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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa visa abordar o brincar e o brinquedo sucata na perspectiva de 

esclarecer os benefícios envolvidos na confecção do brinquedo sucata, tais como: 

concentração, desenvolvimento de funções específicas cerebrais, socialização saudável, a 

criatividade e a imaginação e, alertar aos pais, responsáveis e professores sobre os perigos 

do consumismo infantil para a humanidade e o meio ambiente. Visa enaltecer a grandiosa 

capacidade da criação infantil. O brincar é a linguagem universal da criança. É por meio dela 

que os pequenos aprendem sobre o mundo, experimentam relações afetivas e sociais e 

exercitam comportamentos da vida adulta. As crianças são apresentadas ao consumismo 

como forma de inserção em determinado grupo social onde os padrões são definidos pela 

maioria, adultos, com maior poder de compra. Ninguém nasce consumista até que lhes seja 

apresentada a diferença. Respeitar o tempo das crianças é permitir que elas vivenciem 

todas as fases do desenvolvimento com plenitude.O relato de experiência, objetiva 

apresentar a percepção da criança nessa faixa etária, problematizando a realidade 

observada à partir dessa turma de crianças da educação infantil da Escola Municipal 

Cornelis Verolme, visando desenvolver por meio da confecção do brinquedo sucata, além 

dos benefícios já descritos, um ponto de contraposição ao excesso de consumo. Não no 

sentido de exclusão do brinquedo pronto mas com a proposta de ampliar a dimensão lúdica, 

incentivar a maravilhosa capacidade de criação infantil e a formação de uma consciência 

ambiental crítica e reflexiva em relação aos excessos e a nossa condição de igualdade 

humana desde a tenra idade. Esse é o caminho. 

 
 

Palavras-chave: brinquedo sucata; meio ambiente; consumismo infantil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa foi realizada em uma turma do pré II da Escola Municipal 

Cornelis Verolme, em Angra dos Reis - RJ, composta por vinte e dois alunos, dez meninas e 

doze meninos, com faixa etária de cinco anos e, teve como proposta central analisar a 

interação e criatividade do aluno(a) com a confecção do brinquedo sucata, assim como 

identificar a visão do mesmo no que diz respeito ao tema em questão. Visa abordar o brincar 

e o brinquedo sucata na perspectiva de esclarecer os benefícios envolvidos na confecção do 

brinquedo sucata, tais como: a concentração, o desenvolvimento de funções específicas 

cerebrais, a socialização saudável, a criatividade e a imaginação e, alertar aos pais, 

responsáveis e professores sobre os perigos do consumismo infantil para a humanidade e 

para o meio ambiente. 

Partindo desse pressuposto, o ponta pé inicial, que impulsionou a investigação, foi 

procurar respostas para estas perguntas do tema em questão: é possível, a criança 

desenvolver-se de forma saudável, sendo privada do que a humanidade tem de mais 

humano, o poder da criação? 

Como podemos preparar as novas gerações, alertando para os perigos do consumo 

excessivo e o descaso com o meio ambiente? 

Esta pesquisa concentra-se em observar a grandiosa capacidade da criação infantil e 

sua importância para um desenvolvimento saudável, nos aspectos cognitivos e motores e 

esclarecer que o consumo exagerado afeta também o meio ambiente, causando danos 

irreparáveis a toda humanidade.  

Despertar nas crianças o interesse pelo brinquedo sucata, aguçar o prazer envolvido 

desde o momento de pensar na elaboração de um brinquedo, a contar com a ajuda dos 

colegas, a usarem a criatividade e a imaginação, são as ferramentas fundamentais na 

elaboração de uma consciência crítica, no sentido de respeitar e incentivar a formação 

humana, o que acarretará em uma nova visão de mundo, tendo resultado direto e efetivo no 

meio ambiente. Uma consciência ambiental esclarecida, de que os recursos naturais são 

finitos, pode mudar o futuro do planeta e consequentemente da humanidade. 

A mesma tem como objetivo geral analisar qual a concepção das crianças e como 

elas interagem com o brinquedo sucata com um viés voltado ao que pensam sobre a 

aquisição de brinquedos tecnológicos, tendo em vista a crescente demanda de tais produtos. 

E teve como objetivos específicos: 
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- Identificar o nível de interesse dos alunos durante a confecção do brinquedo sucata; 

- Coletar informações inerentes ao conhecimento prévio dos alunos relacionados à 

temática; 

- Analisar a interação com os colegas, a criatividade na hora de elaborar o brinquedo 

e até onde pode fluir a imaginação dessas crianças;  

- Avaliar a concepção dos alunos no que diz respeito aos brinquedos tecnológicos, e 

com que frequência sinalizam a necessidade de comprar brinquedos novos; 

- Qualificar no sentido comparativo, na visão das crianças, o brinquedo sucata e o 

brinquedo tecnológico. 

Esta pesquisa pressupõe relevância para o campo da educação, pois pode intervir 

nas formas de compartilhar e da troca de conhecimento do educando, de forma a mudar 

esse paradigma da concepção de mundo capitalista, que acaba incentivando, mesmo que 

involuntariamente, o excesso de consumo desde a tenra idade, numa perspectiva que 

nossos recursos naturais são finitos e que precisam ser respeitados. Isso formará nas 

crianças de hoje, adultos com uma educação ambiental consciente e responsável, de modo 

a preparar seres humanos mais conscientes e não coibir o desenvolvimento pleno de nossas 

crianças. 

O brincar é a linguagem universal da criança. É por meio dela que os pequenos 

aprendem sobre o mundo, experimentam relações afetivas e sociais e exercitam 

comportamentos da vida adulta. 

Brincadeira é coisa séria. É preciso respeitar o tempo das crianças e permitir que elas 

vivenciem todas as fases do desenvolvimento com plenitude. 

Alem de toda a relevância que o brincar tem na formação de cada ser humano, há 

ainda os impactos do consumo infantil desenfreado, que muitas vezes são tidos como 

imprescindíveis para a atividade lúdica. Será que são mesmo?  

 Há de se entender que às vezes as brincadeiras necessitam de brinquedos 

chamados estruturados – a boneca, o carrinho, o robô, o videogame, etc. principalmente 

hoje, em um mundo que valoriza mais o acúmulo do que o conhecimento e o apelo para o 

consumo é grande e quase sempre divulga um tipo de produto que exige muito pouco da 

criança, tanto físico como intelectualmente. 

A alternativa a esse consumo desenfreado é estimular que as crianças brinquem de 

forma criativa e, em alguns momentos substituam o brinquedo tradicional por brinquedos 

confeccionados por elas mesmas a partir de sucata. 
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Para Moreira (1999) e Shaffer (2005 ), na visão cognitivo - desenvolvimental de Piaget 

o crescimento da compreensão e das habilidades de raciocínio das crianças vem da relação 

entre sujeito e meio ambiente onde as estruturas mentais se modificam, possibilitando uma 

adaptação às singularidades de cada objeto. 

 

 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.  BRINQUEDO  

 

Historicamente, o foco principal das escolas têm sido o ensinar a ler e a escrever, e, 

mudar esse paradigma não é tarefa fácil. 

Apesar de algumas mudanças perceptíveis relacionadas ao tema em questão, ainda 

pode-se perceber muita deficiência de entendimento sobre os reais benefícios, 

especificamente na Educação Infantil, no que tange essa temática. 

A ONU ( Organização das Nações Unidas), considera a brincadeira criativa tão 

importante, que consta da Convenção sobre os Direitos da Criança, que as crianças tem o 

direito a brincadeira, em 1959(https://larmontessori.com/2012/10/11/dia-das-crianças-não-

dos-produtos/). O ECA( Estatuto da Criança e do Adolescente) também assegura esse 

direito, que, no ano de 2016 foi fortalecido com o Marco Legal da Primeira Infância ( Lei nº 

13.257/ 2016 ), que indica que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão organizar e estimular a criação de espaços lúdicos que propiciem o bem estar, o 

brincar e o exercício da criatividade em locais públicos e privado onde haja circulação de 

crianças ( https;//www12.senado.leg.br/cidadania/edições/577/brincar-e-um-direito-garantido-

pela-onu-e-pela-costituição-federal). 

Trata-se de um olhar minucioso na perspectiva de mudanças sobre a forma de 

compreender o brincar e toda a complexidade de aspectos que ele envolve. De todo esse 

universo, escolhi como objeto de minha monografia o brinquedo (como objeto do brincar), 

dando destaque a um tipo específico que são os brinquedos de sucata, pensando desde a 

sua confecção até sua função final (a criança dispensa ao brinquedo que ela confecciona a 

função que ela quer, por exemplo, uma latinha passa a ser um trem, ou um avião, ou um 

cachorro, sem ter que necessariamente mudar a sua forma, tudo no faz de conta, na 

perspectiva da criança), passando por reflexões sobre a preservação do meio ambiente 
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através da consciência ambiental e finalmente ao consumismo infantil impregnado em 

nossas crianças e reforçado diariamente através das campanhas publicitárias pensadas 

exatamente para reforçar essa ideia. 

O brincar tem sido banalizado, passamos por uma grande mudança na sociedade, 

onde os valores são invertidos,e a infância perde espaço para a avalanche de informações,  

é como se brincar não fizesse parte do processo de aprendizagem. Porém a criança realiza 

aprendizagens significativas durante uma brincadeira e principalmente na confecção de 

brinquedos. 

Para Santos (2007 ), " O brincar desempenha, portanto, o papel que o trabalho 

desempenha para o adulto. Assim como o adulto sente-se forte com suas obras , do mesmo 

modo a criança torna-se maior com seus êxitos lúdicos" ( p. 18 ). 

O modo como ela brinca revela o mundo interior da criança e depende do contexto 

sociocultural em que está inserida. Um bom exemplo disso é que as meninas que são filhas 

de donas de casa que não trabalham fora, sempre brincam de comidinha, de cuidar da casa 

e dos filhos, enquanto as filhas de mães médicas brincam de serem médicas, como estão 

acostumadas em seu meio, independente de ambas serem meninas.  

Pensando o brincar numa perspectiva piagetiana, podemos dizer que no momento da 

brincadeira, ocorre um processo de troca, partilha, confronto e negociação gerando 

momentos de desequilíbrio e equilíbrio o que propicia novas conquistas individuais e 

coletivas. 

Segundo Piaget:   

A cada instante, pode-se dizer, a ação é desequilibrada pelas informações que 
aparecem no mundo, exterior ou interior, e cada nova conduta vai funcionar não só 
para restabelecer o equilíbrio, como também para tender a um equilíbrio mais estável 
que o do estágio anterior a esta perturbação. (1980, p. 14). 

 

    

 A brincadeira, portanto, tem importante papel no processo de aprendizagem da 

criança, mas para que isso aconteça efetivamente é preciso preparar os adultos para 

compreender, respeitar, incentivar e encontrar no brincar possibilidades de intervenção num 

mundo em constantes mudanças. 

 Compreender a cultura lúdica para tornar o brincar uma atividade dotada de 

significações sociais pela construção de regras próprias é, segundo Brougére (1998), 

construir para a socialização da criança. Ela vai deixar de pensar no individual, para 
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descobrir o prazer do coletivo, da troca de informação e da criação de relações com o outro 

através da atividade lúdica. 

 A criança egocêntrica passa a ser solidária e amorosa pelo prazer de fazer juntos e a 

reciprocidade dos conhecimentos. 

 Segundo Piaget, o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado 

desde o nascimento, nem como simples registro de percepções e informações. O 

conhecimento é consequência das ações e das interações do sujeito com o objeto de 

conhecimento, seja do mundo físico ou da cultura. É uma construção que vai sendo 

elaborada desde a infância, que se classificam em fases e que são necessárias para o 

desenvolvimento e aprendizado da criança. 

 Quando o brinquedo é esse objeto do conhecimento, numa perspectiva piagetiana da 

construção do conhecimento, a interação com o outro acontece efetivamente durante a 

confecção do mesmo. Desde a escolha do material a ser usado, até a compreensão da 

forma como a criança constrói seu mundo. O que ela trás de realidade de um mundo que 

pouco conhece. Através da brincadeira exteriorizam aquilo que teriam dificuldade de colocar 

em palavras, ela reflete, organiza,constrói , destrói e reconstrói seu universo de forma livre e 

criativa. 

 Portanto sabendo-se da importância do brincar e da brincadeira, é preciso que os 

educadores estejam aptos a entender que as brincadeiras oferecidas precisam estar de 

acordo com a zona de desenvolvimento em que essa criança se encontra, para que os 

resultados sejam efetivos no desenvolvimento cognitivo, social e cultural do educando. 

 Desenvolver atividades direcionadas à Educação Infantil não é tarefa fácil, pois trata-

se de crianças muito pequenas, que ainda não estão prontos para corresponderem de forma 

motora a muitas das atividades propostas, portanto, é de suma relevância a disponibilização 

de um espaço e materiais adequados e que o educador esteja inserido nesse contexto como 

mediador com um olhar mais apurado. 

  Piaget classifica as fases de desenvolvimento em quatro estágios de evolução 

mental, onde cada estágio é um período em que o pensamento e o comportamento infantil 

são caracterizados por uma forma específica de conhecimento e raciocínio. Esses quatro 

estágios são: 

 Sensório Motor (0 a 2 anos ) 

 A partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de 

ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência é prática. As noções de espaço e 
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tempo são construídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem 

representações ou pensamentos. 

 Nesse estágio, portanto, o brinquedo precisa ser palpável, para a criança assimilar 

através do toque, que possa ser manipulado sem oferecer perigo e que estimule a criança a 

interagir (Podendo ser um brinquedo pronto pedagógico ou ser um pedaço de pano colorido 

que se movimenta, cubos de pano com diferentes texturas feitos em casa, caixa com vários 

objetos para por e tirar. 

 Pré- Operatório (2 a 7 anos) 

 Também chamado de estágio da inteligência simbólica. Caracteriza-se, 

principalmente pela interiorização de esquemas de ação construídos no estágio anterior 

(sensório motor). A criança deste estágio é egocêntrica, centrada em si mesma, e não 

consegue se colocar no lugar do outro. Não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma 

explicação (é a fase dos porquês). 

  Nesse estágio a ideia da construção do brinquedo sucata pode ajudar na 

desconstrução desse egocentrismo. A criança começa a desenvolver o prazer do coletivo, 

de dividir, de interagir com o outro criando laços de amizade e respeito. A construção da 

socialização do educando. 

 Operatório concreto (7 a 11 anos) 

A criança desenvolve noções de tempo, espaço velocidade, ordem e causalidade já 

sendo capaz de relacionar diferentes aspectos e abstrair dados da realidade. Não se limita a 

uma representação imediata, mas ainda depende do mundo concreto para chegar à 

abstração. Isso desenvolve a capacidade de representar uma ação no sentido inverso 

anterior, anulando a transformação observada. 

 Nesse estágio, com a capacidade adquirida de abstração de dados da realidade, é 

hora de atividades de descoberta como andar em trilhas, caçar insetos, brincar de esconde- 

esconde, diferentes jogos, pois ele agora é capaz de aprender cada vez mais facilmente 

uma grande quantidade de regras. Leia histórias que dispensem figuras, assista filmes e 

seja o promotor de encontros. “O melhor brinquedo para uma criança é outra criança” 

(Adriana Oliveira Lima< blogspot.com>). 

 Para Piaget, a criança não é ativa nem passiva, mas interativa, interagindo 

socialmente buscando informações, aprendem as regras dos jogos resultando no 

engajamento individual de soluções de problemas. 

 Operatório Formal (12 anos em diante) 

A representação agora permite a abstração total. A criança não se limita mais 
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a representação imediata nem somente as relações previamente existentes, mas é capaz de 

pensar em todas as relações possíveis logicamente buscando soluções a partir de hipóteses 

e não apenas pela observação da realidade. 

  As estruturas cognitivas alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento, e vai 

tornando-se aptas a aplicar o raciocínio lógico na resolução de problemas. O interesse da 

criança começa a se confundir com o dos adultos. 

 Portanto se o brincar e o brinquedo fazem parte do desenvolvimento da 

aprendizagem, é relevante que o professor domine teoricamente estes estágios e os 

reconheça, tornando sua prática efetiva e direcionando essa brincadeira e esse brincar 

naturalmente com a necessidade propriamente dita de cada criança, de acordo com os seus 

estágios.  

 Brincar é fundamental para o desenvolvimento Infantil. Quando brincam meninos e 

meninas exercitam e melhoram suas capacidades emocionais, intelectuais, motoras e 

sociais. Mas qual o papel da produção do brinquedo sucata nessa história? 

 Cunha (1988) dá relevo ao aspecto econômico na utilização da sucata como matéria 

prima para a confecção de brinquedos, acrescentando o fato de que criar a partir de material 

descartável é um desafio à nossa capacidade, uma proposta de mudança e um convite a 

aventura. 

 Essa atividade traz para as crianças o sentido ecológico deste material, pois a criança 

estará atenta a um meio ambiente em transformação, rico de possibilidades de 

reaproveitamento de matérias que antes eram insignificantes e inúteis. Além disso, durante o 

processo de confecção dos brinquedos, muita coisa está em jogo: a solidariedade, o 

companheirismo, a visão do outro e a visão de mundo. 

 Todo brinquedo confeccionado com material reciclável tende a despertar nas crianças 

novos interesses, proporciona ricas experiências sensoriais e simbolização, a partir da 

reprodução de algumas atividades que elas observam nos adultos, desenvolve a criatividade 

e destreza manual na hora de confeccionar os brinquedos. Pode ser feita em grupo, 

despertando nas crianças o interesse pela a interação social e a dividir o espaço. 

 Nesse sentido, segundo Machado: 

Enquanto usa, manipula,  pesquisa e descobre um objeto, a criança chega as 
próprias conclusões sobre o mundo em que vive. Quando puxa, empilha, amassa, 
desamassa e dá nova forma, a criança transforma, brincando e criando ao mesmo 
tempo. Poder transformar, dar novas formas a materiais como quiser, propicia à 
criança instrumentos para o crescimento saudável, que a estimulam a explorar o 
mundo de dentro e o mundo de fora, dando a eles nova forma, no presente e no 

futuro a partir de sua vivência. (1995, p. 27) 
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 È uma atividade significativa para o desenvolvimento multidimensional (econômico, 

político, social, psicológico, afetivo e cognitivo) das crianças, contribuindo para a formação 

de indivíduos únicos e autênticos, considerando o momento histórico e social na qual está 

inserida. 

 Além disso, trabalha-se com as mais variadas possibilidades para criação dos 

brinquedos, dentre elas as cores e as formas usando os diversos tipos de sucatas que as 

crianças podem trazer de casa, contribuindo para qualidade de vida e sustentabilidade do 

nosso Planeta. 

 

 

2.2.  CONSUMISMO INFANTIL 

 

 Partindo desse pressuposto, vale enfatizar os excessos relacionados ao poder que o 

consumismo exerce sobre as crianças. Cabe também lembrar que ninguém nasce 

consumista, nenhuma criança diferencia um rolo de papelão de um brinquedo sofisticado até 

que lhes seja apresentada a diferença. 

 O ser humano tem uma enorme necessidade de aceitação, de pertencer a um grupo e 

a aquisição de determinado brinquedo seria a forma de inserção social em determinado 

grupo onde os padrões são definidos pela maioria com maior poder de compra. As crianças 

são apresentadas dessa forma ao consumismo, pois ainda não sabem diferenciar essas 

regras, mas os pais, mesmo que sem nenhuma intencionalidade, na maioria das vezes por 

medo que os filhos sofram algum tipo de exclusão ou preconceito, fazem desabrochar nos 

pequenos o sentimento de pertença, e a criança vai crescendo com a necessidade de 

adquirir coisas cada vez mais caras e com maior frequência, sem se preocupar com a 

educação ambiental da população futura. 

No que diz respeito ao consumo, o entendimento da criança leva maior tempo para 

ser construído sobre os impactos de suas próprias ações, natural do processo de formação 

de uma consciência crítica. Daí a importância de começar o quanto antes esse trabalho de 

mostrar aos pequenos, que nossas ações fazem diferença negativa ou positivamente. 

Dialogando com elas e sabendo ouvi-las. 

O consumismo infantil não se restringe apenas à esfera da família. No que diz 

respeito à educação para o consumo sustentável cada um tem um papel fundamental: pais e 

responsáveis devem dialogar com seus filhos e impor limites. Dizer não a cada pedido de 

consumo desnecessário é muito importante para que a criança aprenda a lidar com as 
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frustrações.  Também é muito importante dar o exemplo, as crianças imitam os pais. Elas 

precisam observar no outro (no caso os pais e a escola são os mais próximos) que suas 

ações individuais podem causar impacto no coletivo. 

Os educadores devem aproveitar o convívio diário com as crianças para fortalecer 

esses princípios, reafirmando a importância desses valores, contribuindo dessa forma para a 

formação de uma consciência ambiental.  

As empresas e organizações da sociedade devem agir com responsabilidade e ética, 

os apelos de consumo deve ser direcionados aos pais. As crianças, não podem ser vistas 

como pequenos consumidores. Uma agressão ao seu desenvolvimento pleno e saudável. 

E, finalmente o Estado brasileiro tem a obrigação de oferecer um ambiente 

minimamente regulado, que proteja as crianças frente às relações de consumo e garantir as 

crianças bem estar, saúde, educação, moradia alimentação, cultura e lazer como determina 

o artigo 227 da Constituição Federal. 

As crianças brasileiras estão entre as que mais assistem televisão no mundo com 

uma impressionante média de mais de cinco horas por dia, segundo levantamento do ibope 

de 2011. Além do consumo de energia e do aumento do sedentarismo infantil, essa 

exposição excessiva contribui para aumento do consumismo, já que, como falado 

anteriormente, a mídia televisiva é o principal canal de veiculação de campanhas comerciais 

infantis.  

Contribui também para o aumento da obesidade infantil, que tem sua maior causa o 

sedentarismo associado ao consumo de alimentos industrializados que são amplamente 

divulgados pela televisão. 

 Segundo a Associação Dietética Norte Americana Borzekowiski Robinson bastam 

apenas trinta segundos para uma marca influenciar uma criança. No Brasil, diferente de 

outros países, não há nenhum regulamento que limite a publicidade dirigida às crianças. Não 

há nenhum controle, ou seja, a publicidade é livre para visar apenas os lucros, sem ética e 

sem proteção à criança. (PSICOLADO, 2011) 

Diante disso, como explicar a um(a) pequeno(a) que a embalagem de plástico 

daquele bolo que traz a divertida figura do seu personagem preferido da teve, somada a 

todas as embalagens de seus coleguinhas, associada a todos os brinquedos super 

sofisticados, todos muito bem embalados, uma forma de garantir que cheguem intactos a 

seus destinos,e se falarmos ainda, de todas as crianças do planeta, geram um impacto 

acumulado no meio ambiente causando danos avassaladores? 
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Como fazê-los entender que esses brinquedos de ultima geração, super 

maravilhosos, que faz tudo sozinho (e na maioria das vezes são, podando qualquer 

possibilidade de criatividade) podem ter sido produzidos em condições de desrespeito ao 

meio ambiente e até a saúde dos trabalhadores? 

É preciso garantir o direito das crianças de vivenciarem todas as etapas de seu 

desenvolvimento, e aos poucos, ensiná-las valores mais humanos e menos materialistas. 

Esse é o caminho que devemos trilhar em busca do desenvolvimento sustentável. 

Consumir de forma responsável os recursos naturais disponíveis, respeitando seus limites e 

períodos de regeneração. 

 Portanto, os pais e a escola podem ensinar a criança a consumir com consciência e 

responsabilidade, e a produção de brinquedo sucata pode ser um grande aliado.  

 É cultural essa vertente consumista. É muito mais interessante para agradar aos 

pequenos os brinquedos de alta tecnologia, sem nenhum tipo de trabalho, muito atrativos e 

em sua grande maioria muito caros. Compatíveis com os padrões estabelecidos pela 

maioria. 

 Além da satisfação de ganhar um brinquedo ultramoderno, repleto de funções 

prontas, todas ao toque de alguns botões (que em muito pouco tempo será desbancado por 

outro com no mínimo o dobro de suas funções), ainda tem a satisfação de pertencer ao 

grupo social majoritário. Estaremos formando pessoas egocêntricas, sem regras nem 

solidariedade, que consomem sem nenhum tipo de responsabilidade, nem com ela, nem 

com o outro e nem com o planeta. 

 O brincar está presente em todas as culturas e exerce importante papel inclusive na 

desigualdade social, uma vez que confeccionando os brinquedos a partir da sucata, todas as 

crianças estão em posição de igualdade social, como deveria ser, sem o rótulo  de pertencer 

a determinado grupo com padrões definidos pela minoria, que possuem poder de compra e 

portanto possuem todos os brinquedos sofisticados excluindo assim a maioria de forma cruel 

e dramática. 

 As crianças utilizam os brinquedos de diferentes formas, organizando-os de acordo 

com a cultura na qual estão inseridas incorporando seus padrões sendo diretamente 

influenciadas pelos grupos sociais a que pertencem. Crianças consumistas, além de não 

demonstrarem nenhum tipo de preocupação com os problemas relacionados ao meio 

ambiente, ainda demonstram elementos culturais, impregnados pelo comportamento abusivo 

e sem limites, que influenciam direta ou indiretamente o preconceito social. Existe uma linha 

tênue entre o consumismo infantil exagerado que se relaciona com o poder: formaremos 
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adultos medíocres, que se sentem superiores, reforçando a enorme lacuna entre ricos e 

pobres. 

 Pessoas incapazes de ocupar-se de sua posição humana, de igualdade com os 

demais, que mesmo possuindo visões de mundo particulares, são ligadas por sentimentos 

coletivos, pessoas conscientes da necessidade de preservar o planeta, com o intuito de 

garantir as gerações futuras perspectivas na qualidade de vida, compreendendo que todas 

as pessoas são iguais, e que não é justo qualquer pessoa ser avaliada pelo pertencimento a 

um determinado padrão. 

  Podemos perceber também, que crianças interiorizadas de atitudes consumistas, 

sabendo que desde muito pequenas, são influenciadas por brinquedos ultramodernos e sem 

limites de intervalo para aquisição dos mesmos, acabam perdendo a infância, pelo 

amadurecimento precoce provocado pelo bombardeamento de informações que a mídia 

transmite e pelo comportamento dos pais que acabam sendo influenciados. Vemos refletido 

nas ações das crianças o comportamento dos adultos, meninas usando sandálias de salto, 

que acaba por prejudicar o brincar, abusando do uso da maquiagem, podendo ter problemas 

na pele, ainda que essa maquiagem seja desenvolvida para crianças, influenciadas por 

comerciais veiculados na televisão, estão sempre querendo alguma coisa nova que foi 

lançada, o que acaba estimulando a competição entre elas. 

 Muito comum, nesse universo consumista, observarmos crianças “ostentando” 

mochilas, tênis e roupas de marca, mostrando estarem inseridos naquilo que está na 

“moda”, enxergando uns aos outros pelo que usam, fortalecendo cada vez mais a exclusão 

social. 

  Mas esse desejo de consumir, segundo Villela (2008), não é um desejo real, mas um 

desejo implantado. É possível acreditar que as propagandas são direcionadas de forma a 

implantar o desejo consumista. 

 Segundo Barbosa: 

As crianças pequenas se constituem sujeitos marcados pelo pertencimento de 
 classe social, de gênero, de etnia, de religião, isto é todas as inscrições sociais 
que afetam as vidas dos adultos também afetam as vidas das crianças. Ao longo de 
suas existências vão configurando seu percurso singular no mundo, em profunda 
interlocução com as histórias das pessoas e dos contextos nas quais convivem (...) 
brincando, são capazes de agirem incorporando elementos do mundo na qual vivem. 
(2009, p. 24 ). 

 

 Nesse sentido, é importante uma reflexão sobre os desejos presentes no cotidiano 

das escolas de educação infantil, na rotina de atividades dos pais e adultos, que essas, 

evidenciem convicções e formas de conceber um mundo sustentável, de forma a inibir o 
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desejo consumista reforçado pela mídia que privilegia o público infantil com o papel de 

direcionar um desejo e implantá-lo. 

  Diante de tanto poder e funcionabilidade desse consumo exagerado, confeccionar 

brinquedos a partir de sucata torna-se uma prática totalmente fora de questão. É preciso que 

nós professores e pedagogos, juntos com as escolas e famílias, conscientizemos que 

brincar com brinquedo reciclado é lazer, é estimulo a criatividade, faz parte do processo de 

aprendizagem, é alerta ao consumismo infantil e é também um bom gerenciamento do lixo. 

 Estaremos orientando e conscientizando agora e os resultados serão grandes, pois 

acarretará em mudanças nos valores e comportamentos das crianças como alunos e 

pessoas em sociedade. 

 

 

2.3. MEIO AMBIENTE 

 

Com base nessa temática, da construção do brinquedo sucata, os benefícios são 

abrangentes em aspectos presentes em nossa realidade. 

Além de importante aliado no desenvolvimento infantil, alerta ao consumo exagerado 

a que as crianças estão sendo introduzidas, mesmo que sem intencionalidade, é importante 

fator na conscientização das crianças na preservação do meio ambiente. 

 É importante ressaltar que as condições ambientais é fator primordial no intuito de 

promover uma vida mais natural e saudável e que influencia diretamente nas condições 

socioeconômicas e no desenvolvimento das crianças. 

 Partindo dessa premissa, vamos analisar de que forma o meio ambiente se beneficia 

com a confecção do brinquedo sucata. 

 Sabemos do grande impacto ambiental causado pelo acúmulo de lixo desordenado, 

provocando doenças no homem e grande degradação da natureza. 

  Reforçando a ideia da construção de brinquedos com materiais reciclados, é 

essencial que alguns cuidados sejam tomados, não é todo material que pode ser usado para 

a criança brincar e construir seu próprio brinquedo, além disso, é preciso que esteja limpo, 

organizado e que não ofereça nenhum risco aos pequenos. 

 Lixo é uma apalavra derivada do termo em latim lix que significa cinzas, de uma 

época em que a maior parte dos resíduos de cozinha era formada por cinzas e restos de 

lenha dos fornos e fogões. 
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  Lixo na linguagem técnica é sinônimo de resíduos sólidos e é representado por 

materiais descartados pelas atividades humanas. 

  No século XVIII, quando surgiram as primeiras indústrias na Europa, o lixo era 

produzido em pequena quantidade e constituído essencialmente de sobras de alimentos. 

  A partir da Revolução Industrial, as fábricas começaram a produzir objetos de 

consumo em larga escala e a introduzir novas embalagens no mercado. O homem passou a 

viver então a era dos descartáveis, onde a maior parte dos produtos são inutilizados e 

jogados fora. 

 Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado das metrópoles fez com que as áreas  

disponíveis para depositar o lixo se tornassem escassas. A sujeira acumulada no ambiente 

aumentou a poluição do solo, das águas e piorou as condições de saúde de todo mundo, 

especialmente nas periferias. (SABERPENSAR, s./d.). 

 Segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

(AGSOLVE, 2010), cada pessoa produz aproximadamente 1 kg de lixo por dia (com algumas 

variantes de acordo com os Estados), imaginemos isso em nível global incluindo todo tipo de 

lixo (doméstico, radioativo, tecnológico, agrícola, industrial, hospitalar). 

 Quando reciclamos, além de preservar o meio ambiente e gerar riquezas materiais, 

contribuímos para a diminuição da poluição do solo, água e ar, o que abrange outros 

segmentos do nosso dia a dia como a economia e saúde. 

 A criança precisa ser orientada a preservar a natureza no seio familiar e na escola, 

esses são os meios mais confiáveis para ela e as quais ela tem maior contato, o que nos 

leva a outra reflexão, da importância que a família tenha uma base de conhecimento prévia 

para passar. 

 Esses laços tendem a se fortalecer quando essas crianças passam a ser formadores 

de ideias, que poderão entender os problemas que afetam a comunidade onde vivem, 

criticando ações de desrespeito a ecologia, desenvolvendo hábitos e atitudes sadias de 

conservação ambiental e respeito à natureza. 

 Quando partilhamos com a criança a reinvenção de um brinquedo, estamos também 

levando-a a descobrir o encanto nas coisas simples e recicláveis. Isso é mais que uma nova 

forma de brincar, é expor suas potencialidades, afetar suas emoções, testar seus limites e 

permitir que a criança descubra uma forma de contribuir para a preservação do seu planeta. 

 Com uma boa impressão formada sobre os brinquedos construídos de sucata, sem o 

preconceito embutido culturalmente pela sociedade, ela consegue ter variantes na solução 

do mau gerenciamento do lixo. A criança consegue entender que nem tudo que é anunciado 
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precisa ser comprado, ela pode mudar as regras, o imaginário é um mundo sem limites e 

sem regras. 

 Se o consumo for responsável, a quantidade de lixo será reduzida. Mesmo que 

saibamos da numerosa população que habita nosso planeta, é de extrema relevância que 

nossas crianças cresçam conscientes que esse trabalho de formiguinha pode e deve ser 

feito e que em longo prazo, os resultados serão reais e benéficos.  

 A educação ambiental surgiu para dar consciência ao ser humano. Que essa 

consciência comece a ser formada desde a infância é o caminho para o tão sonhado 

desenvolvimento sustentável do planeta e a formação de pessoas conscientes de sua 

posição humana e de igualdade. 

 Essa é a condição imperativa para contextualizar a importância da prática educadora 

na totalidade dos desafios e incertezas da atualidade, voltada para uma formação do sujeito 

cidadão. 

 Assumindo seu papel de responsabilidade social inerente à educação, ampliando a 

consciência das reais divisões de classe social, de forma que possamos compreender até 

onde somos responsáveis por tamanha desigualdade social e possibilitar as mesmas 

oportunidades de futuro aqueles que estão à “margem da sociedade.” 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia usada para obtenção e êxito desse trabalho foi uma pesquisa de 

campo na Escola Municipal Cornelis Verolme, como acima citado, que, aliada a 

fundamentação teórica, tornou possível resultados efetivos constatados 

empiricamente pela pesquisadora. Cabe ressaltar que os resultados aqui obtidos, à 

partir do tema investigado, não condizem com uma verdade absoluta. São resultados 

de uma análise em um determinado contexto histórico e influenciados diretamente 

pela cultura que esses alunos estão inseridos, seja na comunidade em que vivem ou 

no convívio familiar, trazendo reflexos de suas vivências para os resultados obtidos 

da pesquisa em questão.  

A nossa metodologia foi dividida nas seguintes etapas: 

1) A partir da revisão bibliográfica, foi feita uma breve pesquisa sobre a confecção de 

brinquedos sucatas; 
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2) Foi organizada uma seleção de alguns brinquedos que fossem viáveis ao tempo 

disponível para confeccioná-los com a turma no período da aula; 

3) Ficou estabelecido um tempo antes do primeiro encontro na escola para 

aquisição, por parte da pesquisadora, do material sucata, devidamente limpo e 

organizado, de forma a não oferecer nenhum risco para a saúde e integridade das 

crianças; 

4) No primeiro dia na escola, foi de reconhecimento e adaptação com a minha 

presença com o propósito de fazê-los se sentirem a vontade para conversarem e 

participarem de todas as atividades propostas; 

5) No segundo dia, no primeiro momento, iniciamos um diálogo com a turma sobre o 

brinquedo sucata, qual a brincadeira preferida, quais os critérios usados para a 

aquisição de brinquedos novos, o consumismo infantil e os problemas causados 

pelo acúmulo desordenado do lixo; 

6) No segundo momento, foi organizado uma brincadeira estruturada, que tem como 

foco estimular as crianças usarem a imaginação e que ao final, conta com um livro 

de historia para reafirmar com as crianças o exercício da imaginação; 

7) No terceiro dia, foi realizada uma oficina, com os materiais previamente 

selecionados, organizada de forma que eles criassem livremente, de acordo a 

imaginação de cada criança, contando com a mediação sempre que solicitada. Ao 

final, foi montada uma exposição no corredor da escola com todos os brinquedos 

por eles confeccionados. 

8) A partir dessas etapas, iremos analisar os resultados obtidos, fazendo um paralelo 

com os teóricos destacados na revisão bibliográfica, sempre que possível. A 

pesquisa foi desenvolvida numa perspectiva qualitativa explicativa. Esse é o tipo 

de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a 

razão, o porquê das coisas (Gil, 2008, p. 42).  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A escola selecionada para aplicar as atividades pertence à rede municipal de 

ensino de Angra dos Reis, se encontra localizada em um bairro considerado populoso 

e recebe alunos do próprio bairro e de bairros vizinhos. A escola trabalha com a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental do primeiro segmento no período diurno e 

a partir desse ano oferece também a modalidade de ensino de Educação de Jovens e 
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Adultos (EJA) no período noturno, sendo a primeira escola do bairro a receber essa 

modalidade de ensino. A escola tem uma parceria com a Universidade Federal 

Fluminense e participa de projetos sob a orientação de docentes do Instituto de 

Educação de Angra dos Reis – IEAR – como os projetos de música e poesia. 

Nosso primeiro contato com a turma selecionada foi como uma porta de 

entrada para que as devidas apresentações fossem feitas e, esses alunos 

habituassem-se a um novo personagem em sala de modo a sentirem-se totalmente 

seguros para a aplicação das atividades. 

A professora explicou que essa nova presença em sala era só para observá-los 

e aprender com eles. Fomos apresentados e a aprovação foi instantânea. 

Começaram a interagir como se já fizesse parte da rotina diária. 

Pude tornar-me mais próxima a partir dos vários momentos que recorriam à 

mediação nos problemas por eles enfrentados. 

 Ao final desse dia perguntaram se voltaria no seguinte. Expliquei que seria dali 

a dois dias que nos veríamos de novo. 

No segundo encontro, já com todos bem à vontade, a professora explicou-lhes 

que conversaríamos sobre o brincar e o brinquedo. Ficaram eufóricos.  Foi 

organizada uma roda com as cadeiras, todos se sentaram e nosso bate papo 

começou. 

Durante todo o diálogo, as perguntas cabíveis ao tema pesquisado, foram 

feitas somente no sentido de mediar o assunto, com todo o cuidado de não induzi-los 

a nenhuma resposta. 

Antes de chegar à sala, foi confeccionado crachás com cartolina e linha de 

crochê, com os nomes de todos. Nesse dia faltaram sete crianças. 

Quando perguntados sobre o brinquedo preferido, houve muita empolgação e 

todos queriam responder ao mesmo tempo. Após organizarmos a forma de falar, cada 

um, quando chamado pelo nome, visível no crachá, contaria aos colegas qual a 

brincadeira preferida. 

Todos se garantiam de deixar os nomes bem organizados e visíveis, para não 

ter problema na hora de chamá-los pelos nomes.  

As respostas foram quase que unanimidade, a grande maioria respondeu que o 

brinquedo preferido era jogar bola, brincar de pique esconde, pique pega. Somente 

duas meninas da turma (de um total de dez) relataram gostar de brincar de boneca. 

Uma delas argumentou que nem gosta tanto assim, mas tudo que ela tem são duas 
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bonecas, portanto ela só pode brincar com isso. Quando argumentamos de volta, que 

ela poderia brincar de pique na rua, ou de jogar bola com os colegas, ela foi enfática 

em afirmar que a mãe não deixa que ela brinque na rua. Muito perigoso. 

Perguntamos com que frequência eles brincam, quase todos disseram que 

brincam todos os dias. Um aluno falou que quase não brinca, porque ele sempre 

passa mal. E quando brinca, na verdade o que ele gosta mesmo é de pescar com o 

pai (ele tinha dito antes que gostava de jogar bola). 

Outro aluno disse que só gostava de jogar vídeo game com seu pai ou com os 

primos na casa da avó. Uma aluna que estava muito quieta no canto, quando 

perguntamos qual o seu brinquedo preferido, ela pensou um pouco e respondeu que 

é assistir televisão. O que ela mais gosta é  ficar quieta em casa e assistir desenho. 

Girando a roda de conversa, perguntamos se alguém já tinha ouvido falar ou 

visto um brinquedo sucata. A maioria respondeu que sim. Duas alunas nos 

informaram que ajudou o pai a fazer uma boneca com restos de ferro que eles tinham 

em casa. O pai de uma delas é ferreiro, trabalha com esse tipo de material na 

confecção de portões, grades etc. 

Somente quatro alunos da turma, afirmaram não gostar do brinquedo sucata, 

dizendo que fica muito feio e sem graça. Eles gostam dos brinquedos bonitos que são 

anunciados na televisão. Quando perguntados com que frequência acham que 

precisam comprar um brinquedo novo, eles disseram que sempre que sai um novo, 

mas não podem por ser muito caro. Os pais não têm dinheiro. Os outros reagiram 

imediatamente, discordando dessa atitude. Segundo eles não precisa comprar 

sempre brinquedo novo, só quando estragar os que já têm. Um aluno falou que é 

melhor deixar o dinheiro para comprar comida e brincar com o que já tem em casa. 

Eles reafirmaram na perspectiva de convencer os demais que esses brinquedos 

comprados seriam os melhores, houve um momento de negociação e quase 

convencimento.  

Mas, voltaram a recusar a ideia e continuaram afirmando que os brinquedos 

feitos de sucata são legais e ajudam no problema do lixo. 

Quando questionados sobre o que fazem com os brinquedos usados e em bom 

estado quando ganham outro novo, alguns relataram deixar guardado num canto, 

outros que jogam fora. Três crianças relataram doar para as crianças que não tem.  
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No que se refere ao brincar na rua, muitas são as reservas observadas por 

parte dos pais. Todos disseram ser muito perigoso (minha mãe falou que não pode 

porque é muito perigoso. Só quando ela ou alguém pode olhar). 

Os que relataram que brincam, só fazem isso com a vigilância de um adulto, 

salvo algumas exceções. 

O debate foi bem intenso, e, eles foram muito participativos. Gostam de brincar 

todos os dias, sempre com algumas exceções, o brinquedo preferido continua sendo 

jogar bola, com uma novidade que as meninas também preferem a bola ao invés da 

boneca, assistem bastante televisão e isso os influencia bastante na escolha do 

brinquedo novo, acham muito importante e interessante o brinquedo sucata, porém 

sem graça, comparado com tantos brinquedos estruturados modernos. Sabem que o 

lixo é um problema, mas não sabem o que precisa ser feito para melhorar. Preferem 

os alimentos industrializados, porque são mais gostosos, as frutas e legumes não são 

gostosos. E, como esperado, as crianças que brincam mais, são as mais 

extrovertidas, mais reflexivas e ainda que não saibam as respostas elas tentam 

argumentar na perspectiva de tentar descobrir sobre algo que ainda não saibam. 

Ao final do debate, foi proposta uma brincadeira. Uma caixa de papelão foi 

previamente selecionada e limpa e, essa mesma caixa foi colocada no centro da sala, 

agora arrumada de forma que todos pudessem interagir com a brincadeira proposta. 

Pedimos que olhassem e nos dissessem o que estavam vendo: 

- ué tia, uma caixa de papelão. 

Fui enfática em negar: não é uma caixa. A pesquisadora se posicionou dentro 

da caixa, todos absolutamente surpresos, e tratei de afirmar: isso não é uma caixa, é 

o meu barco, estou em alto mar e preciso remar com força para alcançar terra firme. 

Nesse momento, todos com voz de admiração, começaram uma negociação 

porque queriam ir também. Nem deu tempo de perguntar quem queria ir. Negociaram 

e chegaram a um acordo, de quem iria por cada vez. Para Piaget, essa é a etapa pré- 

operatória, onde a criança é egocêntrica, centrada em si mesma. Durante essa 

brincadeira, foi observada a desconstrução desse egocentrismo, eles sentiam prazer 

no coletivo, enquanto havia o poder da negociação na hora de dividir e na interação 

com as outras crianças. Vimos os laços de amizade e respeito se formarem, inclusive 

quando uma criança entrava na caixa e não sabia o que imaginar. Solicitamente as 

outras crianças ajudavam. E, quando uma ou outra criança se irritava e pedia que 
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saísse então, já que não sabia o que era a caixa naquele momento, os outros 

imediatamente mediavam à situação na expectativa de ajudar o colega a imaginar. 

Dentre toda a turma, duas crianças não quiseram entrar na caixa. 

Essa brincadeira consta em um livro de Antoinette Portis, cujo título é: Não é 

uma caixa. A autora conta a história de um coelho que só tinha uma caixa de papelão. 

Mas, ele tinha uma imaginação tão fértil que ele poderia ter o que ele quisesse. 

Quando perguntado (o coelho): por que você está sentado numa caixa? Ele 

respondia: Não é uma caixa.  Veja nas fotos a seguir a imaginação do coelho: 

 

 

 

  
 

  
 

 

Ao término da brincadeira, contamos a historia do coelho e a sua “não é uma 

caixa”. A ideia de só contarmos depois da brincadeira a história, foi previamente 

pensado para não induzi-los durante a brincadeira. Eles ficaram muito a vontade e 

animados com a imaginação de cada um que, em alguns casos, se parecia com a do 

coelho. 

Ao final, a professora sugeriu que déssemos folhas em branco para que 

desenhassem sobre o que seria a caixa na imaginação de cada um. 
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Distribuímos as folhas, e todos começaram a compartilhar ideias, sugeriam uns 

aos outros o que desenhar, compartilhavam os lápis de cor e giz de cera ou 

canetinha, e, se a cor que precisassem estivesse com algum colega usando, 

esperavam até que o colega terminasse. 

Nesse momento, uma aluna se aproxima e diz que não sabe o que desenhar, 

não sabe o que a caixa possa ser. Esclarecemos que a caixa poderia ser o que ela 

quisesse, só bastava ela imaginar e a caixa se transformaria no brinquedo ou objeto 

imaginado.  

Ela, com a folha totalmente em branco nas mãos, nos disse que ela não tinha 

imaginação. Essa era a aluna que não entrou na caixa e que relatou-nos que sua 

brincadeira preferida é assistir desenho na televisão. Durante todo o debate com a 

turma, ela também ficava sempre quieta pelos cantos, por mais que fosse chamada 

pelos colegas e professora. 

A professora insistiu que ela desenhasse pelo menos a caixa, e foi isso que ela 

fez. 

Segue o desenho da caixa, feito pela aluna que não conseguiu desenhar por 

falta de imaginação:   
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Outra aluna, que narrou gostar de brincar na rua de jogar bola, de pique esconde e 

pique pega, trouxe a folha toda desenhada de um lado, contou- nos as inúmeras coisas 

que a caixa se transformou, e perguntou se podia desenhar na parte de trás da folha. Ao 

afirmar que poderia, ela voltou ao seu lugar para concluir a atividade. Um aluno que 

estava entregando seu desenho, dizendo que só tinha desenhado a caixa, pois não 

estava conseguindo pensar em outra coisa, já tinha imaginado a caixa quando entrou 

dentro dela como um caminhão do bombeiro e agora não sabia mais o que pensar. 

Quando viu a colega pedindo para desenhar atrás da folha pegou sua folha de volta e 

disse: lembrei tia, já sei o que desenhar. Posso desenhar na parte de trás? 

Segue abaixo o desenho da aluna que veio perguntar se podia desenhar atrás 

também, porque a caixa podia ser muitas coisas, e, do aluno que ao ver a imaginação 

fértil da colega sentiu-se inspirado e desenhou também: 

 

 

 

 

 

A frente da folha, uma floresta com muitas árvores, nuvens azuis no céu com um sol 

bem amarelo e a caixa era um castelo com ela dentro. 
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Parte de trás da folha, o castelo era muito grande para caber só na parte da frente e 

os corações representavam muitas brinquedos que pertenciam à princesa. 

 

 

 

O aluno desenhou a caixa vazia porque não conseguia imaginar nada além do que já 

tinha imaginado; 
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Ao encontrar com a colega pedindo para desenhar mais atrás, ele voltou e desenhou 

um foguete; 

 

 

Ao final, foi selecionada uma canção infantil, bastante conhecida, com algumas 

modificações, voltadas à preservação do meio ambiente, que cantamos juntos: 

 

 Samba, samba, samba, lelê 

 Samba, samba, samba, lalá 

 Samba, samba, samba, lelê 

 Pisa na barra da saia; 

 

 Vamos juntos amiguinhos 

 Cuidar do meio ambiente 

 Devemos sempre lembrar 

 Do planeta da gente 

 

 Vamos logo amiguinhos 

 De o nosso planeta cuidar 

 Ele está dodoizinho 

 Só nós podemos salvar  

Refrão 
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Ao final da aula, nos retiramos e a caixa ficou guardada na sala de aula. No dia 

seguinte não teria atividade da presente pesquisa, os alunos teriam projeto de musica, 

ministrado pelo IEAR, e não fica viável duas atividades no mesmo dia, mesmo sabendo 

que o projeto da musica é depois do horário do recreio, o horário até a hora do recreio 

não seria suficiente para realizarmos a oficina, atividade do último dia da pesquisa. 

No dia seguinte, com a caixa em sala, a professora mandou foto mostrando as 

crianças realizando a brincadeira da caixa, e, a aluna que relatou estar sem criatividade 

participando ativamente com as crianças. A brincadeira, segundo a professora começou 

por iniciativa deles, que se organizaram durante todo o processo, fazendo fila, cedendo à 

vez a quem ainda não tinha ido, deixando claro nesse momento o processo de troca, 

partilha, confronto e negociação gerando momentos de desequilíbrio e equilíbrio, o que 

propiciou novas conquistas individuais (como da aluna que no dia anterior nos relatou 

que não podia fazer nenhum desenho da caixa porque não tinha imaginação, e também 

não participou da brincadeira de entrar na caixa; e logo após o momento de confronto e 

negociação ela estava participando da brincadeira ativamente, pela interação que 

aconteceu com os colegas da turma) e coletivas. Todos, sem nenhuma, exceção 

participaram da brincadeira no dia seguinte. 

Segundo Piaget, o conhecimento é a consequência das ações e das interações do 

sujeito com o objeto do conhecimento. 

No terceiro momento, última dia da nossa pesquisa na escola seria o dia da oficina. 

Elaboramos uma oficina para confecção livre de brinquedo sucata. 

Todo o material reciclado que seria utilizado, foi previamente limpo e organizado, 

vidros de material plástico, vidrinhos de leite fermentado, rolinhos de papel higiênico, fitas 

adesivas coloridas, linha de crochê, lápis de cor, giz de cera, canetinha, cola, tesoura, 

palitos de churrasco, uma caixa de sapatos, prendedores de roupas, sempre com os 

devidos cuidados para garantir a integridade física das crianças. 

Chegando a sala, comunicamos que seria o dia da oficina, a resposta foi bem 

animadora, todos ficaram bastante eufóricos. Foi explicado então, que seriam 

distribuídos alguns materiais e que eles poderiam fazer o que achasse legal, o brinquedo 

que quisessem. 

Eles ficaram em suas mesas organizados por grupos, conforme se sentavam 

diariamente em aula. Distribuímos os materiais e eles começaram a elaborar mil ideias 
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sobre o que fazer. De acordo iam conversando, as ideias se modificavam e outros 

brinquedos surgiam possíveis de serem feitos. 

Eles confeccionaram foguetes, binóculos, avião, borboleta, boneca e boneco, homem 

das cavernas, cama, robô, martelo, aranha.  

Com a ajuda da pesquisadora, eles confeccionaram um pebolim com a caixa de 

sapatos, ideia sugerida pela mesma, como forma de confeccionarem um brinquedo 

coletivo. 

Ao final, com todos os brinquedos confeccionados, eles tiveram um tempo para 

brincar e a professora sugeriu montar uma exposição no corredor da escola com os 

brinquedos confeccionados por eles. Nem todos se propuseram a ajudar, alguns queriam 

continuar brincando. 

Foi colocado mesas no corredor e todos os brinquedos foram expostos para que toda 

a escola pudesse compartilhar do feito das crianças. 

Segue abaixo algumas fotos da exposição com os brinquedos feitos de sucata pela 

turma do 2° ano B da escola Municipal Cornelis Verolme. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa, pudemos observar a importância do lúdico na construção do 

conhecimento abrindo um leque de possibilidades que acarretará na formação da 

consciência ambiental, sujeitos reflexivos e críticos que conseguem refletir sobre os efeitos 

de suas ações, e dinamizar a tomada de decisão. Sujeitos donos de seu próprio 

conhecimento, conscientes de sua posição humana e de igualdade. A gênese para tal 

formação é garantir o direito da criança viver plenamente as etapas da formação do seu 

desenvolvimento de forma plena e feliz.  

Podemos observar que nas crianças de cinco anos a forma da brincadeira é mais 

interativa e a via de mão dupla, o bate bola aumenta. 

A imaginação corre solta e as brincadeiras tomam um caráter de descoberta do mundo, 

de se maravilhar com tudo e do brincar livre, mas ao mesmo tempo consegue assumir 

conceitos e regras de jogo e brincadeiras mais estruturadas. 

Ficou claro que os pais devem brincar com os filhos, independente de saber por “A” + “B” 

o quanto o brincar é importante para o desenvolvimento e a criação de vínculo das crianças. 

Ao participarem da confecção do brinquedo sucata, as crianças aprendem de maneira 

livre sobre limites, respeito ao próximo, reciprocidade, envolvimento e companheirismo. 
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Em nosso primeiro contato, quando conversamos sobre os temas propostos, as crianças 

conversaram se posicionaram concordando ou discordando, em muitos momentos sendo 

influenciadas pelas decisões dos colegas e após assimilar essa nova informação voltavam a 

posição inicial. 

Percebe-se que são influenciáveis, precisam de um estímulo que possa lhes dar 

autonomia para pensarem sobre sua tomada de decisão garantindo sujeito críticos e 

reflexivos, com uma consciência ambiental formada capaz de transformar a visão de mundo 

por intermédio de suas ações.  

Durante a brincadeira da caixa e a confecção dos brinquedos, as crianças utilizaram 

esses brinquedos de diferentes formas, organizando de acordo com a cultura na qual estão 

inseridas e incorporando seus padrões sendo diretamente influenciadas pelos grupos sociais 

a que pertencem (para duas crianças, na hora da confecção do brinquedo e até mesmo na 

caixa, elas imaginaram um prato de comida, milho cozido). 

Podem-se perceber também crianças perdendo a infância pelo amadurecimento precoce, 

onde o comportamento adulto é refletido nas ações das mesmas e influenciado por 

comerciais veiculados na televisão. 

Ao alimentarmos a cultura consumista ou mesmo se nada for feito para disseminar essa 

ideologia, estaremos fortalecendo cada vez mais a exclusão social e, desenvolvendo hábitos 

de desrespeito à natureza. 

Partilhar com a criança a reinvenção de um brinquedo é levá-lo a descobrir o encanto 

nas coisas simples, afeta suas emoções, testa seus limites e fortalece os laços de igualdade. 

No futuro, eles serão formadores de ideias, que poderão entender os problemas que 

afetam a comunidade onde vivem e, não somente reprodutores de um comportamento 

imposto, marcado por não refletir que suas ações têm resultados imediatos e em longo 

prazo no individual e no coletivo. 

Um trabalho, como já foi dito, de formiguinha, que precisa ser incorporado à rotina diária 

da educação infantil, que é a primeira infância, responsável pelo desenrolar de toda a 

construção do conhecimento para a vida. 

As análises dos resultados permitiram dar respostas à questão inicial norteadora de 

nossa pesquisa: é possível, a criança desenvolver-se de forma saudável, sendo privada 

do que a humanidade tem de mais humano, o poder da criação? 

Como podemos preparar as novas gerações, alertando para os perigos do 

consumo excessivo e o descaso com o meio ambiente? 
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Observamos que os alunos que são mais privados da liberdade de criação, são 

crianças mais retraídas, que não conseguem sentir-se capazes de imaginar e que a 

interação com o outro é capaz de promover resultados imediatos. 

A forma possível de alertar sobre os perigos do consumo excessivo e o descaso com 

o meio ambiente depende de um incansável trabalho de mobilização de todos, sobre um 

novo conceito de visão de mundo. É preciso adultos preparados para compreender, 

respeitar, incentivar e encontrar no brincar possibilidades de transformação em um mundo 

em constantes mudanças, ou seja, compreender o brincar e toda a complexidade de 

aspectos que ele envolve. 

Quando perguntados, se gostavam do brinquedo sucata, uma minoria respondeu não 

gostar por achar feio e sem graça. Eles foram bastante convincentes, com ajuda das 

campanhas publicitárias citadas pelos mesmos, que foram capazes de deixar as demais 

crianças pensativas sobre seu posicionamento. Talvez fosse melhor mesmo os brinquedos 

anunciados, muito mais bonitos e cheios de funcionalidades e se comprados com frequência 

estarão sempre na moda, e, isso faz com que atraiam olhares por onde forem. 

Podemos perceber o sentimento de pertença, reafirmado ao que Villela (2008) diz: 

(...) esse desejo de consumir não é um desejo real, mas um desejo implantado. 

 Nos dias atuais, ainda temos o agravante do enorme crescimento da violência, que 

acaba por limitar ou até excluir as brincadeiras ao ar livre. O desafio torna-se maior de fazer 

com que a infância seja plena e tenha um desenvolvimento saudável.  

As barreiras são gigantes e poderosas. A força da mídia, o poder exercido pelo medo 

imposto pela violência real vivida nos dias atuais são fenômenos determinantes na formação 

menos pensante, sem uma consciência ambiental aflorada, fatores fundamentais para 

alcançar o tão sonhado desenvolvimento sustentável do planeta e formação de pessoas 

conscientes de sua posição humana e de igualdade. 

 Com clareza, podemos perceber que o brincar livre, usando a imaginação é um dos 

tesouros mais incríveis e emocionantes, capazes de contribuir para um desenvolvimento 

saudável e feliz. 
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