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Deixa o menino jogar ô Iaiá, deixa o menino aprender ô Iaiá! 

Que a saúde do povo daqui é o medo dos homens de lá 

A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá  

A Sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá... 

(“Deixa o menino jogar”, música de Natiruts) 
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RESUMO 

 

 O presente trabalho traz questionamentos acerca de como o lúdico é visto nas 

escolas e no nosso cotidiano. Seria este apenas uma metodologia de trabalho ou 

conhecimento? Faz parte de alguma cultura? Como o mesmo contribui e aparece nas 

nossas relações sociais e no aprendizado daqueles que estão na escola? Desejando 

responder estas perguntas, busca-se entender que corpo é este que fala e interage dentro da 

mesma, percebendo como espaços lúdicos (brinquedotecas) dialogam e contribuem na/para 

formação e, neste processo, qual seria a influência dos jogos e brincadeiras no cotidiano 

dos alunos e professores. No desenvolvimento do trabalho, procurei dialogar com autores 

que pensam acerca da presença do lúdico no cotidiano tais como: Cunha (1997), Huizinga 

(1986), Kishimoto (1997), bem como com autores que trabalham a corporeidade e o 

homem enquanto construção cotidiana, entre eles Maturana (2001), Larrossa (2004), 

Carvalho (2012) e, assim, chegando a conclusões, mesmo que parciais, que apontam a 

ludicidade, na escola e no cotidiano, apenas como um meio e/ou nova forma do autoritário. 

Palavras chave: Lúdico, corporeidade, brinquedoteca.  
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Introdução 

 

Por muito tempo, devido inclusive ao seu processo de afirmação e 

reconhecimento enquanto prática pedagógica, o ensino de Educação Física foi se 

modificando e se reestruturando dentro da escola. Contudo, até os dias de hoje, 

encontramos resquícios de uma Educação Física militarista ou voltada para a higiene e 

saúde na escola. Com isso, percebemos aulas que ainda valorizam o gesto perfeito sem 

problematizá-lo ou até mesmo contextualizá-lo no cotidiano daqueles que ali se 

encontram. Vemos também que as práticas corporais vêm assumindo como 

características básicas a competição, o rendimento físico-técnico, o estabelecimento de 

recorde, entre outros (BRACHT, 1997). Neste sentido, como perceberemos as 

singularidades e experiências trazidas de nossos alunos, se agimos na lógica da 

reprodução, em massa, do movimento? Dentro deste contexto e do questionamento 

apresentado, considero a ludicidade e a corporeidade enquanto estudos possibilitadores 

para encontrar outras maneiras do desenvolvimento das aulas de Educação Física no 

processo de escolarização. 

Ao utilizarmos o conceito de corporeidade como ponto de partida, supondo que 

ao estudá-lo somos capazes de trabalhar e atuar em todas as camadas sociais e 

educacionais, percebemos o quão presente o mesmo se encontra na escola, mostrando-

se como grande aliado para a problematização da visão tecnicista tão visível nas aulas 

de Educação Física. Segundo Freitas (1999), no século XX, os modelos corporais 

prosseguiram como depositários de signos sociais, percebendo assim que o homem é 

marcado pelas relações dialéticas que o mesmo faz com o mundo no qual se 

manifestam. Tais relações evidenciam o ser humano enquanto corporeidade, ou seja, 

uma unidade expressiva de existência. Sendo assim, perceber o ser humano enquanto 

corporeidade significa entender que suas relações sócio históricas e suas 

individualidades ultrapassam os limites anatômicos e fisiológicos, vai se estendendo, 

portanto culturalmente e seu corpo é o meio pelo qual vai lhe conferindo significados 

para suas ações e construindo seus hábitos.  

Ao me inserir no grupo de pesquisa ELAC (Educação Física Escolar, 

Experiências Lúdicas e Artísticas, Corporeidades), vinculado ao Instituto de Educação 

Física da UFF, sob a coordenação da Profª. Dra. Rosa Malena Carvalho, o qual pesquisa 

as práticas pedagógicas que tematizam a cultura corporal, o lúdico e as experiências 
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desenvolvidas como oportunidades educativas, na Educação Básica e no Ensino 

Superior, através de pesquisa de iniciação científica, foi possível questionar em que 

contexto o lúdico dialoga com a prática docente e desta forma como este diálogo é 

efetuado nas escolas que possuem o espaço das brinquedotecas enquanto local para tais 

atividades e trocas. 

A ideia de participar deste grupo surgiu porque, quando mais nova, tive uma 

Educação Física voltada para formação de atleta e a apresentação de um esporte 

espetáculo, a mesma apresentada no início do texto. E assim, ao entrar na Universidade, 

esperava ter um maior entendimento sobre as regras, técnicas e práticas desportivas, por 

ter sido a experiência que tive na escola e também por querer trabalhar como técnica de 

Handebol, já que competia quando mais nova em tal modalidade. A partir destas ideias, 

acreditava que a graduação me traria o diploma necessário para atuar, sem saber até 

mesmo que existia diferença entre licenciatura e bacharelado. Contudo, ao ingressar na 

Universidade Federal Fluminense me deparei com uma graduação diferenciada, a partir 

do momento em que uma nova visão foi mostrada, onde fui percebendo uma Educação 

Física que vai para além da quadra. Uma formação que pensa na construção de 

indivíduos reflexivos e críticos. E, nesta lógica, o estudo da ludicidade se mostrou como 

um dos caminhos para essa possibilidade, auxiliando pensar a Educação Física como 

prática docente enquanto 

[...] uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de 

representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da 

história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, 

exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e 

outros, que podem ser identificados como forma de representação 

simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e 

culturalmente desenvolvidas. (SOARES et all, 1992, p.26). 
 

Segundo Carvalho (2012), quando falamos do ensino da educação física escolar 

e observamos os inúmeros currículos existentes, percebemos que ainda trabalham de 

forma limitada o processo de ensino-aprendizagem, pois ainda dão muita ênfase ao 

rendimento físico e ao desempenho desportivo, surgindo assim a suposição de que a 

perspectiva restrita e excludente ainda se faz presente. Nesta lógica, a autora aponta que 

os espaços públicos, inclusive a escola, podem ser entendidos como locais capazes de 

potencializar encontros variados, únicos, heterogêneos, onde todos que ali se encontram 

se percebam como multiplicidade, vivendo, sentindo e expressando múltiplas e 

diferentes formas de entender a vida.  
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É bastante comum ao observamos uma aula considerada ‘livre’ ou até mesmo 

prestarmos atenção no cotidiano das pessoas, em particular os adultos, a forma como os 

mesmos encaram a brincadeira, o brinquedo ou o jogo. Tudo se faz diferente quando 

comparado à criança porque, a partir do momento em que os adultos se percebem 

brincando, é possível ver o quanto limitam o brincar. Limitam-se no sentido em que não 

aproveitam a brincadeira, jogo ou brinquedo da maneira que o mesmo se apresenta a 

eles, limitam quando é preciso sentar, quando é preciso correr, quando é preciso 

levantar, ao manipular os brinquedos e assim aproveitá-los. Para o adulto, brincar só se 

faz permitido em momentos próprios, muitas vezes com seus filhos ou quando não há 

outros adultos por perto, quando faz parte da atividade proposta, da dinâmica 

apresentada. O brincar deixa der ser um gesto único existente em cada ser, dentro de um 

contexto social e histórico, para ser algo normatizado. 

Tal processo decorre da necessidade de se criar um novo conjunto de 

comportamentos considerados adequados e necessários para o fortalecimento do novo 

modelo de sociedade em construção, somando-se a reorganização dos tempos sociais: a 

artificilização do tempo de trabalho, decorrente do processo de industrialização, onde 

percebemos com mais clareza um delineamento do tempo livre, crescente inclusive em 

função das reivindicações e lutas dos trabalhadores (MELO, 2009). Neste sentido, 

Carvalho (2012) complementa dizendo que após o processo de industrialização, pensar 

e aceitar o humano apenas a partir de seu aspecto biológico teve grande relevância, uma 

vez que se passou a ter a ideia de que o corpo individual seria uma peça menor da 

engrenagem mercantil capitalista (forma de constituição social construída, organizada, 

racionalizada pelas normas cientificas). E assim, a ideia de que cada um se faz 

responsável a partir de mérito próprio e competência pessoal para alcançar a melhor 

posição nesta nova composição social. 

No entanto, Gallo (apud CARVALHO, 2012, p.65) nos diz que: “Sendo corpo, 

relacionamo-nos, comunicamo-nos, convivemos e produzimos nossas organizações e 

conhecimentos. [...] O movimento não é um simples mecanismo, mas um gesto 

expressivo de significados, que transmite ao outro nossa interioridade [...].” A partir 

disto, vemos que os processos educacionais representam lugares de encontros, com 

peculiaridades derivadas das experiências de cada um, podendo inserir-se numa política 

de educação facilitadora com propostas curriculares que considerem as corporeidades 

dos seus sujeitos, contribuindo na construção de diálogos entre conhecimentos, 

oportunizando saberes dos cotidianos como integrantes da socialização das crianças, 
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jovens e adultos. Dentro desta lógica, objetiva-se aqui buscar um dialogo entre a escola, 

alunos e professores, ensino superior, alunos/futuros professores e espaço lúdico, 

brinquedoteca.  

 

Objetivo Geral  

 

- Contextualizar o lúdico enquanto conhecimento sócio culturalmente constituído, 

avaliando a contribuição do prazer, divertimento e alegria como componentes do 

humano, apontando a sua relevância no processo de aprendizagem dos alunos.  

  

Objetivos específicos  

 

- Problematizar o lúdico enquanto metodologia de ensino a ser aplicada nas aulas de 

educação física; 

- Identificar e problematizar em quais contextos e significados o lúdico é observado na 

escola pelos docentes; 

- Realizar um levantamento de brinquedotecas existentes no município de Niterói, a fim 

de perceber em que contexto a mesma dialoga com a escola. 

 

Metodologia 

 

Para embasar e assim definir a metodologia escolhida para o desenvolvimento 

deste trabalho, auxiliam os conceitos explorados por Santos (2001) em seu livro: 

‘Metodologia Científica – a construção do conhecimento’. Neste sentido, definimos o 

trabalho de conclusão de curso como início de uma pesquisa acadêmica que, como 

coloca Santos (2001), é uma busca intelectual autônoma necessária ao aprendizado das 

formas de problematizar necessidades, solucionar problemas, indicar respostas 

adequadas, ou seja, um exercício, uma preparação. A partir disto, o presente trabalho 

possui sua caracterização de pesquisa pautada na exploração, ou seja, primeira 

aproximação com o tema visando assim à criação de uma familiaridade em relação a um 

fato ou fenômeno e para tanto, a partir de levantamentos bibliográficos, ou seja, 

pesquisa bibliográfica, aprofundar no tema através de títulos existentes referentes ao 

conteúdo ludicidade ou que trabalhem o lúdico no processo de aprendizagem, bem 

como dos temas transversais presentes no trabalho. 
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Como parte do segundo movimento presente na pesquisa acadêmica que neste 

caso se pauta através de procedimentos de coleta, buscou-se fazer um levantamento 

como coloca Santos (2001), ou seja, buscar informações diretamente com o grupo que 

se está pesquisando a fim de obter dados que se queira, podendo este ser feito através de 

questionários ou entrevista direta com os indivíduos. E neste processo, realizei junto à 

Fundação Municipal de Educação do Município de Niterói através de entrevista direta 

com os responsáveis do local, um levantamento acerca da existência de brinquedotecas 

ou espaços lúdicos que dialoguem com a escola e com o processo de ensino-

aprendizagem. E, por fim, através de pesquisa de campo, que segundo Santos (2001), é 

o lugar natural onde acontecem os fatos e fenômenos, selecionei uma unidade de 

educação que demonstrava ter um diálogo com a pesquisa realizada, e assim, através de 

observação direta do espaço, coletei alguns dados necessários à busca das respostas as 

questões levantadas nessa pesquisa. 

Neste trabalho, cada capítulo foi elaborado como módulos articulados, 

desdobrando o trabalho. Sendo assim, para além da introdução do trabalho, no capítulo 

um busquei pensar na definição e formas encontradas do lúdico no nosso cotidiano e 

formação. No capítulo dois, pensar que corpo é esse que pensa, fala e age na sociedade. 

No capítulo três, trouxe uma aproximação entre lúdico, escola e corporeidade a partir da 

brinquedoteca e, por fim, as considerações finais obtidas através da pesquisa. 
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Capítulo 1 

 

Lúdico e algumas relações espaço temporais 

 

Tradicionalmente, pensar na escola e, deste modo, pensar na prática escolar 

temos a imagem da mesma a partir de salas de aulas com alunos enfileirados, 

juntamente com a figura do professor sendo o único detentor de conhecimento ali 

presente. Ainda nesta linha, vemos uma instituição onde desde muito tempo, séculos 

podendo assim dizer, serve como aparelho ideológico do Estado onde encontramos 

saberes que são passados seguindo uma lógica do que seria bom para a elite e bom para 

as outras classes sociais.  

Por outro lado, a escola ao privilegiar determinado tipo de conteúdo a ser 

ensinado ou um método para facilitar esse processo, não transmite apenas 

conhecimentos ditos intelectuais através de uma prática neutra e sim repassa valores 

morais, normas de conduta e maneiras de pensar. Deste modo, a escola adquire a cada 

dia que passa um papel insubstituível como instância mediadora, ao estabelecer o 

vínculo entre as novas gerações e a cultura acumulada, em contexto com a atual 

sociedade contemporânea, a qual se tem tornado cada vez mais complexa (ARANHA, 

2006). 

Partindo desta lógica, desde cedo somos acostumados a pensar na escola e nos 

conteúdos por ela passados como sendo apenas aqueles que se tem exposto nas salas de 

aula, contudo as escolas:  

Não são pensadas para crianças alegres, brincalhonas, (..) mas para 

‘massa de crianças’ (...) Roubam das crianças o direito a flores e 

gramados, á água no pátio, barro, areia, salas amplas, abertas, 

coloridas, saudáveis (HOEMKE, apud TIRIBA, 2007, p. 42). 

 

E assim, temos nas salas de aula um espaço contido, de crianças e adultos 

emparedados, mas fervilhantes de energias, lugar pouco adequado à saúde do corpo, à 

relação dos humanos com o mundo natural, um lugar estranho à interação com a 

realidade social, desarticulado dos cenários onde a vida ocorre plenamente. No entanto, 

a escola caracteriza-se como único espaço social frequentado diariamente e durante um 

número significativo de horas, por adultos e crianças. É na escola que grande parte da 

vida transcorre, sendo necessário que as crianças que ali se encontram se sintam bem e 

que sejam felizes (TIRIBA, 2007). 
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Costumamos definir as nossas condutas humanas por elas serem racionais, no 

entanto esquecemos que as emoções (saindo da lógica do sentimento) “são disposições 

corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos movemos” 

(MATURANA, 2001, p.15). Encontramo-nos dentro de uma cultura que não valoriza as 

emoções, e assim não vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção, sem 

refletir que todo sistema racional tem um fundamento emocional e que biologicamente, 

as emoções são disposições corporais que determinam ou especificam domínio de ações 

e que assim passamos a sermos constituídos no entrelaçamento do emocional com o 

racional (MATURANA, 2001).  

 Junto com essa forma de ver a emoção, já é de nosso conhecimento que os jogos 

e a ludicidade de uma maneira geral estão presentes na vida humana, desde os 

primórdios dos tempos. Na Grécia antiga, assim como na idade média já havia a prática 

de jogos. Durante esse período, e por muito tempo, a atividade lúdica era vista apenas 

como sinônimo de jogo e de divertimento, possuindo um caráter não sério. Ao 

buscarmos sua origem, a palavra lúdico origina-se de “ludus” que tem como significado 

jogo, tornando-se possível crer na existência de uma referência apenas ao ato jogar, ao 

divertimento com o caráter “não sério”. Contudo, mediante estudos, o lúdico deixou de 

possuir apenas essa conotação de algo não construtivo, passando a ser reconhecido 

como parte essencial do comportamento humano, trazendo juntamente com o seu 

universo, além do divertimento, a possibilidade de aprendizagem em diversa áreas 

(MENEZES, 2009).  

Vigotsky (1991) afirma que o lúdico é uma prática ligada intimamente ao prazer, 

sendo este aspecto percebido durante a realização de alguma atividade que geralmente 

está vinculada ao brincar. Porém, nem todas as brincadeiras vão gerar esse prazer, uma 

vez que o brincante passa a percebê-la enquanto uma obrigação, agindo racionalmente 

sobre a mesma. Para as crianças, não importa que a escola seja um direito, contando que 

a mesma seja um lugar agradável, interessante e instigante, um lugar que elas queiram 

sempre retornar. Neste sentido, Larrossa (2004) nos fala que:  

 

(...) é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se 

impõe, ou se propõe, mas não se ex-põe. É incapaz de experiência 

aquele que nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe 

sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, nada lhe afeta, a quem 

nada lhe ameaça, a quem nada lhe fere. (p. 161) 
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Considerando a intensidade da experiência do jogar e brincar, durante muito 

tempo perguntei se era possível uma conceituação do que é o lúdico para além de um 

aspecto metodológico, até por que durante todo meu processo de inserção na escola 

enquanto aluna, me vi participando das aulas de educação física onde pouco percebi a 

ludicidade, mas sim o tecnicismo presente no famoso “quadrado mágico”
1
 (por sinal, 

esses esportes assumiram este nome após minha inserção na graduação em educação 

física na UFF). Em um primeiro momento, pouca diferença fazia se as aulas eram 

tecnicistas ou atendiam ao quadrado mágico, estava no “auge” da minha adolescência, 

podendo assim dizer, e queria extravasar (até por que ainda havia em mim muito desta 

lógica nas aulas de educação física). Era onde me soltava, pulava, corria e ‘zoava’ os 

meninos, sem ser julgada. E foi onde despertou o desejo de estudar Educação Física e 

ser professora da área.  

Assim que iniciei a graduação a palavra lúdico logo apareceu, bem como 

corporeidade, “quadrado mágico” e tantas outras. Aquilo inquietou: como assim lúdico 

e corporeidade? Movimentos próprios? Expressão corporal? Cultura lúdica? Conceitos 

que nunca fizeram parte da minha rotina e muito menos das aulas de educação física 

que vivenciei na escola. Pois bem, a inquietação rendeu - por isso este trabalho de 

conclusão não é para mim o fim, mas o começo de mais uma etapa. Costumam dizer 

que a graduação e a universidade modificam as pessoas, e quando comecei, achei que 

era apenas mais um jargão. Contudo, a licenciatura em Educação Física da UFF em seu 

próprio Projeto Político Pedagógico (PPP)
2
 já mostra o porquê é única, uma vez que 

pensa na atuação do professor em uma perspectiva inclusiva, não tecnicista ou 

esportista, e, além disso, não sendo especialista em um único conteúdo. 

Admito que ao tentar o vestibular não verifiquei o PPP da licenciatura em 

Educação Física da UFF, tampouco sabia da existência da diferença entre bacharel e 

licenciado. Uma discussão que não se faz necessária ser aprofundada aqui, por acreditar 

que professores existem muitos, mas educadores são poucos. Pois bem, a pessoa que 

hoje escreve não é, com certeza, a mesma de ontem, e essa mesma pessoa que em outros 

tempos, que não é tanto assim, pensava na Educação Física ligada ao ensino da técnica 

do quadrado mágico, sem diálogo, apenas reprodução e, mesmo assim achava 

maravilhosa, a ponto de ser a escolha de carreira futura. Hoje pensa e repensa na 

                                                           
1
 Aqui defino quadrado mágico como somente a utilização dos esportes: Voleibol, Handebol, Basquetebol 

e Futsal, nas aulas de educação física escolar. 
2
 Mais detalhes sobre esse P.P.P., verificar em: www.uff.br/ief. 
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Educação Física todos os dias e, a cada dia que passa através dos conhecimentos e 

vivências que já possuo, não mais como aluna apenas, mas sim como aluna/futura 

professora e ‘tia’ que discute, planeja e avalia se o conhecimento que foi passado serviu 

de alguma maneira ou tem algum significado para aqueles que participaram, ou seja, se 

dialoga com a realidade em que estamos inseridos. 

Confesso que após longo período na graduação com estudos através de artigos, 

livros, congressos e até mesmo grupo de pesquisa, definir o lúdico sempre se mostrou 

uma tarefa difícil, por considerar que como qualquer conhecimento não existe uma 

definição completa e única, mas sim embasamentos teóricos e referenciais, ou seja, 

pontos de vistas acerca de um mesmo conceito que aí passam a coexistir. Mas, algo 

sempre ficou bem explícito, para mim, quanto ao lúdico. Sempre o percebo como 

conhecimento, por não ser algo inerente em todos nós, e, por isso, o conceito trazido por 

Huizinga (1986) justifica tal perspectiva quando nos fala que “devemos, portanto, 

limitar-nos ao seguinte: o jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição 

exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos” (op. cit., p.10). Mas, até que ponto o 

lúdico, nas aulas, é percebido enquanto metodologia e/ou conhecimento por aqueles que 

ali se encontram?  

Acredito que a linha que divide estas duas visões é bem tênue e caminham 

paralelamente, por que, a meu ver, é o conceito de corporeidade que definirá isto. Tudo 

bem! Assim como foi dito, anteriormente, o conhecimento vem sempre se 

complementando e até mesmo se modificando. Vemos isso até mesmo na Educação 

Física, uma vez que existem conceitos que outrora foram utilizados e que hoje já não 

contemplam mais esta prática pedagógica. Mas, utilizando aqui a ideia de corporeidade 

como sendo as manifestações que o homem faz durante toda sua trajetória, sendo 

gestos, valores e pensamentos, marcas que o definem enquanto um ser que articula, que 

pensa e que se expõe, podemos dizer que qualquer pratica corporal se modifica de 

acordo com cada um, pois somos únicos, ou seja, com uma corporeidade que podemos 

dizer é minha, essa sou eu, dentro de um determinado contexto sócio-histórico.  

Considerando assim, será possível perceber onde o lúdico se faz apenas 

metodologicamente e onde o mesmo entra enquanto conhecimento? Para Huizinga 

(1986)  

Encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado existente 

antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais 

distantes origens até a fase de civilização em que agora nos 

encontramos. Em toda parte encontramos presente o jogo, como uma 
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qualidade de ação bem determinada e distinta da vida ‘comum’. (op. 

cit., p.6) 
 

Dentro deste aspecto, é comum escutarmos que o lúdico, a brincadeira, o jogo 

estão ligados ao nosso tempo livre. E, na escola o percebemos, geralmente, no recreio 

ou na Educação Física por ter muito deste aspecto ‘livre’ inserido nos mesmos. 

Contudo, a ideia do que é tempo livre e até mesmo lazer já vem impregnada em todos 

nós há muito tempo. Começando desde a revolução industrial, ou até antes de acordo 

com alguns referenciais, até os dias de hoje. A razão para tal fato decorre de que antes 

da revolução industrial, o artesão trabalhava com prazos estabelecidos por ele mesmo, 

porém com a chegada da máquina, com o desejo de máxima produção em menos tempo, 

se fez necessário à adequação da rotina do homem às horas relativas ao trabalho e às 

horas livres de trabalho. Porém, as horas de trabalho, devido à falta de uma legislação, 

eram extenuantes a ponto do sujeito só conseguir sair de casa para o trabalho e do 

trabalho para casa.  

Outra mudança importante foi a questão das sirenes e sinais que indicavam o 

ritmo e as pausas a serem realizadas para que o trabalho fosse executado de maneira 

satisfatória, para os donos das fábricas. O pensamento de que tudo deveria estar sempre 

sobre controle não parou apenas nas fábricas. Segundo Melo (2009), até mesmo as 

igrejas com as escolas dominicais serviram como instituição ‘adestradora’ do tempo do 

homem, por buscarem aumentar o rigor nas normas sociais, reformulando e 

manipulando códigos culturais na busca de comportamentos ditos adequados. Outro 

aspecto importante de se expor é que, naquela época, o tempo dito livre e que poderia 

ser destinado ao lazer era o mesmo onde os operários aproveitavam para reunirem-se e 

discutir o trabalho, sendo também o tempo necessário para realização de motins e greve. 

Ou seja, os momentos que poderiam ser de diversão eram utilizados como uma forma 

de resistência. Por isso, “as diversões populares eram encaradas como potencialmente 

perigosas, por serem consideradas perturbadoras da ordem, por que se opunham à lógica 

do trabalho extenuante, por estarem relacionadas a antigos estilos de vida que 

precisavam ser combatidos” (op. cit., p.89). Neste sentido, cada vez mais o tempo livre 

ou de lazer sumia do cotidiano dos trabalhadores e, assim, qualquer atividade que a esse 

momento estivesse ligada era considerada de menor importância ou inútil. Dentro desta 

perspectiva perdura a ideia, até os dias atuais de ser a Educação Física, na escola, algo 

sem valor. Mas, onde entra o lúdico neste contexto?  
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Frente às iniciativas de controle, o tempo/espaço dos divertimentos foi 

uma esfera de tensão, luta e resistência; e isso gerou o 

aperfeiçoamento das estratégias de controle, entre as quais o próprio 

desenvolvimento da indústria moderna. [...] se a manufatura e suas 

novas ordenações temporais gestaram o que hoje chamamos de lazer, 

o novo formato da diversão no âmbito de uma sociedade marcada pela 

artificialização dos tempos sociais, esse novo fenômeno histórico 

(moderno) também foi o responsável por gestar a indústria da forma 

como hoje a concebemos: trabalho e diversão, indústria e lazer se 

gestaram mutuamente (MELO, 2009, p. 100). 

 

Dialogando com a citação acima, aproximamos a escola da indústria, como no 

texto é citada, tendo em vista que o regime percebido na escola se assemelha 

demasiadamente com o das fábricas, sendo este fato proposital para que ao chegar ao 

mercado de trabalho o jovem já saiba a ordem temporal que deve respeitar, bem como 

seus momentos próprios de ‘diversão e lazer’. Nesse processo, a escola continua 

servindo como aparelho ideológico do Estado, executando um papel de mantenedora da 

divisão de classes por ainda seguir a lógica de um ensino dicotômico, ou seja, um 

ensino que por muitas vezes ainda persiste na ideia de formação da mão de obra para 

alguns e para outros a chegada ao “poder”.  

Em contrapartida, saindo da idéia de normatização, trazendo a lógica de que o 

jogo é uma atividade voluntária, quando acontece o sujeitamento a alguma ordem, perde 

sua característica de jogo, sendo considerado até mesmo uma imitação forçada. Outra 

questão, é que uma de suas principais características é o fato de ser livre e de ele próprio 

ser liberdade. Quando vemos esta característica e a inserimos em nossas aulas, na 

escola, entrando até mesmo na lógica metodológica onde o professor pode optar por 

fazê-lo por considera-lo inclusivo, muitas vezes, quem de fora observa considerará 

como uma aula desordenada, bagunçada. Porém o jogo é ordem e cria ordem, por 

introduzir na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e 

limitada, exigindo uma ordem suprema e absoluta, ao passo que uma simples 

‘desobediência’ inutiliza o jogo (HUIZINGA, 1986).  

Segundo Guatarri (1978), se compararmos o que vem acontecendo atualmente 

nas sociedades industriais em relação às sociedades ditas não industriais ou, como ele 

mesmo coloca, como ‘primitivas’, vemos que nestas últimas a iniciação, ou seja, a 

entrada da criança nos papéis especificados pelo campo social adulto, situa-se 

aproximadamente em torno dos 9 – 12 anos.  Tal colocação é significativa ao passo que 

para o autor, atualmente, desde a creche as crianças vêm adquirindo um perfil voltado 

cada vez mais ao que se vê na rotina de um adulto perdendo assim sua liberdade e sua 
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escolha do que brincar, jogar e fazer. Desde cedo encaram uma normatização e uma 

sequência de tempos e espaços impostos pelos adultos. Para o autor, tal fato acontece 

devido a uma iniciação ao sistema de representação e aos valores do capitalismo que 

não mais põe em jogo somente pessoas, mas que passa cada vez mais pelos meios 

audiovisuais, pois que a mídia também interfere consideravelmente na educação de 

hoje, modelando as crianças aos códigos perceptivos, aos códigos de linguagem, aos 

modos de relações interpessoais, entre outros.  

Neste sentido, como em nossas aulas apresentarmos o jogo e a ludicidade 

enquanto aspectos inerentes ao homem e a cultura? Qual importância e significado a 

ludicidade, a corporeidade e a experiência adquire neste espaço, se o que se expõe pela 

mídia e na sociedade, de um modo geral, é um sujeito que cada vez mais cedo deve se 

adequar a normas voltadas para uma especialização ao trabalho e não para o lazer, 

divertimento e liberdade provenientes do jogo? 
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Capítulo 2 

 

Corpo e Sociedade: escola como padronizadora de corpos e sujeitos? 

 

Quando mais nova, tive algumas experiências na escola, em relação ao meu 

corpo, bem curiosas. Até por que aos 13 anos já tinha quase 1,70m de altura e isso me 

destacava das outras meninas. Além disso, sempre estudei em escolas consideradas da 

‘alta’ sociedade caxiense, através de sistemas de cotas, algumas vezes por ser filha de 

funcionários públicos ou por fazer os chamados provões para obter descontos na 

mensalidade e, também, pelo fato destas escolas aceitarem os chamados alunos - atletas. 

Minha família, mais precisamente minha mãe, sempre colocou os estudos como 

prioridade, não importando se no meu histórico existam seis escolas diferentes, talvez 

uma escola diferente a cada ano, o importante era estar na melhor escola. Por outro lado, 

por ser a filha caçula de uma família de sete filhos, sendo quatro meninos e três 

meninas, a convivência com meus irmãos durante toda a infância fez com que me 

tornasse uma adolescente considerada fora dos padrões impostos pela sociedade, 

tornando alguns dos meus anos na escola turbulentos por estudar em colégios 

considerados ‘elite’ e minha família não estar inserida nesta classe social. Mas, que 

padrões seriam estes? De acordo com Louro (2001) 

[...] em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, 

remete ao homem branco, heterossexual, de classe média urbana e 

cristão e essa passa a ser a referência que não precisa mais ser 

nomeada. [...] ao classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece 

divisões e atribui rótulos que pretendem fixar as identidades. Ela 

define, separa e, de formas sutis ou violentas, também distingue e 

discrimina. (op. cit., p.14). 
 

Antes de iniciar a graduação na UFF, costumava dizer que odiava a escola e, 

deste modo, ir pra escola. Até cogitei, quando descobri a dicotomia entre licenciatura e 

bacharelado, em pular para fora do barco. Sempre que via aqueles filmes americanos em 

que a garota se mudava de cidade e tinha que ir pra outra escola e era um inferno, assim 

era como eu me sentia. Não por sempre me mudar, pois só precisei mudar de residência 

uma vez, mas sim pelo fato de ser a ‘gigante’, a atleta, a menina que se veste mal (não 

usar roupas consideradas de ‘marca’ na época) ou não se maquia. E assim, pensar na 

escola e ir pra ela não era bom. O fato de minha mãe querer sempre o melhor ensino, fez 

com que eu escolhesse o esporte e deste modo as aulas de educação física como um 

escape, pois era o momento no qual poderia me ‘soltar’, estar com os meninos, que 
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nesta época era o público que mais me identificava, talvez até mesmo pelo fato de ter 

uma maior convivência com meus irmãos e não com minhas irmãs,  mostrar a minha 

‘brutalidade’, pois era assim que as meninas me consideravam.  

Lembro-me de um ano em que um grupo de meninas, comumente chamadas de 

“patricinhas”, resolveu me transformar em mais ‘feminina’, como no filme. Diziam que 

eu era um diamante que precisava ser lapidado, contudo só me escolheram por acharem 

que meu corpo era esbelto (pouca barriga, cintura fina e etc.), ou seja, um corpo 

considerado padrão para a sociedade e que precisava ser valorizado. Reafirmando o que 

Louro (2001) coloca ao dizer que 

[...] as marcas mais permanentes que atribuímos às escolas não se 

referem aos conteúdos programáticos que elas possam nos ter 

apresentado, mas sim se referem a situações do dia a dia, a 

experiências comuns ou extraordinárias que vivemos no seu interior, 

com colegas, com professoras e professores. (op. cit., p.15). 

 

Apesar de momentos ‘hollywoodianos’ como este, as aulas de Educação Física 

eram o momento que considerava igual a todos que ali estavam e era onde acreditava 

que poderia chamar atenção de quem eu gostava, já que o perfil ‘Barbie’ não era o meu 

forte. Com isso, tão logo o meu destaque no esporte foi sendo percebido, bem como a 

conquista da vaga na equipe da escola. Minha vontade de estar na escola para jogar, 

praticar alguma atividade, se estendia para algumas horas além do horário convencional, 

amenizando o ‘desgosto’ pela mesma. Já que,  

 

A ‘seriedade’ da sala de aula, afasta o aluno das vivências corporais 

necessárias para o desenvolvimento de suas capacidades enquanto 

humano. [...] nas atividades corporais como o jogo e a brincadeira, 

crianças e adolescentes exercitam o conviver com o outro, a 

consciência da regra, o respeito ao diferente, o espírito ecológico, 

aprendem limites e rompem com estes, inter-relacionam-se, criam e 

recriam, enfim vivem, pois o movimento consciente torna rico o 

ensino e possibilita a aprendizagem significativa partindo da vivência 

concreta (OLIVEIRA, 2004, p. 84 – 89). 

 

Como toda adolescente, esta fase representou muitas mudanças, sejam elas 

biológicas, psicológicas e emocionais. Foi a fase em que uma explosão de hormônios 

aconteceu, mudanças de humor ocorreram a cada quinze minutos, sentimentos que não 

sabia até que ponto eram amor ou apenas uma paixão floresceram e, estar inserida em 

um lugar e no cotidiano de pessoas que pareciam querer mostrar que você não pertencia 

aquele contexto, foi fazendo pensar no que se consistiam as minhas práticas corporais e 

também o meu corpo naquele cotidiano em que estava inserida, mesmo que 
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inconscientemente. Mas, o que seria isto que chamo de corpo? Segundo Najmanovich 

(2001), 

Nessa ótica, nossa corporalidade nos define como sistemas 

autônomos, com limites semi-permeáveis, uma sensibilidade 

diferencial e em constante troca com o entorno com que estamos 

‘enredados’ em uma rede fluente de  relações que implicam que 

estamos comprometidos em uma dinâmica de transformação em co-

evolução com o ambiente. (op. cit., p. 26) 

 

 A primeira vez que ouvi falar de corpo para além de um aspecto biológico foi 

na Graduação, na disciplina obrigatória para o primeiro período chamada “corpo no 

mundo”. Nela, estudamos o corpo a partir de aspectos antropológicos, históricos, 

biológicos e filosóficos. A partir da mesma, algumas provocações e reflexões 

ocorreram. Inclusive, o pensamento de que toda essa experiência que vivi não só na 

escola, mas também em casa, com os meus amigos, nos jogos, entre outros espaços, de 

certa forma se armazenou em meu corpo, na construção do meu eu, fazendo-me 

perceber que todas as nossas experiências corporais e as nossas necessidades somáticas 

fazem parte da nossa identidade, sendo possível crer que toda nossa história está sim 

contida em nosso corpo, ou seja, somos uma construção cotidiana, uma corporeidade. 

Corporeidade esta que nos faz perceber nosso corpo enquanto um fenômeno sócio-

histórico, com as capacidades, a exemplo, andar, comer, ente outras, partes não apenas 

de um contexto biológico, mas sim, de detenção de diferentes sentidos, valores, 

atribuições, sendo identificadas como criações, conhecimentos socialmente tecidos 

(CARVALHO, 2012). 

No entanto, que corpo é este que fala e vive na escola? Para Louro (2001), 

 

[...] um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por muitas horas e 

tem provavelmente, a habilidade para expressar gestos ou 

comportamentos indicativos de interesse e de atenção, mesmo que 

falsos. Um corpo disciplinado pela escola é treinado no silêncio e num 

determinado modelo de fala; concebe e usa o tempo e o espaço de 

uma forma particular. Mãos, olhos e ouvidos estão adestrados para 

tarefas intelectuais, mas possivelmente desatentos ou desajeitados para 

outras tantas. (Ibidem, p. 17-18). 

 

Historicamente, a escola, em sua maioria, sempre agiu de maneira a reproduzir e 

passar modos e maneiras de vida convencionada socialmente, ou seja, todas as suas 

ações acontecem de acordo com o interesse da classe dominante. Deste modo, é de se 

esperar que dentro da escola e com isso, no cotidiano daqueles que ali se inserem, 

encontremos indivíduos que estejam fora do perfil de corpo escolarizado, exposto por 
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Louro (2001). Sendo considerados pertencentes de um ‘desvio’ do padrão. E assim, 

todas suas práticas corporais passam a ser banidas ou ridicularizadas, no objetivo de 

construir corpos ‘ideais’ em uma espécie de fábrica de corpos. 

Não é de se espantar que para a escola o ideal de aluno seja aquele parado, 

quieto, saudável, limpo e que trabalha disciplinadamente as atividades propostas e, com 

isso, será um adulto disciplinado, que não questiona, é imóvel. Oliveira (2004) diz que 

isso tem haver com 

 

[...] as cobranças por uma educação conteudista são cada vez mais 

evidenciadas, inclusive pelos pais, que precocemente, sobrecarregam, 

crianças e adolescentes, de responsabilidades e compromissos, não 

deixando tempo para vivências lúdicas e intencionais necessárias, 

comprometendo assim o humano em formação. (p.89) 

 

 Neste sentido, pensar na inserção da Educação Física nesse processo requer 

considerar a escola enquanto instituição que manipula, forma, constrói e media e, na 

maioria das vezes, serve de aparelho ideológico do Estado, mas também pode aparecer 

como problematizadora do cotidiano daqueles que ali se encontram, transformando 

algumas realidades. Para Daólio (apud DARIDO, 2008) 

 

A área de Educação Física, em especial a Educação Física Escolar, 

teve grande desenvolvimento no Brasil nos últimos vinte anos. 

Inicialmente, era considerada uma área de atuação essencialmente 

prática. Sem fundamentação teórica. Os cursos de graduação 

limitavam-se a reproduzir técnicas de movimento quase sempre 

esportivas. Posteriormente, passou a ter suporte teórico de referenciais 

originais e criativos provindo de várias áreas do conhecimento e de 

diferentes autores. Houve o importante aporte dos conhecimentos das 

Ciências Humanas, fato que possibilitou a discussão da Educação 

Física na Escola como uma área de conhecimento ancorada na cultura 

e produtora de cultura. (p.xvii) 

 

Querendo entender a Educação Física contribuindo para a escola enquanto um 

espaço agregador, que entende o humano enquanto um legítimo eu, ou seja, uma 

corporeidade, uma vez que “o humano em sua corporeidade, não se exclui, se inclui, 

não foge as paixões, vive de maneira curiosa e singular, não nega o pensamento, ousa 

em ser protagonista por acreditar que esta é a única forma do viver e procura 

constantemente a auto superação” (OLIVEIRA, 2004, p. 92) e, deste modo, entender e 

perceber o lúdico para além de uma metodologia, um conhecimento, é que desdobrarei 

no próximo capítulo, a aproximação dessas idéias com a possibilidade de um espaço 

lúdico (Brinquedoteca). 
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Capítulo 3 

 

Brinquedoteca e suas possibilidades na escola 

 

Vivemos em uma sociedade que, tradicionalmente, dicotomiza os tempos e 

espaços, no sentido de sempre haver uma divisão entre “hora do brincar” e a “hora do 

falar sério”, bem como manter uma postura séria. Com o passar dos anos e com todas as 

conquistas e avanços tecnológicos que foram alcançados, nossa relação com o tempo 

mudou consideravelmente. Passamos a suprir ou até mesmo suspender de nosso 

cotidiano momentos que outrora eram considerados ‘sagrados’, a partir de uma 

convenção social. Deixamos os almoços em família de lado e a hora do jantar, a mesa 

deu lugar ao sofá e a televisão passou a ser o mais novo ‘membro’ da família para que a 

ausência dos pais não seja sentida e assim o que era convencionado como tempo/hora de 

brincar, as idas ao parquinho ou pracinha deu espaço ao computador e aos videogames. 

Passamos, então, a pensar no tempo enquanto objeto de luxo. E, se 

tradicionalmente o brincar é caracterizado como um momento não muito importante, 

quando comparado a outros que existem em nosso cotidiano, quando ainda persiste a 

lógica de que não há aprendizado, justamente pelo fato de não ser algo enquadrado e 

sistematizado, sua relevância no cotidiano, incluindo a escola, foi sendo esquecida e até 

mesmo perdida. Segundo Larrosa (2004), 

Os aparatos educacionais também funcionam cada vez mais no 

sentido de tornar impossível que alguma coisa nos aconteça. [...] cada 

vez estamos mais tempo na escola (e a universidade e os cursos de 

formação do professorado formam parte da escola), mas cada vez 

menos temos tempo. Esse sujeito da formação permanente e 

acelerada, da constante atualização, da reciclagem sem fim, é um 

sujeito que usa o tempo como um valor ou mercadoria, um sujeito que 

não pode perder tempo, que tem sempre de aproveitar o tempo por que 

não pode ser que fique defasado em alguma coisa [...] (p. 158). 
 

Um dos aspectos mais visíveis na sociedade, atualmente, é que temos desde cedo 

que preencher nosso tempo com atividades consideradas essenciais para a formação de 

um adulto e, assim, um profissional completo futuramente. Não se pode perder tempo, o 

que antes acontecia corriqueiramente como, por exemplo, trabalhar em uma mesma 

empresa por 10 anos, hoje se caracteriza como preguiça, falta de coragem ou até mesmo 

estagnação. Dentro deste contexto, percebemos o quanto o lúdico, não só na escola 
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como em outros espaços, acaba sofrendo esta influência sendo colocado, na maioria das 

vezes, como uma metodologia, como coloca Silva (2005) 

 

[...] o jogo e as atividades lúdicas vêm sendo concebidos de maneira 

instrumental, sempre com a finalidade de ensinar algo que está 

externo aos interesses da criança, como uma preparação para o futuro 

e, consequentemente, uma desconsideração pelo presente. (p.89) 

 

Ao buscarmos o histórico do surgimento de espaços que seguem a ideia de uma 

brinquedoteca, encontramos que o primeiro registro realizado de uma brinquedoteca foi 

em Los Angeles, em 1934, para evitar os furtos de brinquedos numa loja por crianças de 

uma escola próxima e, assim, um espaço com diferentes brinquedos foi montado, e os 

brinquedos deste acervo passaram a ser emprestados. Em 1963, em Estocolmo, na 

Suécia, surgiu à primeira ludoteca (Lekotec), com o objetivo de orientar os pais de 

crianças portadoras de necessidades especiais a estimularem a aprendizagem e de 

emprestar brinquedos. Em 1967, na Inglaterra, surgiram as ToyLibraries ou bibliotecas 

de brinquedos (CUNHA, apud CANTO CIDADÃO, 2002). 

Já no Brasil, a criação dos primeiros espaços para brinquedoteca teve início 

através da ludoteca da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no ano 

de 1973, onde funcionava sob a forma de rodízio de brinquedos entre as crianças. A 

primeira brinquedoteca brasileira oficial foi criada em 1981, no estado de São Paulo, 

onde se combinava os objetivos das primeiras ToyLibraries, ou seja,  o empréstimo de 

brinquedos, aliando-os a uma filosofia fundamentada no ato de brincar e na brincadeira 

em atendimento às necessidades da criança. A partir de leituras realizadas encontramos 

que mesmo com todo o ‘encantamento’ que espaços como este despertou, o mesmo teve 

dificuldades no que diz respeito à sua sobrevivência, economicamente falando, como 

também para se colocar enquanto instituição reconhecida e valorizada a nível 

educacional. Contudo, dentro do contexto social brasileiro, a oportunização do brincar 

através da brinquedoteca assumiu características próprias que melhor atenderam as 

famílias e crianças brasileiras levando assim a brinquedoteca a assumir um papel, no 

campo da educação, de grande agente de mudança (CUNHA, 1997). 

Considerando que o brincar, em seu desenvolvimento, é conhecimento e 

produção, não sendo natural, mas humano, a ideia de um espaço como a brinquedoteca 

na escola permite-nos uma interação maior entre professores e alunos e, assim, com as 

criações realizadas dentro do mesmo. E, a partir disto possibilitar intervenções capazes 

de promover uma melhora significativa no processo de aprendizagem dos que ali 
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frequentam, uma vez que valorizamos também o conhecimento empírico dos alunos 

esquecendo a dicotomia dever/prazer.  Para Silva (2005),  

 

[...] estar na escola é ocupar, por excelência, um espaço destinado à 

experiência e ao conhecimento. A aprendizagem de conhecimentos 

considerados mais específicos e de conhecimentos chamados de 

existenciais que são veiculados em todo ato educativo submete os 

aprendizes às marcas comuns do humano, na medida em que 

transmitem a história e filiam a uma cultura. (p. 94) 

 

As brinquedotecas são capazes de salvaguardar o direito à infância, por 

promoverem um resgate da criatividade e da espontaneidade que, por sua vez, são tão 

ameaçados pela tecnologia educacional de massa. Para isto, é preciso livrar-se do 

compromisso com o êxito, fato tão exigido e cobrado nas escolas, para poder criar. O 

êxito, como objetivo, é castrador da criatividade e pode até significar mediocridade. 

(CUNHA, 1997). Neste sentido, a utilização do brinquedo e a vivência nestes espaços 

coloca a criança na presença de reproduções de tudo o que existe no cotidiano, na 

natureza e construções humanas. Podendo-se assim dizer que um dos objetivos do 

brinquedo é dar à criança um substituto dos objetos reais, para que possa manipulá-los, 

tendo em vista que a infância é, também, a fase do possível, onde se pode almejar sobre 

ela a esperança de mudança, de transformação social e renovação moral (CUNHA, 

1997). 

Deste modo, Thompson (apud OLIVEIRA, 2003) nos diz que a prática 

pedagógica relevante nesses tempos e espaços escolares seria aquela capaz de 

considerar a experiência do aluno, que é sempre compartilhada, que é sempre 

manifestada na forma de diálogo entre o ser e a consciência social. De certo que não se 

procura aqui colocar a brinquedoteca como solução para todos os conflitos que vemos e 

presenciamos na escola, uma vez que, como coloca Kishimoto (1997), ao adotarmos 

instituições da ‘moda’ (como a mesma chama a brinquedoteca na época que surgiu aqui 

no Brasil, tendo em vista o grande número de escolas que resolveram adotar tal espaço), 

podemos valorizar o lúdico como um apêndice, não questionando as brincadeiras e suas 

funções enquanto proposta educativa. Seria este mais um exemplo em que se máscara a 

inconsistência de um projeto educativo baseado no brincar. E isto, não se limita apenas 

na escola.  

Tive a experiência de estagiar em uma instituição a qual colocava, à disposição 

das crianças e jovens que ali frequentavam, brinquedos e jogos em geral. Contudo, 



 
 

27 
 

durante o tempo que ali fiquei, percebia no cotidiano dos alunos como a brincadeira e o 

brinquedo assumiam papéis diferentes. Tais mudanças assumem o que Brougêre (2002) 

afirma enquanto parte de uma cultura lúdica, onde esta existe, mas não se faz de forma 

isolada da cultura geral. E, assim, cada criança parte de uma cultura e um cotidiano 

diferente, assumindo um papel diante daquela provocação ao brincar que é o brinquedo. 

Nessa minha experiência, me chamava atenção como os comportamentos das crianças 

eram moldados a partir de seus cotidianos, formando seus gestos e a forma de 

encararem a brincadeira.  

Todas as crianças que frequentavam esse espaço sabiam que os jogos e 

brincadeiras eram de uso livre, mesmo assim havia aqueles com receio de pegar ou 

tocar e que não me conheciam, chegavam bem tímidos, pediam em voz baixa, com 

medo de que sua solicitação fosse negada e, assim, era necessário que eu perguntasse 

qual jogo queria, o entregasse e repetisse que poderiam pegar o jogo que quisessem e 

mesmo depois, o receio permanecia. Enquanto havia outros que saíam entrando e 

falando: - Tia! Cheguei! Vou pegar um jogo ali! E saíam, brincavam com uma forma 

que diferenciava dos demais.  

Ao observá-los, percebi que mesmo os que chegavam mais ‘soltos’ e descolados 

quando não era eu quem estava na sala se sentiam retraídos, tendo em vista que o outro 

responsável pelo setor, por ser mais sisudo e rígido, provocava nas crianças uma 

insegurança. Com isso, suas maneiras de brincar aconteciam como se alguém as 

tivessem observando e ‘condenando’ alguns dos seus gestos, havendo assim uma troca 

superficial entre a criança e o brinquedo. Mesmo tais eventos acontecendo fora do 

espaço escolar, podemos perceber o quanto o lúdico e a brincadeira são encarados para 

alguns como uma forma de doutrinação e enquadramento, pois este outro responsável 

via a cessão do brinquedo a partir de uma concepção que possuía da criança e dos 

comportamentos que os mesmos tinham, ou seja, disciplinado e tranquilo, jogo cedido, 

enquanto aqueles que possivelmente trariam ‘tumultos’ para sua tranquilidade, jogo 

guardado. E isso não deixa de ser uma analogia do que temos na escola. Quantas vezes 

nosso alunos são proibidos de ir para aula de Educação Física ou Artes por estarem fora 

dos padrões comportamentais impostos pela escola? E dentro desta análise, quantas 

vezes durante o conselho de classe, alunos que recebem as piores falas são aqueles que, 

na Educação Física, são exemplos de disciplina e respeito?  

Como parte da pesquisa monográfica havia definido que iria às Secretarias de 

Educação, Cultura e Esporte e Lazer de Niterói, a fim de verificar se há algum projeto 
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de brinquedoteca em Niterói e como o mesmo articulava e se desenvolvia. A primeira 

visita foi na Secretaria de Educação onde fui bem recebida, contudo percebe-se que 

devido à mudança de gestão (sendo 2013 o primeiro ano de atuação do prefeito eleito) 

muito não se sabia dos projetos que existem nas escolas. Fui à Secretaria duas vezes e 

nestas duas visitas fui direcionada para diversos setores que achavam que ‘tratava’ do 

que estava procurando e, logo na primeira visita, a responsável por um projeto de 

biblioteca popular me informou que na Biblioteca Municipal de Niterói existe uma 

brinquedoteca que faz um trabalho bem interessante junto à população e escolas do 

entorno. Contudo, essa pessoa não sabia se existia tal projeto ligado a alguma escola e 

pediu para que eu retornasse, posteriormente, quando estaria outra responsável de 

projetos na secretaria e que ela achava que saberia responder acerca do que eu estava 

procurando. 

Não me contive em parar por ali e retornar outro dia e, com bastante curiosidade, 

fui à biblioteca e conheci o espaço - o qual, mesmo sendo localizado em uma das 

principais ruas de Niterói (Avenida Amaral Peixoto), ainda não a conhecia. Ao entrar na 

Biblioteca, já nos atrai o olhar a sua arquitetura que é bem bonita e o espaço bem limpo 

e aconchegante. Fui até a brinquedoteca e observei o espaço por uns 15 minutos. Neste 

breve intervalo de tempo, pude conversar com duas pessoas que trabalham no local, 

uma delas formada em Pedagogia e a outra em Biblioteconomia. Por sorte, havia duas 

crianças que estavam no espaço com seus respectivos responsáveis e pude ver como o 

espaço, tanto para eles quanto para os pais, era importante e acolhedor, sendo também 

local de muitas descobertas. O espaço é ótimo, com brinquedos e livros catalogados e 

acesso à internet. De acordo com as meninas é aberto para crianças de até 10 anos de 

idade e toda terça e quinta às 15 horas existe contação de história no local. O uso do 

espaço pelas escolas é feito através de contato por email ou direto na biblioteca, sendo 

totalmente livre para utilização.  

Após a ida a biblioteca e o meu encantamento em ver um espaço que dá certo e 

atua bem no centro da cidade, fiquei indagando o porquê de uma divulgação escassa, 

tendo em vista o pouco que a população utiliza dos espaços públicos culturais e me 

incluo nisto. Cogitei em esse ser o espaço de estudo para o presente trabalho, caso não 

achasse alguma escola com um projeto semelhante. Contudo, após a segunda ida à 

Secretaria onde fui procurar diretamente a pessoa que me recomendaram na primeira 

vez que estive lá, mais uma vez não sabiam do que eu falava e essa pessoa também não 

era a responsável, alguns me apresentavam como se estive buscando um estágio fazendo 
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com que muitas vezes explicasse o real motivo que me levava ali, mostrando a carta de 

apresentação da UFF. Até que, por último, um rapaz disse para procurar o núcleo de 

estágio que lá eles sabiam de todos os projetos e com certeza ajudariam. Chegando ao 

núcleo, mal toquei no assunto que me levava lá e uma das responsáveis pelo setor já 

falou nome, endereço e modelo da uma brinquedoteca vinculada a uma Unidade 

Municipal de Educação Infantil (UMEI), sendo esta a segunda brinquedoteca a existir 

no município. É claro que meus olhos brilharam, mas não tanto quanto ao da senhora 

que me passava os dados, pois atuou na UMEI durante dez anos e viveu de perto tudo 

aquilo. A ida à UMEI demorou a acontecer, pois logo na semana seguinte uma onda de 

protestos atingiu todo o estado e país, também era Copa das Confederações e a Unidade 

não abriria em dias de jogo do Brasil.  

A história da brinquedoteca na Unidade Municipal de Educação Infantil Renata 

Magaldi, localizada no bairro Fonseca, município de Niterói, começou há treze anos 

através de um projeto existente entre a faculdade de Pedagogia da UFF e a UMEI. A 

UFF montou o espaço na UMEI e no início ficavam alguns brinquedistas
3
 e depois 

estudantes de Pedagogia da própria UFF, fazendo atividades com as crianças lá. Ao 

chegar à UMEI fui muito bem recebida pela Diretora e pela Coordenadora Pedagógica, 

mesmo causando certo estranhamento ser da área de Educação Física e não da área de 

Pedagogia, talvez seja por que é comumente vinculada ao professor de Educação Física 

apenas o esporte. Atualmente, a brinquedoteca está parada, devido a grande chuva que 

acometeu o município acerca de três anos atrás, a estrutura da escola havia sido 

condenada e a creche atuava em outro local improvisado. Agora que o prédio passou 

por todas as reformas cabíveis, a mesma já se encontra reestruturada e livre para o uso. 

A escola é ampla, com pátios e salas e a brinquedoteca fica logo na primeira sala. Os 

brinquedos são todos catalogados por idade e objetivos a serem alcançados, por 

exemplo, trabalho sensório – motor, cooperação, etc. Segundo a Diretora, no início 

ficava um profissional somente para atuar na brinquedoteca, mas depois a prefeitura 

passou a não disponibilizar profissional para atuar somente na brinquedoteca tendo que 

atuar na sala de aula também. E assim, a divisão fica dois professores por turma, e cada 

turma tem um quantitativo de 20 alunos. No entanto, há uma resistência entre as 

próprias professoras em utilizar o espaço por que só podem ficar na brinquedoteca cinco 

alunos por vez e, com isso, um professor não gosta de ficar sozinho na sala o resto do 

                                                           
3
 Profissional especializado para atuar em brinquedoteca.  
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tempo com os outros quinze alunos. Outra oposição que existe das professoras em ir 

para a brinquedoteca também se dá por acharem que as crianças já estão muito 

acostumadas com elas, em sala de aula, no cotidiano e, com isso, a mudança do espaço 

(sala para brinquedoteca) não faz mais tanta diferença como era antes.  

O funcionamento da brinquedoteca na UMEI hoje acontece de acordo com a 

reserva da sala pelas professoras. As crianças lá ficam descalças se sentindo como se 

estivem em casa, na maioria das vezes livres para brincar e escolher os brinquedos e 

outras vezes com atividades direcionadas pela professora. O espaço onde funciona a 

brinquedoteca é pequeno, contudo bem acolhedor e segundo os relatórios de avaliação 

das crianças (pois na educação infantil a avaliação do desenvolvimento é feita deste 

modo), nota-se que o comportamento das crianças varia, por exemplo, em sala é um 

aluno calado e na brinquedoteca é um aluno falante e carinhoso. Na brinquedoteca há 

um espaço reservado para fantasias, onde as crianças podem escolher a de maior agrado 

e contarem história, há empréstimos de brinquedos enquanto estiverem no horário de 

funcionamento da UMEI. Para as próprias professoras da UMEI é perceptível a 

mudança de comportamento da criança quando se está na sala e, como antes havia o 

brinquedista, ao ir para a brinquedoteca o quanto este comportamento era diferente e 

também em relação às dificuldades de aprendizado, ou seja, algumas crianças que 

sentiam dificuldade em aprender alguma palavra ou letra do alfabeto, ao ir para a 

brinquedoteca, conseguiam assimilar e corresponder o aprendizado. Indo ao encontro ao 

que Brougère (2002) fala a respeito do brincar: como não sendo uma dinâmica interna 

do indivíduo, mas uma atividade dotada de significação social que, como outras, 

necessitam de aprendizagem e desta forma insere-se num sistema de significações, ou 

seja, numa cultura que lhe dá sentido. 

 Dentro desta lógica, a brinquedoteca enquanto espaço escolar seria o local 

fundamental e capaz de perceber o lúdico para além de uma moeda de troca e 

metodologia de ensino e sim enquanto espaço agregador, problematizador, onde a 

característica de liberdade é pouco questionada em relação aos outros espaços escolares 

possibilitando àqueles que ali frequentam descobrirem novos significados em respostas 

a novas experiências, no lugar de serem conduzidas a adquirirem significados criados 

por outros.  
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Considerações Finais 

 

Neste movimento de realizar a pesquisa, não só por me inserir na escola, mas 

também através das leituras e bibliografias necessárias para a escrita do presente 

trabalho, confesso que algumas vezes achei que não o concluiria, por achar que não teria 

tempo hábil para realizar tudo o que havia proposto. De fato estas dificuldades 

surpreenderam, pois a escolha deste tema se deu por já fazer parte de pesquisa acerca do 

mesmo desde o terceiro período da graduação e, nesta lógica, acreditava que escrever 

seria tarefa fácil, talvez por que ainda predominasse um pouco do que se coloca pelo 

‘senso comum’ que falar de ludicidade é algo tranquilo, por não o considerarem 

enquanto atividade dentro de nossas relações sociais, mantendo a ideia de apenas 

diversão e entretenimento ou metodologia. Contudo, a forma como o trabalho foi se 

desenrolando e neste desenrolar considero as conversas com a orientadora e as trocas 

realizadas junto ao grupo de pesquisa ELAC, serviram para torná-lo prova que quando 

fazemos aquilo que gostamos as ideias aparecem, crescem e florescem. 

Sendo assim, apesar da escassez de títulos que contemplem os temas 

corporeidade, ludicidade e brinquedoteca, a pesquisa transcorreu bem, tendo seus 

objetivos iniciais como contextualizar o lúdico enquanto conhecimento sócio cultural e 

sua relevância no processo de aprendizagem dos alunos, bem como problematizá-lo 

enquanto metodologia de ensino aplicada nas aulas de Educação Física, alcançados. No 

que diz respeito a apontar e problematizar em quais contextos e significados o mesmo é 

observado na escola pelos docentes e, a realização de um levantamento acerca de 

brinquedotecas existentes no município de Niterói, a fim de perceber em que contexto a 

mesma dialoga com a escola, senti dificuldades por depender de aspectos extrínsecos 

(ida à escola e secretarias) e, também, por sentir uma necessidade de tempo maior para 

que outras escolas fossem visitadas. 

A partir disto, ao longo dessa pesquisa, percebi que muito ainda se faz 

necessário entender e mudar quando se pensa no lúdico e na escola, tendo em vista o 

quanto o mesmo ainda se faz desvalorizado neste cotidiano e também nas aulas de 

Educação Física, bem como é visto nas outras práticas pedagógicas enquanto apenas 

uma metodologia de ensino, sem entenderem o conhecimento e cultura que gira em 

torno dele. É preciso livrar-nos da lógica que ainda muito persiste em nosso cotidiano 

de que trabalhar com a ludicidade é apenas fazê-la como iniciação, descontração para 
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um trabalho dito mais ‘sério’ que virá posteriormente, para que não entre no que Moura 

(2013) nos fala do lúdico como uma nova forma do autoritário, fazendo com que os 

sujeitos se sintam incluídos em uma Educação Física que permanece excludente. 

Segundo Tiriba (2008), meninos e meninas têm verdadeiro fascínio pelos 

espaços externos, por que eles são lugar de liberdade e interação social, por isso que 

historicamente a liberdade dos movimentos está relacionada ao recreio e assim, nesta 

liberdade e interação social, a convivência com a diferença poderá favorecer o que 

aponta Maturana (2001): só são sociais as relações que se fundam na aceitação do outro 

como legítimo outro na convivência. Com isso, essa aceitação acarretará em uma 

conduta de respeito, promovendo uma condição necessária para o desenvolvimento 

pleno das crianças, jovens e adultos. Passando então a pensar no nosso corpo enquanto 

um corpo que sente, percebe e fala. Chamando a atenção para o corpo que somos e 

vivemos, sendo este uma presença concreta no mundo, por veicular gestos, expressões e 

comportamentos das ações individuais e coletivas de um grupo, comunidade ou 

sociedade (GALLO, 2000). 

É necessário mudar nossa postura para que projetos como a brinquedoteca e 

tantos outros, ao se inserirem na escola, não existam como espaços reafirmadores desta 

dicotomia que socialmente fazemos entre dever e prazer e, dependendo da forma como 

usarmos, os mesmos não serem excludentes e tecnicistas. É preciso entender que  

[...] tornar a alegria o cenário para a vida e para a dor apenas mais uma 

‘coadjuvância’ neste ambiente, não um canastrão. [...] a alegria é 

mudança, é o devir e a vontade de receber o que virá com força 

afirmativa. Não dá pra negar o que se é, mas dá para enfrentar com 

coragem para, efetivamente, deixar de reproduzir o que corresponde 

ao mal-estar que avassala a condição humana de reagir, de agir contra 

quem te oprime. A força de reação é a força de criação de outros 

valores que não reproduzem a opressão. [...] não podemos perder de 

vista é a prática corporal. E uma prática que contemple não somente a 

negação da uniformização, mas que se constitua como proposta de 

criação de novos valores, de transmutação de valores... (MOURA, 

2013, p. 23 – 24). 

 

É imprescindível, portanto, entender o ser humano enquanto um ser de 

experiência e troca e, neste sentido, experiência sendo aquilo que nos passa, ou nos 

acontece, ou nos toca, e ao nos passar, nos forma e nos transforma (LARROSA, 2004). 

E, nesta lógica, concluindo, mas sem colocar um ponto final, pois como diria 

minha orientadora, essa discussão “ainda tem muito pano para a manga” e, além disso, 

“dá um caldo muito do bom”. Sem querer ser muito pretensiosa, mas sendo! Talvez ela 
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reapareça, quem sabe, em uma especialização ou mestrado, já que o conhecimento 

nunca fica estagnado, sempre renova, complementa, transforma. E, neste novo 

‘movimento’ desdobramentos como: ida a outras brinquedotecas e escolas, entrevistas 

com alunos que freqüentem esses espaços e também com professores que o utilizem, 

sejam contemplados.  

Por que ser professora é isso! É ser uma eterna aluna da vida, do cotidiano, da 

lida, é ser uma eterna pesquisadora, problematizadora, questionadora, é ser uma 

corporeidade que é múltipla, é ser dona de um gesto que você desconhece se é seu 

mesmo ou se é do outro, é estar em troca permanente com a vida e com o outro. É ser 

você. É ser eu. Enfim, é sermos nós! Todos nós! 
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