Como nas diversas sociedades ou culturas se aplicam critérios muito

diferentes para distinguir o brincar do não brincar, é necessário que os

pesquisadores do tema definam seus limites em cada cultura.

Desta forma, um enfoque subjetivo de análise pode ser relevante e é

importante para isso que este enfoque esteja baseádo naquilo que as

crianças e adultos de uma determinada sociedade consideram como sendo

lúdico.

O universo lúdico pode também ser definido de outras formas e

alcançar diversos objetivos. Em um modelo metodológico aplicado por

FRIEDMANN (1996:b) em seus estudos sobre os jogos tradicionais ela

elaborou um esquema que será apresentado no Quadro 4.
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DIAGNOSTICAR PROPOR DESAFIOS

A PARTIR DE

Estimular

DESENVOLVIMENTO APRENDIZAGENS

Específicas

FONTE: FRIEDMANN (1996:b, p. 72)

Para CAVALLARI (1994) a discussão conceituai sobre a diferença

entre o jogo e brincadeira está nas diferenças de interpretações. Ele tenta

estabelecer características importantes entre o jogo e a brincadeira com o

objetivo de padronizar as terminologias. Para ele, toda a atividade recreativa

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO JOGO
I

Quadro 4
Instrumento metodológico: registro e análise das características observadas 
durante o jogo

Estagio de desenvolvimento
Idéias, valores, interesses e necessidades do 
grupo
Comportamento das crianças
Conflitos e problemas

Do JOGO 
ESPONTÂNEO

Observação 
Registro 
Análise

I
Físico-motor
Linguístico
Moral

Elaboração de um 
ARQUIVO DE JOGOS

A partir da 
escolha de 

JOGOS 
DIRIGIDOS

I
Cognitivo 
Afetivo 
Social
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será sempre um jogo ou uma brincadeira e para isso existem alguns

aspectos a serem considerados no Quadro 5.

CARACTERÍSTICAS DO JOGOCARACTERÍSTICAS DA BRINCADEIRA

prever

Após serem colocadas estas definições faz-se necessário esclarecer

que as mesmas devem servir para ajudar na reflexão e na leitura deste

estudo. É importante que as pessoas envolvidas na pesquisa do lúdico

acreditem que o jogo, o brinquedo e a brincadeira terão um sentido mais

profundo se vierem representados pelo brincar.

O universo lúdico abrange, de forma mais ampla os termos brincar,

brincadeira, jogo e brinquedo. O brincar caracteriza tanto a brincadeira como

Quadro 5
Diferenças entre brincadeiras e jogos

REGRAS: O jogo sempre terá regras. Não existe 
jogo sem pelo menos uma regra que seja.

FINAL: o jogo sempre tem seu final previsto, quer 
seja por pontos, por tempo, por número de 
repetições ou por tarefas cumpridas.

APICE: o jogo sempre terá um ponto alto a ser 
atingido, como por exemplo marcar o ponto ou 
cumprir uma tarefa.

EVOLUÇÃO: todo jogo apresenta uma evolução 
regular; ele tem começo, meio e fim. 
Conseqúentemente, existem maneiras formais de 
se proceder.______________________________
MODIFICAÇÕES: se pretendemos fazer uma 
modificação nas regras de um jogo, ele deverá 
ser interrompido e depois reiniciado.

VENCEDOR: se uma atividade recreativa permite 
alcançar vitória, ou seja, pode haver um 
vencedor, estamos tratando de um jogo. O jogo 
busca um vencedor.

CONSEQUÊNCIAS: podemos tentar 
algumas conclusões dos jogos.

VENCEDOR: é a principal e fundamental 
diferença. Não há como se vencer uma 
brincadeira. Ela simplesmente acontece e segue 
se desenvolvendo enquanto houver motivação e 
interesse por ela.___________________________
FINAL: a brincadeira não tem final 
predeterminado. A motivação ou outros fatores 
externos como: chuva, o tempo disponível para ela 
acabar etc.________________________________
REGRAS: nas brincadeiras as regras são mais 
livres e flexíveis, podem ter regras implícitas ou 
explicitas._________________________________
APICE: as brincadeiras podem ter um ponto alto a 
ser atingido, mas muitas vezes não têm.

EVOLUÇÃO: as brincadeiras nem sempre 
apresentam evolução regular. Por isso, nem 
sempre há maneiras formais de proceder seu 
desenvolvimento.___________________________
MODIFICAÇÕES: a brincadeira pode sofrer 
modificações durante seu desenrolar, de acordo 
com os interesses do momento e com a vontade 
dos participantes.__________________________
CONSEQUÊNCIAS: as brincadeiras, por serem 
muito mais desvinculadas de padrões, têm 
consequências imprevisíveis.
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o jogo e o brinquedo como objeto suporte da brincadeira e/ou do jogo. Desta

forma, este estudo adotará o esquema apresentado na Figura 1.

UNIVERSO LÚDICO

BRINCADEIRA

2. REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE O BRINCAR

Para analisar as teorias existentes sobre o brincar, é preciso começar

pela sua génese, portanto a base deste estudo se inicia nos períodos que

fizeram parte da história do homem em sua formação, e pontua os

momentos importantes sobre a cultura lúdica nesta evolução.

multiplicidades de leituras que as sociedades antigas e atuais fazem sobre a

iMMryi"
I

BRINCAR

Figura 1
Esquema adotado no estudo

verificar as diversasO objetivo desta análise evolutiva é
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criança e o jogo nos vários períodos históricos.

No período pré-histórico, as sociedades tinham em suas atividades a

predominância do movimento (ato motor), onde se utilizava o corpo (físico)

para desenvolver atividades básicas que consistiam na caça, pesca e coleta

de frutos.

Uma das atividades físicas mais significativas para o homem primitivo

foi a dança. A dança poderia ter características de predominância lúdica com

um caráter ritualístico (religioso); através dela demonstrava-se a alegria pela

caça e pesca bem sucedida ou ainda, eram feitas dramatizações de

qualquer evento que merecesse destaque, como nascimento e funerais.

Pode-se constatar nessa época a existência de atividades em forma de

jogos que cumpriram um papel social e religioso de maior relevância.

As crianças também participavam dos eventos, como uma espécie de

preparação para a vida adulta, imitando as atividades dos mais velhos.

do jogo, tal como nas crianças e nos animais, e que, desde a origem, nele se

verificam todas as características lúdicas: ordem, tensão, movimento,

mudança, solenidade, ritmo, entusiasmo" ( HUIZINGA, 1993, p.21).

O jogo no período Helenístico foi bem representado no livro A

"Diríamos, então, que, na sociedade primitiva, verifica-se a presença
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República, onde Platão falava através de Sócrates a respeito do tipo de

educação pela qual a sociedade Grega deveria passar. Era a Paidéia que

tinha a ginástica e a música como base da educação. A educação para

Platão começa antes do nascimento da criança, como ele coloca em

Eugenia e a Regulamentação do Casamento.

A predominância dos jogos na primeira infância eram os educativos

praticados por ambos os sexos até os 6 anos. Dos 7 anos em diante eram

jogos fixos controlados pelo Estado. "Aristóteles, sugere, para a educação

de crianças pequenas, o uso de jogos que imitem atividades sérias, de

(KISHIMOTO,1990:a, p.39).

No Período Romano caracterizado pela auto-valorização do corpo e

do esporte, a palavra ludus tinha conotação de treinamento ou de jogo, e

quase sempre os esportes tinham características violentas ou competitivas.

Segundo MARROU (1990, p. 421) com relação às crianças menores,

os preceptores do período recorriam a “ pequenos artifícios, dão-lhes, como

brinquedos, letras de marfim ou de bruxo, e, para comemorar seus primeiros

progressos, algum bolinho, e em particular bolos em forma de letras,

reproduzindo aquelas que a criança está estudando.” Este tipo de ensino

provocou nos defensores da educação tradicional um repúdio a este tipo de

“educação abrandada” onde deste o tempo de Nero, o satírico Petrônio

a vida futura"ocupações adultas, como forma de preparo para
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exclamava:

estudam brincando”.

Mas mesmo assim, durante muito tempo, nas civilizações posteriores

consideravam o jogo importante e funcional para a sociedade.

No Cristianismo a sociedade católica toma conta do estado e impõe

uma educação disciplinadora, passando através de suas instituições

escolares os dogmas religiosos. Os mestres recitam e lêem cadernos, aos

alunos cabe decorar. Os jogos eram considerados um delito grave neste

período (KISHIMOTO, 1990:a).

LAUAND (1991, p.35) comenta sobre o período mêdieval:

Mas na verdade, segundo ele, o homem da idade média era muito

sensível ao lúdico. Neste sentido, o estudo sobre o lúdico na pedagogia

medieval e a valorização filosófica do brincar foram tratadas por São Tomás

de Aquino, afirma o autor:

O homem medieval brinca porque acredita cegamente em uma

maravilhosa passagem bíblica que relaciona a sabedoria divina à obra da

“Um dentre os diversos preconceitos a respeito da 
idade média é o que a concebe como uma época 
avessa ao riso e ao brincar.”

“ Ludus est necessarius ad conversationem humanae 
vitae, o brincar é necessário para a vida humana (e 
para uma vida humana).” (LAUAND, 1991. p. 51)

“ Nunc pueri in scolis ludunt, que significa “agora as crianças

os jogos foram negligenciados, sobretudo pelas escolas que não
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criação:

Já para ARIÈS (1981) foi na idade média que os jogos e a educação

se identificaram, principalmente após o século XVII, esta nova perspectiva

nasceu com os educadores humanistas e os médicos iluministas, em

contraposição aos preceitos escolásticos, anticlerical e o psitacismo. O

mesmo autor verifica que na idade média a criança era percebida de duas

formas distintas. Inicialmente a criança não era bem vista pela sociedade,

em outro momento é valorizada pela família e pela sociedade, esses

marcos correspondem ao período que vai do século XII ao século XVII.

Esta situação contraditória também é abordada por WAJSKOP (1995,

P- 21),

No período do renascimento alguns estudiosos, e principalmente os

pedagogos, começaram a resgatar a importância dos jogos nas atividades

educacionais, acreditando que através da participação alegre do aluno o

“a criança passou a ser, a partir dessa época, 
cidadão com imagem social contraditória, uma vez 
que ela era, ao mesmo tempo, o reflexo do que o 
adulto e a sociedade queriam que ela fosse e do que 
temiam que ela se tomasse. Elas eram vistas, ao 
mesmo tempo, livres para se desenvolverem e 
educadas para não exercerem sua liberdade “.

“ Quando Deus criou o mundo e fez brotar as águas 
das fontes, assentou os montes, fez a terra e os 
campos, traçou horizonte, firmou as nuvens no alto, 
impôs regras ao mar e assentou os fundamentos da 
terra ‘ali estava eu (a sabedoria) com ele como 
artífice, brincando (Judens) diante dele todo tempo; 
brincando (Judens) sobre o globo terrestre, e minhas 
delícias são estar com os filhos dos homens’ (Prov. 8, 
30-31)” (LAUAND 1991, p. 37).
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processo ensino-aprendizagem seria mais ativo. MONROE (1978 ) coloca

que François Rabelais," através dos jogos, ensinava a moral do fanatismo e

da despreocupação, afeição à leitura e ao desenho, e até os jogos de cartas

e fichas serviam para o ensino da geometria e aritmética". Ele foi o precursor

do realismo e naturalismo em pedagogia, tendo como idéia base manter a

relação da educação com a natureza. Atender primeiro ao corpo (exercícios

físicos) e cuidar da higiene (limpeza corporal).

Outros acontecimentos marcaram o renascimento: um deles foi o

surgimento da Companhia de Jesus (Instituto dos Jesuítas) quando Ignácio

de Loyola, um dos integrantes da companhia, defendia a utilização dos jogos

como elemento importante na formação do homem, propagando o seu uso

na Companhia de Jesus. Esta nova proposta pedagógica tinha como

elemento básico o caráter lúdico. Comentando sobre" as tábuas murais,

KISHIMOTO (1990:a, p.40) cita “o Ratio Studiorum, por exemplo, ensina o

latim com o seguinte método: a gramática latina em cinco tabelas - a

primeira para o gênero e a declinação, a segunda para as conjugações, a

terceira para os pretéritos e as duas últimas para sintaxe e a quantidade”.

Apareceram também neste período os jogos de bola, jogos de cartas

educativos, jogos educativos em forma de alfabeto etc.

Entre os pensadores que influenciaram a educação, e em especial a

Educação Física, não se pode deixar de fazer referência a Locke e

Rousseau. O antagonismo de suas idéias marcou um cortejo que
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acompanha o pensamento educacional até os tempos de hoje. Locke foi o

grande representante de uma teoria que formulava um conceito disciplinar

de educação. Para ele, a educação utilizaria a repressão e a disciplina, daí

as tendências naturais, tendo como objetivo principal a formação do caráter.

Rousseau defendia intransigentemente a liberdade de movimento da

criança. Não acreditava que a educação tivesse como objetivo principal

instruir, reprimir ou modelar o ser humano. Em seu personagem Emílio,

magistrado: seria antes de tudo um homem. Tanto Locke como Rousseau,

dedicaram uma especial atenção aos exercícios físicos para as crianças.

Suas teorias evidenciavam a importância na vida no campo e ao ar livre,

com a prática de jogos, esportes e ginástica natural ( KISHIMOTO, 1990:a).

Para o sueco Pestalozzi, que foi influenciado pelo movimento

naturalista de Rousseau, a escola é uma verdadeira sociedade, na qual o

senso de responsabilidade e as normas de cooperação eram suficientes

para educar as crianças. E o jogo é um fator decisivo que enriquece o senso

de responsabilidade e fortifica as normas de cooperação. Segundo

KISHIMOTO, (1990: a, p. 42)

criança, pesquisando as intuições necessárias ao estabelecimento de

relações”.

O século XIX esteve intimamente ligado aos acontecimentos políticos

afirma que, ao final, ele não seria um soldado, um sacerdote, um

ele procurou "estudar a ação mental da
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significativos na educação infantil. Os pedagogos, historicamente, são os

que mais tiram proveito das teorias sobre o jogo como recurso pedagógico,

mas em contrapartida pouco as utilizam como objeto de estudo. Um dos

estudos que marcou este período foi o de Froebel (1782-1852), por

relacionar o jogo (como objeto da ação do brincar) com o desenvolvimento e

a educação de crianças pequenas.

Muitos pesquisadores que tratam da educação pré-escolar fazem

referências importantes a Froebel quando dizem que ele, no final do primeiro

terço do século XIX, propõe o lema ensinar deleitando, com o propósito de

fazer desaparecer a rotina e o cansaço das escolas.

Em seu livro NEGRINE (1994:a, p. 17 ) faz referência ao legado

deixado por Froebel.

Depois desta publicação, foram analisados pontos importantes na

pedagógicas. Froebel, discípulo de Pestalozzi, estabelece que a pedagogia

deve considerar a criança como atividade criadora e despertar, mediante

estímulos, as faculdades próprias de criação produtiva. Na verdade, com

"Froebel foi o primeiro a sistematizar o ensino pré- 
escolar. Em sua obra La Educación del Hombre, 
publicada em 1826, sustenta que a educação é um 
processo de desenvolvimento."

e sociais. Foi um século no qual aconteceram muitos movimentos

educação infantil do sistema froebeliano que se denominam leis
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Froebel se fortalecem os métodos lúdicos na educação, devendo-se a ele a

afirmação "na infância a lei da atividade é a lei do jogo".

Os estudos feitos por Froebel, sendo ele um pedagogo, foram de

grande importância por terem relacionado o jogo com o desenvolvimento

infantil. No livro a História da Educação, MONROE (1978) salienta também,

a importância do brinquedo para Froebel na educação, já é através do

brinquedo que a criança compreende o mundo que a cerca.

Várias foram as teorias que deram destaque ao jogo entre os séculos

XIX e XX, esses estudos davam enfoques variados sobre o assunto, sendo

às vezes bem antagónicos. Segundo NEGRINE (1994:a, p. 10) entre os que

mais se destacaram podemos citar a teoria do recreio em 1875, defendida

por Shiller, que preconizava que o jogo serve para recTear-se, isto é, sua

finalidade intrínseca era o divertimento e prazer. A teoria do descanso, de

Lazarus (1883), “analisava o jogo como atividade que servia para o

descanso e para restabelecer as energias consumidas nas atividades sérias

ou úteis”. A teoria do excesso de energia, de Spencer de 1897, “observou o

jogo dos animais e concluiu que ele tem a função de descarga de energia

O lúdico infantil passou a ser visto pelos estudiosos como de grande

importância no uso pedagógico. Mas em 1902 o filósofo e psicólogo Groos

foi o primeiro a verificar o papel do jogo como fenômeno do desenvolvimento

excedente.”
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do pensamento e da atividade. Nasce assim a primeira teoria sobre ele,

chamada de antecipação funcional, que analisa o jogo como um exercício

preparatório para a maturação, alcançada no final do período infantil.

Em 1906 Stanley Hall, com a teoria da recapitulação, analisa o brincar

como forma de reprodução da espécie. Claparéde apud NEGRINE (1994:a)

sendo ele um psicólogo, foi autor da idéia da Pedagogia Funcional baseada

nas necessidades da criança. Para ele o desenvolvimento psicológico não

se realiza sozinho, não é resultado do desenvolvimento das forças inatas

que o indivíduo adquire pela herança. A ação do meio ambiente interfere nos

instrumentos que a criança utiliza neste período da infância, o jogo e a

imitação, considerando que é a fase infantil uma idade própria para o jogo.

Surgiram estudos variados sobre o desenvolvimento, o jogo e a

criança. Entre os mais destacados tem-se os trabalhos de Sigmund Freud,

Melanie Klein, Gesell, Thompson, McGraw, Hebb, Elkomin, Winnicott, entre

outros. Os estudos desenvolvidos por Piaget, Vygotsky, Wallon e Bruner,

vêm binómiodespertando muitas reflexões relacionadas com o

desenvolvimento / jogo infantil.

"É meu ponto de vista que somos quase que completamente

cercados pelo lúdico, e até mesmo imersos no brincar, que não podemos no

momento saber seu envolvimento total em nossas vidas. Como parecemos

resultados desse desenvolvimento. Nesse sentido, ele coloca dois
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estar nos recuperando gradativamente dos dualismos de corpo-mente e

trabalhar-brincar de séculos anteriores, nós temos ainda apenas uma

compreensão nebulosa da natureza múltipla do brincar e seu controle de

nossas vidas" 9

diferentes entre os vários estudiosos, existe entre eles um ponto em comum

com relação ao jogo infantil. Esses investigadores concordam que o jogo

desempenha um papel importante no desenvolvimento da criança.

A seguir serão analisados de forma resumida alguns posicionamentos

teóricos dos estudos de Piaget, Vygotsky e Wallon, sobre o jogo infantil e o

desenvolvimento.

O desenvolvimento e a aprendizagem na concepção de Vygotsky

poderiam ser resumidos em três núcleos teóricos fundamentais (NEGRINE,

1994:a, p. 21):

> A crença no método genético ou evolutivo, entendido como processo

de desenvolvimento;

> A tese que os processos psicológicos superiores têm sua origem em

9 Brian Sutton-Smith, O brinquedo das crianças: Algumas fontes de Teorização do 
Brincar;texto de leitura traduzido pela prof. Dra. Edda Bomtempo, na disciplina Brinquedo, 
Aprendizagem e Escola, cursada no segundo semestre de 1995.

Apesar de existirem muitas controvérsias e posicionamentos
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processos sociais;

> A opinião que os processos psicológicos mentais somente podem ser

entendidos mediante a compreensão dos instrumentos e sinais que

Para OLIVEIRA, Z. (1988, p. 43 )" o ponto central da teoria formulada

por Vygotsky é que as funções psicológicas superiores são de origem sócio-

cultural e emergem de processos psicológicos elementares, de origem

biológica, através de interação da criança com membros mais experientes

da cultura".

Segundo Vygotsky apud OLIVEIRA, Z. (1988), no processo de

desenvolvimento, a criança se utiliza das condutas de comportamento das

pessoas que a cercam. A comunicação (a fala) vai ser nesses primeiros dias

de vida um importante objeto de comparação do meio social e humano,

ajudando a criança a entender melhor os seus objetivos.

VYGOTSKY (1984) coloca que inicialmente a criança dispõe apenas

de sua atividade motora (ato motor) para agir sobre o universo que a cerca,

envolvidos. E gradativamente, através das interações com o meio e as

pessoas de seu ambiente, ela vai desenvolvendo a sua capacidade

simbólica e organizando suas atividades práticas. Com isso desenvolve a

atuam como mediadores.”

sem ter a noção ou consciência da ação e dos processos nela
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fala interior, o pensamento reflexivo e o comportamento voluntário.

Reforçando esta afirmação OLIVEIRA, Z. (1998) coloca que a

construção do real da pessoa parte das relações com o meio social, o qual

ela internaliza gradativamente. Assim, a criança com o seu pensamento

silencioso, executa mentalmente operações baseadas em sinais presentes

em diálogo entre duas pessoas. Esta intemalização da fala, assim como dos

papéis de falante e de respondente, ocorre mais ou menos entre as idades

de três a sete anos. Esse diálogo permite à criança raciocinar, a partir das

exigências da situação social do dia a dia, dando assim controle ao seu

próprio pensamento.

Um outro aspecto relevante dos estudos de Vygotsky sobre a

interação entre aprendizagem e desenvolvimento é'o fato de que a

aprendizagem não é em si mesma desenvolvimento, mas este último se

consegue graças a uma correta organização da "dita aprendizagem", já que

a aprendizagem vai ativar todo um grupo de processos de desenvolvimento

que não se poderia produzir sem ela NEGRINE (1994:a).

Em síntese, a característica principal fundamentada e levantada por

Vygotsky é que os processos evolutivos não coincidem com os processos de

aprendizagem, muito pelo contrário, o processo evolutivo vai a reboque do

processo de aprendizagem, sequência essa que se converte em Zona de

Desenvolvimento Proximal - ZDP.
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A ZDP significa a distância entre o nível real de desenvolvimento,

determinado pela capacidade de resolver de forma independente um

determinado problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado

pela resolução de um problema sob auxílio de um adulto ou colaboração

com outro companheiro mais capaz.

As concepções de Vygotsky sobre o jogo infantil afirmam que as

crianças pequenas são limitadas em suas ações, pelas idéias, pela

representação, e não pelos objetos. A brincadeira fornece um estágio de

transição em direção à representação, um objeto pode ser pivô da

separação entre um significado e um objeto real (VYGOTSKY, 1984).

Para Vygotsky, gradualmente o objeto utilizado na brincadeira adquire

função de signo, tornando-se independente dos gestos das crianças,

considerando assim a brincadeira do faz-de-conta uma grande contribuição

para a aprendizagem da linguagem escrita pela criança. (VYGOTSKY,

1984).

O brinquedo simbólico para Vygotsky pode ser compreendido como 
um sistema complexo de " fala " através de seus movimentos e gestos.

"A chave para toda a função simbólica da brincadeira 
infantil é, portanto, a utilização pela criança de alguns 
objetos como brinquedos e a possibilidade de 
executar com eles um gesto representativo. Desta 
maneira, os jogos, assim como desenhos infantis, 
unem os gestos e a linguagem escrita" (VYGOTSKY, 
1984, p.122).
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0 atributo essencial na brincadeira é que uma regra torna-se um

desejo, ou seja, satisfazer às regras toma-se uma forma de prazer, o que, no

futuro, constituirá o nível básico de ação real e moralidade do indivíduo. Em

resumo, a regra se torna prazerosa e servirá como pré-requisito para a

formação moral. À medida que a brincadeira se desenvolve, observa-se um

movimento em direção à realização consciente do seu propósito e,

finalmente, surgem as regras que irão possibilitar a divisão de trabalho

(grupo) e o jogo na idade escolar. Nesta idade , a brincadeira não

desaparece, mas permeia a atitude em relação à realidade. (VYGOTSKY,

1984).

criança, o

desenvolvimento e o jogo infantil na concepção do citado autor avalia três

aspectos importantes (VYGOTSKY, 1984):

Que o brinquedo não é o aspecto predominante da infância, mas é>

um fator muito importante do desenvolvimento;

>

desenvolvimento do próprio brinquedo, de uma predominância de

situações imaginárias para a predominância de regras;

Mostra as transformações internas no desenvolvimento da criança>

que surgem em consequência do brinquedo e brincadeiras.

Tenta demonstrar o significado da mudança que ocorre no

Pode-se concluir que esta discussão sobre a
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Para Wallon o jogo se confunde muito com toda atividade global da

criança, e para ela o brincar é expansão e, nesse sentido, se opõe à

atividade "séria" que é o trabalho. Segundo o autor, esses jogos infantis são

divididos em:

> Jogos puramente funcionais, que se relacionam a uma atividade que

busca efeitos: mover os dedos, tocar objetos, produzir ruídos e sons,

dobrar os braços ou as pernas. São jogos elementares;

> Jogos de ficção, que consistem em atividades cuja interpretação é

mais ampla, mas também mais próxima a certas definições mais

diferenciadas: o jogo de bonecas, de cavalo de pau etc;

Jogos de aquisição, relacionados à capacidade 3e olhar, escutar e>

realizar esforços para perceber e compreender relatos, canções,

coisas e seres, imagens etc;

> Jogos de fabricação(construção), que se resumem em agrupar

objetos, combiná-los, modificá-los, transformá-los e criar outros

novos.

Wallon é a favor das teorias que utilizam o jogo de disfarce,

acreditando que estes tipos de jogos chamam a atenção para a ficção que

existe no jogo, conduzindo os participantes a uma verdadeira catarse. O
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símbolo é um suporte de puras combinações intelectuais.

Com respeito às regras do jogo NEGRINE (1994:a, p. 30) coloca que,

“Wallon afirma que geralmente consistem na organização do azar,

compensando aquilo que o simples exercício das atitudes poderia ter de

excessivamente regular ou monótono”. No caso de crianças pequenas a

regra do jogo é a imitação. A imitação é analisada por Wallon segundo

NEGRINE (1994:a, p. 31) como um instrumento para fusão entre os sujeitos

(de A para B e de B para A) esquema apresentado na Figura 2.

Sujeito BSujeito A

Com isso o autor “(...) conclui dizendo que a criança, inicialmente, faz

explorações de seu próprio corpo; depois, do corpo do outro. De acordo com

essa transferência do subjetivo ao objetivo, em jogos dessa natureza, é a

busca de reciprocidade uma característica constante da evolução psíquica

IMITAÇÃO SELETIVA

ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO

Figura 2
A imitação na análise de Wallon



57

da criança”. NEGRINE (1994:a, p. 31 )

Wallon afirma com relação à aprendizagem da criança que, quanto

maior o número de possibilidades e de indeterminação, maior será a

margem dos progressos. Para ele o ato motor, que predomina nos jogos das

crianças, divide o movimento em técnico ou simbólico. Os estudos

desenvolvidos por Wallon sobre o papel da tônica do desenvolvimento da

criança, analisado através de uma via corporal, inspiram os psicomotricistas,

que procuram melhorar o comportamento geral da criança pelo movimento.

ZIMMER (1992) em seu livro Movimento, esporte e brincadeira com

crianças publicado em 1992 comenta que o movimento significa:

> Conhecer o próprio corpo e com isso conhecer-se'a si mesmo, revelar

imagem de si mesmo, adaptar-se às próprias capacidadesuma

corporais e aprender a usá-las;

> Fazer algo com os outros, comunicar-se e entender-se com eles, criar

regras entre si, adaptar-se, brincar com o outro e contra o outro;

> Fazer algo, produzir, ser ativo e conseguir algo através do próprio

esforço;

> Expressar-se, transformar necessidades e sentimentos (inclusive
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alegria, prazer e desprazer) em movimento, descobrir através do

movimento a sensação de fadiga ou energia;

> Conhecer o ambiente espacial e material, reconhecê-lo, explorá-lo,

adivinhá-lo, experimentar com situações de brincar e testar objetos,

adaptar as realidades ambientais aos objetos respectivamente, ou

seja acomodá-los;

> Comparar-se igualar-se própriooutros,e aos

desempenho, cooperar, competir e aperfeiçoar-se, aceitar limites,

derrotas e alcançar vitórias.

estudiosos afirmam que o

movimento é um fator importante no desenvolvimento da criança e

principalmente em seu brincar. Nesta relação do movimento com a

brincadeira e jogo infantil estes pesquisadores observam as seguintes

características:

> Mundo da criança é o mundo da brincadeira e do movimento.

Observando pequenas crianças na sua vida cotidiana, chega-se à

conclusão que não tem nada mais bonito e satisfatório para elas do

de pular de uma escada ou atravessar uma vala;

que correr, brincar, pular e trepar. Elas sempre estão em movimento, •------ -

nunca perdem a oportunidade de balançar sobre a beira da calçada,

Atualmente vários especialistas e

melhorar o
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> 0 que para nós parece uma brincadeira simples e inútil, significa para

as crianças um estímulo para seu desenvolvimento e para sua

aprendizagem;

> Crianças atuam

sentimentos em movimento e às vezes dá até para saber o que estão

pretendendo pela postura que adotam;

> O desenvolvimento da criança é um processo global, no qual o

movimento desempenha um papel muito importante. Através do

movimento ela conhece a si mesma e a seu corpo, seu meio

ambiente e seu próximo. A criança explora seu mundo através do

movimento.

> O termo “psicomotricidade” indica a conexão estreita do corpo-motor

com o intelectual-psíquico. Na verdade não existe nenhum movimento

sem participação de processos psíquicos ou emocionais. O ser

humano só pode ser entendido como um todo: sentir e pensar,

influenciam-se mutuamente.

Por sua vez MACEDO (1988, p. 47) diz que os estudos desenvolvidos

por Piaget consideram

aprendizagem. Para ele a “aprendizagem refere-se à aquisição de uma

e não suao desenvolvimento da criança

perceber e movimentar-se, estão ligados inseparavelmente e

e pensam em movimento, expressam seus
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resposta particular, aprendida em função da experiência, seja obtida de

forma sistemática ou não. O desenvolvimento seria uma aprendizagem no

sentido lato e ele é o responsável pela formação dos conhecimentos ( ou

das estruturas mentais)”. Assim, Piaget dedicou-se a descrever e analisar

o desenvolvimento da criança e não suas aprendizagens (grifo nosso).

De acordo com NEGRINE (1994:a, p. 32 ) para Piaget “o ato da

inteligência desemboca em equilíbrio entre a assimilação e a acomodação

— uma vez que a imitação prolonga esta última por si mesma —, é possível

afirmar que o jogo é essencialmente assimilação, que prima sobre a

acomodação”. Partindo desse pressuposto teórico, é na imitação que o jogo

nasce, sendo assim, a aprendizagem para ele está representada por um

duplo processo: o de assimilação e o de acomodação.

imitação,

progressivos, tendo cada um suas características próprias apresentadas no

Quadro 6.

Para estudar a Piaget reconheceu seis estágios
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ESTAGIO 2

ESTAGIO 5

ESTAGIO 6

Sendo assim, Piaget propõe uma classificação baseada em seus

estudos e observações dos jogos no desenvolvimento da criança, são eles:

jogos de exercícios; jogos simbólicos; jogos de construção; jogos de regras .

Piaget coloca fronteiras nos períodos do desenvolvimento, tendo

características bem definidas, chamando de sensório motor, operatório

concreto e das operações formais, sendo visto com uma perspectiva

genética e psicológica. Tentando assim saber de onde a criança vem e para

onde ela vai em seu desenvolvimento, estes períodos estão apresentados

no Quadro 7.

Quadro 6
Estágios progressivos da imitação

ESTAGIO 3

ESTÁGIO 4

CARACTERÍSTICAS
________________
Preparação reflexa

Imitação esporádica

Imitação sistemática

Imitação dos movimentos já executados pelo sujeito, mas de 

maneira invisível para ele

Imitação sistemática de modelos novos, inclusive os que 
correspondem aos movimentos invisíveis do próprio corpo _____
Começo da imitação representativa e evolução posterior da 
imitação.

ESTÁGIOS

ESTÁGIO 1
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3- Período das Operações Formais (de 12 anos em diante)

PIAGET (1975 p. 69) diz que "compreender sempre significa inventar

ou reinventar e cada vez que o professor dá uma lição, ao invés de

possibilitar que a criança aja, impede que ela invente as respostas."

Após analisar as teorias sobre o jogo nas opiniões de Vygotsky,

Wallon e Piaget, nota-se que as abordagens de Vygotsky e Piaget são

opostas; mas ambos têm uma postura (posição) construtivista. Por outro

lado, a relação que aproxima Wallon de Vygotsky no que se refere ao jogo

infantil, é de que eles acreditam que o jogo é produto social.

Quadro 7
Períodos do desenvolvimento segundo Piaget

2- Período das Operações 
Concretas (2 a 12 anos)

1- Período Sensoriomotor 
(0 a 2 anos)

Operações Concretas 
(7 a 12 anos)

Pré-operacional 
(2 a 7 anos)

> Preconceitual (2 a 4 anos)
> Intuitivo (4 a 7 anos)

> Comportamentos Reflexos (0-1 mês)
> Reações Circulares Primárias (1 a 4 meses)
> Reações Circulares Secundárias (4 a 8 meses)
> Coordenação de Esquemas Secundários

(8 a 12 meses)
> Reações Circulares Terciárias (12 a 18 meses)
> Invenção de novos meios através de combinações 

mentais (18 a 24 meses)
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Um outro aspecto importante na base dessas teorias é a grande

importância da ação (do ato motor) no desenvolvimento da criança, embora

seja limitada a um determinado período do desenvolvimento e não tendo

mais significado para a continuação dos estudos. Acredita-se que a

expressividade motriz (o movimento) não tem limites no desenvolvimento

infantil.

Na atualidade “o desenvolvimento motor tem recebido tanta atenção

quanto o desenvolvimento nos outros domínios do comportamento humano,

como o cognitivo e o afetivo-social. O movimento não é mais usado como

meio de observação para estudar o desenvolvimento nos outros domínios,

mas sim como um fenômeno merecedor, por si só, de uma análise e

considerações mais profundas e sérias” (TANI, 1988, p. 64).

e

importantes na vida de todo ser humano em seus diferentes aspectos, e

principalmente, no desenvolvimento da criança. Onde existe vida, existe

movimento; e a vida é impossível sem movimento” (TANI, 1988, p. 13).

O Quadro 8 apresenta em forma de síntese as idéias de Vygotsky,

Wallon e Piaget sobre o jogo infantil.

O mesmo autor conclui que, “os movimentos são fundamentais



64

WALLON PIAGET VYGOTSKY

CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

CARATERÍSTICAS DO JOGO DA CARATERÍSTICAS DO JOGO DA CARATERÍSTICAS DO JOGO DA
CRIANÇA CRIANÇA CRIANÇA

> as>
>>
>>

> >>
> >

> >
> > >

>> >
>>

>
> se

FONTE: NEGRINE, 1994, p. 53.

O importante nas reflexões teóricas sobre o jogo é não fechar-se em

nenhuma delas. Na realidade estas teorias caminham paralelamente e em

alguns pontos convergem. Vygotsky enfatiza sócio-dimensãoa

interacionista, isto é, destaca o meio e as relações sociais. Para Vygotsky e

para Wallon as estruturas psicológicas são formadas pelo meio social e a

cultura onde o sujeito vive. Eles afirmam que o jogo infantil é produto do

social.

Quadro 8
Síntese das concepções sobre o jogo e desenvolvimento em Wallon, Piaget 
e Vygotsky

>
>

Jogos funcionais = buscam afetos 
Jogos de ficção = representação 
Jogos de aquisição = combinação

>
>

Jogos de exercício = prazer funcional 
Jogos simbólicos = representação 
Jogos de regras = relações sociais

movimento não é um 
mas o que parece

Não propõe uma classificação 
entende que o surgimento de um 
mundo imaginário é que define o 
■jogo”.

é a 
mas o 

pertence

' jogo” o 
um mundo

o jogo completa 
necessidades da criança
o prazer não é a característica 
definitiva do jogo
constitui- se
surgimento de
imaginário
a imaginação surge de ação; a 
criança imagina e ao imaginar 
joga
sempre que se produza um 
situação imaginária, haverá 
regras (sem regras não há 
jogo)
o jogo é fator básico do 
desenvolvimento
a criança avança através da

- atividade
* lúdica, criando 

desenvolvimento

jogo é expansão
as ficções de criança estão 
saturadas de suas observações 
a imitação é a regra do jogo 
um movimento não é 
movimento, 
expressar 
o que importa não 
materialidade do gesto, 
sistema ao qual 
determinado gesto
o ato motor pode ser técnico ou 
simbólico
no desenvolvimento, a função 
desperta com o crescimento do 
órgão
o desenvolvimento é a fusão entre 
o genótipo e fenótipo
o genótipo se refere aos aspectos 
biológicos
o jogo se inscreve no fenótipo, 
que é produto do social

zonas de 
proximal - 

ZDP são funções que ainda 
não amadureceram mas 
encontram em processo.

jogo é assimilação que
predomina sobre a acomodação 
jogo no início é um
complemento da imitação
jogo surge na fase de imitação 
esporádica (2a fase)
símbolo lúdico aparece no 6° 
estágio da imitação, inícios da 
imitação representativa
os conteúdos do jogo são os 
interesses lúdicos
a estrutura do jogo é a forma da 
organização mental
assim como o símbolo substitui 
o simples exercício, a regra 
substitui o símbolo
a regra, além de sua
regularidade, supõe a existência 
de dois indivíduos, pelo menos 
o jogo adquire regras com a 
socialização da criança



65

Já Piaget dá mais enfoque ao interacionismo do sujeito como tendo o

papel ativo nesta relação e ao contrário de Vygotsky o meio social não é tão

importante para a formação das estruturas psicológicas. A maior

preocupação de Piaget foi a de estabelecer uma epistemologia10 genética11,

usando para isso a psicogênese12 para estudar as formas de conhecimento.

Figura 4
Esquema de análise para Piaget

Figura 3
Esquema de análise para Vygotsky

PARTE DA 
ANÁLISE 

DO HOMEM

PARTE DA 
ANÁLISE 

DO SOCIAL

PARA 
COMPREENDER

PARA
COMPREENDER

COMO ELE 
CONSTRÓI O 

CONHECIMENTO

COMO O HOMEM 
CONSTRÓI SEU 

CONHECIMENTO

10 FERREIRA, 1975, p. 542. Estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das 
ciências já constituídas, e que visa a determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance 
objetivo delas; teoria da ciência.
11 FERREIRA, 1975, p. 682. Ramo da biologia que estuda as leis da transmissão dos 
caracteres hereditários nos indivíduos, e as propriedades das partículas que asseguram 
essa transmissão.
12 FERREIRA, 1975, p. 1.154. Estudo da origem e da evolução das funções psíquicas.
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Um outro estudo de grande importância como referencial de pesquisa

na área do desenvolvimento humano é a teoria ecológica, principalmente no

que se refere à sua utilização na área do desenvolvimento infantil; esta

teoria é defendida e preconizada por Urie Bronfenbrenner. Coloca como

ponto importante que tudo que acontece no meio ambiente e no social pode

interferir no desenvolvimento humano ( KREBS, 1995).

A universalidade e tradicionalidade do jogo, das brincadeiras e dos

brinquedos tradicionais são analisados e comprovados através de estudos

históricos, sociológicos, antropológicos e iconográficos. Neste sentido, a

base deste estudo utiliza conhecimentos destas ciências para investigar com

maior segurança e propriedade o tema aqui tratado.

Estudos realizados por ROBERTS e SUTTON-SMITH (1960 - 1970)

analisam o jogo em diversos contextos culturais, e confirmam que os jogos

são geradores de expressão da personalidade e da cultura. Um outro

trabalho relevante na área cultural e da personalidade é o do pesquisador

Georges Hebert Mead (1934) apud FRIEDMANN (1996:a, p. 22) onde afirma

Para a pesquisadora KISHIMOTO (1993, p.16),

origem e o significado dos jogos tradicionais infantis requer a investigação

jogos organizados).”

"compreender a

“a criança passa do plano interpessoal (nos jogos livres) ao plano social (nos

das raízes folclóricas responsáveis pelo seu surgimento." Portando, a
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abordagem teórica escolhida para este estudo se orientará através das

análises sociológicas, históricas e culturais, e dentro de uma perspectiva

folclórica.

O estudo tentará enquadrar o fenômeno do jogo tradicional dentro do

fenômeno do folclore infantil e em especial, da lúdica infantil13, que pertence

a um conceito mais amplo de folclore.

Para tal, serão analisados em um primeiro momento alguns conceitos

e pensamentos de estudiosos como Carlos Rodrigues Brandão em sua obra

Florestan Fernandes e de Ivan Ivic sobre o folclore infantil, cultura infantil e

folguedo, para depois se chegar aos jogos tradicionais, onde a obra de

Gabriel Chanan e Hazel Francis, a análise de Ivarr Ivic e Aleksandra

Marjanovic foram referências importantes para o desenvolvimento deste

estudo sobre os jogos tradicionais infantis.

Além dos citados, outros autores e pesquisadores do tema como

Tizuko M. Kishimoto, Camâra Cascudo, Veríssimo de Melo, Moacir Costa

Ferreira, Ecléa Bosi, Nina Caro, Adriana Friedmann, Walter Benjamin, Ethel

Bauzer Medeiros, Nicanor Miranda, Paulo de Salles Oliveira, Florival

13 A lúdica infantil que dentre as manifestações do folclore foi a escolhida para o 
desenvolvimento deste estudo nas brinquedotecas. A Lúdica Infantil são os jogos, as rodas 
e os brinquedos infantis que representam a lúdica tradicional, ocorrem em todas as 
sociedades, desde as mais primitivas até as sociedades do mundo moderno.

"O que é Folclore". Em seguida, serão referidos estudos e pesquisas de
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Seraine, Celeste Cordeiro e outros, foram referências também importantes

para a linha de pensamento desenvolvida aqui.

Estes conceitos e teorias foram de fundamental importância para

situar o objeto deste estudo - Os jogos tradicionais - dentro do contexto mais

amplo da cultura e em especial o seu desenvolvimento e classificação dentro

das brinquedotecas, que serão discutidas mais adiante neste trabalho.

2.1. O brincar e a sua importância na vida humana

Quando se brinca não significa que se está perdendo tempo e que

isso não leva a nada. O brincar é a forma fundamental como as crianças

aprendem coisas sobre si mesmo e os demais. É um aspecto básico do

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo (FLOREZ, 1994).

É, jogar é algo sério! Mediante o jogo, a criança entra e se relaciona

diretamente com a sociedade em que vive. O brincar está longe de ser

simplesmente um passatempo, ele é uma atividade primordial na vida da

criança. O brincar possibilita que ela assimile e faça confrontações com o

“ Os jogos felizes das crianças são essenciais para 
um crescimento normal. As pessoas normais devem 
ter sido crianças que jogaram bem, alegremente e 
seguem conservando mais facilmente essa 
normalidade...(Princípio da Recreação emitido pela 
National Recreation Associatibn dos Estados Unidos 
da América- USA)”. (VITELLESCHI, 1995, p.13)
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mundo em que vivemos.

potencialidades, porque através dele ela aprende a se comunicar, liberar

seus desejos

conhecimento, desenvolve sua auto-estima e se socializa. O brincar é uma

necessidade básica, uma experiência humana rica e polivalente. O lúdico

contribui para a saúde mental e o desenvolvimento de qualidades físicas,

afetivas, sociais e cognitivas da criança, os resultados irão incidir sobre o

ambiente e a vida do indivíduo, e conseqúentemente, influir na própria

sociedade. O brincar é amigo íntimo do prazer gratuito e do esforço

espontâneo.

O brincar socializa, resgata as tradições culturais, bostumes e crenças

de o

separação e prepara as crianças para crescer abertas para o mundo.

Com o jogo, a brincadeira e o brinquedo a criança explora, avalia,

compara e se interessa pela vida. Através do brincar a criança pode ser um

adulto consciente, equilibrado, feliz, afetivo, interativo, inteligente e com um

repertório de experiências significativas. E pode ainda, elaborar normas,

fomentando o hábito da convivência social.

Através do brincar a criança satisfaz suas necessidades e

e sentimentos, desenvolve sua criatividade, adquire

Brincar promove a participação,uma determinada época.

desenvolvimento pessoal, a consciência grupai, derruba obstáculos de
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Para VITELLESCHI (1995, p.19) “a aquisição de conhecimentos e

habilidades são tão importantes como o exercício das atitudes decisivas

para a formação da personalidade. Ela considera que o brincar gera

atitudes, mobiliza atitudes, uma vez que permite que aprendamos a ser

honestos, pois se trata sempre de uma confrontação consigo mesmo”.

2.2. Brincar é importante... por quê?

Para a Fundação Samuel (REGO, 1992, p. 6) brincar é importante

porque

Ao brincar,

Do ponto de vista terapêutico o brincar é fundamental para a criança

e traz vários benefícios.

“(...) Descobertas da neurologia mostram também que 
a brincadeira é ótima para o cérebro. À medida que a 
criança manipula objetos, produz sons ou fantasia 
situações, diferentes conexões cerebrais vão sendo 
formadas (as sinapses). É assim que o corpo e o 
cérebro desenvolvem as habilidades que serão

pertencente a um grupo social, construindo assim a sua identidade cultural.”

“a criança é desafiada a indagar, questionar, 
transformar e desvendar a própria realidade. 
Partilhando as brincadeiras com outras crianças tem 
oportunidade de viver diferentes emoções, afetos, 
rupturas, trocas, aproximações, disputas e 
cumplicidades e isso ensina bastante a respeito da 
complexidade do comportamento das relações 
humanas. Pois ao vivenciar estes momentos, é 
obrigada a enxergar diferentes opiniões e pontos de 
vista além de lutar pelo seu próprio”(REGO, 1992. pp. 
6-7).

“brincando a criança aprende a se construir como um ser
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0 brincar é um dos mais importantes fatos na vida de uma criança.

Por quê?

0 brincar faz parte da vida sendo uma das formas básicas do ser

humano se confrontar com o meio em que vive.

O lúdico é um universo que ultrapassa o período da infância no qual

nos deixamos confinados. Como nós adultos podemos brincar com as

crianças se nós mesmos não vivenciamos este direito? Acredita-se que o

brincar se constitui numa experiência de aprendizagem e de atitude. É por

usadas ao longo da vida. Para estimular uma criança 
não é preciso cobri-la de objetos coloridos, forçar o 
interesse por jogos ou introduzir conteúdo pedagógico 
na brincadeira. O ideal é deixar que se guie pela 
curiosidade. Para isso, basta um ambiente afetivo, 
seguro e rico, em que possa pegar objetos e se 
deslocar livremente.’ (REVISTA CLAUDIA, 1999, P. 
209)

“Porque é bom, é gostoso e dá felicidade, e ser feliz é 
estar mais predisposto a ser bondoso, a amar o 
próximo e a partilhar fratemalmente; porque é 
brincando que a criança se desenvolve, exercitando 
suas potencialidades; porque, brincando, a criança 
aprende com toda riqueza do aprender fazendo, 
espontaneamente, sem pressão ou medo de errar, 
mas com prazer pela aquisição do conhecimento; 
porque, brincando, a criança desenvolve a 
sociabilidade, faz amigos e aprende a conviver 
respeitando o direito dos outros e as normas 
estabelecidas pelo grupo; porque, brincando, aprende 
a participar das atividades, gratuitamente, pelo prazer 
de brincar, sem visar recompensa ou temer castigo, 
mas adquirindo o hábito de estar ocupada, fazendo 
alguma coisa inteligente e criativa; porque, brincando, 
prepara-se para o futuro, experimentando o mundo ao 
seu redor dentro dos limites que a sua condição atual 
permite; porque, brincando, a criança está nutrindo 
sua vida interior, descobrindo sua vocação e 
buscando um sentido para sua vida” (CUNHA, 1994, 
p.11).
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isso que o brincar estimula e mobiliza novas propostas lúdicas, como diz

FINGERMAN apud VITELLESCHI (1995, p.15) “o jogo é a expressão da

vida, jogar é viver”.

Schiller apud VITELLESCHI (1995, p.15) afirma que “ o homem não é

perfeitamente humano, sim quando joga”.

Sendo assim, fica claro que o brincar para a criança não é uma

questão apenas de pura diversão mas também de educação, socialização,

construção e pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

Mas é importante colocar que na sociedade atual nem todas as

crianças brincam, e os fatores que impedem o brincar infantil são:

O brincar sempre foi e sempre será um elemento fundamental para a

formação humana, o brincar traz consigo três elementos importantes: vida,

esperança e sonho.

“ Porque precisam trabalhar; porque precisam estudar 
e conseguir notas altas; porque são tratadas como 
adultos em miniatura; porque não podem atrapalhar 
os adultos; porque não têm com o que brincar; porque 
não tem espaços apropriados para brincar; porque é 
preciso aprender e ser inteligente” (CUNHA, 1994, 
p.12)



73

2.3. O brincar e a cidadania

De acordo com esta declaração aprovada pelas Nações Unidas, em

20 de novembro de 1959, foi proclamado que todas as crianças têm o direito

de brincar e de serem felizes, mas para CUNHA (1994, p.12) nem sempre

elas têm essa oportunidade e esse direito.

Continuando neste caminho sobre o direito ao brincar, é importante

citar outros discursos oficiais que reforçam o acesso a este direito como

aspecto importante para a formação do indivíduo e para o exercício da

cidadania:

Um outro discurso oficial sobre o direito ao lazer e que diz

respeito ao ser humano em geral é:

“ É dever da família, da sociedade e do estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer (grifo nosso) à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-las 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 
227, do capítulo 7.°, do título VIII da Constituição 
Brasileira de 1988.” (MARCELLINO.1990, p.65)

“Carta do Lazer, fixada no Seminário Mundial de 
Lazer, promovido pela Fundação Van Cllé, em 
Bruxelas. Em seu artigo 4.°, coloca que a família, a

”... A criança deve ter todas as possibilidades de 
entregar-se aos jogos e às atividades recreativas, que 
devem ser orientadas para os fins visados pela 
educação; a sociedade e os poderes públicos devem 
esforçar-se por favorecer o gozo deste direito.” 
(Declaração Universal dos Direitos da Criança)



74

Na I Conferência Estadual de Direitos Humanos organizada pelo

PEDH - Programa Estadual de Direitos Humanos discutiu-se questões

como:

BIANCHI (1995) aborda que o Seminário Internacional realizado em

Buenos Aires no mês de março de 1995, teve como objetivo discutir temas

relacionados ao “EI derecho y los chicos” e analisar as ações da sociedade e

instituições.

Mas o que acontece na realidade, com as crianças e adolescentes no

Brasil e em grande parte dos países da América Latina, são ações que

demonstram um completo antagonismo desses discursos com a vida prática.

O que se verifica é o exercício da negligência, da discriminação, da

exploração (em termos do trabalho e da sexualidade), da violência em suas

diversas formas etc., ficando assim constatado que nem sempre o discurso

oficial é acompanhado pela ação. Com isso, defende-se a necessidade de

se respeitar “o direito à alegria, ao prazer, propiciados pelo componente

escola e todos os educadores tem papel determinante 
a desempenhar quando da iniciação da criança numa 
atividade lúdica e ativa de lazer, na qual a frequente 
contradição entre o ensino e a realidade necessita ser 
eliminada.” (MARCELLINO,1990, p.64)

“O ponto número 2 : Campanha sobre o valor da 
diferença; (o jogo é o momento de afirmar a 
igualdade, mas é aí que freqúentemente aparece 
fortemente o preconceito)”. (JÚNIOR, 1997, p.66)
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lúdico da cultura, base da sustentação para a efetiva participação cultural

crítica, criativa e transformadora.” (MARCELLINO, 1990, p. 64 e 65)

Diante do exposto percebe-se que nem sempre a teoria pode ser

aplicada na prática, afinal vive-se em um país que não tem dado aos

pequenos a devida importância, principalmente no que se refere ao direito

ao lúdico.

Neste depoimento de uma criança brasileira de cinco anos e sete

meses, percebe-se a verdadeira importância do brincar na vida de uma

criança.

Baseado nestas informações a brinquedoteca é um local especial

para a criança desenvolver o direito de brincar. Por que diante da evolução

de nossa sociedade, uma nova função educativa se faz sentir como

necessária no desenvolvimento do ser humano: o brincar.

Os adultos não podem esquecer que o direito de brincar é uma

necessidade que não deve ser negociada ou alterada. Através do brincar

estimula-se a prática da cidadania na criança. Para Patrícia Engel Secco em

seu livro Como flores em um jardim... nossos deveres e direitos ela cita que:

“Brincar é uma coisa que todo mundo brinca. É uma 
coisa súper legal que a gente adora, que a criança 
adora. Brincar é brincar. Todo mundo que tem no 
mundo brinca.” (IPA, 1997, p.8) *

“Pois é. Respeito, dever ... É como em um jardim. 
Você pode dizer que as flores são os direitos, e as
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0 que a criança precisa para ser feliz? Ela precisa da família, de

educação, de valores, de espaço, de movimento, de saúde, de moradia, de

comida, do amor, da paz, da felicidade, de tempo, da amizade, do respeito,

da natureza e além de tudo isso, ela precisa ter o direito de brincar.

2.4. O brincar e o adulto

ROCHA (1997) coloca que para os adultos o brincar continua sendo

linguagem fundamental. adultos, seguimosentretanto,uma

desvalorizando esta outra possibilidade de decifrar a vida. Desvalorizamos,

porque nos distanciamos das duas crianças: a criança concreta - filho,

aluno, neto, sobrinho, vizinho - que está ao alcance dos nossos olhos e da

nossa pele; e a criança que está dentro de cada um, ao alcance dos nossos

O mesmo autor ainda reforça que é

importante a interação do adulto e da criança quando diz:

Quando o adulto e a criança brincam juntos, acc

desejos e dos nossos sonhos.”

“Nós,

raízes são os deveres. Sem respeito a nossos 
deveres não podemos ver florescer nossos direitos... 
E quais são os deveres das crianças? Bom, as 
crianças devem aprender a cada minuto, brincar 
bastante, amar muito e ser muito, muito amadas. Mas 
estes não são os seus direitos? Pois é... com crianças 
estudando, aprendendo, amando e sendo amadas, 
teremos sempre seus deveres cumpridos, ou seus 
direitos respeitados! Sabe, ser criança também é ter 
um longo caminho e muito tempo pela frente. E por 
essa razão é muito importante que os adultos 
compreendam a importância de respeitar o direito das 
crianças serem crianças, para que esse tempo seja 
aproveitado em brincadeiras, carinho e novas 
descobertas...”
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Segundo GEBRIM (1998, p. 44) muitas são as coisas que podemos

aprender com a criança que vive dentro de nós. Aprender a escutar a

criança que existe dentro de você. Quem sabe ela não pode ensinar a

reencontrar o tesouro escondido dentro do seu porão, não tenha medo, sem

medo, “sem medo de ser criança outra vez, estou aqui dentro, agora mesmo,

esperando por você, vem brincar comigo? Que saudade!”.

Com ludicidade e ternura GEBRIM (1998, contra capa) completa que

o adulto precisa “despertar a criança interior adormecida, a beber dessa

eterna fonte de alegria, cura e renovação que muitos adultos já nem se

É necessário que os adultos possam dar permissão, tempo e espaço

para o lúdico, tornando assim possível o brincar de outros e o brincar com

outros. Sabe-se que o lúdico é tão antigo quanto o homem, porém o que

acontece é que a ele não abrimos a porta de nossas vidas.

Introduzir jogos e brincadeiras nas atividades de nossas crianças,

requer alguns conhecimentos e habilidades que vão desde o planejamento

lembram que possuem.”

criança e o adulto crescem. A criança cresce porque 
aprende, por exemplo, os brinquedos e as 
brincadeiras universais - e com este aprendizado, a 
criança não precisa passar a humilhação de viver 
uma vida inteirinha sem jogar diabolô. O adulto 
cresce, porque aprende, por exemplo, a enfrentar as 
suas responsabilidades com outros pontos de vista - 
e com este aprendizado, o adulto não precisa passar 
pela humilhação de viver uma vida inteirinha sem 
sorrir diante dos desafios."(ROCHA, 1997)
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de um jogo ou brincadeira, à liderança, e ainda, estar familiarizado com os

elementos de animação, ter o conhecimento do perfil do grupo, ter objetivos

e metas etc.

Portanto, para se ter dentro de instituições infantis (no caso a

brinquedoteca) o desenvolvimento de atividades lúdicas, é de fundamental

importância garantir a formação do profissional (brinquedista, animador etc.)

e dar condições de atuação. Somente assim será possível o resgate do

espaço para o brincar da criança no dia-a-dia da brinquedoteca.

A decisão de se permitir envolver no mundo mágico infantil seria o

primeiro passo que o adulto deveria dar. Explorar o universo infantil exige do

adulto conhecimento teórico, prática, capacidade de observação, amor e

vontade de ser parceiro da criança neste processo.

O mesmo autor reforça que um profissional que trabalha com o lúdico

pode provocar duas consequências, dependendo de ser bem ou mal

utilizada:

> O lúdico pode ser uma arma perigosa na mão do professor

“A esperança de uma criança, ao caminhar para a 
escola ou briquedoteca (grifo nosso) é encontrar 
um amigo, um guia, um animador, um líder- alguém 
muito consciente e que se preocupe com ela e que a 
faça pensar, tomar consciência de si e do mundo e 
que seja capaz de dar-lhe as mãos para construir 
com eia uma nova história e uma sociedade melhor” 
(ALMEIDA,1987, p.195)



79

despreparado, arma capaz de mutilar, não só o verdadeiro sentido da

proposta, mas servir de negação do próprio ato de brincar;

> A proposta lúdica pode ser para um profissional competente um

instrumento de unificação, de libertação e de transformação das reais

condições em que se encontra um ser humano. É uma prática

desafiadora, inovadora, possível de ser aplicada em qualquer lugar e

em especial na brinquedoteca.

Sobre este tema do papel do adulto como facilitador dos jogos, das

brincadeiras, da utilização dos brinquedos e principalmente da organização

dos espaços lúdicos muito poderia ser dito, sendo importante chamar

atenção sobre alguns aspectos considerados fundamentais no processo de

facilitar a relação da criança e do adulto nas atividades lúdicas. Estas

informações foram tiradas do projeto “Brincar é coisa séria” desenvolvido

pela Fundação Samuel - São Paulo, em campanha realizada em 1991.

(REGO, 1992)

Para REGO (1992, pp.8-10) o papel do adulto (educador infantil ou

brinquedista) é o seguinte:

> O adulto tem como papel ser um facilitador das brincadeiras, sendo

necessário mesclar momentos onde orienta e dirige o processo, com

outros momentos onde as crianças são responsáveis pelas suas
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próprias brincadeiras;

> O adulto deve observar e coletar informações sobre as brincadeiras

das crianças para enriquecê-las em futuras oportunidades;

> Sempre que possível o adulto deve participar das brincadeiras e

aproveitar para questionar com as crianças sobre as mesmas;

> É importante que o adulto organize e estruture o espaço de forma a

estimular na criança a necessidade de brincar, também visando

facilitar a escolha das brincadeiras;

> Nos jogos de regras, o adulto não precisa estimular os valores

competitivos, e sim tentar desenvolver atitudes cooperativas entre as

brincadeiras e dos jogos. E passar para crianças “se o importante é

> O adulto nunca deve esquecer que deve respeitar o direito da criança

participar ou não de um jogo. Neste caso o brinquedista tem que criar

uma situação diferente de participação dela nas atividades como:

auxiliar com materiais, fazer observações, emitir opiniões etc;

competir, o fundamental é cooperar”;14

crianças. Que o mais importante no brincar é participar das

14 Slogan utilizado pela rede de Jogos Cooperativos - Brasil.
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> Em uma situação de jogo, brincadeira ou na utilização do brinquedo é

importante que o adulto explique de forma clara e objetiva, as regras e

o funcionamento do jogo, da brincadeira ou do brinquedo às crianças e

principalmente àquelas que têm maiores dificuldades de compreensão.

E, se for necessário, pode mudá-las ou adaptá-las de acordo com as

faixas etárias;

> Estimular nas crianças a socialização do espaço lúdico e dos

brinquedos, criando assim o hábito de cooperação, conservação e

manutenção dos jogos e brinquedos. Ela deve aprender que o

brinquedo pertence a várias pessoas, e que é necessário separar-se

dele para que outras crianças possam brincar, por isso, ela não pode

quebrar ou estragar os materiais lúdicos. Nada melhor que exemplos

do tipo: “ quem brincou guarda”; “ no final da brincadeira todos ajudam

a guardar os materiais”, “ o brinquedo é de uso de todos (coletivo) por

isso, vamos ter muito cuidado” etc;

> Estimular a imaginação infantil, para isso o adulto deve oferecer

materiais dos mais simples aos mais complexos, podendo estes

brinquedos ou jogos serem estruturados (fabricados) ou serem

brinquedos e jogos confeccionados com material reciclado (material

descartado como lixo), por exemplo: pedaço de madeira; papel; folha

seca; tampa de garrafa; latas secas e limpas; garrafa plástica; pedaço

de pano etc. Todo este material cria para a criança uma possibilidade
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de fantasiar e brincar;

> É interessante que o adulto providencie para que as crianças tenham

espaço para brincar (área livre), e que possam mexer no mobiliário,

montar casinhas, fazer cabanas, tendas de circo etc.

> O adulto deve dar o tempo necessário às crianças para que o brincar

apareça, se desenvolva e se encerre.

Outros aspectos necessários para um profissional que trabalha com

crianças pequenas é analisado por RIZZO (1996, pp. 27-29) em seu livro

Jogos inteligentes, para ela o adulto:

Quem exerce o trabalho na brinquedoteca é o brinquedotecário ou

(ludoteca é ludotecário); deve ser um animador profissional

15 Palavra brinquedista tem sido usado como sinónimo de: brinquedotecário, ludotecário, 
ludólogos, ludotécnico, animador lúdico etc. Mas para efeito deste estudo a palavra adotada 
será BRINQUEDISTA para representar o profissional que trabalha dentro da brinquedoteca.

“Deve ser um líder demdbrático, que propicia, 
coordena e mantém um clima de liberdade para a 
ação do aluno, limitado apenas pelos direitos naturais 
dos outros; deve ser aquele que coordena sua ação à 
ação da criança, pelo conhecimento e ligação com as 
emoções desta; deve atuar em sintonia com a criança 
para estabelecer a necessária cooperação mútua; 
precisa ter antes construído a sua autonomia 
intelectual e segurança afetiva; precisa aliar a teoria à 
prática e valorizar o conhecimento produzido a partir 
desta; deve brincar com as crianças e participar 
ativamente de suas brincadeiras, talvez seja o 
caminho mais seguro para obter informações e 
conhecimentos sobre o mundo infantil”.

brinquedista15
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com formação especializada, que também deve contar com voluntários e

outros profissionais.

Maria Borja Solé (1992), por ocasião de uma palestra em Cuba sobre

La figura del ludotecario: preparacion y funciones, destacou que a

necessidade de profissionais do jogo que trabalham no âmbito do tempo

livre com dimensão cultural e educativa é e será cada vez maior em nossa

sociedade. Isso implica e nos obriga a assumir também, de uma forma

ampla, tanto nossa preparação e especialização como nossas funções.

Partindo de sua realidade a Associação Cubana de Ludotecas - ACL,

elaborou um perfil das funções que eles consideraram importantes para um

brinquedista.

> Transmitir e ampliar o património lúdico, o que implica conhecimentos

em profundidade sobre jogos e brinquedos, desde os tradicionais até

os tecnológicos;

> Realizar projetos, planejar seu trabalho e avaliar os resultados.

Replanejar e inovar suas intervenções;

> Atender todos os usuários em sua normalidade ou diversidade. Tratar

de forma compensatória, a partir das atividades lúdicas, as diferenças

pessoais, familiares e sociais. Comunicar-se e relacionar-se de forma
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positiva, respeitando a diversidade cultural e de costumes (tradições);

> Analisar criticamente brinquedos, jogos, materiais lúdicos, espaços e

situações lúdicas;

> Realizar inventários, classificações e catalogações de bens lúdicos;

> Realizar empréstimos, colocar e conservar os brinquedos e bens

lúdicos;

> Elaborar informações e promoções dos serviços que são oferecidos

na brinquedoteca;

> Planejar, organizar, realizar e avaliar programas ê atividades lúdicas

coletivas;

> Contactar e coordenar com instituições e organizações diversas,

assim como com técnicos e especialistas, oferecendo os serviços ou

conhecimentos específicos;

> Conhecer e utilizar os referenciais legislativo e administrativo,

conhecimento sobre gestão. Buscar e gerir os recursos económicos.

Para a ACL estas funções ainda não são suficientes para pontuar o
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cargo de uma nova profissão que está surgindo, de brinquedista, que

deverá em um breve espaço de tempo ser reconhecida legalmente com os

mesmos direitos dos trabalhadores da área de educação.

Para ser um brinquedista não é necessário ser um graduado, mas

parte-se do pressuposto que as pessoas graduadas em psicologia,

pedagogia, sociologia, educação física tem a seu favor uma formação sólida

e decisiva para desempenhar a função de brinquedista. Mas, qualquer

pessoa poderá ser um brinquedista segundo a Associação Cubana de

Ludotecários - ACL. O mínimo exigido é ter o ensino médio completo ou ser

universitário. Pode ser de ambos os sexos, ter uma boa apresentação visual,

ser higiénico, ético, ser comunicativo, ter vivacidade (energia), ter iniciativa,

ser criativo, ser entusiasmado com todas as coisas (otimista), ser feliz,

gostar daquilo que faz e amar intensamente a vida. São qualidades

imprescindíveis no perfil de um brinquedista.

Mas, além de tudo antes colocado, é fundamental que no currículo de

formação do brinquedista, estejam contemplados os seguintes temas que

são básicos do ponto de vista das experiências universais, na opinião de

diversos especialistas sobre o assunto:

> Teoria do Jogo: essência da necessidade lúdica no ser humano;

fundamentos condicionamentos psicológicos, pedagógicos,e

sociológicos, antropológicos e históricos; conceitos sobre suas causas
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e desenvolvimento; campo de aplicação.

> Cultura Lúdica: conhecimentos históricos sobre os jogos e

brinquedos; domínio sobre

(eletrónicos, virtuais etc.);games,

recuperação de jogos e brinquedos; classificações e métodos

evolutivos do jogo e brinquedo.

> Gestão de uma brinquedoteca: objetivos, funções e documentos;

organização do lúdico;material concepçãoespaço e e

desenvolvimento de programas de ação; técnicas participativas e

pensamento divergente e criativo; trabalho social e promoção social;

conceitos básicos sobre administração e legislação aplicados;

conceitos básicos de marketing aplicado e informática aplicada.

Espera-se que estas sugestões possam abrir novos horizontes,

reflexões e questionamentos para o profissional que atua na área infantil e

para os adultos em geral, e que com isso possam desenvolver atividades de

forma mais consciente, científica e segura.

técnica de construção e

o jogo tradicional e tecnológico
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CAPÍTULO II

OS JOGOS TRADICIONAIS

Os jogos tradicionais fazem parte da manifestação popular e da

espontaneidade de um povo. Através das brincadeiras e brinquedos

tradicionais deixamos para as gerações futuras as condutas lúdicas e

culturais de um determinado período e de uma determinada sociedade.

“Quais são os valores permanentes de uma nação? 
Quais são verdadeiramente esses pontos de 
referência nos quais podemos nos apoiar, podemos 
nos sustentar porque não há dúvida de sua validade, 
porque não podem ser postos em dúvida? Só bens 
culturais. Só acervo do nosso processo criativo, 
aquilo que construímos na área da cultura, na área da 
reflexão, que deve tomar aí o seu sentido mais amplo 
- costumes, hábitos, maneiras de ser. Tudo aquilo 
que foi sendo cristalizado nesse processo, que ao 
longo desse processo histórico se pode identificar 
como valor permanente da "nação brasileira. Estes 
são os nossos bens, e é sobre eles que temos que 
construir um processo projetivo. O mais são imensas 
e fantásticas variáveis que todos desconhecem como 
resolver: a variável económica e mesmo variável 
política. Tentamos descobrir caminhos, tentamos 
achar o deus, tentamos abrir a nação a uma reflexão 
mais nova. Estamos num processo nítido de querer 
encontrar nossa identidade política. Como se 
encontrará? Não há outro caminho a não ser o 
conhecimento, a identificação, a consciência coletiva, 
a mais ampla possível, dos nossos bens e nossos 
valores culturais”. (MAGALHÃES, Aloísio. Discurso na 
instalação dos Conselhos Estaduais de Cultura das 
Regiões Centro-Oeste e Norte. Goiânia, 26 de maio 
de 1982)
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Para uma maior compreensão deste tema, faz-se mister alguns

esclarecimentos, sem os quais não seria possível assimilar o conteúdo que

se pretende abordar. Um deles é a origem da palavra folclore e para isso

ALMEIDA, R. (1976, p. 6) com certeza nos traz uma grande contribuição.

O termo entretanto, foi aceito universalmente, com derivações e

adaptações. A palavra folk, com sentido de povo, assim utilizada: cultura

folk, folkways, folkmúsica, homem folk, etc., e lore, com o sentido de

sabedoria, dizendo-se lore dos pescadores, lore dos sertanejos, lore dos

tupiniquins. A palavra em inglês é escrita sem o hífen folklore e em

português, folclore.

“Em 22 de agosto de 1846, The Atheneum, de 
Londres, publicou a carta de William John Thomas, 
propondo que tudo quanto, na Inglaterra, chamava-se 
de antiguidades populares, literatura popular, “embora 
seja mais precisamente um saber popular do que 
uma literatura, e pudesse ser, com mais propriedade, 
designado com uma boa palavra anglo-saxônica 
FOLK-LORE, saber tradicional do povo”, não fazia ele 
mais do que batizar estudos que vinham desde 
tempos imemoráveis, mas que se incentivaram no fim 
do século XVIII”.

"(...) velhas canções ditas à beira da mesa ou da 
fogueira; danças de aldeia em festas de casamento; 
brincadeiras típicas de crianças; ritos coletivos da 
religião popular; o jeito original de entalhar a madeira 
ou pintar potes de barro; os mitos que o avô sabe e 
conta ao neto, os anónimos poemas épicos que 
narram de casa em casa as estórias dos heróis 
imaginários, quando era difícil contar na escola a 
história dos heróis verdadeiros; a sabedoria 
camponesa dos segredos de lidar com a terra; as 
flores bordadas nas blusas das mulheres; o rodado 
peculiar das saias; a faixa que os rapazes amarram 
na cintura; o jeito de prender na cabeça um lenço. (...) 
A "alma de um povo" (...). Coisas da vida. Coisas do 
folclore?" (BRANDÃO, 1993, p.9)
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Para ALMEIDA, R. (1976, p.6), “o folclore é, pois, uma ciência ou

disciplina autónoma no conjunto de ciências que estudam o homem e seu

conjunto social e destina-se a interpretar a cultura folk, pela análise de sua

estrutura, pela compreensão de seus padrões, pela investigação do material

nela recolhido. Só assim definiremos o 'caráter universal e eterno’ do folclore

que é afinal uma ciência de interpretação e não apenas descritiva”.

O sociólogo PIMENTA (1955, p. 155) comenta:

Sobre o importante papel do folclore na cultura popular, CASCUDO

(1956) define-o como "a cultura do popular tornada normativa pela tradição".

Na carta do folclore brasileiro, é estabelecido como integrante das ciências

antropológicas e culturais. Para os folcloristas o folclore seria a "ciência do

saber popular". E outros ainda colocam que o folclore é toda manifestação

que expressa o sentimento, o agir e o pensar de uma comunidade,

sociedade ou nação.

Sendo assim, os valores são passados através das vias informais,

sendo essas vias acessíveis a um maior número de pessoas, pelo

“Folclore tanto se emprega no sentido do campo de 
pesquisa, de conhecimento cultural, como, em 
linguagem corrente, passou a ser o que é peculiar ao 
povo de um país ou de uma região urbana ou rural, 
em tradições, crenças, lendas, costumes, 
manifestações artísticas, sobressaindo, entre estas, a 
dança, a poesia e a música, por mais íntima e 
espontaneamente entrelaçadas à emotividade 
coletiva, cujos matizes elas refletem quase que com a 
fidelidade de um espelho”.
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intercâmbio do dia a dia. Nesta perspectiva BRANDÃO (1993, p.24) entende

que os valores que consideramos sobreviventes teriam sua transmissão

mais pura ou natural. "As maneiras de pensar, sentir e agir de um povo,

preservadas pela tradição popular e pela imitação (...) constituem o fato

folclórico...".

Um aspecto de suma importância apresentado por RIBEIRO, M.

(1980, p.8) sobre o estudo do fato folclórico foi que “a conceituação do fato

folclórico resulta da análise de que foi motivo, e, ela própria, a análise,

depende de uma escola, de uma doutrina”. O fato folclórico tem uma série

de características que ajudará a distingui-lo:

> Anonimato - Toda obra tem um autor, no folclore, porém, o nome

desse autor se perdeu através dos tempos, despersonalizando-se,

assim, a autoria. Aceito e modificado pela coletividade passa a ser

uma obra do povo.

Aceitação Coletiva - Refere-se à aceitação do fato pelo povo. O povo,>

aceitando o fato, toma-o para si, modifica-o e o transforma, dando

origem a inúmeras variantes.

Transmissão Oral - Como os antigos não dispunham de outros meios>

de comunicação, esta era feita de boca em boca.
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> Tradicionalidade - Tudo o que se transmite vivo e assim se conserva.

É uma força de coesão interna que define o modelo do conglomerado,

da região, do povo, e lhe dá uma unidade. A tradição é o modo vivo e

atual pelo qual se transmitem os conhecimentos não ensinados na

escola e rege todo o saber popular.

> Funcionalidade - O povo não conhece o ato gratuito. Tudo que faz

tem um destino, preenche uma função. Tudo está estritamente ligado

a um comportamento, a uma norma psico-religiosa-social, cujas

origens se perderam no tempo.

Dentre as formas de manifestações folclóricas que são as diversas

expressões materiais ou espirituais do povo, destacam-se:

- Linguagem e literatura;

- Danças, autos ou danças dramáticas e folguedos;

- Música e conjuntos;

- Mitos, crendices e superstições;

- Medicina popular;

- Artes e técnicas tradicionais (Artesanato);

- Usos e costumes;

- Festas tradicionais;

- Lúdica infantil.
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FERNANDES (1979) se posiciona com relação às manifestações

folclóricas; para ele, elas podem ser a "sobrevivência de um passado mais

ou menos remoto". Ele continua afirmando que elas podem inserir-se entre

os elementos mais persistentes e visíveis de certas formas de atuação

social.

No Dicionário do Folclore Brasileiro CASCUDO (1998, p.400) define

Folclore como:

FERREIRA (1975, p. 1.394) coloca como significado de tradicional

aquilo relativo à tradição, e tradição significa:

entregar; 2. Transmissão oral de lendas, fatos etc., de idade em idade,

geração em geração; 3. Transmissão de valores espirituais através de

gerações; 4. Conhecimento ou prática resultante de transmissão oral ou de

hábitos inveterados; 5. Recordação, memória”.

E o mesmo FERREIRA (1975, p. 1.115) fala que popular é: “1. Do, ou

“1. Ato de transmitir ou

“ É a cultura do popular, tomada normativa pela 
tradição. Compreende técnicas e processos utilitários 
que se valorizam numa ampliação emocional, além 
do ângulo do funcionamento racional. A mentalidade, 
móbil e plástica, integrando-os na mecânica 
assimiladora do fato coletivo, como a imóvel enseada 
dá a ilusão da permanência estática, embora 
renovada na dinâmica das águas vivas. O folclore 
inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta 
dimensão, sensível ao seu ambiente. Não apenas 
conserva, depende e mantém os padrões 
imperturbáveis do entendimento e ação, mas 
remodela, refaz ou abandona elementos que se 
esvaziaram de motivos ou finalidades indispensáveis 
a determinadas sequências ou presença grupai.”
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próprio do povo: hábitos populares; 2. Feito para o povo; 3. Agradável ao

povo; que tem as simpatias dele”.

A tradicionalidade é uma das características mais críticas do folclore.

Muitas vezes, uma cultura é popular e tradicional, porque há uma forte e

dominantes.

Para BRANDÃO (1993, p.10) a cultura do folclore é uma cultura

politicamente ativa: decodifica a identidade,"(...) lá na minha terra foi o que

tivemos para não perdemos a unidade da nação e também um sentimento

de identidade que não podia ser destruído", e reproduz os símbolos que

consagram um modo de vida de classe.

como aquilo que pode ser "antiquado" e "conservador" no ponto de vista das

classes dominantes (altas), mas do ponto de vista das classes dominadas

(baixas) o tradicional é vivo e atual, sendo elas produtoras desta cultura e

consumidoras da mesma.

Reforçando este ponto de vista, BENJAMIN (1984, p. 74) comenta

que pesquisa folclorística “mais recente abandonou há muito tempo a crença

de que o mais primitivo era também, em qualquer circunstância, o mais

antigo. Frequentemente a assim chamada arte popular é apenas o resíduo

dinâmica resistência política às inovações impostas pelas classes

Neste sentido pode-se então pensar no termo “tradicionalidade”,
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de bens culturais de uma classe dominante que, assimilado por um grupo

social mais amplo, se renova”.

A cultura popular é uma cultura não oficial, que se desenvolve através

da cultura oral. É uma cultura que não se encontra cristalizada em forma

escrita, e está em constante transformação incorporando criações anónimas

coletiva.

Em outras palavras o produto tradicional da cultura popular é obtido

por dois processos: 1. O processo de conservação e 2. O processo de

constante transformação. Estes processos são responsáveis pelo produto

tradicional que está em permanente interação com o meio social e a cultura

de origem. Esta característica da cultura popular é também verificada no

jogo tradicional que será analisado posteriormente.

O Folclore, de acordo com BRANDÃO (1993, p.42) é "popular,

anónimo, coletivizado, tradicional e persistente, funcional à sua cultura e

O mesmo autor coloca uma outra característica importante sobre o

fato folclórico "é que ele se transmite de pessoa a pessoa, de grupo a grupo

e de uma geração a outra (...), ou seja, oralmente, por imitação direta e sem

contextos sociais onde existe e se reproduz a criação popular."

passível de modificações. Esses indicadores são considerados nos

de diversas pessoas. Portanto a cultura popular é uma obra de criação
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(BRANDÃO, 1993, p.45)

Mas, para as professoras ALMEIDA, M.R. e PRADO, Z. (1998, p. 4) o

folclore significa, basicamente a sabedoria popular de um povo. E colocam

também da importância do povo brasileiro conhecer o folclore do país como

um todo, procurando desta forma conhecê-lo melhor (o país). Para elas o

folclore tem uma enorme importância na vida de uma nação, porque

estimula a valorização do que é nosso, preservando e mantendo o

nacionalismo e difundindo a nossa cultura. Neste sentido, a contribuição dos

fatos folclóricos são fundamentais.

Para BRANDÃO (1993, p. 39), "o ser humano faz, faz de novo, refaz,

inova, recupera, retoma o antigo e a tradição, inova novamente, incorpora o

“Fatos folclóricos são as maneiras de pensar, agir e 
sentir de um povo. Quase sempre são transmitidos 
oralmente e pela imitação. Como temos no Brasil, a 
mistura de vários povos (africanos, europeus e 
indígenas) os usos de costumes de todos eles se 
entrelaçam, aumentam ou diminuem e, muitas vezes, 
mesmo com características diferentes, têm a mesma 
origem. O folclore, em sua simplicidade, apresenta 
traços de todas as regiões do país. Tome como 
exemplo o Saci-Pererê. Quem já não ouviu falar dele? 
E o caipora, a Cuca, a Mula-sem-Cabeça? Eles 
povoam a imaginação de todos os brasileiros (...). Os 
fatos folclóricos estão em todas as partes e se 
manifestam de várias maneiras. Comece a prestar 
atenção! Eles estão na sua e na minha casa, na 
escola, nas ruas e em quase tudo que você ouve, vê, 
ou faz: música, brincadeiras, jogos, artesanato, 
comidas e muito mais.”.

organização de situações formais e eruditas de ensino-e-apredizagem."

velho no novo e transforma um com o poder do outro."
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0 folclore para FERNANDES (1979, p.14) é "fonte de atualização e

perpetuação de estados de espírito e de atitudes que garantem eficácia dos

meios normais de controle social." De acordo com o autor, o folclore abrange

os objetivos culturais de natureza literária (mitos, cantigas de roda etc.) e

institucional (ritos, trocinhas), organizando e orientando socialmente as

atividades humanas.

O educador norte-americano Stanley Granville Hall apud MELO

(1979, p. 125) também concorda, tendo a seguinte opinião:

E por falar em influências socializadoras do folclore MELO (1979,

p.125), coloca uma frase de Florestan Fernandes onde ele afirma que: "O

folclore possui um valor educativo. Pelo jogo e pela recreação, a criança se

prepara para a vida, amadurece para tornar-se um adulto em seu meio

social. " (...): ela "aprende a agir como ser social, a cooperar e a competir

com seus iguais, a se submeter e a valorizar as regras sociais existentes na

herança cultural, além da importância da liderança e da identificação com

centros de interesses suprapessoais. De outro lado, introjeta em sua pessoa

técnicas, conhecimentos e valores que se acham objetivados culturalmente”.

“ (...) o jogo infantil é um processo espontâneo, 
instintivo, que a natureza humana elege para poder 
alcançar sua plenitude e perfeição em todas as 
ordens construtivas da vida; jogando, o menino 
fortalece o seu organismo, adquire idéias e se 
racionaliza como ser social; os jogos possibilitam o 
importante serviço de eliminar da sociedade seus 
próprios erros em procedimento; os ritmos que 
acompanham o jogo estimulam a sensibilidade do 
menino, modelam seu caráter e dão a seus 
sentimentos a oportunidade de refinar-se."
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A cultura infantil também faz parte do folclore. MC (1988, p.68) afirma

que "o folclore infantil é a parte integrante da cultura folclórica. O folclore é a

manifestação da riqueza natural da criança: suas potencialidades físicas,

O folclore Infantil é composto pelos folguedos tradicionais das

crianças e as formas de agregação social que eles pressupõem. É através

aprendendo de forma mais simples as vantagens e o significado das

atividades coletivas ou grupais e experimentam os diferentes papéis

associados às relações de subordinação e de dominação entre as pessoas

da mesma classe social. De acordo com FERNANDES (1979, p.13) "é por

meio do folguedo folclórico que a criança, além de aprender, adquire uma

experiência societária de completa significação para o desenvolvimento de

A cultura infantil é constituída de elementos folclóricos e aprendidos

na rua e que provêm da cultura do adulto. Transferem-se por aceitação e

permanecem entre as crianças. Esses elementos do folclore infantil

constituem grande parte do património lúdico das crianças e são todos

tradicionais, valores esses que vêm do passado, da nossa formação e

constituem o ambiente moral em que nos formamos.

Florestan Fernandes enfatiza o aspecto da reeducação do imigrante,

corporais, motoras, sensoriais, intelectuais, emocionais e sociais."

sua personalidade."

dos folguedos que as crianças ampliam seus contatos humanos,
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dos pais e da família em geral, através do folclore infantil, servindo este

como veículo de transmissão de elementos culturais.

O folclorista Italiano Giuseppe Pitré apud MELO (1979, p.125)

que lhes serão de prática utilidade em sua vida e futuro; que eles encerram

uma moral, segundo a qual a boa fé e a honestidade são condições

É importante colocar que alguns conceitos morais, valores e princípios

que trazem os joçjos tradicionais, já vêm de uma longa data, como afirma

MELO (1979, p. 126) : "Os jogos infantis, particularmente os populares e

tradicionais, encerram elevada moral, cujos princípios não são outros senão

aqueles que recebemos através das normas seculares que o Direito

Romano condensou."

Estes mesmos valores são verificados nas reflexões da educadora

porto-riquenha, Maria Cadilla de Martinez em seu livro Juegos y Canciones

Infantiles de Puerto Rico citada por MELO (1979, pp. 125-126); para a autora

"(...) os jogos realizam uma imponderável missão social: adaptam o menino

ao seu meio preparando-o para cooperar com seus semelhantes." E ainda

mais objetivo e mais eficaz para a humanidade do que os jogos das

crianças."

necessárias a todo bom jogador.”

acrescenta: "Nenhum tratado de moral humana ou de justiça poderia ser

nos ensina que “ os jogos são a escola na qual meninos aprendem hábitos
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Os jogos têm uma dinâmica toda especial na vida infantil, para

KISHIMOTO (1993, p.16),

Reforçando este pensamento FRIEDMANN (1996:b) entende que o

jogo tradicional faz parte do património lúdico e cultural da criança e traduz

valores, costumes, formas de pensamento e de ensinamentos. O seu valor é

inestimável constituindo, para cada indivíduo, cada grupo, cada geração,

uma história de vida.

A mesma autora diz que os jogos tradicionais infantis representam

uma forma especial da cultura folclórica. Segundo IVIC (1986, p.67), ao

referir uma afirmação feita por Bathin em 1978, definiu como oposta à

cultura da escrita, oficial e formal,

Para RIBEIRO (1997, p. 55) representante da Comissão Gaúcha de

Folclore, os jogos e brinquedos tradicionais:

"o Jogo Tradicional é a produção espiritual do povo, 
acumulada através de um longo período de tempo. 
Esses jogos mudam no processo do esforço criativo 
coletivo e são anónimos. A forma de criação e o 
mecanismo de transmissão são dois critérios que 
distinguem os Jogos Tradicionais."

"(...)O jogo tradicional infantil é um tipo de jogo livre, 
espontâneo, no qual a criança brinca pelo prazer de 
fazer. Por pertencer à categoria de experiências 
transmitidas espontaneamente conforme motivações 
internas da criança, ele tem um fim em si mesmo e 
preenche a dinâmica da vida social, permitindo 
alterações e criações de novos jogos."
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Os estudos dos jogos tradicionais já vêm sendo realizados de uma

tendo sua primeira publicação em 1283 com a Coleção delonga data,

Jogos Folclóricos, pelo rei de Castilha, Afonso X o sábio. Mas, até hoje, o

jogo tradicional continua sendo estudado e pesquisado por diversos

especialistas e organizações do mundo inteiro. Seguem neste estudo, como

anexos, alguns exemplos atuais de pesquisas, encontros e publicações

desenvolvidas no mundo e principalmente na América Latina.

Estudos desenvolvidos tanto pela história como pela iconografia

dos brinquedos euniversalidadedemonstram

brincadeiras tradicionais. Serão referidos alguns trabalhos de grande

realizados no período do século XVI até o século XIX serelevância

tornando uma documentação preciosa para o estudo dos jogos tradicionais

infantis.

Uma outra obra inestimável apresentada na Figura 5 foi deixada pelo

pintor flamengo Pieter Bruegel (1525-1569) nascido nos países baixos e

considerado o primeiro paisagista do ocidente. No seu quadro pintado em

Quando examinamos1560 retrata do cotidiano da época.cenas

“são aqueles por suas características de fácil 
assimilação, desenvolvimento de forma prazerosa, 
aspectos lúdicos e função em seu contexto, foram 
aceitos coletivamente e preservados através dos 
tempos, transmitidos oralmente de uma geração a 
outra. Foi vendo, ouvindo e participando que crianças 
de várias gerações aprenderam e ensinaram, 
usufruíram e nos legaram estas atividades que nós, 
educadores, pesquisadores e estudiosos em geral, 
chamamos de jogos tradicionais”.

a tradicionalidade e
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é possívelobra Brincadeiras Infantis identificaratentamente a

aproximadamente mais de 70 jogos tradicionais infantis (brincadeiras e

brinquedos) vigentes naquele período e que, até hoje, fazem parte da cultura

lúdica infantil de nossas crianças.

No Japão (1868-1912) produz-se outro trabalho de arte que apresenta

jogos infantis tradicionais, atualmente este trabalho pode ser visto no Museu

Van Gogh em Amsterdã ( Figura 6).

Figura 5
Quadro do pintor Pieter Brueghel
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Na última década do século XIX registra-se duas obras de arte

representando a importância do brinquedo na vida da criança. Um dos

quadros (Figura 7) é do francês Auguste Renoir (1841-1919) pintado em

1894 intitulado Criança com Brinquedos - Grabrielle e o Filho do Artista,

Jean.

-

Figura 6
Jogos infantis tradicionais

■ v

Figura 7
Criança com Brinquedos - Auguste Renoir (1894)
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O outro quadro, A Bola do Suíço Félix Vallotton (1865-1925), pintado

em 1899 ( Figura 8).

Pode-se considerar o esforço de IVIC (1986) como ponto inicial para

diversas pesquisas em tomo do jogo tradicional. A primeira vez a se falar em

jogo tradicional foi na assembleia geral da Organização Mundial para a

Educação Pré-Escolar - OMEP realizada em Viena no ano de 1979,

organizada pelos delegados da Dinamarca e Yugoslávia, tendo o professor

Ivan Ivic e a OMEP como responsáveis pela elaboração inicial da proposta.

Internacional sobre o Projeto Belgrado - OMEP, relativa aos Jogos Infantis

Tradicionais foram apresentados os resultados, as informações colhidas,

métodos utilizados, debates e as conclusões finais dos autores e

coordenadores da proposta (IVIC, 1986).

Figura 8
A Bola - Félix Vallotton (1899)

Em Belgrado no dia 9 de outubro de 1985, na Conferência

..

■ / <
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Este projeto teve como objetivo principal a idéia de que cada grupo

nacional, étnico e cultural é dono de um património de jogos infantis

tradicionais que apresentam na atualidade um grande valor cultural e

educativo. Além do objetivo fundamental de preservar uma forma de cultura

popular, o mesmo projeto estabelece também outros objetivos importantes

jogos infantis tradicionais nas escolas; investigar o papel que podem

desempenhar na preservação da identidade nacional, especialmente em

crianças de outras culturas (imigrantes) e analisar os jogos tradicionais

infantis comparativamente em diversas culturas.

Segundo Ivan Ivic a intenção final do Projeto Internacional dos Jogos

Infantis Tradicionais é obter nos resultados os seguintes produtos:

Coleção de jogos infantis tradicionais;>

Produtos relacionados com a prática dos jogos;>

Campanhas e projetos orientados à ação;>

Bibliografias nacionais e internacionais sobre os jogos infantis>

tradicionais.

para o seu desenvolvimento como: ver a possibilidade de empregar os
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Os jogos tradicionais são tão antigos quanto a civilização. Para

KISHIMOTO (1993, p.15),

KISHIMOTO (1993, p.15) afirma que o jogo tradicional por ser um

elemento folclórico assume algumas características importantes.

> Anonimato - ninguém sabe quem criou e nem de onde veio

precisamente;

> Tradicionalidade - é que determinados jogos eram praticados por

povos antigos e diferentes culturas brincavam de amarelinha

(macaca, academia etc.), três marias ou pedrinhas, pião, empinar

pipa (papagaio, arraia etc.), bila (bolinha de gude) e até hoje estas

brincadeiras e brinquedos vivem na cultura atual. Deve-se este fato à

transmissão de geração para geração através da experiência popular

( ou do conhecimento empírico);

> Transmissão oral - foi o principal recurso responsável pela

comunicação oral;

"considerado como parte da cultura popular, o jogo 
tradicional guarda a produção espiritual de um povo 
em certo período histórico. Essa cultura não oficial, 
desenvolvida sobretudo pela oralidade, não 
cristalizada, está sempre em transformação, 
incorporando criações anónimas das gerações que 
vão se sucedendo."

manutenção desses jogos para outras gerações através da
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> Conservação - são jogos preservados por uma determinada

sociedade em um determinado período e sempre incorporando novos

conteúdos;

> Mudança - o jogo tradicional por fazer parte da categoria dos jogos

espontâneos, permite alterações ou mudanças, transformações e

criações de novos jogos;

> Universalidade - podemos verificar que determinados jogos ou

brinquedos tradicionais são vivenciados ou jogados em diversas

partes do planeta terra. Somente existem algumas alterações nas

regras e nos nomes dos jogos ou brinquedos.

Percorrendo o mesmo caminho FRIEDMANN (1996:b, p. 43) cita que

a outra, fora das instituições oficiais, na rua, nos parques, nas praças etc., e

é incorporado pelas crianças de forma espontânea, variando as regras de

uma cultura a outra (ou de um grupo a outro).” Segundo ela, o jogo

tradicional muda na forma mas não no conteúdo.

Mas o que caracteriza a forma e o conteúdo?

> Forma - é a organização do jogo tradicional no que diz respeito aos

materiais utilizados para jogar ou confeccionar, do espaço de jogo, do

“o jogo tradicional é aquele transmitido de forma expressiva de uma geração
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número de participantes etc., por exemplo o jogo de bila (bolinha de

gude) é uma brincadeira conhecida em todo mundo, mas a sua forma

de jogar muda de uma cultura para outra, muda de um determinado

período para outro, muda de um determinado grupo para outro (o tipo

de material/objeto, o traçado, o número de jogadores, o período que

joga etc.);

> Conteúdo - é constituído pela motivação (interesse) lúdica, que é o

objetivo básico do jogo.

As brincadeiras tradicionais são incorporadas pela imitação ou

transformada pelas crianças em função de diferentes estímulos, interesses

e necessidades e variam de uma cultura para outra e de um grupo para

outro. Neste sentido, o jogo tradicional faz parte do“ património lúdico-

cultural, refletindo os valores, as tradições, o pensar e os ensinamento de

um povo.

A grande maioria dos jogos tradicionais e brinquedos eram praticados

por adultos e depois abandonados, passando assim a fazer parte da cultura

lúdica infantil. De acordo com FERREIRA, M. (1990, p. 8-9) alguns

brinquedos foram encontrados nas ruínas do Egito, da Babilónia, China e da

civilização Asteca e Maia. "Os jogos de tabuleiro já eram conhecidos pelos

egípcios cerca de 2.500 a.C., como mostram as figuras esculpidas nos

túmulos. Os jogos de bola também já eram praticados no antigo Egito e na
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América pré-colombiana. As olimpíadas dos gregos já existiam desde 776

a.C, em honra ao deus Zeus. O jogo de argolas, cabra-cega, o cabo de

Muitos pesquisadores e estudiosos já falaram que o brinquedo é tão

antigo quanto o homem. Segundo FERREIRA, M. (1990, p. 8-9),

Portanto, segundo colocação do citado autor, pode-se concluir que os

brinquedos folclóricos são aqueles que vêm de longa data, sendo

transmitidos de geração para geração (de pai para filho e para neto etc.)

com algumas modificações que são incorporadas com o passar do tempo. E

quando o brinquedo é feito individualmente e manualmente pelas próprias

crianças ou por artesãos, em sua própria casa, ou dentro de pequenas

oficinas, recebe o nome de brinquedo artesanal ou popular. Mas hoje muitos

dos brinquedos tradicionais são fabricados em escala industrial, portanto,

apesar de serem folclóricos, deixam de ser artesanais.

Uma forma interessante de analisar o brinquedo tradicional é a do

autor BENJAMIN (1984, p. 93), ele diz que “originariamente os brinquedos

“bonecas pré-históricas micenianas, cretenses, 
egípcias, astecas, etrucas e outras, feitas de madeira, 
massa, barro cozido, pano pedra, alabastro, osso ou 
metal. Nas escavações arqueológicas de vários 
lugares encontraram-se bolas de couro cheias de 
crina ou palha. As crianças da Grécia e de Roma 
antigas brincavam com bonecas articuladas por meio 
de barbantes e com várias objetos, como piões, 
chocalhos, móveis em miniatura, o que demonstra a 
universalidade das peças usadas como brinquedo’’.

guerra e outros eram praticados pelas crianças da antiguidade."
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de todos os povos descendem da indústria doméstica. A primitiva riqueza do

povo baixo, dos camponeses e artesãos, estabelece até os dias de hoje uma

base segura para o desenvolvimento do brinquedo infantil”.

A maioria dos brinquedos tradicionais é geralmente encontrada em

centros de turismo, feiras populares, lojas

especializadas etc. Uma característica dos brinquedos tradicionais é que são

feitos de madeira, lata, barro, pano, materiais alternativos etc., são pintados

(coloridos) e muito atraentes.

Estes materiais utilizados para fabricação ou confecção do brinquedo

tradicional varia de uma localidade, região ou país para outro e da mesma

forma acontece com as brincadeiras ou jogos que variam com o tempo

(período).

Segundo BENJAMIN (1984, p. 94), na Rússia o brinquedo é o mais

rico e variado de todos no mundo, por ser um país que possui centenas de

grupos étnicos e uma grande população. Portanto há

Um outro aspecto importante sobre o brinquedo tradicional apontado

"brinquedos em centenas de linguagens de formas, 
nos mais diferentes materiais. Madeira, argila, osso, 
feltro, papel, papier maché aparecem sozinhos ou em 
combinações. Entre estes materiais a madeira é o 
mais importante. Em quase todas as regiões desse 
país de imensas florestas possui-se .uma maestria 
incomparável em seu tratamento - no talhar, colorir e 
laquear”.

feiras de artesanato,
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por RIBEIRO (1997, p. 55) é que

1. OS JOGOS TRADICIONAIS NO BRASIL

Em um belíssimo estudo sobre a Memória e Sociedade através das

Lembraças de Velhos Ecléa Bosi relata lembranças de crianças nascidas no

final do século XIX e inicio do século XX:

"Já houve um tempo que não existiam transformers, 
nem carros off-the-road, com motores a pilha, nem 
bonecas caríssimas e tão bonitas como gente de 
verdade. Era um tempo em que não havia tevê. Nem 
cinema. Mas os jovens e as crianças brincavam 
felizes, tanto ou mais do que agora. É que havia 
muitos jeitos de se divertir. As famílias se reuniam. 
Mesmo as pessoas mais velhas, que tinham alma de 
gente nova, e brincavam de anel, de berlinda, de 
boca de forno, experimentavam os travalínguas e 
tentavam resolver as adivinhas. Era uma quantidade 
enorme de coisas divertidas, que faziam com que 
todos estivessem mais próximos." (CARVALHO, 
André & CARVALHO, David, 1987)

“Brincava de rodinha, de boca-de-fomo, de pular 
corda; hoje as crianças não sabem brincar mais. As 
meninas não sabem mais brincar de roda. Hoje não 
tem mais pula-corda (...). Eu gostava de brincar de 
comidinha; arranjava umas latinhas, botava uns 
tijolinhos, acendia o fogo e fazia comidinha de 
verdade (...) minha irmã brincava de costurar e ela 
deu boa costureira (...). A gente brincava de boca-de- 
fomo, tira um bolo, e batia palmas, quando chegasse 
na boca de forno o pegador não podia pegar mais. De

“geralmente é criado ou confeccionado pela criança 
para criança, dentro da concepção infantil de objeto 
de brincar. Também é produto da expressão 
artesanal do homem do povo que, em sua 
simplicidade, reproduz as formas que aprendeu com 
as gerações que o precederam. Este tipo de 
brinquedo faz parte do acervo de cultura espontânea 
do povo.”
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Nas afirmações de KISHIMOTO (1993, pp.16-17) a influência

portuguesa começa em 1.500 no descobrimento do Brasil com Vasco da

Gama, Pedro Álvares Cabral e Fernando de Magalhães, e, a partir desta

descoberta, tornou-se possível a exploração económica do país, tendo a

madeira do pau-brasil como produto principal de exploração.

Em uma primeira etapa da colonização os portugueses tiveram seu

contato inicial com a cultura indígena, surgindo deste contato o cruzamento

do índio com o branco, dando origem a filhos mestiços de forma rápida e

crescente. Essa foi uma das formas que os portugueses encontraram para

compensar o pouco número de seu povo em relação à grandeza do país.

Com a necessidade de exploração do sertão brasileiro os índios tinham

fundamental importância no desenvolvimento desse processo, mas mesmo

assim, existia a falta de recursos humanos e também a não adaptação da

cultura indígena com algumas atividades no campo, engenho, serviços

domésticos e outros.

Em uma segunda etapa da colonização os portugueses introduziram o

negro na colónia, uma outra raça na mistura do povo brasileiro. Passando

passa-anel, berlinda, brincava de tarde no terreiro, 
antes de jantar (...). Não tinha brinquedo de loja 
nenhuma, a gente catava umas varinhas e dizia que 
os matinhos eram uma leitoa, eram isso, eram aquilo. 
Os pratos que quebravam, a gente guardava os 
caquinhos de louça para fazer a casinha. E mesmo 
que tivesse brinquedos a gente não tinha dinheiro 
para comprar (...). Minha infância não foi ruim, minha 
infância foi boa. Eu fui sempre muito alegre, nem 
queira saber como eu me divertia (D. Risoleta). 
(BOSI, 1995, pp.369-370)
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então a ter na formação do povo brasileiro o índio, o negro e o branco. Com

o passar do tempo outros elementos (raças) começaram a surgir no Brasil.

Na substituição da mão de obra escrava, e na busca da terra prometida,

entre esses elementos estão os italianos, espanhóis, alemães, asiáticos e

outros. Com isso a cultura popular brasileira (o folclore) recebeu novas

influências.

As influências dos jogos tradicionais no Brasil teve como base para

KISHIMOTO (1993, p.16) "(...) mistura de três raças ou a assimilação

progressiva, nos primeiros séculos, das raças vermelha e negra pela raça

Um outro pesquisador concorda com estas colocações no que diz

respeito aos folguedos tradicionais, e que as contribuições africana, indígena

e portuguesa influenciaram a cultura lúdica infantil, a formação nacional e a

composição étnico-cultural do Brasil. (CARNEIRO, 1974)

Com os primeiros colonizadores veio o folclore lusitano para o nosso

folclore que teve algumas adaptações nos contos, histórias, lendas e

supertições, jogos, festas, técnicas e valores que se perpetuaram pelos

negros.

KISHIMOTO (1993) afirma que a cultura portuguesa já teve

influências de outras civilizações antes de chegar no Brasil, daí a grande

branca, na figura dos primeiros portugueses colonizadores."
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dificuldade em detectar a origem de alguns jogos tradicionais e de se

entender os seus diversos significados em cada cultura.

Alguns jogos, brincadeiras e brinquedos como pipa, baladeira, boneca

de milho, arapuca, armas de madeira , arco e flecha, bolas, dança de rodas,

versos, adivinhas, parlendas, contos e outras, tiveram influência portuguesa,

indígena e negra, e, identificar as origens exatas dos jogos tradicionais

infantis, influenciados por essas três raças é uma tarefa muito complicada e

difícil.

A grande dificuldade, segundo KISHIMOTO (1993, p.20), em precisar

concretamente a origem exata de cada jogo e brinquedo tradicional em

nossa cultura complica-se

partir do primeiro grupo de colonização, ficando difícil precisar a contribuição

específica de brancos, negros e índios nos jogos tradicionais infantis atuais

No Brasil existem algumas brincadeiras periódicas. Ex: há tempo para

soltar pipas (relacionado ao vento); tempo do jogo da castanha (época do

caju); tempo do jogo do pião, da peteca, etc. Existem rondas infantis

belíssimas, assim como as brincadeiras do anel, pular macaca, chicote

queimado, berlinda etc.

Os jogos tradicionais no Brasil são classificados de diversas formas.

"em virtude da ampla miscigenação étnica a

no Brasil."
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Estudos pioneiros desenvolvidos em nosso país foram realizados por dois

folcloristas que apresentam classificações sobre os jogos infantis. O primeiro

foi Nicanor Miranda que no seu livro 200 Jogos Infantis apresenta critérios

como idade, sexo, jogos individuais etc. 0 segundo, Veríssimo de Melo, da

Universidade do Rio Grande do Norte, em seu livro Jogos Populares do

Brasil, classifica os jogos populares e tradicionais em: fórmula de escolha,

jogos gráficos, jogos de competição, jogos de sorte ou de salão e jogos com

música (cantigas de roda).

Atualmente vários estudos estão sendo realizados no Brasil. A

dissertação de Mestrado de Adriana Friedmann defendida em 1990, onde

ela desenvolveu uma coletânea significativa de brincadeiras espontâneas

das crianças brasileiras no decorrer do século XX, relacionando um acervo

aproximado de trezentas brincadeiras na cidade de São Paulo, e ainda, mais

de mil nos vários estados do Brasil.

O Quadro 9 apresenta a classificação e os tipos de jogos tradicionais

escolhidos para este estudo comparativo. A classificação criada por

FRIEDMANN (1990) e colaboradores dos jogos tradicionais serviu como

modelo para a investigação. FRIEDMANN (1998) em seu livro A Arte de

Brincar apresenta um breve resumo do seu estudo sobre as classificações e

em cada uma os seus respectivos jogos tradicionais.

Para esta investigação, a opção quanto às áreas de classificação foi:
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> Jogos de perseguir, procurar e pegar;

> Jogos de correr e pular;

> Jogos de atirar;

> Jogos de agilidade, destreza e força;

Jogos de adivinhar e pegas;>

Jogos com brinquedos construídos;>

> Jogos de salão.

Os jogos tradicionais

FRIEDMANN (1990) e em pesquisas como o Inventário sobre Jogos e

Brincadeiras Tradicionais do Brasil desenvolvido pelo Laboratório de

Brinquedos e Materiais Lúdicos - LABRIMP da Faculdade de Educação da

Universidade de São Paulo - FEUSP, coordenado pela Prof3. Dra. Tizuko

Morchida Kishimoto, tendo servido ambos como fonte para a escolha das

brincadeiras e brinquedos.

Além das referências citadas, o estudo elaborado no período de 1987

a 1988 pelo Centro de Cultura e Arte - CCA da Pontifícia Universidade

escolhidos basearam-se no estudo de
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Católica de Campinas - PUCCAMP sobre Brinquedos e Brincadeiras :

património cultural da humanidade, coordenado pela Prof3. Regina Mareia

Moura Tavares também corroborou para a escolha dos jogos tradicionais.

Considerou-se, portanto, para a escolha dos critérios, a frequência

com que foram citados os diversos jogos tradicionais nas pesquisas

anteriormente realizadas e ainda, o aspecto de serem esses jogos os mais

amplamente conhecidos na cultura brasileira.



117

JOGOS DE PERSEGUIR, PROCURAR E PEGAR

JOGOS DE CORRER E PULAR

JOGOS DE ATIRAR

JOGOS DE AGILIDADE, DESTREZA E FORÇA

JOGOS DE ADIVINHAS E PEGAS

JOGOS COM BRINQUEDOS CONSTRUÍDOS

JOGOS DE SALAO

AREA DE CLASSIFICAÇÃO

Quadro 9
Classificação e os tipos de jogos tradicionais

TIPOS DE BRINCADEIRAS E 
BRINQUEDOS TRADICIONAIS

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Gato e rato 
Cabra-cega
Jogo de bandeira ou bandeirinha 
Pega-pega
Polícia e ladrão
Esconde-esconde________________
Corridas de saco 
Pular corda
Carrinho de mão_________________
Amarelinha ou macaca 
Jogo das pedrinhas
Bolinha de gude ou bila 
Peteca 
Pião
Arco e flecha 
Jogo do triângulo 
lô-iô
Estilingue ou baladeira____________
Jogar bola 
Elástico ou cordão 
Estátua
Queimada ou carimba 
Dança das cadeiras 
Cabo de guerra
Jogo aro metálico ou aro___________
Passar o anel 
Charadas
Adivinhações____________________
Jogo de botão
Papagaio, pipa ou arraia 
Quebra-cabeça 
Marionetes 
Fantoches
Pernas-de-pau 
Catavento 
Gangorra 
Pé de lata 
Xipoca 
Diabolô 
Carrinho de lata 
Carrinho de madeira 
Bilboquê
Bonecas/bonecos 
Balanço 
Patins 
Patinete
Telefone com fio_________________
Jogo da velha 
Dominó 
Telefone sem fio 
Bilhar ou sinuca 
Baralho 
Dama
Bingo ou loto

____________ Xadrez_________________________  
* Neste tipo de classificação alguns brinquedos e brincadeiras se enquadram dentro de diversas áreas de 
classificação. Exemplo: amarelinha ou macaca, pode esta dentro da área de jogos de atirar ou jogos de pular. 
Outro exemplo: peteca pode ser jogo de atirar ou jogo com brinquedos construídos etc.
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A idéia foi passar o importante papel que o jogo tradicional teve no

desenvolvimento da cultura lúdica infantil, e das transformações sofridas por

eles, tendo como marco inicial o descobrimento e a colonização do Brasil e a

influência de outras culturas. Verificou-se neste estudo que fica difícil

identificar com precisão as influências ou contribuições deixados por cada

cultura no jogo tradicional brasileiro.

2. OS JOGOS TRADICIONAIS EM CUBA

Segundo HOZ, P. (1995), jornalista e crítico cultural em Havana,

quando perguntaram a Alejo Carpentier, um dos maiores escritores

contemporâneos cubanos, conhecido em todo o mundo, qual a origem dos

habitantes desta terra, respondeu: Todos descendimos de los barcos.

O descobrimento e a colonização de Cuba teve o seu início em 1492,

quando o espanhol Cristóvão Colombo em seus barcos atravessou o oceano

em direção às Américas. Cuba em seu período de colonização passou pelo

mesmo processo de miscigenação, tendo em sua etnia os elementos

aborígenes (indígenas), negros e brancos. E com o passar do tempo, outros

"(...) Es muy curioso; los ninos de ahora juegan lo 
mismo que los ninos de antes; la gente de los pueblos 
que no se han visto nunca, juegan a las mismas 
cosas. Se habla mucho de los griegos y de los 
romanos, que vivieron hace dos mil anos; pero los 
ninos romanos jugaban a las bolas, lo mismo que 
nosotros, y las ninas griegas tenían munecas con 
pelo de verdad, como las nines de ahora." (MARTÍ, 
1889, p. 44).
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elementos surgiram através dos cruzamentos de raças. E o século XIX foi

marcado pelas grandes levas de imigrantes, chineses, franceses, árabes,

judeus, japoneses, suecos etc.

Com tanta diversidade de raças, surgiu a unidade, um conceito de

nação e nacionalidade que foi se definindo com o tempo e se fundiu

definitivamente com as lutas pela liberdade da opressão colonial. Segundo

Fernando Ortiz apud HOZ, P. (1995, p. 32) "sangue mesclado e aspirações

comuns criaram um sentimento único, uma sensibilidade peculiar, enfim,

uma cultura própria", a qual ele chamou de:"(...) transculturação".

Se tivéssemos que definir a essência da cultura cubana, teríamos que

valorizar dois elementos fundamentais: "sua orientação integradora e sua

vocação universal. Não existe uma sem a outra e vice-Versa" (HOZ, 1995,

p. 32).

Da mesma forma como a cultura brasileira, fica muito complicado

analisar a origem dos jogos Tradicionais Infantis em Cuba. Da mesma forma

como no Brasil três raças básicas foram importantes no desenvolvimento da

cultura lúdica infantil: o elemento espanhol (branco), o elemento aborígene

(vermelho) e o elemento negro.

A maior influência é a do folclore espanhol na cultura cubana como

foi a portuguesa na cultura brasileira, e da mesma forma que as misturas
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culturais trazidas por cada raça e que foram adaptadas à cultura infantil

cubana. Os jogos , as brincadeiras e os brinquedos tradicionais cubanos têm

suas características próprias e suas características universais, tanto em seu

desenvolvimento como em seu significado.

No livro o Folklore del Nino Cubano, escrito por Teresa Alzola, ela

define o fenômeno folclórico com relação aos jogos populares e tradicionais

com algumas características importantes:

Essas observações feitas por ALZOLA (1962) são de fundamental

importância para se analisar os jogos tradicionais em qualquer cultura. Só

assim, partindo destas características básicas, é que podemos em um

contexto mais amplo analisar os jogos tradicionais de forma mais universal

e única, respeitando a individualidade de cada cultura ou país.

Da mesma forma como no Brasil, a influência e as contribuições dos

diversos grupos étnicos no jogo tradicional cubano, dificultam identificar com

precisão este legado deixado por cada cultura naquele país, além de ter

outros fatores que dificultam a informação, preservação e manutenção desta

cultura lúdica universal.

"(...) sus cristalizaciones o maneras de jugar y 
fórmulas empleadas en el momento del juego, 
cantadas o dichas, genéricamente los juegos, y su 
conservación e trasmisión de una generación a la 
siguiente, por tradición, con carácter espontâneo." 
(ALZOLA, 1962, p. 14 )
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CAPÍTULO III

BRINQUEDOTECA: UNI ESPAÇO PARA O BRINCAR

A rua era o principal lugar de vida, de contato dfe toda a população

adulta e infantil. Nela, segundo os pesquisadores, “a criança pobre ou rica

tinha seu universo e o utilizava à vontade” (CAIUBY,1989).

Reforçando esta afirmação, CORDEIRO (1996, p.79) em sua

pesquisa relata um depoimento sobre as brincadeiras das crianças no início

do século XX, em Fortaleza.

“Brincadeira de crianças era nas calçadas. Era 
ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar, depois a 
meia volta, volta, volta vamos dar. A gente vivia na 
calçada: os vizinhos se reuniam, uma família só, e as 
crianças - meninos e meninas - ficavam brincando 
sob a fiscalização dos pais (...) a principal brincadeira 
das crianças eram as rodinhas de calçada (Sr. 
Mainha).

“Quando nós éramos pequenos, nossas brincadeiras 
desde muito cedo eram brincadeiras de rua, 
brincadeiras de moleque ...então a gente era mais 
livre dentro daquele espaço que a sociedade tinha 
estabelecido que era o espaço da criança. Ela não 
podia sair daquilo, mas dentro daquilo, dentro 
daquele espaço, ela era mais livre do que hoje em 
dia, com um espaço maior (Dona Edith)" (SILVA, M., 
1989).
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Com o mesmo pensamento ALMEIDA, M. (1997, p. 133) analisa o

espaço da rua como um local especial para as vivências lúdicas.

Sabe-se que é de grande importância ter um espaço que possibilite o

resgate da cultura lúdica em grandes cidades (metrópoles ou megalópoles)

na atualidade. As grandes transformações das cidades latino-americanas

ocorreram em consequência do desenvolvimento industrial, da urbanização

e dos meios de comunicação. Estas transformações foram marcos

importantes para a diminuição da transmissão da cultura lúdica entre

crianças e crianças, crianças e adolescentes, crianças e adultos.

Na nova organização atual da sociedade, tanto as crianças como as

famílias não têm possibilidades diretas de criação de espaços para o brincar.

Com o crescimento das cidades, a cada dia, os espaços de brincar ficam

mais reduzidos. O trabalho da mulher fora de casa, com o fim de contribuir

no aumento da renda familiar, faz com que as crianças se envolvam cada

vez mais com um determinado tipo de instituição.

“Era portanto na rua que as crianças brincavam, 
corriam, brigavam, jogavam, rolavam e aprendiam. É 
importante colocar que a realidade das cidades 
passadas não era perfeita, nem para os adultos, 
quanto mais para as crianças. Sabemos que neste 
passado existiram opressões, violência e exploração 
de todas as formas, às quais as pessoas ficavam 
sujeitas. As oportunidades eram maiores para as 
crianças e adultos no que diz respeito ao espaço 
físico e ao tempo (...), Nesta época não havia lugar 
para a figura do estranho, do forasteiro. Todas as 
pessoas se conheciam. Aos poucos ruas e praças 
deixaram de ser um lugar de encontro e de 
aprendizado coletivo para se tomarem simples 
passagens, ocupadas por desconhecidos, de cujo 
perigo era preciso afastar as crianças (...)”.
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Além dos aspectos já comentados, hoje o jogo tradicional perde

gradativamente seu espaço na cultura lúdica infantil para os jogos e

brinquedos industrializados. Com o avanço da indústria de brinquedos e o

mercado cada vez mais competitivo, colocando materiais lúdicos (jogos e

brinquedos) cada vez mais coloridos, atraentes, sofisticados, estes objetos

passam a ter um papel importante nas interações sociais atuais. E para

completar, a influência da mídia (propaganda) como aliado potencial para

estimular o consumo dos brinquedos industrializados.

Por isso é necessário a criação de espaços para brincar, com

diversos materiais lúdicos (tradicionais e industrializados), com animadores

lúdicos etc., visando desta maneira cumprir um dos princípios básicos da

educação humana, que é o desenvolvimento integral da criança e a

integração criança, família e sociedade.

Um espaço estruturado para o brincar pode ser um ambiente rico

aprendizagem e para o desenvolvimento, ao mesmo tempo quepara

favorece a socialização das pessoas.

psicólogosOs modernos destacam evolução doque a

desenvolvimento infantil varia na dependência direta dos contatos das

crianças com seus parceiros, e que muitas das regras básicas da conduta

social são adquiridas pelas crianças pequenas em contato com outros da

sua idade, portanto é necessário o estímulo de materiais e atividades lúdicas
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para garantir o desenvolvimento normal na infância.

A criança hoje está frente a uma sociedade multicultural geradora de

contradições e conflitos, frente a uma sociedade industrial informatizada e

eletrónica, onde o mundo do brinquedo se torna cada vez mais sofisticado e

sociedade individualista, emergencial e materialista,

orientada pela competência.

Para BOMTEMPO (1990:b, pp. 69-70) a idéia da brinquedoteca “é

recuperar para o brinquedo o seu aspecto principal que é o de divertimento,

desvinculando-o do aspecto de posse e consumo”. Além disso,

brinquedoteca desperta na criança o sentido de responsabilidade e o

respeito à propriedade coletiva”.

Criar novos espaços lúdicos para que a criança brinque, em uma

época em que a urbanização crescente coloca o ser humano em um

universo espacial pequeno e restrito. Esta problemática torna-se mais grave

para as crianças, jovens e adultos que têm dificuldade de encontrar espaços,

meios, profissionais, companheiros com iguais interesses para cumprir seus

objetivos lúdicos. Como resposta a esta realidade vem se desenvolvendo

em distintos países do mundo uma modalidade de enriquecimento educativo

e de lazer: a brinquedoteca.

A implantação de brinquedotecas e de novos espaços de jogos como

“a

caro, enfim uma
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um campo de aventura, resgata o valor do tempo para brincar no processo

ontogênico do ser humano, e confirma os princípios da moderna orientação

pedagógica, que se deve especificar e desenvolver.

No princípio, a brinquedoteca foi uma maneira de adaptar as crianças

aos espaços reduzidos que as cidades, em urbanização acelerada,

delimitaram. Existe uma antinomia entre a concepção das brinquedotecas

como organização dos espaços interiores e as brinquedotecas como lugar

lúdica, no qual a criança é convidadade expressão a mover-se

alegremente (em vez de ficar pautada somente na manipulação dos

ultrapassar criativamente esta antinomia, igualmente com as construções

num parque de aventuras para múltiplos jogos.

Esta concepção, que convida as crianças a ocupar um espaço de

brincadeira mais do que resumir-se à administração dos brinquedos como

crescendo e mais criativa também para aqueles adultos que se engajam na

animação das brinquedotecas.

A atmosfera criada pelo respeito ao lúdico e pela liberação da

criatividade gera um clima de afetividade extremamente salutar, em que

adultos e crianças conseguem uma interação mais espontânea. Os pais são

levados a respeitar as necessidades lúdicas e afetivas de seus filhos e,

objetivo, parece muito mais construtiva com relação à criança que está

brinquedos, objetos). A conduta lúdica (ação lúdica) é um desafio para
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quando a criança leva para casa um jogo que sabe manipular está na

realidade levando um objeto que facilitará e enriquecerá o relacionamento

inter-familiar.

Para reforçar esta afirmação do estreitamento e da riqueza da

interação familiar a pesquisadora BOMTEMPO (1990:b, p. 69) fala que “a

finalidade é colocar o

brinquedo ao alcance do maior número de crianças a fim de estimular suas

atividades lúdicas individuais e coletivas, principalmente no ambiente

familiar, pois brincando com seus filhos os pais estarão mais próximos do

seu mundo e poderão compreendê-los melhor”.

A brinquedoteca é um espaço habilitado e atendido por profissionais

especializados para por ao alcance das crianças a ativida"de lúdica. O brincar

é a razão de ser da brinquedoteca, ela é a própria promotora do direito ao

brincar.

anteriormente sobre a importância do brincar. Na brinquedoteca, como na

sociedade, o espaço para o lúdico deve ser um espaço idóneo.

Na brinquedoteca, pode haver vários tipos de jogos, brinquedos,

materiais lúdicos e espaços (fechados, abertos ou mistos); pode atender às

diversas classes sociais e diversas idades; e ainda, pode realizar atividades

relacionadas com o brincar entre outras iniciativas.

brinquedoteca é, assim, uma instituição cuja

É na brinquedoteca que se desenvolve todo o exposto
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A brinquedoteca pode prestar vários serviços à comunidade conforme

resumido em três categorias básicas apresentadas no Quadro 10:

Existem brinquedotecas de vários tipos que surgiram em nosso país e

em outros locais do mundo e os exemplos mais conhecidos são: a escolar, a

circulante ou itinerante, a terapêutica, a hospitalar, em prisão, em barco, em

piscina, em universidade, para teste de brinquedos (laboratórios), em

clinicas psicológicas, odontológicas etc., em centros culturais, temporárias

(shopping, praças públicas etc.), em acantonamento recreativo, junto a

bibliotecas, de comunidades ou bairros etc.

A missão da brinquedoteca para NEGRINE (1994:b, p. 49) “É ter

disponíveis muitos brinquedos e ensinar a utilização do jogo e do brinquedo,

ou explicar as regras se for necessário, mas a criança deve freqúentá-la por

vontade própria e pelo prazer de jogar, ou de encontrar amigos e jogar”.

CUNHA (1997) acrescenta que a missão da brinquedoteca além de

ser um espaço para brincar, livre de cobranças e de resultados (produtos), é

TIPOS DE SERVIÇOS DA BRINQUEDOTECA

Quadro 10
Tipos de Serviços de uma Brinquedoteca

1. Brinquedoteca simplesmente para brincar ou vivenciar;
2. Brinquedoteca de empréstimo de brinquedos e materiais 

lúdicos ou;
3. Brinquedoteca mista.
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transformadores, é um solo fértil e apropriado para o nascimento de um novo

homem, um homem melhor capaz de construir um novo mundo. Um mundo

onde a afetividade é acolhida, a sensibilidade é cultivada, a criatividade

estimulada, a solidariedade é praticada, onde a humildade é uma virtude e

os direitos da criança respeitados. São elementos indispensáveis na

formação humana.

Mas por que estão surgindo as brinquedotecas? Segundo CUNHA

(1994) a brinquedoteca foi criada para defender um direito básico de toda

criança que é o direito de brincar.

De acordo com diversos autores a brinquedoteca tem vários objetivos;

para Maria Borja Solé apud NEGRINE(1994:b, p. 46) os objetivos são:

> Ser um centro de recursos que empresta brinquedos, material didático

e de primeira infância, com a finalidade de atender o momento

evolutivo da criança com necessidades especiais;

> Oferecer conselho profissional, informalmente, para orientar os pais

na eleição de jogos e brinquedos pedagógicos, segundo a idade e

etapa do desenvolvimento;

> Servir de local para reunião de pais, facilitando o intercâmbio de

um espaço que é pleno e cheio de momentos especiais, ricos e
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informações e experiências sobre a importância do brincar;

> Oferecer espaço físico onde as crianças e adolescentes possam

brincar;

> Oferecer à sociedade mais uma opção de lazer;

> Ser um espaço de interação e troca de experiências lúdicas.

Já para CUNHA (1996, p. 41) ela afirma que os objetivos são:

> Valorizar os brinquedos e as atividades lúdicas e criativas;

> Possibilitar o acesso a uma maior variedade de brinquedos;

> Emprestar brinquedos;

> Dar orientação sobre adequação e utilização de brinquedos;

> Estimular o desenvolvimento global das crianças;

> Enriquecer as relações familiares;

> Desenvolver hábitos de responsabilidade e trabalho;
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Dar condições para que as crianças brinquem espontaneamente;>

Despertar o interesse por uma nova forma de animação cultural que>

pode diminuir a distância entre as gerações;

Criar um espaço de convivência que propicie interações espontâneas>

desprovidas de preconceitos;

Provocar um tipo de relacionamento que respeite as preferências das>

crianças e assegure seus direitos;

Oferecer às crianças a oportunidade de experimentar os jogos antes>

de comprá-los;

Favorecer o encontro daqueles que apreciam as trocas afetivas, as>

brincadeiras e a convivência alegre e descontraída;

Desvincular o valor lúdico do brinquedo do seu valor monetário ou>

afetivo, possibilitando à criança a aprendizagem de que não precisa

possuir com exclusividade, podendo usufruir partilhando com outros;

Dar oportunidade às crianças de se relacionarem com adultos de>

forma agradável e prazerosa, livre do formalismo decorrente das

situações estruturadas em escolas ou outro tipo de instituições.
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As funções da brinquedoteca apresentam-se segundo Maria Borja

Solé apud NEGRINE (1994:b) em duas perspectivas: a da criança e dos

pais.

Perspectiva com relação às crianças>

A função pedagógica: através da utilização, exploração e vivência

com

favorecendo o desenvolvimento em todos os aspectos;

A função social: possibilita que as crianças procedentes de famílias

pobres possam ter acesso aos jogos e brinquedos aos quais, por seu

elevado preço, não têm acesso em suas casas;

A função comunitária: através dos jogos, brinquedos e brincadeiras

as crianças aprendem a brincar em grupo, respeitando o coletivo, sendo

solidários, aceitando regras, cooperando e respeitando a individualidade

dos demais;

A função de comunicação familiar: a utilização do brincar como

elemento de interação do núcleo familiar;

A função de animador de bairro: onde a brinquedoteca pode

transformar-se em um centro de referência do bairro, onde as gerações

criança desenvolve suas potencialidadesmateriais lúdicos a
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aproveitem para se encontrar, permitindo às crianças desenvolver novas

amizades, favorecendo o relacionamento entre os pais, educadores e

profissionais em um ambiente alegre, bonito e harmonioso.

> Perspectiva com relação aos pais

A função formadora-, oferecendo aos pais a possibilidade de se

organização, planejamento e manutenção;

A função social: a brinquedoteca oferece aos pais a alternativa de

empréstimo de brinquedos que eles não podem comprar;

A função orientadora: orientar aos pais qual o Urinquedo adequado

para o seu filho na hora da compra, evitando que eles comprem materiais

lúdicos com informações distorcidas através de propagandas enganosas e

falsas, evitando assim frustrações ao constatar a realidade de determinados

brinquedos, tanto em relação às suas possibilidades de uso quanto à

qualidade do produto.

Portanto, com a brinquedoteca, seria possível levantar subsídios para

entender melhor as diversas teorias que relacionam o jogo com o

desenvolvimento e a educação da criança. Esse projeto abriria uma nova

perspectiva para observação de um espaço estruturado para o brincar, para

envolver com a brinquedoteca, participando e colaborando em sua
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o suporte pedagógico, para o suporte terapêutico, para o suporte recreativo,

social e de lazer. Pode vir a ser também um espaço criador de momentos

de interação lúdica entre as diversas faixas etárias e as diferentes áreas do

conhecimento humano.

Além disso, a brinquedoteca permitiria aos pesquisadores analisar o

jogo como um dos elementos importantes na formação e manutenção da

cultura de um povo, e principalmente, ofereceria à sociedade latino-

americana um espaço propício para o resgate (reencontro) dos jogos

tradicionais que é o nosso objeto de estudo. Atualmente os estudos sobre

esse tema em questão são pouco desenvolvidos nos países latinos,

inexistindo também uma consciência da real dimensão do importante papel

dos jogos, brincadeiras e brinquedos no desenvolvimento infantil.

Se este quadro não mudar, tudo leva a crer que os administradores

públicos, os políticos, os professores e os próprios pais não lutem pelo

desenvolvimento de propostas consistentes para implantação e estruturação

de brinquedotecas e áreas de lazer que permitam, nos grandes e pequenos

centros urbanos e rurais um espaço de convivência lúdica entre as pessoas

de todas as gerações e classes sociais.

inserção do brinquedo e da brincadeira como parte do projeto educativo das

escolas brasileiras é de responsabilidade do Estado independente do

Além disso, para KISHIMOTO (1995, p. 14) “é preciso insistir que a
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movimento de brinquedotecas.

Existem em outros países dados positivos e estudos avançados sobre

as brinquedotecas; NEGRINE (1994:b, p. 45) reforça esta colocação dizendo

que “as brinquedotecas se multiplicam ano após ano no continente europeu,

e os resultados sociais que elas desencadeiam acabam motivando os

poderes públicos a continuarem investindo nesse tipo de instituição”.

Muitas brinquedotecas estão sendo criadas, porém logo em seguida

são fechadas por falta de apoio. Em todos os países em desenvolvimento

com uma realidade social, cultural e económica debilitada, a brinquedoteca

seria uma proposta viável, necessária e importante, por permitir que todas as

crianças e principalmente as menos favorecidas tivessem acesso ao

brinquedo e aos espaços de lazer. Além disso exercitariam o direito de

de vivenciar a democracia e o respeito aos diferentes valoresbrincar,

sociais (individuais e coletivos).

Os grandes centros de pesquisa sobre brinquedoteca encontram-se

nos U.S.A, Canadá, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Japão, países

Escandinavos (Suécia, Dinamarca etc.) e outros. Hoje, alguns países da

América Latina e algumas instituições começam a perceber a importância da

implantação de uma proposta consistente de brinquedoteca para permitir a

todas as pessoas, e principalmente às crianças latino-americanas, o “Direito

de Brincar" de forma plena e livre. O surgimento e a evolução da
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brinquedoteca no mundo, na América Latina e em especial no Brasil e em

Cuba é o próximo assunto.

1. SURGIMENTO DAS BRINQUEDOTECAS NO MUNDO

Será apresentado neste tópico breve evolução do aparecimento das

brinquedotecas no mundo.

Segundo alguns historiadores, na década de 30 teriam surgido as

ludotecas, com um trabalho voltado inicialmente para crianças deficientes.

Em 1934 surgiu nos Estados Unidos da América a Toy Loan, na

cidade de Los Angeles. Estendeu-se a idéia para a Europa e em 1963 em

Estocolmo (Suécia) surge a chamada Lekotek.

No final da década de 60 e princípios da década de 70 iniciou-se na

França (Dijon

brinquedoteca de Monique Algarra, autora do livro “Jogos, brinquedos e

jogadores” (1979).

Em 1967, na Inglaterra surge a primeira Toy Library que significa

biblioteca de brinquedos.

1962) um grande movimento, sendo pioneira a
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Em 1973 em Lyon foi criada uma brinquedoteca que tinha como

característica básica a pré-testagem de brinquedos e materiais lúdicos, a

qual envolvia 30 fabricantes de brinquedos.

Em outros países industrializados da Europa foram surgindo

brinquedotecas, como na Alemanha (1979), na Bélgica, na Suíça (1974) e

na Holanda (1976). Em 1985 já existiam 400 brinquedotecas francesas em

pleno funcionamento. Desse ano até os nossos dias, algumas foram

fechadas existindocriadas, atualmente de 850outrase cerca

brinquedotecas na França.

Durante o V Congresso Internacional de Brinquedotecas em 1990 na

Itália, em Turin, foi lançado um livro importante sobre as brinquedotecas

tendo como título original Toy Libraríes in an internationãl perspective. Este

livro contou com a colaboração de diversos estudiosos que relataram

experiências com brinquedotecas em 37 países.

Paralelamente à criação das brinquedotecas no mundo, foram

surgindo museus16, exposições, associações e eventos internacionais, cuja

temática central refere-se ao brinquedo e ao jogo.

16 Como o Museu Alemão de Munique, o Museu de Brinquedos de Moscou e a sessão de 
brinquedos do Musée des Arts Décoratifs de Paris.
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2. BRINQUEDOTECAS NA AMÉRICA LATINA

As brinquedotecas surgem na América Latina a partir da década de

70 e 80 com projetos desenvolvidos no Brasil, Uruguai, Peru, Argentina,

Cuba e Costa Rica. Logo depois, surgiram em outros países latino-

americanos como Colômbia, Equador, Paraguai, Bolívia, México, Panamá,

Venezuela e Honduras.

O maior número de brinquedotecas da América Latina está

concentrado no Brasil que conta com mais de 50017 brinquedotecas, muitas

registradas e supervisionadas pela Associação Brasileira de Brinquedoteca -

ABB e outras entidades. Surgiram também diversas organizações tanto

nacionais quanto internacionais que vêm incentivando a criação de

brinquedotecas como: FLALU, ABRINQ, AGAB, SESC; IPA, FUNDAÇÃO

SAMUEL, FCC, PASTORAL DA CRIANÇA, OBRAS DAS FILHAS DO

AMOR DE JESUS CRISTO, CENTRO DE HABILITAÇÃO PROMOVE, ITLA,

LBV, UNICEF, UNESCO, OMEP etc.

Elena Bautista Cely, na época supervisora do Projeto Brinquedoteca

da Legião da Boa Vontade - LBV em uma entrevista colocou que,

“brinquedotecas devem existir para todos, onde 
crianças, pais, avós, educadores, artistas, 
governantes tenham a possibilidade de resgatar as 
tradições (através dos jogos, das brincadeiras e dos 
brinquedos) locais, regionais e da nação. Servem

17 Dados fornecidos pela Profa. Nylse Helena Silva Cunha em seu arquivo pessoal.
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É importante que no século XXI, os países que compõem a América

Latina, analisem algumas tendências da nova ordem mundial, e não deixem

de lado as questões relacionadas com:

O direito ao tempo livre (tempo de lazer);>

O direito aos espaços para o brincar;>

O direito à melhoria da qualidade de vida;>

O direito ao resgate dos valores humanos e sociais;>

O direito à criatividade e ao brincar;>

O direito à preservação da cultura popular através dos jogos, das>

brincadeiras e dos brinquedos tradicionais;

O direito às diversas possibilidades de utilização dos jogos no>

desenvolvimento e educação infantil.

também para orientar e auxiliar na preservação da 
natureza, do património, da identidade cultural, da 
cultura lúdica buscando assim uma melhora na 
qualidade de vida e de educação, principal mente para 
as crianças latinas.”
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Portanto os países latinos americanos não podem perder de vista o

desenvolvimento como um todo, mas também não podem esquecer os

pontos citados anteriormente. Para isso, é preciso que os países da América

Latina tenham um relacionamento integrado e global, relacionamento este

que permita vivenciar e compartilhar as diversas experiências sobre o jogo

infantil, educação e lazer, além de possibilitar estudos acerca de outras

áreas do conhecimento humano dividindo de forma cooperativa os

resultados, sejam eles positivos ou negativos. É importante que essas

experiências lúdicas sejam estimuladas, desenvolvidas e divulgadas no país

e entre países para que todos possam melhor analisar e investigar a

temática.

Em um mundo globalizado é necessário que os governantes tenham

uma visão ampla das diversas questões que permeiam uma nação como a

educação, a cultura, a saúde, a economia, a urbanização, o meio ambiente,

o lazer, enfim, questões que possam promover o desenvolvimento de forma

plena. Assim apresenta-se de forma resumida algumas propostas em tomo

do projeto brinquedoteca, em alguns países da América Latina e do Caribe.

É importante colocar que algumas informações transcritas abaixo foram

relatos colhidos pela pesquisadora Elena Bautista Cely durante trabalhos

desenvolvidos para LBV em alguns países latino-americanos.

“ Para as crianças trabalhamos, porque as crianças 
são os que sabem querer, porque as crianças são a 
esperança do mundo."(Uma fajnosa frase citada pelo 
herói Nacional de Cuba José Marti)
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Segundo ela, importantes trabalhos estão sendo realizados na

Venezuela, e essas experiências desenvolvidas nas brinquedotecas daquele

país poderão ser encontradas no livro EI juego y la Ludoteca escrito pelo

professor Raul Davila. Já no México, conta-se com o Instituto para a Infância

para a divulgação do projeto brinquedoteca. Enquanto que na Costa Rica

organizadas em uma rede própria, denominada Junico (juegos, nino Costa

Ricense).

Na Colômbia encontra-se as Juegotecas, um trabalho lúdico criativo

nos parques infantis e nos Centros do Instituto Colombiano de Bienesstor

Familiar de Bucaramanga, programa que se estende a muitas outras cidades

Colombianas. A Associação de Juegotecas (as juegas) vem dando um

grande impulso às brinquedotecas naquele país e foi quêm coordenou o VIII

Encontro Latino-americano de brinquedotecas em julho de 1991. Já no

Equador este movimento de brinquedotecas vai se estendendo rapidamente

com os Centros de Educação Infantil, onde em 1993 inaugurou-se a

Guambrateca (brinquedoteca) com mais de 15 salas, oferecendo diversas

atividades lúdicas.

Na Argentina as brinquedotecas se desenvolvem com os grupos de

recreação em Tandil, e o Centro Lekotek'8 que foi inaugurado em 1990, foi a

18 Brinquedotecas na Suécia. A primeira Lekotek se encontra funcionando até hoje no 
Hospital Saint Gorans em Estocolmo. Lekotek significa biblioteca de brinquedos, surgiu na 
década de 60 por iniciativa de mães de crianças portadoras de necessidades especiais, que 
criavam e adaptavam brinquedos para seus filhos.

surgem os Centros Recreativos Arco íris, com 6 brinquedotecas,
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primeira Lekotek a surgir na América Latina, na capital Buenos Aires.

Atualmente na Argentina existem 5 Lekoteks espalhadas na capital. No

Brasil as Lekoteks surgiram em 1995 no Centro Lekotek Brasil em São Paulo

com o apoio da fundação Orsa.

No Uruguai conta-se com muitos grupos de trabalho lúdico-criativos e

de animação cultural, tanto nas escolas quanto nos centros comunitários,

bibliotecas e em especial nos parques infantis (com grupos coordenados

pela FLALU). Este país também tem sido ponto permanente de encontros,

seminários e debates sobre os jogos, as brincadeiras, os brinquedos e as

brinquedotecas para toda a América Latina. É no Uruguai que encontramos

a sede da Federação Latino Americana de Ludotecas - FLALU que tem

como presidente Prof. Dr. Raimundo Dinello.

No primeiro Congresso Ibero Americano de brinquedotecas realizado

em Santa Fé de Bogotá - Colômbia no período de 4, 5, 6 de junho de 1999

o presidente da FLALU colocou em sua exposição que é importante propor a

criação de brinquedoteca em uma sociedade em que os problemas

económicos e o barulho da crise social são alarmantes; pode parecer um

luxo supérfluo, mas é importante centrar um debate sobre a animação lúdica

sendo esta uma questão de primordial importância educativa.

“ Diante da evolução da nossa sociedade, uma nova 
função educativa se faz sentir como necessária: a 
animação lúdica. A implantação de brinquedotecas e 
de novos espaços de jogos como um campo de 
aventuras, nos referem ao valor do tempo de brincar
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Já no Paraguai existem projetos importantes que necessitam de apoio

técnico e financeiro para ter continuidade:

> As brinquedotecas de as juegas coordenadas pela FLALU

(Bucaramanga);

> As brinquedotecas coordenadas por I.C.B.F;

> Brinquedotecas Eva Balke (OMEP- Bogotá);

> Brinquedotecas em Duitama e Tunja (privadas);

> O projeto Ludoteca para ti (patrocinado pela OMEP- Quebec-Canadá)

3. BRINQUEDOTECAS NO BRASIL

A realização de eventos e encontros para discutir e refletir sobre o

brinquedo e o brincar estimulou e propiciou a criação da primeira

brinquedoteca brasileira, em São Paulo, fundada na Escola de Indianópolis

(1983). Logo em seguida, innaugura-se outra brinquedoteca na Associação

de Pais e Amigos do Excepcional - APAE (1985), ambos os projetos da

no processo ontogênico do ser humano e, na 
decorrência, a confirmação dos princípios da 
moderna orientação pedagógica, que devemos 
especificar e desenvolver”. (DINELLO, 1990, p.57)
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Prof3. Nylce Cunha. A partir daí, o entusiasmo tomou conta e começam a

surgir em diferentes lugares do Brasil outras propostas de brinquedotecas.

Na Europa o aparecimento das brinquedotecas motivava o trabalho

lúdico-criativo, tomando grande impulso graças às organizações surgidas

com o objetivo de promovê-las e das publicações específicas. Na década de

80, aqui no Brasil, se constatava o reflexo desse movimento, pela

valorização do jogo para o desenvolvimento infantil e pelas pesquisas na

área da psicologia e da pedagogia realizadas em torno do brinquedo e das

brincadeiras dentro de diversas perspectivas.

Este novo movimento despertou o interesse de profissionais de áreas

afins, de fabricantes de brinquedos, industriais, empresários e de outras

instituições, surgindo daí brinquedotecas junto a clínicas; hospitais, escolas,

empresas e favelas (brinquedoteca Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro).

Em centros comunitários, anexas a escolas, a bibliotecas - como no caso da

brinquedoteca de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

No Brasil, desde 1983, a Associação Brasileira de Brinquedotecas -

ABB congrega pessoas e instituições afins, com o objetivo de dinamizar

esforços que visam à criação, instalação e manutenção de brinquedotecas

no Brasil, voltadas ao desenvolvimento dos brinquedos e do brincar como

instrumento para Educação e Saúde Mental. Atualmente tem sede em São

Paulo e foi constituída oficialmente em 29 de abril de 1985 como Entidade
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Civil, sem fins lucrativos, como consta nos seus estatutos sociais.

Desde sua criação vem promovendo cursos, simpósios e outros

eventos com o objetivo de difundir a idéia do jogo e do brinquedo. Realiza

pesquisas voltadas à análise e classificação de brinquedos e materiais

pedagógicos. A professora Nylse Helena Silva Cunha, responsável pelo

surgimento das primeiras brinquedotecas no Brasil, participou de diversos

encontros nacionais e internacionais representando o nosso país. Através

da ABB o Brasil é um dos mais de 50 países ligados a International

Association of Toy Library - ITLA. Conta hoje em seu quadro de associados

com mais de 60 brinquedotecas afiliadas que paralelamente trabalham em

defesa do direito da criança ao brincar.

Os objetivos da ABB são:

Divulgar o conceito de brinquedoteca;>

Evidenciar a importância do brincar e das atividades lúdicas na>

infância;

Fornecer subsídios e orientação para pessoas interessadas em>

montar brinquedotecas;

> Promover cursos para conscientização do valor do brinquedo no
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desenvolvimento infantil, para organização de brinquedotecas, para

preparação de profissionais especializados e para orientação

educacional aos pais;

> Manter um banco de dados e uma biblioteca sobre brinquedos e

brinquedotecas;

> Estimular a criação de brinquedotecas e o resgate da criatividade;

> Realizar projetos que estendam a possibilidade de brincar a todas as

crianças;

> Defender o direito das crianças a uma infância saudável e digna.

O estatuto social da ABB encontra-se em anexo (Anexo A).

As principais dificuldades do controle quantitativo e qualitativo das

brinquedotecas em nosso país está em dois pontos: em primeiro lugar, é o

tamanho do Brasil e em segundo lugar, a falta de um Sistema Nacional de

(Quadro 11) que permita que cada estado do

território nacional possa ter uma associação estadual20 (ou por regiões) e

19 Este sistema esta sendo desenvolvido pelo Prof. Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, 
projeto em andamento.
20 A título de exemplo podemos citar a Associação Gaúcha de Brinquedotecas - AGAB em 
Santa Maria - RS - Brasil.

Brinquedotecas - SNB19
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associações municipais possibilitando um melhor controle, uma melhor

fiscalização, uma melhor divulgação e um Sistema de Informações Unificado

de Brinquedotecas - SIUB através de boletins, jornais, livros, internet etc.

Atualmente em nosso país existem mais de 500 brinquedotecas espalhadas

em todo o território nacional e muitas dessas brinquedotecas não estão

associadas a ABB.

Sistema Nacionaldo deorganograma

brinquedotecas em estabelecimentos oficiais: - Itanhaém, Carapicuiba,

Osasco, Jaguaré, Santa Rita do Passo Quatro, Itaberá.

Ainda em São Paulo, em 1985, surgiu uma brinquedoteca ligada à

USP - Universidade do Estado de São Paulo, na Faculdade de Educação,

Quadro 11
Exemplo esquemático do
Brinquedotecas - SNB

-ABB -
Associação Brasileira de Brinquedoteca

ASB
Associação Sobralense 

de Brinquedoteca

ACB 
Associação Cratense de 

Brinquedotecas

AMBB 
Associação do Maciço de 

Baturité de Brinquedotecas

ACB 
Associação Cearense 

de Brinquedotecas

Assim, em São Paulo no ano 1984 já se contava com várias
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fato que possibilitou a divulgação e expansão das brinquedotecas.

O Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade

de Educação da Universidade de São Paulo - LABRIMP - FEUSP é um

órgão que pertence ao Departamento de Metodologia de Ensino e Educação

Comparada, e que visa estimular a produção científica sobre o brincar e a

educação; formar professores para estabelecer um vínculo entre a teoria e a

prática pedagógica e oferecer serviços de extensão.

A inauguração oficial do LABRIMP, em abril de 1988, possibilitou seu

pleno funcionamento com a oferta da brinquedoteca, oficinas, museu do

brinquedo, acervos para consulta. Nesse sentido, o laboratório toma

possível a formação em serviço, através do atendimento a grupos de alunos

e professores dos cursos de Magistério e Pedagogia; educadores de

creches, pré-escolas, escolas especiais, e pesquisadores em geral. Propicia

a produção de investigações e pesquisas que, com o apoio de agências

financiadoras, oportuniza também, aos novos ingressantes do curso

superior, a compreensão do papel de brinquedos e brincadeiras na

educação da criança em desenvolvimento.

professores em formação, crianças e usuários, tais como: acervo sobre

brinquedos e brincadeiras tradicionais do Brasil e da América Latina,

brinquedoteca, empréstimo de brinquedos, oficina para produção de

O laboratório oferece diversos serviços aos pesquisadores e
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materiais, museu do brinquedo, cursos e congressos, intercâmbio com

outras instituições, campo de estágio e pesquisa, assessoria na organização

de espaços lúdicos e atendimento a crianças da comunidade e de escolas,

além de outros serviços como:

> Implementar projetos de pesquisa;

Promover eventos, cursos, oficinas relacionadas aos brinquedos e>

materiais pedagógicos;

Instalação de uma brinquedoteca e uma oficina para produção de>

materiais;

Criar um espaço para aperfeiçoamento teórico-prático de estagiários,>

alunos da graduação e de Pós-Graduação, professores de outras

instituições;

Abrir o espaço para visitas de alunos de escolas públicas e privadas.>

Em 2 de julho de 1985 surge a Associação Brasileira dos Fabricantes

de Brinquedos - ABRINQ, em São Paulo, e junto a ela é criada a Fundação

Pelos Direitos da Criança, como uma entidade civil sem fins lucrativos,

mantida por sócios de origens diversas como empresas, entidades e

pessoas físicas que contribuem financeiramente para sua manutenção.
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Fundada em 16 de abril de 1990, a fundação mantém diversos grupos de

trabalhos temáticos, tendo como objetivo principal trabalhar no sentido de

se ter uma sociedade onde as crianças vivam com os seus direitos básicos

de cidadania assegurados. Segundo o relatório de atividades de 1990 a

1996, na área de educação e cultura, as atividades se voltaram para:

> Desenvolvimento do projeto

redação de um manual de orientação sobre como organizar

brinquedotecas públicas no país, com assessoria e implantação;

> Promoção do seminário "A criança, o espaço e o brincar", junto com o

SESC Pompéia, para estimular a reflexão sobre as condições que a

cidade oferece à criança para que se desenvolva na sua plenitude;

> Implantação de uma brinquedoteca-modelo na Associação Santa

Terezinha;

> Além do Banco de dados, livros, textos, folhetos, cadastro das

brinquedotecas e dos fabricantes de brinquedos, a ABRINQ lançou

em dezembro de 1992 o livro "O Direito de Brincar- A Brinquedoteca",

que certamente tem sido um grande suporte nesta pesquisa já que

são tão poucas as publicações sobre Brinquedotecas no Brasil, e um

outro aspecto importante é encontrar em um mesmo livro grandes

pesquisadores sobre o assunto, estando atualmente em sua terceira

"Brinquedoteca", que consiste na



150

edição (1996);

> A participação de diversas campanhas com parceiros importantes

como a UNICEF, Fundação Samuel etc.

Um outro centro de referência no Brasil é Núcleo de Desenvolvimento

Infantil - NDI21, unidade especial do Centro de Educação da Universidade

Federal de Santa Maria UFSM, funcionando como um espaço aberto às

causas da infância.

O objetivo principal do NDI é executar atividades de ensino, pesquisa,

extensão e capacitação de recursos humanos

funcionamento destas ações se resume em:

> Em relação ao ensino: contribuindo na formação acadêmica de

diferentes cursos, proporcionando a realização de experiências,

estudos e estágios;

> Em relação à pesquisa: oportunizando a professores e alunos a

realização de estudos na área infantil, enfocando o lúdico como

veículo de desenvolvimento da criança, bem como a divulgação de

trabalhos em forma de artigos e livros;

na área infantil. O

21 Ver http://www.reqra.com.br7educacao/brinq.htm. Pesquisa realizada em 01/02/2000.

http://www.reqra.com.br7educacao/brinq.htm
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> Em relação à extensão: prestando serviços à comunidade, orientando

as instituições infantis no desenvolvimento de cursos, palestras,

instalação de brinquedotecas e promoção de eventos de grande

porte;

> Estrutura básica: para atingir suas metas, o NDI conta com um acervo

bibliográfico e de fitas de vídeo, duas salas de atividades lúdicas para

crianças, um laboratório de informática e uma brinquedoteca.

No Brasil ainda não existe uma classificação das brinquedotecas

como existe em Cuba; na realidade, segundo alguns pesquisadores do

assunto, elas são classificadas de acordo com os tipos de serviços que

brasileiras oferecem uma multiplicidade enorme de sêrviços que vão de

escolas a supermercados de grande porte. Mas para KISHIMOTO (1996:b,

p. 55) “apesar da diversidade de brinquedotecas, há um objetivo comum que

as une e as diferenciam de outras instituições sociais: o desenvolvimento de

Tomando como base as análises da Prof3. Dra. Tizuko Morchida

Kishimoto no livro O direito de brincar: a brinquedoteca, classificando os

diversos tipos de brinquedotecas existentes em nosso país, a partir da

análise de suas características particulares e objetivos, relaciona-se a seguir

um breve resumo de cada uma delas.

atividades lúdicas e o empréstimo de brinquedos e materiais de jogo.”

oferecem a uma determinada comunidade. Hoje as brinquedotecas
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Brinquedoteca Escolar: geralmente são encontradas dentro dos

espaços das instituições infantis (creches, escola-creche, escola de

educação infantil e outras) servindo como apoio pedagógico para a

aprendizagem e para o desenvolvimento infantil,

diferencial mercadológico nos serviços oferecidos pela instituição. Mas

também encontramos brinquedotecas em escolas de ensino fundamental e

ensino médio, tendo como objetivo principal auxiliar os docentes no ensino,

utilizando-se para isso dos recursos lúdicos (brinquedos, materiais lúdicos,

jogos etc.).

Um outro aspecto importante da brinquedoteca escolar é a educação

dos pais em quatro aspectos: primeiro, como um espaço de observação do

brincar onde através das brincadeiras eles conhecem melhor os seus filhos;

em segundo lugar, oferecer subsídios para os pais na escolha adequada do

brinquedo, da brincadeira e do jogo que possa estimular e interagir de forma

positiva com os mesmos; terceiro, esclarecer sobre normas de segurança

dos brinquedos, cuidados e sugestões no uso desses materiais lúdicos e em

quarto, mostrar aos pais o valor do brincar como um dos elementos

fundamentais na aquisição de conhecimento, na aquisição da autonomia e

da capacidade crítica.

Objetivos da brinquedoteca escolar:

> Suprir as escolas de brinquedos e materiais de jogos necessários às

e ainda como um
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atividades pedagógicas;

> Colaborar com a educação dos pais, visando seu aperfeiçoamento na

escolha dos brinquedos;

> Estimular a interação entre pais e filhos, entre professores e alunos

por meios de jogos, brinquedos e brincadeiras;

> Oferecer à criança o acesso a variados brinquedos;

> Orientar a escolha de brinquedos;

> Oferecer um espaço para o desenvolvimento de brincadeiras e

utilização de brinquedos e jogos;

> Estimular na prática docente a pesquisa sobre o brincar.

Brinquedoteca Comunitária ou de Bairros: são brinquedotecas que

atendem uma determinada população ou comunidade de um ou mais bairros

e, geralmente são mantidas por prefeituras, centros sociais urbanos - CSU,

associações comunitárias, unidades de atendimento à criança e ao

adolescente, agremiações, cooperativas, entidades filantrópicas, entidades

não governamentais - ONG. A brinquedoteca comunitária pode oferecer

dois tipos de serviços: de empréstimo de brinquedos ou espaço para
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convivência lúdica, mas também pode oferecer ambos os serviços. Uma

característica importante deste tipo de brinquedoteca é a promoção da

interação entre diversas faixas etárias e diversos níveis sócio-econômicos e

étnicos. Uma outra característica é que a grande maioria das brinquedotecas

comunitárias são instaladas em bairros periféricos ou favelas, onde atendem

uma população de baixa renda e carente de infra-estrutura e serviços

públicos.

Objetivos da brinquedoteca comunitária:

Oferecer brinquedos e materiais de jogo para empréstimo às crianças,>

pais e profissionais;

Criar espaço para expressão da cultura infantil e integração social;>

> Educar as crianças para autonomia e escolha de brinquedos;

Oferecer múltiplas atividades que enriquecem a experiência lúdica>

infantil;

>

gerações;

Oferecer programas para que os pais possam ajudar suas crianças>

Propiciar o encontro de jogadores de todas as idades e todas as
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em casa;

> Treinar membros da comunidade para dar continuidade ao projeto;

à criança, dispondo de profissionais> Atender individualmente

especializados;

> Permitir à população de baixa renda o acesso aos jogos e brinquedos;

> Socializar o espaço lúdico e universalizar o uso dos brinquedos;

> Levar para a comunidade menos favorecida economicamente uma

opção de lazer;

> Ocupar de forma saudável o tempo livre da população infantil e juvenil

ainda sem assistência;

> Ser uma alternativa da camada social mais pobre de potenciar a

atividade lúdica.

Brinquedotecas Especializadas (para crianças portadoras de

deficiências físicas e mentais): são brinquedotecas que têm como público

alvo crianças ou adolescentes portadoras de deficiências diversas tipo:

crianças com deficiência visual, crianças surdas, crianças mudas, crianças
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com distúrbios mentais etc. Estas brinquedotecas têm como características

importantes as adaptações dos jogos e brinquedos a uma determinada

deficiência. Neste tipo de instituição os profissionais envolvidos (os

brinquedistas) são especialistas que orientam as crianças e os pais na

utilização adequada dos materiais lúdicos tanto dentro como fora (em casa)

brinquedoteca já faz parte do seu cotidiano: a APAE, o Centro LEKOTEK

Brasil em São Paulo, o Centro de Habilitação PROMOVE em São Paulo, a

LAMARA - Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual etc.

Objetivos da Brinquedoteca Especializada:

Permitir à criança portadora de deficiências físicas e mentais o>

desenvolvimento e a aprendizagem por meio de brinquedos simples e

complexos (computadores);

Integrar através do brincar a criança deficiente na sociedade e na>

família;

Ser um centro de referência para oferecer informações, orientação e>

empresas;

Oferecer um acervo de brinquedos (do tradicional ao virtual),>

assessoria a pais, professores, profissionais especializados e

da instituição. No Brasil temos as seguintes instituições onde a
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materiais de jogo e outros materiais lúdicos para empréstimo, tanto

para as crianças quanto para os profissionais da área.

Brinquedoteca Hospitalar: são espaços que foram criados para

fazer com que a estada da criança no hospital seja menos dolorosa ou

traumática. A criança que é hospitalizada sofre um duplo impacto: primeiro o

de estar doente e se sentir inválida, com uma auto-estima bastante baixa; e

em segundo lugar, de ser privada das coisas que ela mais gosta de fazer,

brincar, por exemplo. A idéia é fazer com que o hospital seja para criança

um ambiente agradável, colorido e alegre e, desta forma o hospital passa a

ser um espaço adequado para ela, onde vai se sentir bem. Muitas das

crianças hospitalizadas não conseguem verbalizar seus desejos ou

necessidades. Mas através dos jogos e brinquedos, a criança exprime suas

angústias e sofrimentos de forma lúdica. O brincar se torfia ao mesmo tempo

seu intérprete e defensor.

No Brasil, este tipo de brinquedoteca ainda não se converteu em uma

realidade nacional, mas várias instituições já adotaram esta idéia. A

brinquedoteca ajuda a criança a lidar melhor com os procedimentos clínicos

do hospital como aplicar uma injeção no seu boneco, como transformar

(reciclar) materiais (tubo de soro em bonecos de fantoche etc.) hospitalares

em brinquedos, usar bonecos para representar simbolicamente uma sala de

compreender, a preparar e aceitar melhor a sua situação de doença, os

cirurgia, todas essas atividades ajudam as crianças internadas a
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exames, o tratamento e própria internação. Na realidade a brinquedoteca

tenta mostrar para a criança que, mesmo ela estando doente, ela continua

sendo criança e pode brincar, portanto.

Objetivos da brinquedoteca hospitalar:

Permitir a interiorização e a expressão de vivência da criança doente>

por meio do jogo, do brinquedo e da brincadeira;

Auxiliar na recuperação da criança doente;>

Amenizar o trauma psicológico da internação por meio da atividade>

lúdica;

Oferecer às crianças, aos pais e familiares um espaço de convivência>

agradável, colorido, feliz e completamente lúdico;

Ser um espaço de encontro entre as crianças, permitindo um>

momento de reflexão e socialização, mostrando para cada uma que

não existe somente ela com problema de saúde, mas que existem

outras crianças também enfermas;

Proporcionar ajuda a todas as crianças e seus pais no hospital, e>

também a criação de melhores condições de atendimento e de
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trabalho para a equipe.

Brinquedotecas de Universidades ou de Pesquisa: o Brasil e a

África foram os pioneiros a instalar brinquedotecas dentro de universidades.

É um espaço que surgiu para observar, analisar e refletir sobre o lúdico na

vida das crianças, e também como prestação de serviços a comunidade.

Este espaço contempla os alunos de diversos cursos e profissionais de

várias especialidades como um centro de referência para pesquisas e

estudos sobre o brincar. No Brasil existe a FEUSP que foi a primeira nesta

proposta de criar uma brinquedoteca com a LABRIMP. Temos também NDI

na UFSM e outras experiências com essas estão surgindo em nosso país.

Objetivos da brinquedoteca universitária:

> Formar profissionais que valorizem brincadeiras;

> Oferecer serviços de assessoria a profissionais, instituições infantis e

empresas;

> Desenvolver pesquisas que apontem a relevância do jogo para o

desenvolvimento do ser humano;

> Oferecer informações, organizar cursos e divulgar experiências;
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Estimular ações lúdicas entre as crianças;>

Emprestar brinquedos;>

Permitir que estudantes de graduação em diversas áreas possam>

atuar na prática a partir de referenciais teóricos;

> Auxiliar nas tarefas docentes;

Ser um centro de referência para pesquisa de jogos, brinquedos e>

brincadeiras.

Brinquedotecas para Teste de Brinquedos ou Laboratórios de

Testagem de Brinquedos: são brinquedotecas especializadas em testagem

de brinquedos ou materiais lúdicos auxiliando os fabricantes de brinquedos

na verificação da relação custo-qualidade, adequação, aperfeiçoamento de

seus produtos e normas de segurança. Este tipo de espaço é frequentado

por crianças de diversas idades, classes sociais e económicas para auxiliar

especialistas no teste de protótipos de jogos e brinquedos que serão

lançados no mercado. No Brasil temos instituições como Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e o Instituto Nacional de Metrologia -

INMETRO atuando em nosso país como órgãos fiscalizadores na fabricação

de jogos, brinquedos e materiais lúdicos. Atualmente em São Paulo temos

um Instituto da Qualidade do Brinquedo - IQB na ABRINQ que além de dar
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informações sobre brinquedos existentes no mercado, coloca à disposição

Industrializados Brasileiros e Catálogos de Fabricantes.

Objetivos das brinquedotecas para teste de brinquedos:

> Realizar teste de brinquedos conforme normas de segurança vigentes

no país;

> Oferecer espaços para a ação lúdica;

> Pesquisar o mercado de consumo.

Brinquedotecas Circulantes ou Itinerantes: são espaços lúdicos

móveis que se utilizam de determinados meios de transportes como: ônibus,

caminhões, furgões ou barcos cheios de jogos, brinquedos etc. Hoje no

Brasil já existem diversos projetos sendo desenvolvidos, tendo como idéia

principal levar o brincar para localidades distantes e carentes desprovidas

de espaços como este. Este trabalho é desenvolvido em finais de semana

ou em sistema de rodízio nas comunidades. As brinquedotecas circulantes

tipos de serviços como: alimentação, educação sexual, odontológicos,

médicos etc.

além de levarem atividades lúdicas para crianças levam também outros

dos interessados, para pesquisa, a Classificação de Brinquedos
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Objetivos das brinquedotecas circulantes:

> Levar brinquedos às crianças que moram em locais distantes;

> Levar brinquedos a crianças carentes ou excluídas;

Brinquedotecas em Clínicas Psicológicas: são brinquedotecas

especializadas que usam os brinquedos e brincadeiras como um suporte

para o tratamento de crianças com distúrbios de comportamento ou

aprendizagem.

Objetivos das brinquedotecas em clínicas psicológicas:

> Colaborar no tratamento de crianças portadora^ de distúrbios de

comportamento;

> Diagnosticar determinados distúrbios através de jogos, brinquedos e

brincadeiras.

Brinquedotecas em Centros Culturais: são espaços localizados em

grandes centros urbanos dentro de centros de cultura e arte, museus,

centros de artesanato, teatros etc. A brinquedoteca cultural serve com um

local para encontro de crianças e adolescentes e de transmissão da cultura

infantil. Estas brinquedotecas além de empréstimos de jogos e brinquedos
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oferecem eventos como: gincanas, oficina de construção de brinquedos

alternativos, oficina de resgate de jogos tradicionais, oficina de arte-

educação, concursos diversos, oficina de teatro, festivais, shows etc.

Objetivos da brinquedoteca cultural:

> Estimular a transmissão da cultura infantil;

> Propiciar o empréstimo de brinquedos;

> Promover eventos diversos;

> Manter vivo o património lúdico cultural;

> Resgatar as tradições lúdicas (em especial os jogos tradicionais).

Brinquedotecas Temporárias: são brinquedotecas localizadas em

grandes lojas, grandes supermercados, shopping centers, grandes

aglomerados industriais, condomínios, hotéis etc.; este tipo de espaço tem

como características ser estruturado em regime temporário e em períodos

determinados como o dia das crianças, o natal ou durante as férias. Algumas

dessas brinquedotecas cobram uma taxa (um valor x) de permanência e

outras oferecem este serviço como um diferencial mercadológico e de

marketing.
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Brinquedotecas junto a Bibliotecas: são espaços ligados às

bibliotecas públicas ou privadas cuja característica principal é o empréstimo

de brinquedos.

Objetivos da brinquedoteca em bibliotecas:

> Emprestar brinquedos às crianças.

Brinquedoteca Particular ou Privada: são brinquedotecas que

oferecem à sociedade mais uma opção de espaço onde os pais podem

deixar suas crianças para ficar durante um determinado período de tempo.

Lá os pais podem deixar e buscar os seus filhos no momento que acharem

mais adequado. Neste tipo de brinquedoteca os pais ou responsáveis pagam

uma determinada quantia por um determinado tempo. Tem brinquedotecas

que cobram taxa de matrícula (a doação de um brinquedo) mas tem outras

que não cobram. A brinquedoteca particular é um espaço que a criança só

brinca, onde a liberdade, espontaneidade e a fantasia são regras principais

que norteiam os serviços. Hoje estas brinquedotecas estão substituindo a

figura da babá ou babysitter e às vezes a instituição creche. No Brasil já

existe brinquedotecas que oferecem serviços 24 horas sendo um tipo de

espaço que evolui quantitativamente em nosso país.

Objetivos da brinquedoteca particular:
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> Oferecer aos pais mais uma opção de espaço seguro, estimulante

e rico para deixar seus filhos, durante os seus momentos de lazer

ou trabalho.

Muitas dessas classificações de brinquedotecas citadas anteriormente

podem absorver às vezes objetivos de outras. Diversos estudos e pesquisas

em culturas diferentes mostram a importância social, cultural, educativa,

psicológica e de prevenção da brinquedoteca. O direcionamento da

importância vai variar de uma cultura para outra.

KISHIMOTO (1996:b) afirma quecerta,

independente dos serviços que elas ofereçam em uma determinada

sociedade, as brinquedotecas serão sempre um local destinado ao:

> Trabalho em grupo ou equipe;

> Encontro, reencontro e socialização;

> Meio de expressão da linguagem infantil;

> Brincar de todas as idades;

> Universo lúdico.

Mas uma coisa é
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É importante que este movimento de implantação de brinquedotecas

exista, do ponto de vista quantitativo; por um lado é ótimo, por outro,

Como as brinquedotecas estão se estruturando?>

Quais os objetivos que estão sendo propostos?>

Qual a formação dos profissionais?>

> A brinquedoteca não estará sendo vista apenas como modismo?

> Em que contextos as brincadeiras estão sendo instaladas?

>

contextos?” (SANTOS, 1997:c, p.1).

Portanto cada responsável por brinquedoteca deve sempre refletir,

discutir e principalmente se posicionar diante dessas questões levantadas.

Para a Associação Gaúcha de Brinquedotecas - AGAB “a brinquedoteca é

uma instituição que nasceu no século XX e está se configurando como a

alavanca do III Milénio, pois a ludicidade se assenta em pressupostos que

valorizam a criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade e

a nutrição da alma, aspectos que devem ser resgatados e valorizados para

“aparece logo uma preocupação e várias indagações começam a surgir:

Quais as diferenças entre as brinquedotecas nos diferentes
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serem cultivados na busca de um novo perfil de humanidade para o século

XXI” (SANTOS, 1997:c, p.1).

4. BRINQUEDOTECAS EM CUBA

A história das brinquedotecas cubanas começa com o grande herói

nacional José Marti, um dos maiores responsáveis pela valorização do

brincar, como uma necessidade básica na vida da criança. Escreveu vários

artigos para as crianças da América, e em um deles abordou o significado do

jogo no mundo infantil, Un juego nuevo y otros viejos, publicado em uma

sensacional obra dedicada às crianças que é La Edad de Oro, revista

publicada em Nova York nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de

1889. E já nesta época, o autor falava através dos'seus escritos da

importância dos jogos para os seres humanos, definindo o jogo da seguinte

forma:

A primeira brinquedoteca cubana surgiu em forma de exposição Un

juego nuevo y otros viejos, realizada em setembro e outubro do ano de

1989, na galeria Latinoamericana de la Casa de las Américas por ocasião

do centenário de publicação dos artigos La Edad de Oro. Atingindo um

"Los pueblos, lo mismo que los ninos, necesitan de 
tiempo en tiempo algo así como correr mucho, reirse 
mucho y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se 
puede hacer todo lo que se quiere, y lo que se va 
quedando sin hacer sale así de tiempo en tiempo, 
como una locura"(MARTÍ, 1889, p. 47).
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grande êxito de público de todas as idades, e tendo como grande

responsável por essas exposições Rolando Alfaro Torres. Segundo Pedro

Fulleda Bandera, atual presidente da Associação Cubana de Ludotecas -

brinquedos:

Logo depois deste evento surgiram diversas tentativas de formação

de brinquedotecas em centros especiais, que tinham grande valor histórico

para o povo cubano como a casa natal de José Marti. Outro local, o Palacio

Central de Pioneros implantou brinquedoteca, sendo que a Organización de

Pioneros José Marti - OPJM desenvolveu nacionalmente brinquedotecas em

escolas com a coordenação do Ministério de Educação Cubano.

Outras instituições como as Fuerzas Armadas Revolucionarias,

Ministério del Interior e Federación de Mujeres Cubanas - FMC implantaram

brinquedotecas em suas sedes. O Instituto Nacional de Desportes,

Educación Física y Recreación - INDER tinha a tarefa de planejar e orientar

o desenvolvimento da recreação comunitária e familiar, além disso, era seu

papel desenvolver em conjunto com outras instituições o controle e

"Esta exposición tiene un carácter activo y funciona 
como la primera ludoteca de Cuba, dejando extendida 
la sugerencia al desarrollo de estas instituciones, hoy 
imprescindibles. Es necesario senalar que ésta no es 
una muestra de juguetes, sino ciertos juegos que 
cumplen la función de ser "deportes mentales" y cuya 
práctica se inserta en la actividad lúdica como 
potenciadora de la creatividad, del pensamiento 
lógico y del sentido matemático"(BANDERA,1995, 
P-1).

ACL, Torres se expressava da seguinte forma com relação aos jogos e
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atenção, como tentativa de promover uma unidade na organização das

brinquedotecas.

Surge assim a necessidade de se concretizar uma ação comum,

coordenar os esforços entre todas as estruturas que participavam do projeto

brinquedoteca. Nasce então a Associação Cubana de Ludotecas - ACL em

1992, tendo três características básicas para seu direcionamento:

> Potencializar ao máximo a participação de todas as forças estatais e

populares do país, e a criação e funcionamento de um Sistema

Nacional de Brinquedotecas em Cuba, para que as ditas instituições

comunitárias julguem o seu importante papel educativo e social em

todas as idades, em consonância com a experiência universal.

> Prestar atenção com prioridade à seleção, capacitação e organização

dos brinquedistas/animadores, pessoas dispostas a desempenhar

essa importante função de educadores do tempo livre, como elo

essencial e primário de todo o sistema.

> Estimular o trabalho criativo em tomo da busca de soluções materiais

para as necessidades de implementos lúdicos (recursos materiais),

auxiliando como suporte do funcionamento das brinquedotecas,

sendo assim importante as propostas de criação e produção em tal

sentido.



170

Para o presidente da ACL, as brinquedotecas podem ser definidas

resumidamente da seguinte forma: "uma instituição comunitária que tem

entre seus objetivos contribuir para o desenvolvimento da criatividade, da

sociabilidade e da vontade, assim como a ocupação proveitosa do tempo

livre mediante o jogo como via não formal de educação" (BANDERA, 1995,

p. 2).

As brinquedotecas em Cuba podem ser destacadas pela sua

importância no desenvolvimento:

Do caráter comunitário, por existir principalmente em bairros base de>

uma estrutura social;

>

oposição ao avanço tecnológico-científico e nada melhor do que o

jogo para promover o desenvolvimento da inteligência infantil;

Da socialização como elemento vital da conduta de um homem no>

seu coletivo humano;

Da auto-estima como fator decisivo da personalidade que determina>

as possibilidades de êxito e de aperfeiçoamento pessoal e social do

indivíduo;

Do estímulo à criatividade usando a fantasia é a imaginação em
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> Da estimulação proveitosa do tempo livre como elemento importante

para todas as idades como uma opção recreativa e de lazer;

> Por ser uma via não formal (não oficial) de educação em oposição a

educação oficial (institucionalizada). Mas isso não significa que por

ser um espaço livre e espontâneo que o clima lúdico não tenha um

propósito educativo.

A ACL, classifica as brinquedotecas da seguinte forma:

Segundo o Nível:

> Estaduais (Provinçiales) - são as existentes nos níveis político-

administrativos,

governante, sendo um centro de referência do sistema governante

dentro de um raio determinado de ação. Tem melhores instalações e

equipamentos e um atendimento feito por especialistas. Ex: casa de

combinados desportivo-recreativos, universidades, forças armadas

(marinha, exército e aeronáutica) etc.

> Municipais (Municipales) - têm como característica importante serem

localizadas em territórios importantes do estado. Exemplo: casa de

e têm sobretudo um caráteT de metodologia

culturas, escolas, hospitais, centros de recuperação, centros

culturas, escolas, hospitais, centros de recuperação, centros
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combinados desportivo-recreativos, universidades, forças armadas

(marinha, exército e aeronáutica) etc.

> Comunitárias (Comunitárias) - são as existentes nos níveis mais

comuns, consideradas as mais importantes pela ACL por situar-se

justamente em um local onde existe a carência deste trabalho. As

os

profissionais que atuam dentro deste espaço são os ativistas22. Quem

decide sua localização são os conselhos populares (organizações de

massas) sendo a escola o espaço escolhido mais comum, assim

também os espaços sociais de lazer etc. As vezes são instaladas em

vias públicas, transformando a rua em um verdadeiro espaço para

jogos durante os finais de semana. Ex: bairros, distritos, conselhos

populares etc.

Segundo seu universo:

> Educacional - são as que têm o universo de atenção voltado às

crianças de 5 a 15 anos, e funcionam em instituições de ensino nas

instituições pioneriles.

22 Militantes Políticos
73 Corresponde ao ensino fundamental no Brasil.
24 Corresponde ao ensino médio no Brasil.

e secundárias24escolas primárias23

instalações e os equipamento são simples e variados e

básicas. Assim como em
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> Popular - são as que têm como universo de atenção toda a população

em geral (crianças, adolescentes, adultos e idosos) Exemplo: centro

de lazer combinados desportivo-recreativos, museus etc.

> Especiais - são as que têm o universo de atenção aos grupos

investigações de estudos superiores, unidades militares (marinha,

exército e aeronáutica), crianças especiais, hospitais, centros de

reabilitações etc.

brinquedoteca sem que ela atenda às seguintes condições:

> Espaço Apropriado: não importam as dimensõeá ou estrutura, se foi

construído especialmente para a função, mas éadaptado ou

fundamental que permita a liberdade característica do jogo.

> Meios Lúdicos: jogos industriais ou artesanais, podem ser uma

simples caixa de areia ou determinados materiais, que sirvam de

suporte à atividade criativa mediante o jogo.

> Programa de Ação: sem planejamento, nem esquemas, o importante

são os objetivos a alcançar através do jogo que é desenvolvido de

forma espontânea.

sociais vinculados à sua especialização. Exemplo: centro de

Segundo a ACL não se pode falar da existência de uma
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> Brinquedistas: a função principal deste especialista, educador do

tempo livre, dependerá da existência e uso adequado dos aspectos

Além disso,

capacitado, não importando se sua participação nesta tarefa é

profissional ou não.

Naturalmente, cada uma destas condições acontecerá em maior ou

menor medida e possibilidade, de acordo com o tipo de brinquedoteca (por

nível e por universo a que se destina).

O espaço apropriado para brinquedoteca é um ponto no qual ACL

procura estabelecer alguns parâmetros para aferir se o espaço está ou não

adequado para instalação da brinquedoteca.

Obviamente, as brinquedotecas se consideram como instalações em

espaços fechados, diferentes de outros espaços recreativos abertos

destinados ao jogo infantil, como parque de diversões, áreas esportivas etc.

Na realidade, um espaço apropriado é aquele que permite maior

diversidade de ações lúdicas, e para isso dispõe tanto de espaços abertos

como fechados, ainda que para o conceito de brinquedoteca, estas últimas

sejam as de maior aplicação e viabilidade, pois se pode dispor delas em um

grande número de instalações comunitárias (escolas, locais sociais, casas

de cultura etc.) e permitem uma organização e funcionamento mais estável.

relacionados acima. deverá estar devidamente
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Paralelamente, uma parte da rua devidamente adaptada, um parque,

uma pista esportiva, um pátio de escola podem propiciar os espaços abertos

com o

inconveniente de que seu uso deve subordinar-se a outras funções que

cumpre, o que pode afetar a estabilidade no funcionamento da instalação.

Em Cuba, as soluções devem buscar-se no meio da comunidade,

muito

particularmente, com a decisiva participação das instâncias do governo,

municipais e provinciais, conscientes todos da importância social e educativa

deste trabalho.

Cuba tem consciência de que em sua realidadé atual sendo muito

pouco provável a construção ou reforma de locais especificamente para

brinquedotecas, o mais comum é a adaptação da instituição a certos

espaços dados. Por isso, existem algumas normas estruturais padrões

desenvolvidas pela ACL criando um modelo a ser seguido, contribuindo

possibilidades estabelecidos em correspondência com o tipo (nível e

universo) da brinquedoteca. A ACL estabelece uma classificação básica, no

que diz respeito ao espaço e à estrutura com as seguintes categorias:

assim, para melhor utilização dos mesmos, a partir dos objetivos e

desde os delegados de territórios e conselhos populares, até os órgãos

sociais e,com assistência das organizações de massa e

que complementam o estabelecimento da brinquedoteca,
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A brinquedoteca Classe A conta com:

Espaço aberto próprio, onde situa meios e equipamentos para jogos>

dinâmicos ou motores de propósitos pré-esportivos (correr, saltar,

lançar, trepar, ginástica), para atividades de modelismo (depósitos

com água para modelos navais e áreas de vôo para aeromodelos

pequenos), patinagem etc;

> Espaço fechado onde colocar os meios e equipamentos para jogos de

fantasia (casas de boneca, enfermaria, armazém), de rondas (cenário,

teatro de fantoches) e estáticos ou de mesa (tabuleiro, de construção,

quebra-cabeça) caixa de areia, jogos de arrastar etc;

Oficina para a construção e reparação de jogos (jo^os de tabuleiro, de>

armar, de modelismo etc.);

>

brinquedistas e o controle da documentação etc.) próprios ou não.

A brinquedoteca classe B conta com:

> Espaço fechado semelhante ao descrito em A;

> Disponibilidade de espaço aberto não próprio e em consequência

Áreas de serviços gerais (banhos, armazéns, sala para os
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com pouco ou nenhum equipamento, mas onde se pode realizar

atividades lúdicas com sistematicidade e variedade;

> Oficina para a construção e reparação de jogos, independente ou

integrado ao espaço fechado disponível;

> Áreas de serviços gerais imprescindíveis (banho, armazém), próprias

ou não.

A brinquedoteca classe C conta com:

> Espaço cerrado onde possa proporcionar e desenvolver várias áreas

de jogos (de fantasias, de rondas, de mesa, etc) ao mesmo tempo;

> Possibilidade esporádica ou não de dispor de um espaço aberto não

próprio, para realizar atividades lúdicas não sistemáticas;

> Oficina para a construção e reparação de jogos independentes ou

integrados ao espaço fechado disponível;

> Disponibilidade

(banheiros, armazém), próprias ou não.

Para BANDERA (1995), tais normas não devem ser assumidas de

modo rígido enquanto estruturas e conteúdos dos espaços disponíveis, os

de áreas de serviços gerais imprescindíveis
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quais têm muito a ver com o universo de idades a que se destina a

instalação (crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade). É

necessário insistir que não será possível falar de uma brinquedoteca se não

existem as condições mínimas estabelecidas para a classe C.

O espaço apropriado deverá, além disso, possuir condições de

iluminação e ventilação convenientes, assim como estar equipado com um

mobiliário indispensável (mesas, cadeiras, prateleiras ou estantes, arquivos

etc). A oficina de construção e reforma de brinquedos, deve dispor de meios

ferramentas para trabalho com madeira.

Ao organizar as diferentes áreas no espaço fechado de uma

brinquedoteca de qualquer classe é importante delimitar as mesmas,

mas sem divisões fixas ou permanentes (empregando, por exemplo,

prateleiras ou painéis móveis), a fim de poder variar segundo as atividades a

realizar. Também se nota desse modo a integridade do conjunto, facilitando-

se o trânsito dos usuários e profissionais de uma área a outra.

Por último é preciso cuidar da ambientação geral do espaço,

procurando a criação de um clima agradável e em correspondência com o

principal universo de idades para o qual se orienta a instalação. Pinturas ou

gravuras, murais, músicas de fundo, e sobretudo ordem e limpeza são

componentes essenciais para lograr o espaço adequado de nossas

mínimos, como réguas, esquadro, tesouras, entre outros, além de
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brinquedotecas.

Para a ACL o jogo é mais importante que o brinquedo. E por

conseguinte, é possível o desenvolvimento de interessantes e atrativas

ações lúdicas sem empregar material algum, especialmente no caso dos

implemento é o próprio corpo. Porém, o brinquedo é sempre suporte do jogo,

o motiva e estimula, pelo qual se deve procurar sua presença em uma ou

outra medida.

brinquedotecas é possibilitar o uso social dos recursos lúdicos disponíveis, e

criar em consequência hábitos de coletivismo e responsabilidade no cuidado

e conservação da propriedade comum, espera-se que toda brinquedoteca

deva estar dotada de um determinado acervo de materiais lúdicos.

Segundo BANDERA (1995), esta é justamente uma das principais

dificuldades com que se deparam os interessados em promover a criação de

brinquedoteca em qualquer parte do mundo, e sobretudo em condições

como a de Cuba, de grandes limitações de ordem material. Para BANDERA

(1995, p. 7), a única saída para esses entusiasmados educadores do tempo

Mãos a obra! A criatividade, a participação

coletiva e o entusiasmo podem suprir, sem dúvidas, toda carência e

contribuir com soluções básicas”.

chamados jogos primários (correr, saltar, arrastar-se etc), onde o

Por outro lado, considerando-se que uma das funções das

livre a resposta é só uma: “
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A ACL ao expor recomendações (anexo D) sobre materiais lúdicos o

faz considerando dois aspectos do mesmo: o tipo de brinquedo, e sua

procedência.

Em primeiro lugar que tipos de brinquedos são mais adequados para

as brinquedotecas cubanas? A resposta pode ser resumida da seguinte

forma:

> Brinquedos inquestionavelmente didáticos, considerando como

tais não somente aqueles com certa aplicação a tarefas docentes, o

qual é em verdade uma interpretação estreita do conceito, senão

todos que, de uma forma ou outra, conduzem ao ensino, à

aprendizagem de algo novo ou à reafirmação.

> Brinquedos absolutamente recreativos, propiciamque

entretenimento, diversão e lazer, capazes de atrair por sua presença

formal e seu desenvolvimento acessível e interessante, o qual será,

sem dúvidas, sua primeira carta de apresentação e de êxito, pois um

brinquedo extraordinário somente resultará efetivamente valioso se se

chegar

pressuposto, trazer entretenimento.

> Brinquedos sumamente ativos, que estimulam a participação

competitiva entre quem o emprega, ativando o mecanismo da vontade

a jogar com ele, deverá ter como requisito, em seu
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e do auto-aperfeiçonamento do indivíduo para obter os melhores

resultados ou atingir suas metas, eliminando a passividade que

representa o jogar sem a busca de um objetivo final.

> Brinquedos profundamente criativos, permitemque aos

participantes o desenvolvimento e a aplicação de suas capacidades

cognitivas (intelectuais) mediante a busca de formas novas e variadas

de realização, obtenção de conclusões aplicadasa ao

aperfeiçoamento da atividade, a utilização da imaginação e da

fantasia etc.

As qualidades dos jogos nas brinquedotecas de serem Didático,

Recreativo, Ativo e Criativo, combinadas em maior ou menor medida em

cada jogo específico, definem uma fórmula que a ACL ahuncia como DRAC

(tomando as 4 letras iniciais), e que eles colocam como sugestão de uma

receita adequada para o problema do tipo de brinquedo nas brinquedotecas

cubanas.

A classificação DRAC está presente em praticamente todos os jogos

conhecidos (que podem ser mais didáticos, ou mais recreativos, ou mais

ativos, ou mais criativos, segundo o caso), pelo que o marco de seleção

resulta absolutamente amplo. BANDERA (1995) cita como exemplo: um jogo

tão simples e popular como o parchisi Qogo de tabuleiro de origem indiana)

tem de didático o manejo dos números (contar as casas), de ativo a
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rivalidade que desenvolve nos 4 jogadores, de criativo a possibilidade de

é

singularmente recreativo, sua principal qualidade, o que o fez preferido das

crianças e dos adultos durante toda sua já larga existência.

BANDERA (1995) conclui que para uma brinquedoteca, praticamente

têm valor todos os jogos e brinquedos existentes ou que poderão surgir,

exceto aqueles caracterizados pelos seguintes aspectos negativos e que

burlam as normas de segurança adotada pela ACL (Anexo B):

Baseado em apostas de todo tipo. Clarificamos que qualquer jogo>

pode ser vítima deste uso indevido, pois o mal não esta nele, e sim

em como é utilizado. Por conseguinte, as cartas, os dados, as roletas,

o bilhar... podem resultar em atividades lúdicas“prazerosas e ricas

formas de entretenimento e lazer;

Que ponham em perigo a integridade física dos participantes;>

Que atentem contra a moral e os princípios étnicos. Inclui aqueles>

baseados, ou que empreguem, elementos de pornografia, contra as

normas de conduta social ou que façam das limitações ou defeitos

físicos objeto de gozação, deboche ou ironia etc;

Que estimulem a agressividade e a rivalidade irracional entre os>

tomar decisões sobre com qual ficha jogar em cada ocasião, e
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participantes. Não importa que seu desenvolvimento não implique em

riscos físicos imediatos, eles serão provocados posteriormente sem

dúvida, ao criar nas pessoas hábitos de conduta anti-social;

participantes, como o caso, por exemplo, de disfarces ou implementos

para assustar as crianças, criação de situações angustiantes e de

medo etc;

A seleção de brinquedos DRAC para uma brinquedoteca cubana

deverá fazer-se considerando tanto sua capacidade como seu destino,

segundo seu tipo (nível e universo) e tendo em conta que é preferível dispor

de uma grande variedade, ainda que com poucas amostras por tipo, do que

de muitos exemplares em várias cantos na brinquedoteca. Comumente

poderão ser suficientes 2 exemplares de cada jogo, ainda que esta questão

dependa das possibilidades reais existentes em cada brinquedoteca.

Também é preciso buscar variedade nas temáticas e características

dos brinquedos, com materiais lúdicos que abranjam desde o mais simples

até o mais complexo, atendendo à diversidade de interesses dos

profissionais e da comunidade, no que influi o universo de idades, nível

educacional, sexo etc.

brinquedotecas da classe A,

e traumas nos> Que possam provocar desajustes psíquicos

Algumas áreas, sobretudo em
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necessitam de verdadeiros complexos de brinquedos, como é o caso dos

jogos de faz-de-conta onde a instalação de uma pequena casinha habilitada

com móveis, utilidades para o lar, e bonecas, entre outros, será marco

adequado para o desenvolvimento de ações simbólicas baseadas nas

relações familiares. De igual modo ocorrerá com possíveis “consultórios

médicos”, “bodegas” etc.

Para BANDERA (1995), um lugar para um implemento lúdico mas

ignorado, e ao mesmo tempo um dos mais viáveis e valiosos, é uma simples

caixa de areia, que não deve faltar em nenhuma brinquedoteca. Se trata de

um caixão de dimensões variadas, segundo as possibilidades, contendo

areia, em que as crianças possam por a prova sua criatividade construindo

construção, figuras com moldes etc, o caixão de areia poderá acolher uma

pitoresca paisagem, o cenário de uma aventura, ou a materialização de um

sonho infantil, segundo a habilidade do brinquedista para guiar seu emprego

e as doses de imaginação e fantasia dos participantes.

O segundo aspecto sobre a problemática de material lúdico é sua

procedência, cuja resposta pode ser encontrada nas seguintes vertentes:

> A produção industrial de brinquedos, que pode contribuir para as

brinquedotecas de amostras dos artigos destinados ao mercado, com

um resultado muito interessante para os produtores em quanto

mundos fantásticos. Combinando com outros meios, como jogos de
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resultará numa valiosa prova de consumo e avaliação realizada entre

aqueles que são os principais destinatários de seus produtos.

> A produção manual e artesanal, como solução massiva e imediata à

construção de brinquedos por parte dos brinquedistas e participantes,

empregando recursos locais e técnicas elementares.

> A doação de brinquedos procedente de particulares, entidades

colaboraçãoapadrinhadoras, intercâmbio, solidariedadee

internacional etc.

> A compra com recursos próprios da brinquedoteca, conseguidos por

instituições gestoras ou pelas diversas vias que" possam empregar

para fomentar seu património.

funcionamento e horário:

> Brinquedotecas Estaduais e Municipais: funcionam de segunda a

sábado no horário das 13:00 às 21:00 horas perfazendo uma carga

horária de 42 horas semanais.

> Brinquedoteca Comunitária: funcionam nos finais de semana

criação do acervo lúdico em uma brinquedoteca, mediante a

As brinquedotecas cubanas adotam um sistema nacional de
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(sábado e domingo) no horário de 09:00 às 15:00 horas perfazendo

uma carga horária de 12 horas semanais.

Para BANDERA (1995), Cuba não deseja dar receitas universais e

absolutas a respeito de normas, estruturação, organização e funcionamento

de brinquedotecas. Para ele, a grande “diversidade de formas e conteúdos

que estas instituições podem adotar nos impede de criar padrões”. Ele

acredita que é sempre melhor deixar aberto o caminho ao sentido comum e

da iniciativa de quem deseja levar a sério este trabalho. De forma resumida

serão apresentados os aspectos conceituais sobre como deve ser um

programa de ação de uma brinquedoteca dentro do contexto nacional, tendo

como exemplo o Sistema Nacional Cubano de Brinquedotecas.

> Dar à instituição um nome atrativo e sugestivo que a identifique;

> Estabelecer frequências e horários de funcionamento coerentes e

cumpri-los fielmente;

> Colocar em sua entrada (recepção) o maior volume de informações

possíveis para os usuários ou visitantes, sobre seus serviços e

organização interna, usando para isso murais ou informadores

profissionais;

> Estabelecer um simples sistema de registro diário para poder valorizar



187

as práticas posteriores;

Contar na medida do possível, com pelo menos um brinquedista em>

cada área de jogo (espaços sugestivos ou cantinhos) ou para cada 10

crianças (4 até 7 anos) dois profissionais; este número de crianças

para cada brinquedista varia de acordo com a idade;

> Fazer a revisão dos jogos e brinquedos sempre que emprestados

para o uso, tanto na entrega como na devolução; esta estratégia

serve para detectar a tempo as possíveis perdas e danos, repará-los,

completá-los ou substitui-los;

> Informar ao usuário com instruções claras e precisas sobre todos

aqueles jogos que o mesmo requerer;

Criar áreas de jogos para crianças pequenas;>

Propiciar e estimular a participação de adultos (pais, professores,>

animadores culturais, recreacionista etc.) no jogo com crianças

pequenas;

Organizar áreas para jogos de tabuleiros (para adolescentes, adultos>

e terceira idade);
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> Estimular a prática dos jogos catalogados pela ACL dentro do

sistema DRAC (Anexo C);

> Convocar a comunidade sistematicamente a concursos para a criação

de jogos e brinquedos, respeitando as idades dos participantes;

> Convocar a comunidade uma

competitivos de brinquedos, e os vencedores participam dos festivais

de brinquedotecas municipais, estaduais e nacionais;

> Realização de eventos como o Dia de la Família em la Ludoteca,

integrando os pais ativamente com as ações lúdicas dos seus filhos;

> Estabelecer um mecanismo de controle, ordem, disciplina, que

garanta um bom funcionamento das instalações assim como os

relacionamentos interpessoais afetarsem

cordialidade, liberdade e espontaneidade, e aplicar, quando inevitável,

medidas disciplinares educativas.

Em síntese, fazer com que todos os visitantes da brinquedoteca se

sintam absolutamente influenciados pelas suas atividades, encantamento,

alegria, fantasia e que, em um momento bem próximo sintam um irresistível

desejo de voltar.

vez ao mês para os festivais

o ambiente de
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Mesmo com todas as limitações atuais, Cuba tenta através dos jogos,

brincadeiras e brinquedos oferecer ao seu povo a possibilidade do brincar,

do prazer, da alegria da liberdade de escolha, mas para isso foi necessário

uma transformação cultural, política, social e económica que permitiu que

suas crianças, adolescentes e adultos pudessem aproveitar intensamente o

seu tempo livre de forma lúdica.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA DA PESQUISA

1. ABORDAGEM METODOLÓGICA

O estudo aqui apresentado se classifica como exploratório e

comparativo e aborda o fenômeno dos jogos tradicionais em brinquedotecas

em duas culturas diferentes.

De acordo com MATTAR (1996, p.18) “a pesquisa exploratória visa

prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema de

pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os primeiros estágios

da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão

do fenômeno por parte do pesquisador são, geralmente, pouco ou

inexistentes”.

Uma pesquisa do tipo exploratória pode fazer uso de diversos

métodos de coleta de dados, sendo os principais: levantamento em fontes
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secundárias, estudos de casos selecionados e observação informal.

Classifica-se o tipo do estudo ora apresentado como comparativo, o

que para MARTINS (1994, p.27),

controlado que examina os vários casos, fenômenos ou coisas análogas de

séries, para descobrir o que é comum, isto é, as regularidades, princípios ou

leis que são válidas e significativas”.

No estudo aqui relatado, buscou-se comparar os jogos tradicionais,

dentro de diferentes tipos de brinquedotecas, no caso, lazer, ensino e

pesquisa em duas realidades sócio-políticas e económicas diferentes, Cuba

e Brasil.

2. UNIVERSO DA PESQUISA E AMOSTRA

A composição da amostra basicamente usou o método intencional de

amostra. Segundo MARTINS (1994, p. 41) a amostragem intencional é “de

acordo com determinado critério, é escolhido intencionalmente um grupo de

intencionalmente a grupos de elementos dos quais deseja saber a opinião”.

brasileiras, do tipo educativa (ensino e pesquisa), recreativa (centros de

“trata-se de procedimento científico

O universo da pesquisa será composto das brinquedotecas

elementos que irão compor a amostra. O investigador se dirige
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lazer), e nas brinquedotecas cubanas do tipo pioneriles (ensino e pesquisa)

e populares (lazer e recreação).

No Brasil, a amostra escolhida tem como base duas instituições

pesquisa pertencem à rede pública, como todas as outras brinquedotecas do

país que fazem parte do Sistema Nacional Cubano de Brinquedotecas.

Foram considerados critérios para escolha das instituições da amostra

os seguintes fatores: 1. Serem centros de referência; 2. Estruturação física

adequada; 3. Boa composição de recursos lúdicos; 4. Facilidade de

acesso àquelas instituições; em especial, no caso de Cuba, a escolha foi

direcionada pelo Presidente da ACL.

Relação da Amostra do Brasil:

> Brinquedoteca de Ensino (educativa) - Legião da Boa Vontade - LBV

Brinquedoteca recreativa ou de lazer - Serviço Social do Comércio ->

SESC - Pompéia

Brinquedoteca em Universidade - Universidade de São Paulo - USP ->

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - FEUSP no

Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos - LABRIMP

privadas e uma pública. Já em Cuba as instituições escolhidas para a
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Relação da Amostra de Cuba:

> Brinquedoteca de Ensino ou Educativa - Pioneriles (estadual) - Menique

> Brinquedoteca Recreativa ou de Lazer - Comunitária (municipal) - Nené

Traviesa

> Brinquedoteca de Pesquisa e Ensino (estadual) - Escuela Primaria Olo

Pantoja

3. PROCESSO DE COLETA DE DADOS

No estudo aqui referido, fez-se uso de levantamento em fontes

secundárias, bibliográficos,levantamentos levantamentosno caso

documentais e levantamento de pesquisas realizadas. Além disso, utilizou-

se também o método da observação informal, por ocasião das visitas às

brinquedotecas que participaram do estudo.

Além disso, utilizou-se um questionário como instrumento de coleta de

dados de campo para os coordenadores, diretores, enfim responsáveis pelas

brinquedotecas; entrevista estruturada com crianças (usuárias) da faixa

etária de 6 a 15 anos; e entrevistas não estruturadas com especialistas dos

dois países referidos.

A pesquisa se utilizou dos seguintes instrumentos para a coleta dos

dados:
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> Questionários (Anexo D);

> Entrevistas gravadas em cassete;

> Observações descritivas;

> Fotografias;

> Dados secundários através de relatórios, documentos existentes nas

instituições (Anexo E).

4. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados através de questionários foram agrupados em

categorias, de acordo com o tipo de brinquedoteca, o país de origem e a

categorização do fenômeno abordado na questão. Este agrupamento apesar

de indicar o número de escolhas não tem significado numérico devido ao

fato de não se tratar de estudo quantitativo. Desta forma, as análises são de

ordem qualitativa, ou seja, a busca é pelo significado.

Os dados coletados através de entrevistas com os usuários (crianças

e adolescentes) buscaram obter relatos das percepções dos mesmos frente

aos jogos tradicionais, ou seja, se os compreendem e utilizam-nos nos

espaços estruturados das brinquedotecas, e ainda, como a diversidade

política e económica influencia na visão acerca dos jogos tradicionais.

Os dados coletados através de entrevistas com os especialistas
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tiveram como objetivo construir o pano de fundo da investigação, ou seja,

conhecer a realidade e a diversidade existente entre os dois países, e por

conseguinte,

pesquisados.

Os dados coletados a partir de observações foram relativos às

questões estruturais, tanto nos aspectos físicos do ambiente quanto aos

materiais lúdicos existentes e disponíveis nas brinquedotecas, além do tipo

de utilização dos mesmos.

Os questionários foram analisados qualitativamente um a um, sendo

observados os pontos de destaque tanto no sentido de coincidência quanto

no de diferenciação. A partir desta análise, foram criados quadros

representativos para melhor apresentação e visualização tios resultados.

A análise dos dados considerou também as situações diferenciadas

nos dois países no que se refere às condições sócio-políticas e económicas.

Como referencial teórico fundamental à análise realizada utilizou-se

os estudos de FRIEDMANN (1990) e (1998), MELO (1979), MEDEIROS

(1961), MIRANDA (1991), o Inventário de Jogos e Brincadeiras Tradicionais

do Brasil - LABRIMP - FEUSP, assim como a pesquisa Brinquedos e

Brincadeiras: Património Cultural da Humanidade realizada pelo CCA da

PUC-CAMP.

as diferenças e também semelhanças nos espaços
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CAPÍTULO V

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo, relativo à análise e discussão dos resultados está

organizado da seguinte forma: resultados apurados através do questionário

de pesquisa, resultados coletados em quadro representativo, resultados a

partir de entrevistas realizadas e resultados oriundos de observações nos

locais pesquisados.

Cada questão considerada relevante para o estudo será apresentada

As análises realizadas são ilustradas por quadrosem separado.

demonstrativos compostos pelos dados coletados e agrupados.

1 - RESULTADOS APURADOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO DE 
PESQUISA
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1.1.

A questão buscou identificar as diversas formas através das quais a

brinquedoteca poderia auxiliar e estimular o resgate dos jogos tradicionais

pelos diversos grupos etários. O Quadro 12 ilustra as respostas obtidas. As

análises são feitas logo após.

a

Lazer

XXX

XX X X

X XX X XX

X XX X X

X X XX X

XX X X

X X XX X

X X XX X X

No Brasil, os diferentes tipos de brinquedotecas pesquisados

consideraram todas as opções válidas exceto a brinquedoteca de lazer, que

k

A brinquedoteca como instrumento de resgate dos jogos 

tradicionais

Publicações 
e 

museus

Encontros 
da terceira 

idade

Brinquedotecas Brasil

Ensino Pesquisa

Quadro 12
Formas como a brinquedoteca pode auxiliar e estimular as gerações25 
resgatarem os jogos tradicionais

Formas de Estimulo

XZ"<re de ma'er,ais 10905 e 
No empréstimo de brinquedos 
tradicionais.___________________
Mo ornomoonõr' ria inrit-tcorganizaçao ae jogos
tradicionais ao ar._______________
Na difusão através de oficinas ou 
ateliers com brinquedos tradicionais 
Na participação em festas 
populares (folclóricas).
Na exposição e amostras de jogos 
tradicionais___________________
Na informação à comunidade sobre 
a importância dos jogos 
tradicionais.___________________
Na formação e informação de 
educadores, Brinquedistas, 
animadores culturais e outros do 
importante papel do jogo tradicional 
no desenvolvimento infantil.
Outras/Quais?

'■ ""M. 

___________________________

Ludotecas Cuba

Ensino Pesquisa-"

X

25 São crianças , jovens e adultos.
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não considerou o item relativo à participação em festas populares

(folclóricas).

Em Cuba, os dados se mostraram diferentes. Destaca-se tanto na

brinquedoteca de lazer, quanto na de ensino, a inexistência do empréstimo

de brinquedos, assim como também a inexistência de exposição e mostra

de jogos tradicionais. A brinquedoteca de lazer cubana também não fez uso

da opção que aborda o uso livre dos materiais lúdicos, jogos e espaços,

inferindo-se que as atividades na sua grande maioria são sempre dirigidas

pelos profissionais. Além disso, a mesma brinquedoteca de lazer referida

não se utiliza dos aspectos formativos e informativos acerca dos jogos

tradicionais à comunidade.

Os aspectos destacados na realidade das brinquedotecas cubanas

podem ser explicados face à grande dificuldade de recursos materiais e

financeiros para compra de brinquedos, organização de eventos e quaisquer

outras estratégias que signifiquem gastos financeiros de qualquer natureza.

Por exemplo, fica difícil o empréstimo de brinquedos quando as dificuldades

de reposição são tão grandes.

Chama atenção o fato das brinquedotecas de pesquisa, em ambos os

países, fazerem uso de todas as estratégias relacionadas na questão, tendo

relacionadas. No caso brasileiro, a brinquedoteca visitada realiza atividades

ambas complementado suas respostas com outras estratégias não
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de publicações tendo ainda um museu de brinquedos tradicionais. No caso

cubano, a brinquedoteca de pesquisa visitada, além de todas as estratégias

relacionadas, organiza ainda encontro para pessoas da terceira idade, sendo

uma estratégia, sem dúvida alguma, muito positiva naquilo que a questão

abordou, ou seja, a interação entre as gerações, utilizando-se para isso os

jogos tradicionais.

O jogo tradicional na brinquedoteca como um elemento1.2.

morais, religiosos, económicos, recreativos

Esta pergunta procura analisar o jogo tradicional como um elemento

responsável pelo resgate e manutenção de valore’s. O resultado é

apresentado no Quadro 13 seguido dos comentários e justificativas das

brinquedotecas pesquisadas no Brasil e em Cuba.

mediador de valores culturais, sociais, educacionais,
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Ludotecas Cuba

(atores Ensino

Sim SimSimSim NãoNão

X XXX X X

X XXX XX

X XX XX X

X XXX X

XX XX XX

XXX X X

X X XX X X

X

As brinquedotecas cubanas e a brinquedoteca de lazer do Brasil

responderam não ao jogo tradicional como mediador de valores religiosos.

As respostas cubanas se resumem nesta frase “nosso sistema educativo é

laico e os jogos tradicionais se desenvolvem nos valores acordados na

nossa sociedade. Não intervém nas matizes religiosas”.

A brinquedoteca de lazer em Cuba não respondeu os itens referentes

aos valores morais e económicos, e ainda a de ensino respondeu não aos

valores económicos alegando que os “jogos tradicionais não representam

nenhum interesse económico, estando baseados unicamente em nossos

valores tradicionais, culturais e educativos”.

Resumo dos resultados das respostas das brinquedotecas brasileiras

Quadro 13
O jogo tradicional como elemento mediador de valores na brinquedoteca

Brinquedotecas Brasil

Ensino Pesquisa

Sim | Não

Lazer

sim"

Lazer

W

Pesquisa



201

e cubanas:

Brinquedoteca de Lazer:

a) O jogo detém um conteúdo cultural implícito seja ele de caráter

popular ou não;

b) Os jogos proporcionam a integração entre as pessoas;

c) Quando se propõe através dos jogos obter-se valores culturais e

sociais, naturalmente teremos valores educacionais;

d) Jogando a criança aprende a respeitar o(s) outro(s) participante(s) e

as regras do jogo;

e) Os jogos tradicionais não visam uma religiosidade;

f) Alguns envolvem elementos de valores económicos e hierárquicos;

g) Distrai, envolve. Neste momento a criança só tem compromisso com

o prazer e o lazer coletivo.

Brinquedoteca de Ensino:

a) Faz parte do dia-a-dia;

b) Sociabilização de forma dinâmica e espontânea;

c) Através do concreto a criança finaliza a teoria;

d) Aprende regras que fazem parte da sua própria realização como

pessoa;

e) Aprende a respeitar o pensamento, a sua opinião e o seu semelhante

através das brincadeiras tradicionais de cunho religioso;

f) Faz com que a criança experimente antes de comprar;

g) A criança pode criar suas próprias regras, em todos momentos
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espontaneamente.

Brinquedoteca de Pesquisa ou Universidade:

a) Valores cultivados pelo país - valores específicos da cultura de cada

país;

b) Preserva situações cultivadas no contexto social

c) Entra no imaginário, socialização. Promove o desenvolvimento da

linguagem, afetivo, cognitivo;

d) Preserva os costumes da sociedade;

imitação de práticas religiosase) Brincadeiras

dominantes;

f) Mostra nas brincadeiras situação de classe social, de poder

económico;

g) Proporciona momentos de atividades livres, interativas e prazerosas;

h) Outros valores como: encontros de gerações, interação com a família

e aproximação com a comunidade.

de procissão
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1.3. A brinquedoteca é adequado para oum espaço

desenvolvimento dos jogos tradicionais:

A questão buscou verificar se a brinquedoteca seria um espaço

apropriado na atualidade para o desenvolvimento dos jogos tradicionais. As

respostas a esta pergunta são apresentadas no Quadro 14 e logo depois

encontram-se os comentários pertinentes.

LazerEnsinoLazer

X X

X X X X

X X X X X

X X X X

XX X X

dos X X X X

X X X X

No Brasil, das brinquedotecas pesquisadas, somente a de lazer não

respondeu o item referente à falta de tempo para o brincar, por considerar

que esta razão não é uma realidade para os freqúentadores daquele espaço

lúdico. Todas as outras razões foram consideradas importantes pelos

respondentes nas três categorias de brinquedotecas pesquisadas. Significa

dizer que as razões que favorecem a utilização da brinquedoteca como

Quadro 14
A brinquedoteca como um espaço adequado para o desenvolvimento dos 
jogos tradicionais

Brinquedotecas Brasil -

Pesquisa-
.. _ _

Ludotecas Cuba

Ensino | Pesquisa 
■■

X

Opções
Por causa da falta de espaços 
apropriados nas cidades. M 
Por questões económicas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, ■

Por causa da violência nas ruas e 
praças._______________________
Por causa da falta de tempo para o' 
brincar.__________ _
Por causa da falta de espaços nas 
escolas_______________________
Por causa dos meios de

Por causa de políticas imprecisas 
no direito da criança ao brincar. 
Outras razões/Quais?
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espaço apropriado para o desenvolvimento dos jogos tradicionais são: falta

de espaços apropriados na cidade, questões económicas, violência nas ruas

e praças, falta de tempo para o brincar, meios de comunicação, políticas

imprecisas no direito da criança ao brincar.

Em Cuba as respostas foram bem diferentes. A brinquedoteca de

lazer só respondeu à questão referente à violência nas ruas e praças, fatos

que só recentemente estão surgindo em Cuba, mas são fatos isolados. Já a

de ensino assinalou o item da falta de espaços apropriados nas cidades e a

falta de tempo para o brincar. Somente a brinquedoteca de pesquisa marcou

todas as respostas como razões importantes e que precisam ser refletidas

pela sociedade cubana.

Esta grande discrepância entre Brasil e Cuba riás respostas desta

questão podem estar relacionadas a alguns aspectos relativos aos diferentes

sistemas políticos dos países. É o caso por exemplo de que em Cuba não há

indefinição de políticas, pode-se até questionar as políticas existentes, mas

não dizer que são imprecisas. Os meios de comunicação se organizam de

maneira compatível com o regime político, sendo bastante diferente do que

se tem no Brasil. Cuba passa por um momento difícil em sua economia e

marginalidade, por exemplo, são realidades recentes naquele país e que se

apresentam como fatos talvez ainda isolados.

e aa violênciaconsequentemente tem sérias questões sociais,
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É importante colocar que nenhum dos países citou outras razões que

pudessem atribuir à brinquedoteca o status de um espaço ideal na

atualidade para a vivência dos jogos tradicionais.

Os jogos, as brincadeiras e os brinquedos tradicionais são1.4.

importantes na sociedade contemporânea

Todas as brinquedotecas pesquisadas no Brasil e em Cuba

responderam sim, que os jogos tradicionais são importantes na sociedade

atual. Apresentaremos em seguida um resumo das justificativas das

brinquedotecas visitadas em ambos os países.

No Brasil as justificativas citadas se resumem em.”

Que vivemos em uma sociedade que supervaloriza as atividades

produtivas, idealizando neste sentido um indivíduo mais competente e

competitivo para o mercado de trabalho.

Os jogos tradicionais resgatam os valores culturais, principalmente

por meio da brincadeira coletiva e livre. E ainda, os jogos tradicionais

serviriam como contraposição aos valores produtivos e aos jogos

eletrónicos (videogames e virtuais) que só estimulam a passividade da

criança fazendo dela um mero coadjuvante da ação lúdica. Os jogos
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tradicionais desenvolvem as habilidades motoras, cognitivas, sensoriais,

afetivas etc. No jogo tradicional a criança passa ser o protagonista principal

da ação lúdica. Por isso e muito mais, os jogos, as brincadeiras e os

brinquedos tradicionais são elementos importantes para a criança na

atualidade, porque permite à mesma, a oportunidade de vivenciar sua

própria infância, de manter e preservar a cultura lúdica infantil.

Em Cuba as justificativas citadas se resumem em:

Através dos jogos tradicionais daríamos seguimento à nossa cultura e

à nossa história. Não se pode perder as memórias de nossos antepassados,

temos que seguir divulgando os jogos tradicionais e estimular seu uso nesta

geração e nas próximas gerações. Manter o uso dos jogos tradicionais na

atualidade é de vital importância para o nosso povo, por que o que é nosso é

nosso e temos que preservá-los. Além disso os jogos tradicionais são

atividades livres e espontâneas que estimulam na criança a criatividade, a

coordenação, a socialização, a cognição e a ajuda no desenvolvimento

integral de sua personalidade.
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1.5. Jogos tradicionais preferidos pelas crianças dentro da

brinquedoteca daqueles considerados universais (existentes em

seu país e em outros países):

Nesta questão a proposta foi de analisar os jogos tradicionais

preferidos pelas crianças dentro da brinquedoteca dentre aqueles

considerados universais. O Quadro 15 apresenta o resumo dos resultados

das brinquedotecas pesquisadas no Brasil e em Cuba.

Brasil Cuba

País

Jogo 
Tradicional

Ambos os 
Países

-cabeça

.0 de mão 
Dominó

Aro metálico 
Bambolê 
Botinha de gude

; <

■BI■ii
I í

_______

Barr 

rs___

Bda 
Boneca
PulaTc^
Escond
Pantnel
Quebra
T X I

BflWli
—

llaBIBt 
• • *- ■ / • 

■ •

ou pipa 
-----------------------—

Quadro 15
Jogos tradicionais universais preferidos pelas crianças dentro da 
brinquedoteca
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Os resultados apresentaram que os jogos tradicionais como: adivinha,

aro metálico, bambolê, bolinha de gude, carrinho, dama, iô-iô, pega-pega,

peteca, papagaio ou pipa e sinuca só foram encontrados nas respostas das

brinquedotecas brasileiras. E os jogos de baralho, carrinho de mão, dominó,

patins e pião só foram citados pelas brinquedotecas cubanas. Já os jogos

tradicionais universais relacionados pelos respondentes das brinquedotecas

tanto cubanas como brasileiras, ou seja, comuns a ambos os países foram:

bola, boneca, cabra-cega, pular corda, esconde-esconde, fantoche, quebra-

cabeça e xadrez.

1.6. Como são classificados os jogos tradicionais (brinquedos e

brincadeiras) nesta brínquedoteca

A questão ora referida analisou os tipos de classificações nas

brinquedotecas brasileiras e cubanas. Os resultados apresentados tanto

pelas brinquedotecas brasileiras e cubanas estão apresentadas no Quadro

16.
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As brinquedotecas brasileiras pesquisadas usam as classificações

Internacional Council for Children’s Play - ICCP, Segundo o Sexo e Segundo

a Confecção. Comum aos dois países encontra-se as classificações

Segundo a Idade e Segundo os Jogos.

Apesar de, por ocasião do preenchimento do instrumento de pesquisa

as brinquedotecas cubanas não terem declarado a existência de uma

classificação própria, foi detectado pelo pesquisador a existência da DRAC

elaborada e desenvolvida no próprio país pela ACL servindo como modelo

para todas as brinquedotecas cubanas.

A seguir serão apresentados os quadros demonstrativos (Quadros 17,

representativos que fizeram parte do instrumento de coleta de dados. Os

quadros 23 e 24 apresentam a síntese desses resultados.

Quadro 16
Tipos de classificações nas brinquedotecas brasileiras e cubanas

ICCP
Segundo o Sexo
Segundo a Confecção
Segundo a Idade
Segundo os Jogos__

18, 19, 20, 21 e 22) com os resultados apurados pelos quadros
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xx
X

XX
X

X
XX

XX
XX

X
X

X

X
XX

X
X

X
X

XX
XX

XX
X

X

X
XX

XX

XX
X

XX
XX

X
X

X
X

Quadro 17
Jogos tradicionais utilizados por meninos, meninas, ambos os sexos ou não 
existentes nas brinquedotecas de pesquisa ou universidades

x 
x 
x 
x

x 
x 
x

x 
x

x 
x 
x

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x

x
x

x
x

x 
x 
x 
x 
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Gato e rato 
Cabra-cega 
Jogo de bandeira 
Pega-pega 
Polícia e ladrão 
Esconde-esconde 
Corrida de saco 
Pular corda 
Carrinho de mão 
Amarelinha ou macaca 
Jogo das pedrinhas 
Botinha de gude ou bila 
Peteca 
Pião 
Arco e flecha 
Jogo do triângulo 
ló-ió 
Estilingue/baladeira 
Jogar bola 
Elástico ou cordão 
Estátua 
Queimada ou carimba 
Dança das cadeiras 
Cabo de guerra 
Jogo aro metálico ou aro 
Passar o anel 
Charadas
Adivinhações__________
Jogo de botão
Papagaio, pipa ou arraia 
Quebra-cabeça 
Marionetes
Fantoches 
Pernas-de-pau 
Catavento

Xipoca 
Diabolô 
Carrinho de lata 
Carrinho de madeira 
Bilboquê 
Bonecas/bonecos 
Balanço 
Patins 
Patinete 
Telefone com fio 
Jogo da velha 
Dominó 
Telefone sem fio 
Bilhar/sinuca 
Baralho 
Dama____
Bingo ou Loto 
Xadrez
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xx
xX

X
X

X
X

XX
XX

X

X
XX

X
X

XX
X

X
X

X

XX
XX

X
X

X
X

XX
XX

XX
XX

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X 
X 
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X 
X
X 
X 
X 
X

X
X 
><
X

X
X
X

X
X

■

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Quadro 18
Jogos tradicionais utilizados por meninos, meninas, ambos os sexos ou não 
existentes nas brinquedotecas de ensino

Gato e rato 
Cabra-cega 
Jogo de bandeira 
Pega-pega 
Polícia e ladrão 
Esconde-esconde______
Corrida de saco 
Pular corda
Carrinho de mão______
Amarelinha ou macaca 
Jogo das pedrinhas 
Bolinha de gude ou bila 
Peteca 
Pião
Arco e flecha 
Jogo do triângulo 
lô-iô
Estilingue/baladeira 
Jogar bola
Elástico ou cordão 
Estátua
Queimada ou carimba 
Dança das cadeiras 
Cabo de guerra
Jogo aro metálico ou aro 
Passar o anel 
Charadas
Adivinhações_________
Jogo de botão
Papagaio, pipa ou arraia 
Quebra-cabeça 
Marionetes 
Fantoches 
Pernas-de-pau 
Catavento 
Gangorra 
Pé de lata 
Xipoca 
Diabolô
Carrinho de lata 
Carrinho de madeira 
Bilboquê 
Bonecas/bonecos 
Balanço 
Patins 
Patinete 
Telefone com fio 
Jogo da velha 
Dominó
Telefone sem fio 
Bilhar/sinuca 
Baralho 
Dama
Bingo ou Loto 
Xadrez 
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
X
X
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X

X
X

X
X

X
X
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X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X 
X 
X 
X 
X 
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

. • - ; ■

Brinquedotecas Brasil
Lazer' 

Não
Existe

>

Lazer y:.

x
X

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

X 
X 
X 
X 
X
X 
X 
X 
X 
X

X, 
X

Ludotecas Cuba__
Laag;r ■ x

■ - Máo '

X

Quadro 19
Jogos tradicionais utilizados por meninos, meninas, ambos os sexos ou não 
existentes nas brinquedotecas de lazer

Noim do Brinquedo ......

Gato e rato 
Cabra-cega 
Jogo de bandeira 
Pega-pega 
Polícia e ladrão 
Esconde-esconde 
Corrida de saco 
Pular corda 
Carrinho de mão 
Amarelinha ou macaca 
Jogo das pedrinhas 
Bolinha de gude ou bila 
Peteca 
Pião 
Arco e flecha 
Jogo do triângulo 
ló-ió
Estilingue ou baladeira 
Jogar bola 
Elástico ou cordão 
Estátua 
Queimada ou carimba 
Dança das cadeiras 
Cabo de guerra 
Jogo aro metálico ou aro 
Passar o anel 
Charadas
Adivinhações__________
Jogo de botão
Papagaio, pipa ou arraia 
Quebra-cabeça 
Marionetes 
Fantoches 
Pernas-de-pau 
Catavento 
Gangorra 
Pé de lata 
Xipoca 
Diaboló 
Carrinho de lata 
Carrinho de madeira 
SãXeoos 

S” 
Patinete

Jogo da velha 
Dominó
Telefone sem fio 
Bilhar ou sinuca 
Baralho 
Dama 

xXOULO,° Xsdrez_______________

... .
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X
X
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X
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X

X
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X
X
X

X
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Quadro 20
Jogos tradicionais utilizados por categoria de faixa etária existentes nas 
brinquedotecas de lazer

Gato e rato 
Cabra-cega 
Jogo de bandeira 
Pega-pega 
Polícia e ladrão 
Esconde-esconde 
Corrida de saco 
Pular corda 
Carrinho de mão___________

| Amarelinha ou macaca 
Jogo das pedrinhas 
Bolinha de gude ou bila 

pí3 
Arco e flecha 
Jogo do triângulo 
tô-iô
Estilingue/baladeira 
Jogar bola 
Elástico ou cordão 
Estátua 
Queimada ou carimba 
Dança das cadeiras 
Cabo de guerra 
Jogo aro metálico ou aro 
Passar o anel 
Charadas 
Adivinhações_____________
Jogo de botão 
Papagaio, pipa ou arraia 
Quebra-cabeça 
Marionetes 
Fantoches 
Pernas-de-pau 
Catavento 
Gangorra 
Pé de lata 
Xipoca 
Diabolô 
Carrinho de lata 
Carrinho de madeira 
Bilboquê 
Bonecas/bonecos 
Balanço 
Patins 
Patinete 
Telefone com fio 
Jogo da velha 
Dominó 
Telefone sem fio 
Bilhar/sinuca 
Baralho 
Dama 
Bingo ou Loto 
Xadrez______
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Quadro 21
Jogos tradicionais utilizados por categoria de faixa etária existentes nas 
brinquedotecas de ensino

x 
x

x 
x 
x

x 
x 
x 
x

x 
x

x 
x
x

x
x

x 
x

x 
x

x 
x 
x

x 
x
x

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X. 
X

X. 
X

X
X
X

X
X

_x 
X

X.
X
X
X

BBS8

xçWSx®

Jogo da velha
Dominó
Telefone sem fio
Bilhar ou sinuca
Baralho
Dama
Bingo ou Loto
Xadrez

Passar o anel
Charadas
Adivinhações_____________
Jogo de botão
Papagaio, pipa ou arraia
Quebra-cabeça
Marionetes
Fantoches
Pernas-de-pau
Catavento
Gangorra
Pé de lata
Xipoca
Diaboló
Carrinho de lata
Carrinho de madeira
Bilboquê
Bonecas/bonecos
Balanço
Patins
Patinete
Telefone com fio

Gato e rato 
Cabra-cega 
Jogo de bandeira 
Pega-pega 
Policia e ladrão 
Esconde-esconde 
Corrida de saco 
Pular corda 
Carrinho de mão__________
Amarelinha ou macaca 
Jogo das pedrinhas 
Bolinha de gude ou bila 
Peteca 
Pião 
Arco e flecha 
Jogo do triângulo 
IWÔ
Estilingue ou baladeira 
Jogar bola 
Elástico ou cordão 
Estátua
Queimada ou carimba 
Dança das cadeiras 
Cabo de guerra 
Jogo aro metálico ou aro
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Quadro 22
Jogos tradicionais utilizados por categoria de faixa etária existentes nas 
brinquedotecas de pesquisa

x
x

x 
x

x 
x

x 
x

x 
x

x
x

x 
x

x 
x 
x 
x 
x 
x

x 
x

X
X 
X 
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X 
_x 
X 
X 
X

X
X.
X
X

X
X

Gato e rato 
Cabra-cega 
Jogo de bandeira

SfiBi

j iCabra-cega
’ a ' -~7, -
Pega-pega 
Polícia e ladrão 
Esconde-esconde______ 
Corrida de saco
Pular corda
Carrinho de mão__________
Amarelinha ou macaca
Jogo das pedrinhas 
Bolinha de gude ou bila 
Peteca 
Pião
Arco e flecha 
Jogo do triângulo
lô-iô 
Estilingue ou baladeira 
Jogar bola
Elástico ou cordão 
Estátua
Queimada ou carimba 
Dança das cadeiras 
Cabo de guerra 
Jogo aro metálico ou aro 
Passar o anel 
Charadas 
Adivinhações________
Jogo de botão 
Papagaio, pipa ou arraia 
Quebra-cabeça 
Marionetes 
Fantoches 
Pemas-de-pau 
Catavento 
Gangorra 
Pé de lata 
Xipoca 
Diabolô 
Carrinho de lata 
Carrinho de madeira 
Bilboquê 
Bonecas/bonecos 
Balanço 
Patins 
Patmete 
Telefone com fio 
Jogo da velha 
Dominó 
Telefone sem fio 
Bilhar ou sinuca 
Baralho 
Dama 
Bingo ou Loto 
Xadrez
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brinquedotecasnas

Este quadro apresentado anteriormente reforça uma característica

importante já citada no referencial teórico sobre os jogos tradicionais, que é

a sua universalidade, isto significa dizer que estes jogos são vivenciados

tanto no Brasil como em Cuba e também são jogos desenvolvidos em outras

culturas.

Brinquedoteca de Lazer 
Brasil e Cuba

Brinquedoteca de Ensino 
Brasil e Cuba

Brinquedoteca de Pesquisa 
Brasil e Cuba

Adivinhações 
Amarelinha
Bilhar ou sinuca 
Bingo ou loto 
Bolinha de gude 
Bonecas ou bonecos 
Cagra-cega 
Cangorra
Carrinho de madeira 
Carrinho de mão 
Catavento
Charadas
Corrida de saco 
Dama
Dança das cadeiras 
Esconde-esconde 
Fantoches
Gato e rato 
lô-iô
Jogar bola estátua 
Jogo da velha
Passar o anel 
Pega-pega 
Peteca
Pião
Policia e ladrão 
Pular corda 
Quebra-cabeça 
Telefone sem fio 
Xadrez

Adivinhações 
Baralho
Bilhar ou Sinuca 
Bingo ou Loto 
Bonecas ou bonecos 
Cabra-cega 
Carrinho de madeira 
Carrinho de mão 
Charadas 
Dama 
Esconde-esconde 
Estátuas 
Fantoches
Jogo das pedrinhas 
Jogo de botão 
Papagaio ou Pipa 
Polícia e ladrão 
Quebra cabeça 
Telefone com fio 
Telefone sem fio 
Xadrez

s c z

Adivinhações 
Amarelinha 
Aro Metálico 
Bolinha de gude 
Bonecas ou bonecos

H*^B| Cabra-cega
Carrinho de madeira 
Carrinho de mão 
Charadas
Dama
Elástico ou Cordão 
Estatua
Fantoches

_____Jogar Bola
H Jogo da velha

Joogo das pedrinhas
____Papagaio ou Pipa 

Pega-pega 
Pemas-de-pau 
Peteca
Polícia e ladrão 
Pular corda 
Quebra-cabeça 
Telefone com fio 
Telefone sem fio 
Xadrez

Quadro 23
Resultados dos jogos tradicionais existentes
Pesquisadas em Ambos os Países (Brasil e Cuba)
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brinquedotecas

das brinquedotecas cubanas e brasileiras foram: xipoca e diabolô. Os

resultados apresentados são especificamente das brinquedotecas que

fizeram parte da amostra do estudo comparativo. Não se pode portanto

generalizar e afirmar a não existência dos mesmos nos referidos países.

Quadro 24
Resultados dos jogos tradicionais não existentes nas 
pesquisadas em ambos os países (Brasil e Cuba)

Brinquedotecas de 
Lazer

Brasil e Cuba
Jogo de bandeira 
Jogo do triângulo 
Elástico ou cordão 
Jogo do aro metálico
Xipoca
Diabolô
Carrinho de lata
Patinete

Brinquedotecas de 
Ensino 

Brasil e Cuba
Gato e rato 
Peteca 
Elástico
Queimada ou carimba 
Cabo de guerra 
Aro metálico 
Marionetes 
Catavento
Gangorra
Xipoca 
Diabolô
Bilboquê 
Balanço 
Patins 
Patinete

Brinquedotecas de 
Pesquisa 

Brasil e Cuba(0

c cu 
c
cn 

'cu 
§
o 
bcu

Gato e rato
Jogo do triângulo
lô-iô
Passar o anel
Xipoca
Diabolô
Bilboquê
Bingo(n o 

O) o
</) o 

TJ
O
E o 
z

Os jogos tradicionais pesquisados e não encontrados em nenhuma
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2 - RESULTADOS APURADOS A PARTIR DAS OBSERVAÇÕES

As observações analisadas a seguir serão apresentadas em dois

blocos. Em primeiro lugar, as verificações feitas em Cuba e no segundo

momento, as observações efetuadas nas brinquedotecas pesquisadas no

Brasil.

Estas observações têm como base os relatos de conversas informais,

apontamentos, relatórios e fichamentos do pesquisador, colhidos durante as

visitas nas brinquedotecas escolhidas para amostra do estudo.

As observações relacionadas acerca das brinquedotecas pesquisadas

no estudo, referem-se à realidade encontrada naquele momento das visitas,

podendo já apresentar modificações nos dias atuais.

2.1. Observações em Cuba

A investigação em Cuba, oportunizou ao estudo o conhecimento de

um trabalho sério e comprometido da escola, da família, da sociedade e do

governo cubano em não medir esforços para a valorização do lúdico.

Os estudos sobre brinquedoteca desenvolvidos em Cuba podem

oferecer contribuições importantes no que diz respeito ao jogo, às

brincadeiras, ao lazer, à cultura, à educação e ao direito de ser criança e ser
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feliz através do brincar. Desta forma as investigações feitas em Cuba serão

tratadas nestas observações com uma perspectiva de estabelecer uma

analise comparativa com o Brasil.

Durante a visita a Cuba observaram-se aspectos que merecem ser

destacados no estudo. Atualmente a realidade cubana está representada por

sérias dificuldades, já que o país passa por momentos de transformação e

adaptação à ordem económica mundial.

principalmente nas brinquedotecas desse país, é triste perceber a falta de

recursos e de materiais lúdicos, além de se encontrarem as estruturas

físicas depreciadas com falta de equipamentos (mobílias, estantes, mesas).

As brinquedotecas cubanas, em especial as do nível C, são as mais

prejudicadas pela crise económica. Por este motivo a grande maioria das

brinquedotecas cubanas vivem de doações de países amigos ou constroem

seus próprios recursos lúdicos (ver Figura 9), utilizando para isso a matéria

prima que vem do lixo, como latas velhas, garrafas de plástico, folhas de

papel, pedaços de madeira, tampas de garrafa etc.

Esta situação é percebida no dia-a-dia do povo cubano e
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O povo cubano tem plena consciência de sua situação, por isso tudo

é reciclado ou transformado para ser reutilizado. Um fato interessante visto

em Cuba, serve para ilustrar e reforçar estas colocações. Foi durante uma

visita ao Centro Histórico de Havana Velha (Património da Humanidade -

UNESCO) quando, em uma de suas ruas, um grupo de três crianças

brincava de empinar uma pipa. Perguntou-se qual o material que eles

utilizaram para confeccionar (fazer o revestimento do esqueleto) o

brinquedo. Eles responderam “foi um saco velho de um pacote de biscoito

jogado no lixo por um turista”. Ao perguntar às crianças o porque da

utilização daquele tipo de material para cobrir a pipa, um deles respondeu:

I

.1

Figura 9
Brinquedos alternativos criados em Cuba
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caro!”.

Devido a esta situação a ACL procura estimular e divulgar nas

brinquedotecas a criação e transformação de jogos e brinquedos através da

reciclagem do lixo ou o uso de materiais alternativos, e ainda, procuram

utilizar elementos da própria natureza como: pedaço de galho caído de uma

árvore, folhas, barro, areia etc., tudo é aproveitado. No Centro de Tecnologia

e Computação de Formação Técnica a grande maioria dos professores

utiliza jogos feitos de papel, folha de cartolina, bandeja de caixa de ovos,

sementes como mostra a Figura 10, e o mais interessante era que todos os

jogos existentes neste local eram criados pelos docentes e pelos próprios

alunos como recurso pedagógico e de recreação.

Figura 10
Centro José Marti em Cuba - laboratório de informática

“nós não temos papel de seda e quando tem não podemos comprar, é
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A ACL adota de forma sistemática a realização de oficinas de

confecção de brinquedos e jogos dentro das brinquedotecas, com a

participação e colaboração de diversos especialistas e voluntários, tanto

locais como estrangeiros. Segundo BANDERA (1995) a ACL tem um

calendário de festividades que é realizado durante o ano, são desenvolvidos

diversos tipos de eventos tais como: feiras, exposições (Figura 11),

campeonatos (Figura 12) de jogos, campeonato de criação de brinquedos e

animação lúdica cultural etc. Neste tipo de eventos participam os diversos

grupos etários (crianças, adolescentes, adultos e terceira idade). Estes

eventos são organizados e estruturados pelas próprias brinquedotecas ou

pelas organizações de massas como OPJM, FMC, CTC etc., sob a

orientação da ACL nos seus diversos níveis e universo.

Figura 11
Exposição de brinquedos alternativos
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A

No que diz respeito às estruturas físicas das brinquedotecas em Cuba

elas são simples, sem sofisticação, mas são espaços que estão sempre

limpos e organizados, e, mesmo utilizando para isso recursos alternativos,

são espaços idóneos e estimulantes; as Figuras 13, 14, 15 e 16 apresentam

esta realidade. A falta de recursos financeiros e materiais faz com que a

em especial, dos profissionais das

brinquedotecas seja sempre estimulada.

Figura 12
Campeonato de criação de brinquedos

criatividade do povo cubano e,
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Figura 14
Brinquedoteca Recreativa

Figura 13
Brinquedoteca Recreativa
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Figura 15
Brinquedoteca de Ensino

Figura 16
Brinquedoteca de Pesquisa
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Um outro fato que chamou atenção em Cuba foi ver professores ou

animadores desenvolvendo atividades lúdicas nas praças, ruas ou calçadas

como mostra as Figuras 17 e 18. Muitas das escolas cubanas não têm

brinquedotecas em suas estruturas, sendo assim elas se utilizam dos

espaços das brinquedotecas recreativas ou populares ou ainda das ruas.

Durante a visita às brinquedotecas pesquisadas em Cuba foi constante ver

crianças e adolescentes visitando estes espaços.

Figura 17
Brincadeira tradicional na rua - grupo de estudantes de 6 a 7 anos
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Um outro aspecto importante das brinquedotecas cubanas é estarem

em todos os espaços possíveis. Por exemplo, durante a visita à casa do

Lendário José Marti, herói nacional cubano, foi feita uma entrevista com um

grupo de crianças do sexo feminino da faixa etária de 9 a 11 anos (ver

Figuras 19, 20 e 21), sobre a importância de uma brinquedoteca dentro de

um Património Histórico e Cultural Cubano. As respostas das crianças

entrevistadas retratam três aspectos fundamentais na cultura cubana: 1. a

preservação e manutenção da história e cultura de um povo; 2. o sentimento

infantil de nacionalismo cubano; 3. a valorização, a manutenção e a

estimulação da cultura lúdica infantil, aspecto que José Marti defendeu.

Figura 18
Meninos cubanos jogando bolinha de gude na rua
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Figura 20
Brinquedoteca cultural na casa de José Marti - atividades diversas

Figura 19
Brinquedoteca cultural na casa de José Marti
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2.2. Observações no Brasil

Cada brinquedoteca visitada será tratada em separado naquilo que

tem de especial, porém no que for comum a todas elas, um quadro

demonstrativo será posteriormente apresentado.

No que se refere à utilização dos jogos tradicionais observou-se o

seguinte nas brinquedotecas brasileiras.

Na LABRIMP, os jogos tradicionais encontram-se relacionados num

acervo colocado à disposição de pesquisadores e estudantes, sendo fonte

constante de estudos e pesquisas. Além disso, a existência de um museu

Figura 21
Brinquedoteca cultural na casa de José Marti - apresentação dos trabalhos 
realizados pelas crianças
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(ver Figuras 22 e 23) composto por brinquedos tradicionais, permite às

crianças e outros visitantes a apreciação dos mesmos.

Figura 23
Museu da LABRIMP-USP

Figura 22
Museu da LABRIMP-USP
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É importante salientar que a brinquedoteca da LABRIMP está

localizada dentro de uma escola de aplicação, sendo utilizada como

laboratório pelos brinquedistas e outros profissionais. É frequentada (Figuras

24 e 25) também por outras instituições, escolas públicas e privadas, que

não possuem brinquedotecas em suas estruturas, bastando para isso o

encaminhamento de ofício para que seja agendada a visita.

Figura 24
Brinquedoteca LABRIMP
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A brinquedoteca da LABRIMP encontrava-se em reforma, por

ocasião da visita de observação deste estudo; a previsão de mudança para

outro espaço maior e ainda melhor estruturado, propiciaria a oportunidade

de organização de um espaço especial para os jogos tradicionais.

Na LBV (Figuras 26, 27, 28 e 29) os jogos tradicionais eram

desenvolvidos somente em datas comemorativas, como por exemplo, no

período de festas juninas e no mês de agosto, mês do folclore, não havia

uma sistemática de utilização desses jogos no planejamento corrente.

Figura 25
Brinquedoteca LABRIMP
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i

Figura 27
Brinquedoteca LBV

Figura 26
Brinquedoteca LBV
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Na referida brinquedoteca, as visitas dos alunos faziam parte das

atividades curriculares, existindo um cronograma, desde a educação infantil

até o ensino fundamental.

Figura 29
Brinquedoteca LBV - acervo de brinquedos e jogos

Figura 28
Brinquedoteca LBV
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Dentre todas as brinquedotecas pesquisadas a LBV era a única a

possuir um parque infantil (playground) como um espaço a mais para os

usuários e este espaço ficava no ambiente externo da brinquedoteca (como

um anexo).

No SESC - Pompéia o desenvolvimento dos jogos tradicionais se

dava principalmente no período de férias escolares, aliás, não só os jogos

tradicionais mas a maioria das atividades programadas na instituição.

síntese,Em mais importantes verificadosaspectosos nas

brinquedotecas pesquisadas no Brasil foram:

Grande quantidade de brinquedos e materiais lúdicos industrializados;>

Excelentes estruturas físicas e equipamentos;>

Ambientação adequada às atividades propostas;>

Figura 30
Acervo de brinquedos da brinquedoteca do SESC - Pompéia
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> Existência dos

sugestivos tais como: canto do faz-de-conta, dos jogos educativos

etc.;

> Frequência significativa de crianças abaixo de 6 anos.

De maneira geral, em todas as brinquedotecas visitadas, pareceu

existir um desconhecimento sobre os jogos tradicionais, tanto por parte dos

profissionais quanto dos usuários, o que leva a uma situação de não

valorização e utilização desses jogos.

Diante destas formulações elencadas anteriormente faz-se necessário

sintetizar aspectos importantes observados em ambos os países do estudo

comparativo, síntese que será apresentada no Quadro 25.

Quadro 25
Características das brinquedotecas cubanas e brasileiras

quantidades 
alternativos

CARACTERÍSTICAS das 
BRINQUEDOTECAS DE CUBA
> Grande quantidades de 

brinquedos alternativos e 
reciclados;

> Estruturas físicas de regular a 
boa;

> Equipamentos de insuficiente 
a regular;

> Ambientação de regular a 
boa;

> Pouca ou nenhuma existência 
de cantinhos;

> A não frequência de crianças 
abaixo de 6 anos.

CARACTERÍSTICAS das
BRINQUEDOTECAS DO BRASIL

> Grande quantidade de 
brinquedos industrializados;

> Excelentes estruturas;
> Excelente equipamentos;
> Ambientação rica;
> Existência dos “cantinhos”;
> Frequência de crianças abaixo 

de 6 anos.

“cantinhos”, ou seja, micro espaços com temas
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CONCLUSÃO

O estudo desenvolvido nos dois países escolhidos, buscou responder

de forma significativa a algumas questões levantadas no início da

investigação. As conclusões que se seguem procuram responder a cada

uma destas questões.

A primeira questão de verificação do estudo, Buscou identificar a

existência dos jogos tradicionais nas brinquedotecas cubanas da cidade de

Havana e nas brinquedotecas brasileiras da cidade de São Paulo. O estudo

apontou que tanto no Brasil como em Cuba, as brincadeiras e brinquedos

tradicionais são utilizados, mas fica constatado que em termos quantitativos,

a utilização dos jogos tradicionais dentro das brinquedotecas é mais

evidenciada em Cuba. É sempre oportuno lembrar que a cultura elevada, a

educação de referência internacional e o nacionalismo atrelados à

preservação e a existência da cultura lúdica tradicional infantil neste país.

dificuldade económica do povo cubano, favorecem a manutenção, a
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Nas brinquedotecas brasileiras visitadas, os jogos tradicionais não

eram adequadamente experienciados por falta de espaços apropriados, ou

por falta de apresentação dos jogos ou brinquedos aos usuários pelos

profissionais das brinquedotecas.

A exceção é a brinquedoteca da LABRIMP, onde verdadeiramente os

jogos tradicionais são motivados de três formas seja através de atividades

lúdicas, atividades de pesquisa e extensão ou através de visitação ao

museu.

Os resultados apresentados anteriormente no Quadro 23 respondem

à pergunta, se os jogos tradicionais infantis apresentados no questionário

são comuns nas brinquedotecas cubanas e brasileiras. Neste quadro os

jogos tradicionais como: gato e rato, cabra-cega, pega-pega, polícia e

ladrão, esconde-esconde, corrida de saco, pular corda, carrinho de mão,

amarelinha ou macaca, jogo de pedrinhas, bolinha de gude ou bila, peteca,

pião, iô-iô, jogar bola, estátua, elástico ou cordão, dança das cadeiras, aro

metálico, passar o anel, charadas, adivinhações, jogo de botão, papagaio ou

pipa, quebra-cabeça, fantoches, perna-de-pau, catavento, gangorra, carrinho

de madeira, bonecas ou bonecos, telefone sem fio, telefone com fio, jogo da

velha, bilhar ou sinuca, bingo ou loto, xadrez e baralho foram encontrados

tanto nas brinquedotecas brasileiras como nas cubanas.

Mas também, verificou-se que os seguintes jogos tradicionais infantis:
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xipoca e diabolô, não foram encontrados em nenhuma das brinquedotecas

visitadas nos dois países como apresentou o Quadro 24.

Portanto, tendo como base as resposta apresentadas no Quadro 23 e

os estudos e pesquisas já realizados por diversos especialistas do assunto

citados no referencial teórico deste estudo, pode-se considerar que os jogos

tradicionais infantis encontrados e desenvolvidos nas brinquedotecas

pesquisadas nos dois países fazem parte do acervo universal (são

encontrados em diversos outros países) da cultura lúdica infantil.

Um outro aspecto investigado foi se a brinquedoteca é um espaço

apropriado para o desenvolvimento dos jogos tradicionais. Baseado nos

questionários aplicados, nas entrevistas feitas e nas observações realizadas

fica claro para essa investigação que a brinquedoteca é um local adequado

na atualidade para a vivência de jogos tradicionais infantis.

Fica também evidenciado que em Cuba a brinquedoteca não é o

único espaço para o desenvolvimento desses jogos, as ruas, praças, escolas

etc. são outras opções para o povo cubano. Dois componentes influenciam

este fato, a quase inexistência de criminalidade e marginalidade em Cuba

contribui para que o povo tenha acesso a estes espaços de forma segura e

livre, e ainda, as ruas e as praças em Cuba são na realidade uma extensão

da casa do povo cubano. Durante a investigação naquele país as

manifestações públicas (apresentações no meio das ruas ou praças)
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culturais e artísticas eram frequentes.

A realidade brasileira se diferencia da cubana nesses dois aspectos

citados, principalmente quando se compara as cidades escolhidas para a

investigação, São Paulo e Havana. São Paulo é a terceira cidade mais

populosa do mundo, uma verdadeira megalópole com mais de 18 milhões de

habitantes enquanto Havana conta com cerca de 3 milhões de habitantes.

Em São Paulo, o alto índice de criminalidade e marginalidade faz com

que as ruas e praças passem a ser um espaço de risco. Além disso, a

cidade é grande e com pouco espaço, muito povoada, possui muitos carros,

muita poluição de diversas ordens, muita competição etc. Tudo isso leva a

uma reflexão sobre como os jogos tradicionais infantis podem utilizar os

espaços das brinquedotecas passando a ser locais especiais para a prática

do brincar, espaço esse cheio de mágica, alegria, fantasia, liberdade e

segurança, livre das neuroses da cidade grande.

A brinquedoteca em grandes cidades pode ser um lugar onde a

criança pode ser criança e exercer o seu direito de brincar. É importante

colocar que as brinquedotecas no Brasil não são a única solução da

problemática da utilização dos jogos tradicionais neste país. A educação e a

cultura seriam elementos fundamentais para preservação e manutenção do

património histórico e cultural da cultura lúdica tradicional infantil.



241

E muito difícil fazer um estudo comparativo desta natureza,

especialmente em culturas diferentes, utilizando-se apenas da linguagem

verbal, seja oral ou escrita. Para outros pesquisadores que futuramente

venham a realizar estudos similares, seria importante estarem munidos de

conjunto de fotografias que ilustrem os jogos, brinquedos e brincadeiras

tradicionais. A visualização agrega um valor inestimável à pesquisa, já que

clarifica a comunicação.

Todas as brinquedotecas pesquisadas tanto no Brasil quanto em

Cuba, utilizam os jogos, brinquedos e materiais lúdicos de forma

espontânea, ou seja, as crianças têm livre arbítrio para escolher o que, como

e onde brincar.

Os estudos e pesquisas apontam para o brincar-como um elemento

básico e essencial para os seres humanos no próximo século. A busca do

lúdico, do lazer, a criação de novos espaços para o brincar, o aumento do

tempo livre, o crescimento das cidades, uma sociedade mais exigente,

informada, educada e evoluída em termos tecnológicos são pontos

importantes a serem pensados no futuro. A intenção desse estudo é também

de provocar uma reflexão e estimular os leitores, pesquisadores e

estudiosos a busca de novos conhecimentos que subsidiem propostas de

ébrincar. A palavra conhecimentoação-reflexão-ação sobre o

transformadora por si só, o conhecimento é para ser compartilhado, portanto

o conhecimento deve ser livre e sempre ultrapassar os muros das escolas e
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das universidades.

É importante colocar que o acesso ao conhecimento é difícil já que as

pessoas que tem o papel de educador ou de qualquer outra especialista e,

em especial o profissional infantil, às vezes não têm condições para buscar

facilmente o conhecimento. A falta de literatura especializada, a dificuldade

ao acesso as novas teorias e pesquisas, a falta de dinheiro, a falta de cursos

de qualificação ou de requalificação, a falta de incentivo etc, são fatores

limitantes para o desenvolvimento de diversos profissionais.

Não existem receitas prontas e acabadas para os problemas que

enfrentaremos no futuro, mas, é possível fazer uma previsão e tentar buscar

soluções para esses problemas. Uma outra idéia do estudo é de sugerir a

utilização dos jogos tradicionais infantis na sociedade atual, em qualquer

uma ferramenta importante para aespaço além da brinquedoteca como

manutenção e preservação da cultura lúdica local de uma determinada

sociedade.

Por isso, a investigação tentou mostrar, analisar, refletir diversas

questões como: conceitos e significados dos termos, um breve resumo sobre

as teorias acerca do brincar, as brinquedotecas, os jogos tradicionais, o

brincar na vida humana, as legislações sobre o direito de brincar e do

importante papel do adulto como mediador das ações lúdicas.



243

Enfim o estudo espera contribuir com subsídios e informações que

permitam aos professores, pais, instituições e sociedade fazer uma nova

leitura do brincar e em especial dos jogos tradicionais infantis e as

brinquedotecas de forma séria e comprometida. Sabe-se que existem vários

problemas enfrentados por todos, mas acredita-se que em uma proposta

lúdica existe um sentimento que alimenta o nosso ser, a vida. Porque o

lúdico para o ser humano significa vida e se tem vida tem esperança, e a

esperança significa sonho e através do sonho o ser humano poderá

ultrapassar a barreira do impossível.

Uma verdade é certa, que o brincar contribui, de forma positiva, para

que todas as pessoas deste planeta tenham uma vida mais alegre, livre,

criativa e harmoniosa. Espera-se que através dos jogos tradicionais infantis

e das brinquedotecas o sentimento lúdico contagie a todos.
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ANEXO A

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BRINQUEDOTECAS*

ESTATUTOS SOCIAIS

CAPÍTULO PRIMEIRO

Da Denominação, Sede, Duração e Fins

Art. 2o - Finalidade da Associação

4. Promover e incentivar pesquisas, estudos e divulgações através de 
reuniões, seminários, simpósios, congressos, convenções e atividades 
correlatas, nos âmbitos regional, nacional e internacional, objetivando 
sempre a divulgação dos princípios e da filosofia de educação que 
fundamentam a Brinquedoteca;

2.Prestar uma efetiva assistência às instituições e pessoas filiadas, 
interessando-se pelo desenvolvimento técnico e cultura;

3.Oferecer subsídios às autoridades públicas, Federais, Estaduais e 
Municipais, que demonstrem interesse na implantação e funcionamento de 
Brinquedotecas;

1.Congregar pessoas e Instituições afins, com o objetivo de dinamizar 
esforços que visam a criação, instalação e manutenção’de Brinquedotecas 
no Brasil;

* Ver endereço eletrónico: http://www.regra.net/educacao/estatuto.html . Pesquisa feita em 
10/01/2000

Art. 1o - A Associação Brasileira de Brinquedotecas, constituída em 29 de 
abril de 1985, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que terá duração por 
tempo indeterminado, com sede e foro no município de São Paulo com sede 
provisória à Rua Monte Alegre, 984, Bairro de Perdizes, São Paulo.

5.Postular medidas legislativas que objetivem a implantação ou 
manutenção de Brinquedotecas no Brasil, a defesa do direito da criança 
brincar, a preservação do valor real e natural do brinquedo e da saúde

http://www.regra.net/educacao/estatuto.html
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física e mental da criança;

CAPÍTULO II

Dos Sócios - direitos e deveres

II - Contribuintes: Todos os que efetuarem contribuição enquanto Associados

Art. 4o : São direitos dos sócios, quites com as suas obrigações sociais:

II - Tomar parte nas Assembléias Gerais;

IV - Ser informado sobre os eventos programados pela Associação;

V - Receber os informativos que a Associação vier a publicar;

VI - Apresentar trabalhos científicos em sessão da Associação e tomar parte

Art. 3o. A Associação Brasileira de Brinquedotecas é constituída por número 
ilimitado de sócios, distinguidos em seis categorias:

I - Votar e ser votado para os cargos eletivos, não podendo ser eleitos para 
quaisquer cargos, os sócios menores de 21 anos;

I - Fundadores: Todos os que participam da primeira Assembléia Geral 
Ordinária e assinarem a 1a Ata Oficial
da Associação

III - Requerer convocação de Assembléia, justificando convenientemente o 
pedido, desde que subscrito por cinco por cento dos sócios;

III - Correspondentes: Todos os que residirem em outros pontos do Território 
Nacional ou países estrangeiros;

6.Angariar e recolher fundos para a realização dos propósitos da 
Associação;

7. Preparar recursos humanos para o atendimento a criança e ao adulto na 
Brinquedoteca;
8. Por em prática outras atividades que forem julgadas convenientes.

IV - Beneméritos: Será outorgado o título pela Diretória aqueles que 
efetivamente contribuírem com atos de suma relevância para o 
engrandecimento da Associação
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dos debates;

Art. 5o: São deveres dos sócios:

I - Cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

III - Acatar as determinações da Diretória e as resoluções das Assembléias;

IV - efetuar pagamento de taxa semestral;

V - difundir os objetivos da Associação.

CAPÍTULO III

Da Administração

Art. 7o: A Associação Brasileira de Brinquedotecas será administrada por:

I - Assembleia Geral

II - Diretória

III - Conselho Fiscal

Art. 8o: A Assembléia Geral, órgão soberano da vontade social, constituir-se- 
á dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Parágrafo único: Para participar das Assembléias com direito a voto, o sócio 
deverá ter sido admitido há menos 6 (seis) meses antes da realização, com 
exceção dos sócios fundadores. Os sócios contribuintes deverão estar quites 
com a Associação até o mês da Assembléia.

Art. 6o : Os sócios não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos 
encargos da Associação

Parágrafo único: O Associado que por um ano tenha deixado de efetuar 
pagamento de suas semestralidades será demitido do quadro de associado 
da Associação Brasileira de Brinquedotecas.

Parágrafo único: O sócio para ser votado para os cargos eletivos deverá 
estar filiado à Associação, pelo menos 6 meses antes da realização da 
Assembléia que o elegerá.

II - Colaborar nos trabalhos da Associação, apresentando sugestões que 
visam o seu engrandecimento;
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Art. 9o: Compete à Assembléia Geral:

I - Eleger a Diretória e o Conselho Fiscal;

II - Decidir sobre reformas do Estatuto

III - Decidir sobre a extinção da entidade nos termos do art. 26;

V - Aprovar o Regimento Interno;

VI - Resolver divergências surgidas entre os associados e a Diretória;

I - Apreciar o relatório anual da Diretória

I - pela Diretória;

II - Pelo Conselho Fiscal;

Art. 12°: A convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital 
afixado na sede da instituição, publicado na imprensa local, ou por circulares 
ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 15 dias.

Art. 11°: A Assembléia Geral realizar-se-á extraordinariamente, quando 
convocada:

III - por requerimento de cinco por cento dos sócios quites com suas 
obrigações sociais, conforme o inciso III do artigo 4o.

Art. 10°: A Assembléia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano 
para:

Parágrafo Único: As Assembléias Gerais são sempre présididas por sócios 
com direito a voto e indicados na ocasião e secretariada pelo Sr. Secretário, 
e na sua ausência pelo seu substituto.

III - Uma vez a cada dois anos, no segundo semestre do ano para o fim 
específico de eleger os membros do Conselho Fiscal e Diretória.

II - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho 
Fiscal:

IV - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 
bens patrimoniais

Parágrafo Único: Qualquer Assembléia instalar-se-á em primeira 
convocação com 50% (cinquenta porcento) mais um dos sócios com direito 
a voto e em segunda convocação com qualquer número.
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Art. 13°: A Diretória será composta por um presidente mais oito membros

Art. 14°: Compete à Diretória

I - Elaborar programa anual de atividades e executá-las;

II - Elaborar e apresentar, à Assembléia Geral, o relatório anual;

IV - Contratar e demitir funcionários;

VII - Convocar Assembléias Gerais;

VIII - Manter comissões de trabalho quantas forem necessárias;

IX - Convocar reuniões extraordinárias do Conselho Fiscal;

X - Estabelecer parcerias;

Art. 15°: A diretória reunir-se-á no mínimo uma vez por mês.

Art. 16o: Compete ao Presidente:

I.- Representar a Associação ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;

II.- Cumprir e fazer cumprir os estatutos e o regimento interno;

III.- Convocar e presidir as reuniões da Diretória;

XI - Indicar em caso de vacância o substituto do presidente entre seus 
membros;

V - Aceitar ou recusar a admissão ou readmissão de sócios;
VI - Autorizar despesas;

III - Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração 
em atividades de interesse comum;

Parágrafo Único: Um terço dos membros da Diretória deverão ser 
representantes de Brinquedotecas. O mandato da Diretória será de dois 
anos,

V. Indicar as funções a cada membro eleito vice presidente 1o e 2o 
secretário, 1o e 2o tesoureiro e suplentes;

IV.- Designar substituição de membro da diretória que faltar à 3 (três) 
reuniões sucessivas ou 5 (cinco) intercaladas sem justificativas, ou que 
não esteja cumprindo com as atribuições próprias conforme estatuto por 
outro membro eleito;
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VIL- Nomear procurador ou representante nas suas relações com terceiros;

X.- Exercer a administração ordinária.

Art. 17°: Compete ao Vice - Presidente:

I.- Substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos;

IL- Assumir o mandato, em caso de vacância, até seu término;

III.- Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao presidente.

Art. 18°: Compete ao Primeiro Secretário:

IL- Publicar todas as notícias das atividades da entidade;

V.- Substituir o Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos.

Art. 19o: Compete ao Segundo Secretário:

L- Substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos;

IL- Assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

IIL- Prestar de modo geral, a sua colaboração ao 1o Secretário.

Art. 20°: Compete ao Primeiro Tesoureiro

L- Zelar pelo património da Sociedade;

VI.- Designar as pessoas e comissões que deverão se ocupar de 
determinados trabalhos;

IIL- Organizar e ter sob sua guarda e responsabilidade, os arquivos da 
Associação;

IX.- Assinar, com o Tesoureiro, os cheques e documentos relativos a 
movimentação de dinheiro da Associação;

IV.- Redigir ou fazer redigir toda a correspondência, assinando-a quando 
lhe competir;

L- Secretariar as reuniões da Diretória e Assembléia Geral e redigir as 
competentes atas;

VIIL- Apresentar anualmente, à Assembléia Geral, exposição das 
atividades e prestação de contas do exercício anterior bem como a 
previsão orçamentária para o próximo exercício;
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V.- Apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral;

VI.- Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;

Art. 21°: Compete ao Segundo Tesoureiro:

L- Auxiliar o primeiro Tesoureiro no desempenho de suas funções;

II.- Substituir o primeiro Tesoureiro, nas faltas ou impedimentos deste;

III.- Assumir o mandato até seu término, em caso de vacância

Art. 24°: Compete ao Conselho Fiscal:

!.- Examinar os livros de escrituração da entidade;

IV.- Opinar sobre a aquisição e alienação de bens, por parte da Associação

VIL- Conservar sob sua guarda responsabilidade, o numerário e documentos 
relativos à Tesouraria, inclusive contas bancárias.

Art. 22°: O Conselho Fiscal será composto de três membros, e seus 
respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral.

II.- Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios 
e donativos em dinheiro ou em espécie mantendo em dia a escrituração, 
toda comprovada;

IV.- Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem 
solicitados;

IIL- Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente, assinando 
com este os cheques e demais papéis relativos ao movimento de valores da 
Sociedade;

II.- Examinar o balancete semestral, apresentado pelo Tesoureiro, 
opinando a respeito;

IIL- Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual 
da Diretória;

II.- Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo 
suplente, até o seu término;

L- O mandato do Conselho Fiscal, será coincidente com o mandato da 
Diretória;



264

CAPÍTULO IV

Do Património

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais

Art. 29°: O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte em 
qualquer tempo, por decisão da maioria absoluta dos associados, em 
Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, e entrará em 
vigor na data de seu registro em cartório.

Art. 28°: A Associação Brasileira de Brinquedotecas, será dissolvida por 
decisão da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para 
esse fim, quando se tome impossível a continuação de suas atividades.

Art. 25°: As atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente 
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, bonificação 
ou vantagem.

Art. 26: - O património da Associação Brasileira de Brinquedotecas, será 
constituído de bens, móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações, 
apólices de dívida pública, contribuições dos associados, auxílios e 
donativos em dinheiro ou espécie.

Art. 27°: No caso de dissolução social da Associação, os bens 
remanescentes serão destinados à outra instituição congénere, com 
personalidade jurídica, sede e atividades preponderantemente no Estado de 
São Paulo.
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ANEXO B

NORMA CUBANA SOBRE SEGURANÇA DOS BRINQUEDOS

>
>
>

Propriedades mecânicas e físicas;
Inflamabilidade;
Migração de certos elementos.

Instituto Cubano de Investigação e Orientação da 
Demanda Interna - ICIODI 

(1993, Havana - Cuba)
(Traduzido por Tereza Glaucia Rocha Matos)

“A crescente preocupação pela segurança infantil é 
uma constante em todos os países desenvolvidos, 
que tem se protegido com numerosas disposições 
legais, destinadas a exigir que os brinquedos 
cumpram uma série de condições que garantam a 
segurança durante sua manipulação, com o fim de 
evitar riscos que podem estar expostas as crianças 
quando os utilizam”. ( Real Decreto 880/1990 sobre 
Normas de Brinquedos, Espanha)

A primeira parte fixa os requisitos que devem ser levado em conta 
durante a fabricação dos brinquedos. Tem por objetivo eliminar ao máximo 
os riscos que podem apresentar-se as crianças ou as pessoas que os

Em nosso país também se tem estabelecido regulamentos a respeito 
e existem normas para as empresas produtoras, o que põe em manifesto a 
atenção que se presta aos brinquedos destinados as nossas crianças. A 
norma cubana sobre segurança dos brinquedos consta de 3 partes:

Uma condição indispensável do brinquedo é que não seja nocivo e 
garanta ao máximo a segurança da criança. Na utilização do brinquedo 
existem alguns riscos que podem derivar-se de seus desenhos, de sua 
composição, ou “mal uso” que as crianças podem fazer dó brinquedo.

Retirado do folheto “O Brinquedo: algumas considerações sobre sua 
importância na vida da criança”, editado em 1993 pelo Instituto Cubano de 
Investigação da Demanda interna. O Brinquedo é definido como “todo 
produto concebido e manifestadamente destinado a ser utilizado com o fim 
de jogos para crianças de idade inferior a 14 anos” (não se pode esquecer 
que também se fabricam objetos para entreter, divertir ou jogar, para 
adultos).
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Propriedades Físicas e Mecânicas

Tanto os brinquedos, suas peças e encaixe não devem apresentar 
nenhum risco de estrangulamento, asfixia ou intoxicação. Por exemplo: 
brinquedos com cordões demasiado largos (telefones, ferro de engomar, 
etc), pilhas elétricas e baterias utilizadas nos brinquedos, que por sua forma, 
tamanho e brilho metálico podem provocar engasgo e liberação de 
substâncias corrosivas ao estômago; a utilização de produtos tóxicos em 
doses elevadas (chumbo, cádmio, arsênio ou outros) em pinturas, massa de 
modelar; as borrachas com cheiro de frutas, que podem induzir a criança a 
engoli-las e provocar intoxicação pelo chumbo da borracha.

Para que a definição dos brinquedos não cause dúvidas a respeito de que 
produtos estes devem ou não ser fabricados, foram estabelecidos 
internacionalmente uma lista de 21 produtos que não estão considerados 
como tal, e entre os que se encontram: bicicletas desenhadas para fazer 
esportes ou para passear por via pública, jogos de vídeo que se conectam a 
um monitor de vídeo alimentado por uma fonte nominal superior a 24 volts, 
maquetas e bonecos desenhados (tamanho reduzido) para colecionadores, 
equipamentos esportivos, quebra-cabeças de mais de 500 peças, armas de 
ar comprimido, fogos artificiais, arco e flechas, jogos de dardos com pontas 
metálicas, fornos elétricos, ferros de engomar ou outros produtos que 
funcionem alimentados com uma tensão nominal superior a 24 volts, 
veículos com motores de combustão, imitação de armas de fogo, e outras 
mais. A continuação se apresenta algumas das exigências essenciais para a 
segurança dos brinquedos.

Os brinquedos e cada um de seus componentes devem ser 
suficientemente sólidos e estáveis para suportar tensões e pressões sem 
romper-se e nem deformar-se, o qual pode causar ferimentos se quebrados. 
Os brinquedos e partes que podem separar-se deles devem ser de 
dimensões suficientes para que crianças menores de 36 meses não possam 
engolir e nem inalar; por exemplo: brinquedos pequenos e partes de 
brinquedos grandes que podem desprender-se e ser ingeridos pela criança 
ou bem colocado no nariz ou no ouvido (os olhos das bonecas, bolas de 
plástico, fichas de jogos, etc.).

manipulam. Se especificam as exigências e métodos de ensaio para as 
propriedades físicas e mecânicas dos brinquedos, além disso, os aspectos 
de embalagem, e as instruções de uso. A segunda parte especifica as 
categorias dos materiais que por sua inflamabilidade estão proibidos de ser 
utilizados na fabricação dos brinquedos e os requisitos relativos a essa 
propriedade em certos brinquedos quando eles são submetido a uma fonte 
de inflamação. E a terceira parte se refere aos requisitos relativos a 
migração, a partir do material utilizado no brinquedo, dos seguintes 
elementos: antimônio, arsénico, bário, cadmo, cromo, chumbo, mercúrio e 
selênio.
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Inflamabilidade

Elementos Químicos

Em particular para proteger a saúde das crianças a biodisponibilidade*

* Se entenderá por biodisponibilidade certas substâncias de extrato solúvel com importância 
toxicológica significativa

Os brinquedos destinados a levar ou manter a criança na água devem 
estar desenhados para que se garanta sua sustentação e segurança. 
Aqueles em que podem entrar as crianças (casinhas, tendas, etc), e por 
tanto de espaço fechado, devem ter uma saída e forma de abrir fácil desde o 
interior por qualquer ocupante.

Os brinquedos que aportem mobilidade (triciclos, etc) deverão dispor 
de um sistema de freio fácil de acionar e proporcional a energia 
desenvolvida pelo equipamento. Os elementos dos brinquedos que 
produzem calor(peças, líquidos, vapores, gás etc) devem alcançar uma 
temperatura máxima que não possa provocar queimaduras por contato.

As bordas salientes, cordas, cabos, fixação dos brinquedos devem 
construir-se de maneira que não produzam lesões corporais, sobre tudo os 
confeccionados com materiais duros que podem ocasionar cortes.

Os brinquedos devem ser desenhados e fabricados de forma que sua 
ingestão, inalação, contato com a pele, as mucosas ou os olhos, não 
apresentem riscos para a saúde ou perigos de feridas por seu uso devido 
aos materiais que os compõem. Em caso de ser necessária a utilização de 
um material ou substancia perigosa é indispensável que dita substância não 
possa desprender-se do brinquedo e não se libere em concentrações 
perigosas, como ocorre no caso do chumbo em determinadas pinturas ( não 
mais de 2,5mg por quilo de revestimento), o cadmo nas cores, ou de outros 
metais pesados.

Os brinquedos não devem constituir um perigoso elemento inflamável 
no meio ambiente da criança. Por tanto devem ser feitos com materiais que 
não se queimem ao estar exposto a uma chama ou faísca ou outra fonte 
potencial de fogo. No caso de que incendeiem a combustão deve ser o mais 
lento possível e que as chamas não se propaguem. Ademais, as 
substâncias ou preparos contidos nos brinquedos não devem converter-se 
em inflamáveis como consequência da perda de determinados 
componentes, nem conter em sua composição determinados elementos ou 
substâncias explosivas, assim como substâncias que reagem ante o calor 
ou que ao mesclar-se com outras provoquem vapores inflamáveis ou 
explosivos.
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diária resultante do uso de brinquedos não deve exceder-se de:

Propriedades Elétricas

Higiene

Precauções de Uso e Manejo

Um aspecto muito importante no brincar da criança constitui a 
vigilância do jogo. Não é que deva estar a frente do jogo, mas sim próxima 
de ou das crianças para poder vigiar continuamente sua atividade. Ao ter 
necessidade de ausentar-se o adulto deve dar-lhe instruções precisas para 
que continue sua atividade sem riscos e tratar que sua ausência seja o mais 
breve possível. Uma vez concluído o jogo é conveniente que se verifique o 
estado físico do brinquedo para detectar se apresenta algum risco para a 
criança, porque um brinquedo nunca pode ser um perigo para criança. Um 
aspecto importante, e que não se refere concretamente as condições 
materiais do brinquedo em si, é seu aspecto psicológico, no que se refere a 
acrescentar, rejeitar ou desviar atitudes, como é o caso de objetos que 
fomentam a violência, ou os chamados “brinquedos bélicos”. Existem muitas 
outras alternativas de entretenimento para oferecer as crianças e que não

O brinquedos devem ir acompanhados de indicações claramente 
legíveis e adequadas que permitam reduzir os riscos que advenham de seu 
uso ou manuseio. Entre estas observações devem estafas que orientam a 
idade da criança a que estão destinados (se é para menores de 36 meses, 
etc), recomendações para aqueles montados sobre suportes sejam 
controlados ou revisados periodicamente e expliquem as consequências de 
uso e montagem incorreto. Quando se trata de jogos que podem apresentar 
riscos na ausência de adultos, adverti-lo. Equipamentos que requerem 
medidas de proteção ou jogos náuticos que requerem ser usados onde a 
criança possa permanecer de pé e baixa vigilância.

0,2 mg de antimônio 
25,0 mg de bário 
0,7 mg de chumbo 
5,0 mg de selênio

Os brinquedos devem ser concebidos de maneira que satisfaçam as 
condições higiénicas e de limpeza a fim de evitar os riscos de infecção ou 
doença por contato.

0,1 mg de arsénico 
0,6 mg de cádmio 
0,5 mg de mercúrio 
0,3 mg de cromo

A tensão elétrica dos brinquedos que funcionam com eletricidade não 
poderá exceder de 24 volts e nenhuma das peças do brinquedo levará mais 
do que 24 volts. As partes do brinquedo em contato com uma fonte elétrica 
capaz de provocar uma descarga, assim como cabos ou condutores, devem 
estar suficientemente isolados e protegidos. Ademais devem garantir que 
não se alcancem temperaturas que provoquem queimaduras.
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estimulem a agressividade, o belicismo* ou outro aspecto similar.

' Brinquedos que estimulam a violência e a tendência para a guerra.
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ANEXO C

PREFERÊNCIAS E SELEÇÃO DE BRINQUEDOS SEGUNDO A IDADE

Entre 5 e 6 Anos:

Entre 6 e 7 anos:

Nesta idade as crianças podem ajudar a seus pais em tarefas simples do lar 
e tratam de imitar a todos em suas brincadeiras; sua imaginação não tem 
limites. Os tipos de brinquedos mais adequados são:

> Bonecas e acessórios.
> Bolas e balões.

> Bonecas e acessórios (roupa, berço, jogo de quarto, casinhas etc).
> Utilidades do lar (ferro de engomar, máquina de costilra, escovas etc).
> Instrumentos musicais(flauta, guitarra, piano etc).
> Quebra-cabeça simples.
> Jogos de mesa e tabuleiros (damas chinas, dominó etc).
> Equipamentos desportivos (natação, luva e bastão de beisebol etc).
> Bolas, balões.
> Patins, carrinhos(de 2 ou 3 rodas).
> Jogos de habilidades simples.
> Disfarces e roupas para jogos de faz-de-conta.
> Fantoches e marionetes.
> Aquarela e cartolina.
> Quadro negro, gizes de cores.
> Caleidoscópios.

Instituto Cubano de Investigação e Orientação da 
Demanda Interna - ICIODI 

(Publicado em 1993 - Havana - Cuba) 
(Traduzido por Tereza Glaucia Rocha Matos)

Nesta etapa a criança inicia os jogos em grupos de seu mesmo sexo; sua 
maior alegria é substituir ao adulto em seu trabalho (tarefas simples) e 
empregam os jogos de imitação e atributos (médico(a), cozinheira(o), 
enfermeira(o), professor(a), cabeleireira(o) etc).Os tipos de brinquedo mais 
adequados são:
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Entre 7 e 8 anos:

Entre 8 e 10 anos:

> Brinquedos com temas domésticos.
> Carros para montar, aviões, etc.
> Bicicletas, patins, patinetes.
> Papagaio ou pipa, cometas etc.
> Jogos de mesa (dominó, ping-pong, damas etc).
> Construções metálicas e ferramentas de carpintaria.
> Aeromodelismo com peças grandes.
> Jogos de conhecimento com respostas simples.
> Quebra-cabeças complicados.
> Contos fantásticos(aventuras, ficção científica etc).

> Equipamentos esportivos (ping-pong, etc).
> Cordas para pular.
> Carros, caminhões, garagens.
> Jogos de azar e de habilidades simples (dominó, parchisi etc).
> Instrumentos musicais.
> Cabanas e tendas para jogar dentro.
> Jogos de atividades manuais (costurar, fazer colares etc).
> Disfarces e roupas.
> Marionetes
> Jogos para exteriores (papagaio ou pipa, discos voadores etc).
> Pião.
> Quadro negro com giz e acessórios escolares.
> Livros de contos sobre história, natureza, etc.
> Discos musicais com temas infantis.

Tem fascínio por jogar, lutar corpo a corpo com seus pais, os jogos de 
destreza física, continuam seus hábitos de colecionar coisas, ajudam nas 
tarefas domésticas, desenham objetos complicados com materiais simples. 
Os tipos de jogos mais adequados são:

> Bicicleta.
> Equipamentos esportivos.
> Pernas-de-pau.
> Bolas e balões.
> Jogos de carpintaria.
> Brinquedos com temas domésticos ( máquinas de costura, refrigerador 

etc).
> Microscópios, lupas.
> Aquários.

•Seus jogos principais são de representação da vida cotidiana; gostam de 
piadas, as adivinhações, os contos; começa a mania de colecionar coisas. 
Os tipos de brinquedos mais adequados são:
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Entre 10 e 13 anos:

Entre 13 e 15 anos:

> Jogos especiais sobre química, botânica, física etc.
> Instrumentos musicais.
> Equipamentos esportivos.
> Quebra-cabeças complicados.
> Jogos de sociedade (xadrez, damas, dominó etc).
> Veículos em miniatura (para hobbies).
> Microscópios e telescópios simples.
> Objetos voadores não dirigíveis.
> Jogos de composição de palavras.
> Brinquedos eletrónicos e jogos de computação.
> Materiais para trabalhos manuais.
> Jogos de estratégia.
> Bicicletas, monopatim.
> Modelismo de carros, aviões, barcos, trens etc.

> Jogos de mesa e sociedade (damas, xadrez etc).
> Jogos de perguntas e respostas.
> Aeromodelismo.
> Construções completas com peças acopladas.
> Projeção de cinema.
> Papagaio ou pipa, cometas etc.
> Quebra - cabeças difíceis.
> Bonecas de recortar e material para pintar.
> Livros de aventuras, ficção cientifica, natureza etc.

Desenvolvimento máximo de jogos de regras complexos e construções 
simbólicas (modelismo) cada vez mais próximas ao trabalho, com 
brinquedos com algumas das características já vistas, e sobre tudo para 
jogar socialmente, dentro do grupo.

Emprega interesse por jogos com o sexo oposto, gostam de festas, de 
diversão em grupos, escrevem contos, levam seu diário, inventam fantasias, 
se interessam por temas científicos, etc. Os tipos de jogos mais adequados 
são:
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ANEXO D

QUESTIONÁRIO

CEP: 

(

(

)Sim( )Não(a) De valor cultural
Por que?

Função do entrevistado:. 
Nome da brinquedoteca: 
Tipo de brinquedoteca:_
Endereço:_ 
Cidade:
Telefone: (. 
E-mail:

(
(
(
(
(
(
(

) No uso livre de materiais, jogos e espaços
) No empréstimos de brinquedos tradicionais
) Na organização de jogos tradicionais ao ar livre e no seu interior
) Na difusão através de oficinas ou ateliers com brinquedos tradicionais
) Na participação em festa populares (folclóricas)
) Na exposição e amostras de jogos tradicionais
) Na informação à comunidade sobre a importância dos jogos 
tradicionais

) Na formação e informação de educadores, brinquedistas, animadores 
culturais e outros do importante papel do jogo tradicional no 
desenvolvimento infantil

) Outras/Quais?

_ País: 
.Fax: (_

2-) Marque com um (X) a(s) opção(ões) que corresponde(m) à sua opinião. 
O jogo tradicional na brinquedoteca pode ser considerado como um 
elemento mediador:

1-) De que forma um espaço estruturado (como a brinquedoteca) pode 
auxiliar e estimular as crianças, os jovens e adultos a resgatar o universo 
do jogo tradicional. Marque com um (X) a(s) opção(ões) que 
corresponde(m) à sua opinião.

Estado: 
_/(____)'
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( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não

( )Sim ( )Não

)Sim( (

)Sim( ( )Não

)Sim( ( )Não

) Sim( ( ) Não

Outras razões/Quais? 

i

)Nãof) De valor económico
Por que?

( 
( 
( 
( 
( 
( 
(

e) De valor religioso
Por que?

g) De valor recreativo e de lazer
Por que?

h) Outros valores
Quais? 

d) De valor moral
Porque? 

c) De valor educacional
Porque? 

b) De valor social
Por que?

Caso tenha assinalado SIM, marque abaixo as razões (que você considera 
verdadeiras) que justificam sua escolha. Caso tenha assinalado NÃO, justifique sua 

resposta.

) Por causa da falta de espaços apropriados nas cidades
) Por questões económicas
) Por causa da violência nas ruas e praças
) Por causa da falta de tempo para o brincar
) Por causa da falta de espaços nas escolas
) Por causa dos meios de comunicação
) Por causa de políticas imprecisas no direito da criança ao brincar

3-) Seriam as brinquedotecas locais adequados para o desenvolvimento dos 
jogos tradicionais na atualidade?
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( ) Sim ( ) Não

Por que? 

 de199

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(

5-) Quais os jogos tradicionais, existentes nesta brinquedoteca, que 
poderiam ser considerados património da cultura universal (existente em 
seu país e em outros países)? Relacione abaixo no máximo 10 (dez) 
desses jogos tradicionais (brincadeiras ou brinquedos) universais, 
levando em consideração a preferência dada pela criança.

4-) Os jogos, as brincadeiras e os brinquedos tradicionais são importantes 
na sociedade contemporânea?

) Classificação I.C.C.P(lnternacional Council for Children's Play)
) Classificação e análise de materiais lúdicos(O sistema E.S.A.R)
) Classificação segundo o sexo (masculino/feminino)
) Classificação segundo a idade
) Classificação segundo a concepção (vulgares/criativos)
) Classificação segundo o conteúdo pedagógico
) Classificação segundo a confecção (artesanais/industrializados)
) Classificação segundo os jogos
) Classificação segundo a imitação
) Caso não seja nenhuma das classificações citadas acima, quer dizer, 

se esta brinquedoteca tem uma maneira diferente de classificar os 
jogos tradicionais, favor especificar: 

1._
2_
3. _
4. _
5. _
6. _
7. _
8. _
9. _
10. 

6-) Como são classificados os jogos tradicionais (brinquedos e brincadeiras) 
nesta brinquedoteca? Marque com um (X) a(s) opção(ões) verdadeira(s):
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ROTEIRO DA ENTREVISTA ABERTA

SEXO: 

1. Qual o brinquedo tradicional de sua preferência na brinquedoteca?

2. Qual a brincadeira tradicional de sua preferência na brinquedoteca?

3. Qual o tipo de jogo tradicional que você brinca na rua?

4. Você brinca de acalantos na brinquedoteca? Quais?

5. Você brinca de parlendas na brinquedoteca? Quais?

6. Você brinca de adivinhas na brinquedoteca? Quais?

8. Você brinca com cantigas de roda na brinquedoteca? Quais?

10. Como você aprendeu a brincar com os jogos tradicionais?

7. Você faz( já construiu) brinquedos tradicionais na brinquedoteca? 
Quais?

TIPO DA BRINQUEDOTECA: 
NOME DO ENTREVISTADO: 
IDADE:

11. Quais os jogos tradicionais(brinquedo e brincadeira) que você 
gostaria de encontrar na brinquedoteca?

12. Qual o lugar que você mais gosta de brincar com os jogos tradicionais 
na rua ou na brinquedoteca? Por quê?

9. Na sua opinião, você acha que a brinquedoteca é um lugar 
adequado(apropriado) para a vivência dos jogos tradicionais? Por 
quê?
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QUADRO REPRESENTATIVO DE ALGUNS JOGOS TRADICIONAIS

Marque com um (X) no quadro abaixo, quais as brincadeiras e brinquedos 
tradicionais preferidos pelas crianças nas seguintes faixas etárias: até 6 
anos, de 7 a 10 anos, de 11 a 15 anos, ou ainda, se é utilizado por todas as 
faixas etárias na brinquedoteca. Caso um jogo tradicional seja utilizado 
indiferentemente em 2(duas) faixas etárias, marque um (X) em ambas.

NOME DO BRINQUEDO E 
BRINCADEIRA TRADICIONAL

ATE 6 
ANOS

DE 7 A 10 
ANOS

DE 11 A 15 
ANOS

UTILIZADO 
EM TODAS 
AS IDADES

1. Adivinhas__________
2. Amarelinha ou Macaca
3. Arco e flecha________
4. Aro metálico________
5. Balanço____________
6. Baralho____________
7. Bilboquê___________
8. Bilhar ou Sinuca_____
9. Bingo ou Loto_______
10. Bolinha de gude_____
11. Bonecas ou bonecos
12. Cabo de guerra______
13. Cabra-cega_________
14. Carrinho de lata_____
15. Carrinho de madeira
16. Carrinho de mão_____
17. Catavento__________
18. Charadas___________
19. Corrida de saco______
20. Dama______________
21. Dança das cadeiras
22. Diabolõ____________
23. Dominó____________
24. Elástico ou cordão
25. Esconde-esconde
26. Estátua____________
27. Estilingue ou baladeira
28. Fantoches__________
29. Gangorra___________
30. Gato e rato_________
31. lô-iõ_______________
32. Jogo da velha_______
33. Jogo das pedrinhas
34. Jogo de bandeira
35. Jogo de bola________
36. Jogo de botão_______
37. Jogo do triângulo
38. Marionetes_________
39. Papagaio ou pipa
40. Passar o anel
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41. Patinete__________
42. Patins___________
43. Pé de lata_________
44. Pega-pega________
45. Pemas-de-pau_____
46. Peteca___________
47. Pião_____________
48. Polícia e ladrão_____
49. Pular corda________
50. Quebra-cabeça_____
51. Queimada ou carimba
52. Telefone com fio
53. Telefone sem fio
54. Xadrez___________
55. Xipoca___________
Outras/quais?
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QUADRO REPRESENTATIVO DE ALGUNS JOGOS TRADICIONAIS

MENINOS MENINAS

Marque com um (X) no quadro abaixo, quais as brincadeiras e brinquedos 
tradicionais preferidos pelas meninas, pelos meninos, preferidos por ambos 
ou não existente na brinquedoteca.

ambos os 
SEXOS

NAO 
EXISTE

NOME DO BRINQUEDO E 
BRINCADEIRA TRADICIONAL

1. Adivinhas______________
2. Amarelinha ou macaca
3. Arco e flecha____________
4. Aro metálico____________
5. Balanço________________
6. Baralho________________
7. Bilboquê_______________
8. Bilhar ou sinuca_________
9. Bingo ou loto____________
10. Bola___________________
11. Bolinha de gude ou bila
12. Bonecas ou bonecos_____
13. Cabo de guerra__________
14. Cabra-cega_____________
15. Carrinho de lata_________
16. Carrinho de madeira______
17. Carrinho de mão_________
18. Catavento______________
19. Charadas/______________
20. Corridas de saco_________
21. Dama_________________
22. Dança das cadeiras______
23. Diabolõ________________
24. Dominó________________
25. Elástico ou cordão_______
26. Esconde-esconde________
27. Estátua________________
28. Estilingue ou baladeira
29. Fantoches______________
30. Gangorra_______________
31. Gato e rato_____________
32. lô-iô___________________
33. Jogo da velha___________
34. Jogo das pedrinhas_______
35. Jogo de bandeira________
36. Jogo de botão___________
37. Jogo do triângulo________
38. Marionetes_____________
39. Papagaio ou pipa________
40. Passar o anel___________
41. Patinete________________
42. Patins_________________
43. Pé de lata______________
44. Pega-pega
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45. Pema-de-pau______
46. Peteca
47. Pião_____________
48. Polícia e ladrão_____
49. Pular corda________
50. Quebra-cabeça_____
51. Queimada ou carimba
52. Telefone com fio
53. Telefone sem fio
54. Xadrez___________
55. Xipoca___________
Outras/Quais?
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CUESTIONARIO*

)SÍ( ( ) No

)SÍ( ) No(

’ Versão para o espanhol traduzida pela Professora Maribel de Los Angeles Valdés Yanes.

02. Marque con una (X) la(s) opción(es) que corresponde(n) a su opinión. EI 
juego tradicional en la ludoteca puede ser considerado como un elemento 
mediador:

Función del entrevistado: 
Nombre de la Ludoteca: 
Tipo de Ludoteca:
Dirección:. 
Ciudad:
Teléfono:(. 
E-mail: 

a. Del valor cultural 
ô Porquê?

b. Del valor social 
ê, Porquê?

( 
( 
( 
( 
( 
( 
(

,Provincia:_
Fax:(

Código Postal: 
______ País: 

) En el uso libre de materiales, juegos y espacios.
) En el préstamo de juguetes tradicionales.
) En la organización de juegos tradicionales al aire libre y en su interior.
) En la difusión a través de oficinas o talleres con juguetes tradicionales.
) En la participación en fiestas populares (folclóricas).
) En la exposición y muestras de juegos tradicionales.
) En la información a la comunidad sobre la importância de los juegos 
tradicionales.

) En la formación e información de educadores, ludotecarios, animadores

01. <i,De quê forma un espacio estructurado (como la ludoteca) puede 
auxiliar y estimular a los ninos, los jóvenes y adultos en el rescate del 
universo del juego tradicional. Marque con una (x) la(s) opción(es) que 
corresponde(n) a su opinión.

( :
culturales y otros profesionales del importante papel del juego tradicional en 
el desarrollo infantil.
( ) Otras/ ^Cuáles?
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)SÍ( ( ) No

)SÍ( ( ) No

)SÍ( ( ) No

)SÍ (( ) No

( ) No

i Porquê?

h. Otros valores. ^Cuáles? )SÍ( ) No(

)SÍ( ( ) No

) Debido a la ausência de espacios apropiados en las ciudades.(

) Por motivos financieros.(

( ) Debido a la violência en las calles y plazas.

f. Del valor financiero 
c Porquê?

03. Las ludotecas locales son adecuadas para el desarrollo de los juegos 
tradicionales en la actualidad?

d. Del valor moral 
6 Porquê?

e. Del valor religioso 
õ Porquê?

c. Del valor educacional 
t Porquê?

g. Del valor recreacional y de ocio (tiempo libre) 
( )SÍ

En el caso de que tenga senalado SÍ, marque abajo los motivos (que usted 
considera verdaderos) que justifican su elección. En caso de haber senalado 
NO, justifique su respuesta.
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( ) Debido a la ausência de tiempo para jugar.

( ) Debido a la ausência de espacios en las escuelas.

) Debido a los médios de comunicación.(

) Debido a políticas imprecisas en el derecho de los ninos a jugar.(

( ) Otros motivos/ ^Cuáles?

)SÍ( ( ) No

^Porquê?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

05. ^Cuáles de los juegos tradicionales existentes en esta ludoteca, podrían 
ser considerados parte integrante de una cultura universal (existente aqui y 
en otras culturas)? Relacione abajo el máximo de 10 (diez) de esos juegos 
tradicionales (juegos o juguetes) universales, considerando el orden de 
importância dada por los ninos.

( 
( 
( 
(

04. Los juegos y los juguetes tradicionales son importantes en la sociedad 
contemporânea?

) Clasificación I.C.C.P (Internacional Council for Children's Play)
) Clasificación y análisis de materiales lúdicos (o sistema E.S.A.R.)
) Clasificación según el sexo (masculino/femenino)
) Clasificación según las edades

06. 4,Cómo son clasificados los juegos tradicionales (juguetes y juegos) en 
esta ludoteca? Marque con una (X) la(s) opción(es) verdadera(s):
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 de199

( 
( 
( 
( 
( 
(

) Clasificación según el concepto (vulgares/creativos)
) Clasificación según el contenido pedagógico
) Clasificación según la confección (artesanales/industrializados)
) Clasificación según losjuegos
) Clasificación según la imitación
) En el caso de que no sea ninguna de las clasificaciones citadas arriba, 

si esta ludoteca tiene una manera diferente de clasificar los juegos 
tradicionales, favor especificar:
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Sexo: 

01. <j,Cuál es el juguete tradicional** de tu preferencia en la ludoteca?

02. êCuál es el juego tradicional de tu preferencia en la ludoteca?

03. (j,Cuál es el tipo de juego tradicional que juegas en la calle?

04. <*,Tú juegas con canciones de cuna en la ludoteca? ^Cuáles?

05. <,Tú juegas con rimas, trabalenguas? ^Cuáles?

06. ^Juegas a las adivinanzas en la ludoteca? ^Cuáles?

07. <<,Has construído juguetes tradicionales en la ludoteca? ^Cuáles?

08. <,Has jugado con canciones de ruedas en la ludoteca? õCuáles?

10. i,Cómo has aprendido a jugar con los juegos tradicionales?

12. <,Cuál es el lugar que más te gusta para jugar con los juegos 
tradicionales: la calle o la ludoteca? õPorqué?

~Traducción para el o espanol por la Professora Maribel de Los Angeles Valdés Yanes. 
** Son juegos que a través de los anos han existido. Los han jugado nuestros abuelos, 
padres, amigos mayores etc.

11. ^Cuáles son los juegos tradicionales (juguetes y juegos) que te gustaría 
encontrar en la ludoteca?

Tipo de Ludoteca:
Nombre del entrevistado: 
Edad:

Con tus padres; Con abuelos; Con maestros; Con ludotecarios; Con amigos 
Otros.

ENTREVISTA ABIERTA*
Con la franja de edad de 6 a 15 anos

09. En tu opinión, crees que la ludoteca es un espácio adecuado para 
disfrutar los juegos tradicionales? <,Porqué?
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CUADRO REPRESENTATIVO DE ALGUNOS JUEGOS TRADICIONALES*

NINAS NINOS NO EXISTE

’ Traducción para el espanol por la Profesora Maribel de Los Angeles Valdés Yanes.

Marque con una (x) en el cuadro de abajo, cuáles de los juegos y juguetes 
tradicionales son preferidos por las ninas, por los ninos o por los dos incluso 
y cuáles no existen en la ludoteca.

LOS DOS 
SEXOS

NOMBRE DEL JUGUETE Y JUEGO 
____________TRADICIONAL________

1. Adivinanzas___________________
2. Ajedrez_______________________
3. Arco y flecha__________________
4. Aro metálico___________________
5. Barajas_______________________
6. Bilboquê______________________
7. Biliar_________________________
8. Bingo________________________
9. Cabo de guerra________________
10. Cachumbambé_________________
11. Carreras en saco_______________
12. Coche de lata__________________
13. Coche de madera_______________
14. Carrito de mano________________
15. Cerbatana_____________________
16. Charadas_____________________
17. Dama________________________
18. Baile de las sillas_______________
19. Diábolo_______________________
20. Dominó_______________________
21. Estatua_______________________
22. Flecha________________________
23. Gallina ciega___________________
24. Hamacas_____________________
25. Juego de banderas_____________
26. Juego de balones_______________
27. Juego de botones_______________
28. Juego de goma y cordones_______
29. Juego del cero o de la cruz_______
30. Juego de los ocultos_____________
31. Juego del triângulo______________
32. Juego de yaqui_________________
33. Marionetas____________________
34. Munecas Quguete)______________
35. Papalote______________________
36. Pasar el anillo__________________
37. Patines_______________________
38. Patineta o carriola______________
39. Pega- pega____________________
40. Pelota
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41. Peteca______________
42. Pie de lata___________
43. Policia y ladrón________
44. Pon________________
45. Quemada____________
46. Ratón y el gato________
47. Rehilete_____________
48. Rompecabezas________
49. Suiza_______________
50. Teléfono con hilo (juguete)
51. Teléfono sin hilo (juego)
52. Títeres______________
53. Trompo______________
54. Yoyo________________
55. Zancos______________
Otros/^cuáles?
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CUADRO REPRESENTATIVO DE ALGUNOS JUEGOS TRADICIONALES*

NOMBRE DEL JUGUETE Y JUEGO

‘ Traducción para el espafiol por la Professora Maribel de Los Angeles Valdés Yanes.

Marque con una (x) en el cuadro de abajo, cuáles son los juegos o juguetes 
tradicionales preferidos por los ninos en los siguientes grupos de edad: hasta 
los 6 anos, de los 7 a los 10 anos, de los 11 a los 15 anos, o aún, si son 
utilizados por todos los grupos de edad en la ludoteca. En caso de que un 
juego tradicional sea utilizado indistintamente en 2 (dos) grupos de edad, 
marque con una (x) en los dos.

HASTA 6 
ANOS

DE 7 A 
10 ANOS

DE 11 A
15 ANOS

UTILIZADO 
EN TODAS 

LAS 
EDADES

1. Adivinanzas___________
2. Ajedrez______________
3. Arco y flecha__________
4. Aro metálico__________
5. Barajas______________
6. Bilboquê_____________
7. Biliar________________
8. Bingo________________
9. Cabo de guerra________
10. Cachumbambé________
11. Carreras en saco_______
12. Coche de lata_________
13. Coche de madera______
14. Carrito de mano_______
15. Cerbatana____________
16. Charadas_____________
17. Dama________________
18. Baile de las sillas______
19. Diabolõ______________
20. Dominó______________
21. Estatua______________
22. Flecha_______________
23. Gallina ciega__________
24. Hamacas_____________
25. Juego de banderas_____
26. Juego de pelotas_______
27. Juego de botones______
28. Juego de goma y cordón
29. Juego de los ceros o cruz
30. Juego de los ocultos
31. Juego del triângulo_____
32. Juego de yaqui________
33. Marionetas____________
34. Munecas (juguete)______
35. Papalote
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36. Pasar el anillo_________
37. Patines______________
38. Patineta o carriola______
39. Pega - pega__________
40. Pelota_______________
41. Peteca______________
42. Pie de lata___________
43. Policia y ladrón________
44. Pon________________
45. Quemada o carimba
46. Ratón y el gato________
47. Rehilete_____________
48. Rompecabezas________
49. Suiza_______________
50. Teléfono con hilo (juguete)
51. Teléfono sin hilo (juego)
52. Títeres______________
53. Trompo______________
54. Yoyo________________
55. Zancos______________
Otros/êcuáles?
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ANEXO E

* Organizado pela ProF* Dra. Regina Márcia Moura Tavares, Diretora do CCA/Museu 
Universitário - PUCCAMP - ICOM - Brasil.

Esta última acontece, habitualmente, 2 vezes por semana, ao longo do ano, 
em nossa própria instituição; também em parques, praças públicas, escolas, 
creches, clubes, áreas de lazer de conjuntos residenciais, feiras populares e 
outros espaços onde crianças possam reunir-se para brincar, sempre que 
solicitada. Nosso objetivo tem sido revitalizar e valorizar dentro da sociedade 
essas práticas infantis tradicionais; por outro lado, levar.a própria criança a 
se perceber como produtora, guardiã e transmissora de uma espécie 
biológica com vida sócio-cultural.

a. No que se refere ao sujeito, o fato de se perceber como parte 
integrante e importante na construção da cultura de seu tempo 
significa a precoce instalação e o fortalecimento da cidadania;

b. Finalmente, no momento em que já se aceita e respeita a cultura da 
infância estão abertos os caminhos para o respeito a todas as 
manifestações culturais dos segmentos minoritários das sociedades.

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: UM PROGRAMA DE AÇÃO 
CULTURAL LATINO-AMERICANO*

1. Partindo do pressuposto de que aos museus compete desenvolver uma 
ação educativa não-formal no seio das populações no sentido de permitir 
aos vários segmentos sociais a apropriação de suas memórias específicas 
para uma melhor compreensão de suas realidades presentes e projeções 
futuras, capazes essas de lhes darem melhor qualidade de vida, a equipe do 
Museu Universitário PUCCAMP desenvolveu nos anos de 1987 e 1988 uma 
pesquisa de campo em torno dos Brinquedos e Brincadeiras coletivas de 
rua, investigação essa que deu origem nos anos subsequentes à exposição 
itinerante “BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS” à obra 
documental “BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: PATRIMÓNIO CULTURAL 
DA HUMANIDADE” e à oficina permanente “PRESERVAR BRINCANDO”.

Tem sido raro deitar-se o olhar sobre o conjunto dos fazeres espontâneos da 
criança, no espaço da casa ou da rua enquanto uma cultura. Contudo, 
musicistas, pedagogos, psicólogos, recreacionistas, terapeutas 
ocupacionais, sociólogos, antropólogos e outros tantos, em algum momento 
de suas vidas profissionais entraram por esse universo lúdico em busca de 
respostas para suas inquietações ou de apoio para suas atividades 
educacionais. Conceituar, entretanto esse acervo da infância como 
Património Preservável traz sutis consequências político-sociais:
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A organização da “Exposição do Património Lúdico Infantil da América 
Latina”, com proposta de itinerância já conta com o apoio do ICOM Latino 
Americano e com o CIDAP - Centro Interamericano de Artesanias e Artes

Ainda no mês de outubro de 94, em Cuenca - Equador, no seminário 
mundial “Museos, Educación y el Património Natural, Social y Cultural” 
organizado por Lucia Astudillo - tivemos oportunidade de falar sobre os 
aspectos operacionais do Programa Latino-Americano de Prevenção 
Patrimonial: de Brinquedos e Brincadeiras com todas as representações do 
continente, tendo surgido na ocasião a CARTA DE CUENCA.

3. Em maio de 1994, após quatro anos de esforços gigantescos para 
financiar o ELBRIT - I. Encontro Latino-Americano de Brinquedos e 
Brincadeiras Tradicionais, com o apoio da OEA, da Polícia Militar de 
Campinas e da Pontifícia Universidade Católica de Campinas conseguimos 
realizar o intento. Os resultados foram excelentes e estão contidos no n° 44 
(outubro - 1994) da revista “Artesanias de América”, editada pelo Centro 
Interamericano de Cultura e Arte Popular - CIDAP cujo diretor Dr. Cláudio 
Maio é um dos grandes entusiastas da idéia.

2. O projeto em questão entusiasmou a própria UNESCO que no ano de 
1990 lhe outorgou o selo “Década Cultural Mundial. Heman Crespo Toral, 
diretor da ORCALC - sugeriu em 1991 uma expansão da proposta por toda 
a América Latina, considerando que um programa de tal natureza estimulará 
a criatividade e a habilidade artesanal entre as crianças do continente, mas 
principalmente, permitirá o resgate de aspectos da identidade latino- 
americana, tão importante num momento da reorganização de blocos 
económico-políticos mundiais. Sociedades mundiais partilham já de um 
acervo comum de conquistas tecnológicas, e estão assim criando uma 
comunidade cultural planetária, mas tal acontecimento não é suficiente para 
as tomar idênticas. Cada qual quer manter suas características próprias, 
determinadas pelos caminhos evolutivos que trilhou os quais a identificam, 
bem como a cada indivíduo de “per si”em seu interior.

Não se pode perder de vista que toda ação preservacionista, seja ela de 
bens culturais imóveis, móveis ou mesmo imateriais passa, 
necessariamente, pelo crivo dos poderes constituídos. Museus que 
convalidaram e fortaleceram o Estado nacional burguês de há muito não 
interessam à América Latina. Nossos museus necessitam reciclar-se 
ideologicamente, antes mesmo de procederem à mudanças básicas de infra- 
estrutura e recursos humanos.

4. No período de 18 a 22 de outubro/95 na cidade de Recife-PE, nordeste do 
Brasil, a Fundação Joaquim Nabuco sediou o I ENBRINT - I Encontro 
Brasileiro de Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais, no qual realizou-se um 
balanço dessa ação cultural a nível do país e criou-se a REDE BRASILEIRA 
DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS - REBBRINT.



292

Campinas, julho de 1996.

5. Finalmente, é preciso ressaltar que um grande mérito desse programa, 
entre outros, num momento difícil da vida de todos os povos da terra, os 
quais buscam descobrir entre as grandes conquistas trazidas pelo 
desenvolvimento da mente humana os melhores caminhos para a paz e a 
qualidade de vida, seja o de resgatar o tempo da inocência.

Devo dizer, ainda que no mês de novembro de 1995, o Museu Universitário 
PUCCAMP, gerador do projeto inicial, estará iniciando esse programa de 
ação cultural integrada no MERCOSUL, com o apoio dos Ministérios da 
Cultura e das Relações Exteriores de nosso país.

Populares o qual já se colocou à disposição para recebimento dos acervos e 
o desenvolvimento do projeto museográfico.
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CARTA DE CUENCA

b) Un organizador de un acervo nacional que permite integrar una 
exposición itinerante que será montada para ser exhibida en 
nuestro continente y con miras a presentarse en otras partes 
del mundo (es decir un alcance nacional, continental y 
mundial).

PROGRAMA LATINOAMERICANO DE PRESERVACION PATRIMONIAL: 
JUEGOS Y JUGUETES TRADICIONALES

a) En su propio país un articulador para la organización de 
encuentros nacionales de “Juegos e Juguetes Tradicionales” 
antes después del II ELBRIT proponiéndose a difundir un 
programa de educación patrimonial a través de la cultura lúdica 
infantil.

6. La coordinación general tenga plenos poderes para la captación de 
los recursos financeiros necesarios para lograr los fines propuestos, 
con el compromiso de dar conocer al Comité Organizador;

2. El Comité Organizador constituído además por Brasil (Miembro Nato 
de la Organización), Peru, Argentina y Bolivia asuma el compromiso 
de atender las solicitudes de coordinación general de los asuntos 
pertinentes;

Los países Latinoamericanos abajo representados en la reunión del 27 de 
octubre de 1994 en Cuenca-Ecuador ratifican la “Carta de Campinas” del 13 
de mayo del mismo ano y proponen que:

5. El Ecuador a través del CIDAP sea el país receptor de las colecciones 
que conformará la muestra itinerante, y al mismo tiempo el 
organizador de la exposición y del proyecto de difusión;

1. Que el Ministério de Educación, Cultura y Deportes, la Subsecretaria 
de Cultura, ICOM, La Fundación de Apoyo al Deporte, la Fundación 
SALPA y la Dirección de Cultura del Azuay asuman la condinación 
general del II ELBRIT (II Encuentro de Juegos e Juguetes 
Tradicionales) que deberá realizarse en noviembre de 1995;

3. Todos los representantes que firmam este documento se 
responsabilicen de la difusión del II ELBRIT en sus países de origem 
entre los museólogos, bibliotecólogos y otros profesionales 
involucrados con el nino, como también con los organismos e 
instituciones culturales, públicos y privados;

4. Cada representante que firme esta carta sea:
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Cuenca, octubre 27 de 1994

Dra. Rosalia Artcaga S.

Sra. Regina Márcia Moura Tavares

Sra. Diana Arévalo de V.

Dra. Amalia Castelli

Sra. Mônica Danalfo Teixeira

Sr. Iglesias

7. EI curso de entrenamiento metodológico, concebido por el Musco 
Universitário PUCCAMP a partir de su propia investigación que dió 
origen al programa, sea aprovechado por las instituciones y órganos 
culturales de los países que se relacionan;

8. La condinación general derive al departamento cultural del Ministério 
de Relaciones Exteriores del Ecuador este documento, solicitando su 
participación para la realización para la realización de las propuestas 
en él contenidas.

Sra. Lucia Astudillo
Sra. Nora Luzza Jeliner
Sra. Inès Maldonado
Sra. Patrícia Moyano B.

Sra. Beatriz Espinosa
Sra. Maria Ismerina Toledo
Sra. Yani Herreman

Ex-Ministra de Educación y Directora 
Ejecutiva de la Fundación SALPA, 
patrocinadora de evento.__________
Centro de Cultura y Arte PUCCAMP- 
Brasil Organizador del I Encuentro. 
Representante del Ecuador en la 
Carta de Campinas y Presidente de 
la Fundación de Apoyo al Deporte. 
Representante de Peru em la Carta 
de Campinas / Directora del Centro 
Cultural Peruano-Britânico________
Representante ICOM de Ecuador. 
Buenos Aires-Argentina___________
Museo Histórico Rosário__________
Directora de Educación Cultura y 
Deportes de la Municipalidad 
Chonillos Lima-Perú_____________
Antropóloga.
Fundación Bioantropológica Brasil 
Conselho Executivo ICOM 
Argentina______________________
ICOM - Chile Secretária__________
ICOM - Venezuela Presidente_____
Conselho Executivo ICOM-México
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CARTA DE CAMPINAS

1.

2.

3.

4.

PROPÕE:

anteriores3. Reafirmar relacionadaspropostas com oas

A criança é a construtora permanente de uma parte da herança 
cultural, criando, transformando e transmitindo a cultura lúdica a qual 
a identifica e permite o desenvolvimento de aptidões bio-psico- 
motoras, sociais e culturais de vital importância para a vida em 
nossas sociedades;

A oralidade inerente ao processo permanente da transmissão da 
brincadeira e dos artesanatos infantis revelou-se, sempre, uma das 
melhores formas de comunicação entre os seres humanos e poderá 
subsidiar, entre outros, a integração continental; "

Conhecendo que o direito de brincar é inerente a toda criança e 
diante do desaparecimento acelerado de espaços adequados para o 
exercício deste direito;

Existe uma íntima relação entre a preservação de Património Cultural, 
exercício de cidadania e desenvolvimento dos países da América 
Latina, apresentando-se os Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais 
como um dos patrimónios geradores de novas bases culturais e 
científicas;

da América 
do resgate,

de
da

Os participantes do “I ELBRIT” realizado na cidade de Campinas, SP, Brasil, 
no período de 09 a 13 de maio de 1994, considerando as grandes e 
importantes mudanças por que passa o mundo contemporâneo, onde a 
criança, em muitos casos, vem sendo expropriada das condições básicas 
que garantem o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e saberes 
em função da Década Cultural Mundial da UNESCO (1987/1997), e 
reconhecendo que:

1. Que o engajamento efetivo dos Ministérios de Educação e Cultura 
dos países da América Latina, assim como de associações de 
proteção à infância no projeto desenvolvimentista do continente se 
faça através da priorização em suas políticas, da preservação do 
património lúdico da infância em espaços educativos não-formais e ao 
treinamento de recursos humanos em Cultura Popular;

2. Que os Museus da América Latina atuem no sentido 
encaminhamento do resgate, da difusão e da .vazão 
espontaneidade dos Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais na 
sociedade, assumindo seu papel de estimuladores de um diálogo 
permanente;
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

12. Que o espaço de brincar seja, preferencialmente a natureza,

desenvolvimento integral da criança e a educação referente às 
políticas museológicas contidas nos documentos:

Que o Dia Internacional da Criança, que é celebrado nos países 
signatários da Convenção pelo Direito da Criança, seja motivo para 
realçar o valor dos brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento 
integral da mesma;

Incentivar uma política de pesquisa e aquisição de acervos de cultura 
infantil por parte dos governos a nível nacional, regional e local;

Convenção pelos direitos da criança aprovado pelas Nações 
Unidas/1989;
Carta de Cuenca/92;
Carta do Rio/93;
Carta de Caracas/92;
Congresso Nacional de Museologia (Curitiba/93).

Que se organize uma exposição itinerante “Juegos e Juguetes de 
América Latina” com a contribuição de todos os que assinam esta 
Carta, com o objetivo de difundir a cultura lúdica infantil do continente 
entre nós e no mundo, através do Comité Regional do ICOM, apoios 
da OEA, da UNESCO e da UNICEF;

Que o tema seja proposto ao ICOM para que o Dia Internacional do 
Museu/1995 seja dedicado ao desenvolvimento de práticas 
museológicas nos planos do setor da cultura lúdica, e que seu 
desenvolvimento se estenda durante todo o ano;

Que os Museus, Bibliotecas, Centros de Documentação e demais 
instituições culturais e comunitárias desempenham um papel 
fundamental na articulação da sociedade civil e o Estado para a 
formulação de políticas públicas relacionadas aos Brinquedos e 
Brincadeiras Tradicionais;

Que as entidades oficiais de fomento à pesquisa e a empresa privada 
destinem recursos para a realização de encontros, debates, 
exposições e pesquisa relacionadas com a temática;

11. Que a UNESCO e os governos da América Latina incluam em seus 
orçamentos anuais a realização dos próximos ELBRITs, visto o 
mesmo ter o selo “Década Cultural Mundial”;

10. Que o CIDAP organize para o biénio 1995/96 um curso 
interamericano sobre a Cultura Popular Lúdica e os assistentes do 
mesmo os repitam a cada ano em seus países diferentes;



291

A Assembléia de encerramento do “I ELBRIF, reconhecendo o valor das 
iniciativas que já desenvolve o Ministério de Educação, Cultura e Esportes 
do Equador relativamente à preservação e revitalização dos Brinquedos e 
Brincadeiras infantis, decidiu indicar esse país para sede do “II ELBRIT”, em 
novembro/95 e sua Ministra como presidente do Comité organizador, 
constituído pelos seguintes países: Brasil, Equador, Peru, Argentina e 
Bolívia. Aprovou, também, o “I ENCONTRO NACIONAL DE BRINQUEDOS 
E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS”, na cidade de Recife-PE, na Fundação 
Joaquim Nabuco - Museu do Homem do Nordeste em abri 1/95.

18. Que as conclusões desse “I ELBRIT” atinjam a todos os países latino- 
americanos através da publicação de suas conferências e da Carta de 
Campinas pela Revista “Artesanías de América”, a qual deverá incluir 
nos números subsequentes encartes com notícias pertinentes ao 
tema.

17. Que todos os organismos comprometidos com o§ espaços coletivos 
de alguma forma se envolvam, contribuam e participem com as 
propostas contidas no presente documento, a exemplo da Polícia 
Militar de Campinas na realização do “I ELBRIF;

13. Que seja incentivada a criação de associações nacionais e a 
participação da ONGS no processo de expansão das propostas do 
presente documento;

14. Gestão junto ao Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do 
Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Campinas, PUCCAMP 
e UNICAMP no sentido de se implementar em Campinas o Centro 
Interamericano de Pesquisa e Preservação do Património Cultural 
Lúdico junto à OEA no sentido de aprovar a criação desse centro a 
exemplo dos convénios existentes em países como Equador, 
Venezuela e Guatemala, onde funcionam centros dedicados a 
artesanato e etnomusicologia;

15. Que sejam providos encontros Nacionais e Regionais dos países 
envolvidos, os quais incluam, além das comunicações e estudos 
temáticos, exposições, cursos e oficinas;

recomendando-se a criação e a preservação de parques ecológicos 
em todas as cidades do continente, a fim de que o ser humano se 
potencialize;

16. Que a OEA, através de seu Departamento de Cultura Popular, 
considere a possibilidade da versão para o espanhol, o inglês e o 
português as obras relativas ao tema recomendadas por essa 
assembléia;
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CARTA DO RECIFE

1.1.

2.1. objetivos:

2.2. prioridades:

> a criação de um banco de dados com informações sobre pesquisas, 
publicações, livros e outros produtos existentes;

Os participantes do I Encontro Nacional de Brinquedos e Brincadeiras 
Tradicionais - I ENBRINT reunidos no Recife (PE), entre 18 e 20 de 
outubro de 1995, no Museu do Homem do Nordeste, do Instituto de 
Documentação, da Fundação Joaquim Nabuco, endossando as propostas 
contidas na Carta de Campinas (I Encontro Latino-Americano de 
Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais - Campinas, São Paulo, 1994) e na 
Carta de Cuenca ( Programa Latino - Americano de Preservacion 
Patrimonial; juegos e juguetes tradicionales - Cuenca, Equador, 1994), 
resolvem:

2. criar a Rede Brasileira de Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais
- REBBRINT, prioridades e constituição, a seguir discriminados:

1. realizar encontros periódicos, bianuais, sobre o património lúdico 
nacional;

• Desenvolver ação política para a abertura de espaços e captação 
de recursos capazes de estimular a consolidação de suas ações;

• estimular o contato permanente entre pesquisadores, agentes 
culturais e educadores envolvidos com brinquedos e brincadeiras 
tradicionais;

• promover o intercâmbio da produção de seus membros (textos, 
audiovisuais, cursos, exposições) no país e no exterior;

que o II Encontro Nacional de Brinquedos e Brincadeiras 
Tradicionais - II ENBRINT, será realizado em 1997, na cidade de 
Aracajú-SE;

• valorizar e revitalizar o património cultural lúdico criado, 
preservado e transmitido pela criança brasileira, individual e 
coletivamente;
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2.3. constituição:

Direção Executiva:

presidente - Dra. Regina Márcia Moura Tavares;

secretaria - Dra. Rose Marie Reis Garcia;

tesouraria - Dra. Tizuko Morchida Kischimoto.

Conselho Consultivo:

- Paraíba

- Pernambuco

- Sergipe

A REBBRINT é constituída por uma direção executiva e um 
conselho consultivo, eleitos em plenária. Seus membros serão 
eleitos durante os encontros nacionais, tendo, portanto, mandato 
de dois anos. A plenária do I ENBRINT elegeu a seguinte 
composição da REBBRINT:

- titular - Profa. Silvia Brasileiro 
suplente - Profa. Lenice Gomes;

- titular - Profa. Aglaé Fontes de 
Alencar;
suplente - Profa. Ana Maria 
Fonseca Medina;

- titular - Prof. José Nilton da Silva; 
suplente - Prof. José Augusto de 
Moraes;

> a documentação do artesanato brasileiro, relativo a brinquedos e 
brincadeiras tradicionais;

> a criação e estruturação do Centro Brasileiro de Brinquedos e 
Brincadeiras Tradicionais.

> a produção de audiovisuais sobre as pesquisas e projetos de ação 
cultural em andamento;

> O mapeamento dos brinquedos e brincadeiras tradicionais em território 
brasileiro;

> treinamento de recursos humanos voltados para a valorização do 
património lúdico;

> a pesquisa e a organização de exposições itinerantes sobre brinquedos e 
brincadeiras tradicionais;
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- Rio G. do Sul

- Paraná

- São Paulo

- Bahia

3. recomendar, atendendo as moções aprovadas em plenária:

>

>

>

>

>

>

o reconhecimento e valorização, pelas autoridades constituídas, do 
trabalho do artesão;

o engajamento de pessoas da terceira idade, consideradas guardiões da 
cultura lúdica popular, no processo de preservação, estimulando sua 
participação nas ações desenvolvidas.

- titular - Profa. Walkyria Mollica do 
Amarante
suplente - Prof. Toninho Macedo;

- titular - Profa. Maria das Graças 
Teixeira;
suplente -

- titular - Profa. Paula Simon Ribeiro; 
suplente - Profa. Liliam Argentina 
Braga Marques;

- titular - Prof. Júlio César Manso 
Vieira;
suplente -

o redimensionamento das propostas de Educação Artística e Educação 
Física nos cursos de habilitação ao magistério, introduzindo estudos 
sobre brinquedos e brincadeiras tradicionais;
que os museus brasileiros detenham-se na dinamização e na ação 
museológica voltada para o património lúdico;

o incentivo à promoção cultural voltada para os brinquedos e as 
brincadeiras tradicionais por outras instituições e empresas, através de 
associações de pais de alunos, de crianças e agentes culturais;

que os Conselhos Estaduais da Criança e do Adolescente, e os 
Conselhos Tutelares comprometam-se em zelar e proteger os direitos da 
criança, preservando os espaços lúdicos, apoiando a realização de 
oficinas, brinquedotecas, ludotecas e outras atividades similares, em 
particular, que sejam preservados os direitos das crianças especiais;


