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Apresentação

Este livro é fruto de trabalhos acadêmicos de alunos de Pós-Gra-
duação, nas linhas de pesquisa Psicologia e Educação e História e Histo-
riografia, que defenderam dissertações e teses no período de 2000 a 
2010, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), 
além de outras investigações sobre a temática do lúdico, sob a orien-
tação de Tizuko Morchida Kishimoto. Inclui, também, orientações 
acadêmicas da referida pesquisadora em Portugal, na Universidade 
do Minho, em colaboração com Júlia Oliveira-Formosinho, fruto de 
trabalho de cooperação internacional iniciado em 1996 até os dias 
atuais. O acordo de cooperação CAPES/GRICES proporcionou aos 
alunos de Pós-Graduação da FEUSP a complementação de estudos em 
Braga, Portugal, além de minha colaboração no campo do lúdico e na 
orientação de mestrado e doutorado na Universidade do Minho.

Os estudos de pesquisadores brasileiros que compõem o livro 
foram produzidos no interior do Grupo de Pesquisa Contextos Inte-
grados de Educação Infantil, coordenado por Tizuko Morchida 
Kishimoto e Mônica Appezzato Pinazza, evidenciando a predomi-
nância de investigações de natureza qualitativa, produzidos por 
alunos de Pós-Graduação em percursos investigativos individuais, 
com uso de estudos de casos, abordagens etnográficas e análise 
documental. A importância da conjugação de abordagens qualitativas 
e quantitativas aparece em estudo que faz análise de duas investi-
gações quantitativas realizadas no início do século XX.

Tizuko Morchida Kishimoto
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Prefácio

A obra que temos em mão, Jogos e brincadeiras: tempos, espaços e 
diversidade, coordenada pelas professoras Tizuko Morchida  Kishimoto 
e Maria Walburga dos Santos, oferece-nos, como o seu título indica, 
uma visão muito abrangente da natureza do jogo, do brincar e do 
brinquedo, do respectivo lugar na história e na diversidade cultural 
brasileira, das suas funções na sociedade em geral e, particularmen-
te, das suas potencialidades educativas tanto na esfera do formal 
quanto do informal. Trata-se de uma obra, em meu entender, muito 
completa, que facilmente se transformará num instrumento impres-
cindível quer para a compreensão da essência da atividade lúdica, 
quer como fonte de inspiração para novos projetos de investigação 
e de ação.

Um rápido olhar sobre o sumário oferece-nos, de imediato, a 
impressão de que ali nada falta: desde as perspectivas históricas, 
divergentemente direcionadas, às perspectivas etnográficas centradas 
em contextos que só no devir social e cultural brasileiro poderiam ter 
lugar (v.g. os Quilombos); desde a preocupação por sublinhar a im-
portância fundamental do jogo e da brincadeira na educação integral 
da criança, e tudo isso com base na investigação bibliográfica e em 
projetos de pesquisa concretizados no terreno e academicamente 
sancionados até à demonstração de como, através de um diálogo 
rolado sobre certezas e dúvidas, combinado com uma mistura de 
entusiasmo, de espírito de aventura, de vontade de experimentar, de 
curiosidade e de disponibilidade (mesmo para brincar onde parece 



10 KISHIMOTO • SANTOS

não ter cabimento tal coisa, como na Universidade), se pode formar 
agentes educativos tecnicamente competentes, cientificamente ape-
trechados e eticamente conscientes dos direitos da criança.

Mas o privilégio de ter sido o primeiro leitor desses textos per-
mite-me, diria até, exige que vá além da impressão imediata causada 
pelo plano da obra, e que destaque algumas das suas ideias de entre 
as mais estruturantes e mais distintas, na minha perspectiva. Na 
realidade, cada um dos seus dez capítulos surpreende pelo ângulo 
particular que escolhe como focagem do tema, que, em alguns deles, 
não se limita ao jogo, ao brincar e ao brinquedo, nas suas acepções 
mais imediatas e tradicionais, mas se estende a outras “situações 
lúdicas”, como festas, rituais, mitos, contos, narrativas, adivinhas… 
e até (como ocorre no interessante relato de uma experiência centra-
da na emergência da literacia em creches) às letras, às palavras im-
pressas e aos livros ilustrados para crianças.

Assinale-se, em primeiro lugar, a constante aproximação à 
história e a universalidade dessas temáticas, numa metodologia que 
contempla a invocação dos mais variados testemunhos, sejam eles 
motivos iconográficos, registros literários, fontes históricas, anota-
ções antropológicas e outros apontamentos resultantes do interesse 
secular de múltiplos investigadores e curiosos de todos os tempos 
e lugares (v.g., o Rei Afonso X, de Leão e Castela, e o seu Libro de 
los Juegos, de 1283!).

Acresce-se que esse tipo de abordagem histórica surge aí como 
metodologicamente indispensável para uma compreensão simulta-
neamente global e local dos significados atuais da atividade lúdica. 
Com efeito, longe de uma arqueologia da vida infantil, erudita mas 
pouco mobilizadora, o leitor, por exemplo, tanto é convidado a con-
trastar conclusões de pesquisas com percursos metodologicamente 
semelhantes (v.g. questionários sobre as preferências de rapazes e de 
raparigas relativamente a jogos/brinquedos como a bola e a boneca) 
mas concretizadas em épocas muito diferentes; como pode ser colo-
cado no interface entre a riqueza da memória cultural relativa à te-
mática (presente nos registros e na reminiscência de gerações mais 
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velhas) e a pobreza das práticas lúdico-pedagógicas da escola atual 
— fundada numa visão, ignorante e preconceituosa, do valor huma-
no (antropológico, social, pedagógico…) de tais práticas.

A natureza do jogo (das brincadeiras, do brinquedo e do faz de 
conta, em geral) é tida, em mais uma das ideias estruturantes desse 
conjunto coerente de capítulos, como uma combinação de gestos que 
se assumem com um significado próprio, elaborada no âmbito de 
contextos culturais diferentes, mas sempre como imitação mais ou 
menos “recriada”, “reinventada” e “ressignificada” pelas crianças, 
das formas de vida material do adulto nos respectivos grupos sociais 
e culturais (adornos, música e instrumentos musicais, alfaias, minia-
turas de vida doméstica, materiais de jogo, bonecos e bonecas, trans-
portes mais ou menos simbólicos etc., para referir apenas uma das 
variadas classificações possíveis); por outro lado, a natureza do jogo 
é, também, uma aproximação (igualmente recriada) às dimensões 
mais simbólicas dos grupos sociais, que se traduzem na sua identi-
dade cultural, nos ideais e sentimentos coletivos, nos valores religio-
sos, nos estilo de relacionamento com os estranhos (sobretudo com 
os membros de culturas vizinhas) e com as diferenças de gênero.

Vemos assim que materialidade e imaterialidade são as compo-
nentes do jogo (como do brinquedo e da brincadeira). Mas se a ma-
terialidade, em muitos casos, mantém-se a mesma em espaços geo-
gráfica e historicamente distantes e bem distintos, já a imaterialidade 
pode ser muito diferente em função dos significados atribuídos ao 
jogo em geral e a cada um dos que estão presentes nos mais diversos 
contextos culturais.

Essa visão prende-se com outra ideia, também ela estruturante 
de toda a obra: a de que nos jogos, brincadeiras e brinquedos, está 
sempre latente o conflito entre duas tendências contraditórias, a re-
sistência e a inovação. Por um lado, uma força de resistência que tanto 
conserva, com pequenas adaptações da “matriz” original, gestos e 
materiais lúdicos no tempo e na diversidade de contextos; como 
resiste ao esboroar da identidade cultural de cada grupo social, e 
tudo faz por manter vivo o potencial de um patrimônio variado e 
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diversificado de toda a humanidade — um patrimônio que foi pas-
sando ao longo de séculos de geração em geração, constituindo-se, 
no que podemos chamar, a faixa infantil e juvenil da cultura como 
um todo, e das culturas da infância na sua particularidade.

Por outro lado, nos jogos, brincadeiras e brinquedos, também 
podemos ver processos que “emergem” de novo, respondendo ao que 
é solicitado pelas transformações sociais e culturais que trazem a 
marca da globalização. Nesse conflito, ninguém perde e todos ganham, 
desde que se saiba manter o diálogo e o equilíbrio entre a novidade 
e a tradição, entre o que vem de fora, de outros contextos, e o que é 
genuíno de cada comunidade.

Perpassa ainda por muitos desses textos uma reflexão sobre o 
papel dos jogos, brincadeiras e brinquedos, no processo de nos mol-
darmos ao “jeito” daquilo que a sociedade espera de nós, quer seja 
na formação da identidade de gênero, quer seja na formação de outras 
competências que hão de estar presentes na gestão pessoal da vida. 
Um alerta importante está no fato de ser possível e necessário des-
construir essa “formação” quando ela se tornar pretexto ou fonte de 
discriminações de qualquer tipo.

Finalmente, e sempre na decorrência do que tenho vindo a su-
blinhar, saliente-se, em todos esses textos, não só a afirmação, como 
a comprovação, com base no relato de projetos concretizados no 
terreno, do valor educativo da atividade lúdica. O tempo livre das 
crianças, empregado nos jogos e na brincadeira (tempo tão escasso, 
tão desvalorizado pelos encarregados de educação, sempre em busca 
da melhor maneira de fazerem dos seus filhos uns gênios, mesmo 
que infelizes, através “de um investimento precoce num capital cul-
tural acrescido”) é comprovadamente fundamental para a aquisição 
da autonomia pessoal, para a prática da liberdade de decisão e esco-
lha, e para o gosto de viver que tem a sua concretização na  descoberta, 
na aventura e na fantasia “recriadora” da realidade. Daí a  necessidade 
de se fundamentar e pôr em prática uma pedagogia da colaboração que, 
centrando-se na atividade lúdica, se prepare, se planifique, se orga-
nize e execute em ordem a alcançar todos os seus efeitos positivos. 
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Sublinho a esse propósito as palavras da Professora Tizuko Kishimo-
to referidas em um dos textos: “O brincar livre requer muito planejamen-
to do adulto, para que a criança possa usufruir de sua liberdade de ação, para 
se manifestar, escolher e expressar a cultura lúdica”.

E é com o sublinhar das palavras citadas que termino o registro 
forçosamente breve dos destaques que fui fazendo ao longo dessa 
minha privilegiada leitura. Elas alertam de forma muito clara para a 
complexidade da formação dos agentes educativos que, também, no 
domínio a que esta obra se restringe — o jogo, a brincadeira e o brin-
quedo — não pode deixar de ser muito exigente, de modo que, atra-
vés da observação ilustrada e metódica, e da escuta atenta e ativa, 
eles saibam tirar todo o partido da prática lúdica nas instituições 
escolares, para o desenvolvimento harmonioso e pleno da criança (na 
integração progressiva e constante de novas aprendizagens, e na 
aquisição de valores como a liberdade responsável e o respeito mútuo). 
Esse desafio, porém, não é feito só ao educador profissional; dirige-se 
também aos pais, contrariando, entre outros erros, a obsessão por fazer 
dos seus filhos uns gênios precoces, cerceando-lhes, para isso, todo o 
tempo livre; dirige-se também aos políticos, a quem compete legislar 
e dar orientações, promover e apoiar a criação de estruturas onde as 
crianças exercitem todos os seus direitos, mormente o direito de brincar.

João Amado
Professor da Universidade de Coimbra
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I

Pesquisas sobre brinquedo 
no início do século XX

Tizuko Morchida Kishimoto

A presença de duas pesquisas quantitativas sobre preferência de 
brinquedos nas cidades de Belo Horizonte e de São Paulo, no início 
do século XX, chama a atenção pela escassez dessa modalidade de 
pesquisa no campo educativo envolvendo grande quantidade de 
crianças das escolas primárias da rede pública e, ainda, por incluir o 
brinquedo,1 geralmente visto como pouco importante.

A falta de pesquisas quantitativas no campo da educação é obje-
to de atenção de pesquisadores como Gatti (2004), Gouveia (1980) e 
Di Dio (1974), que mostram um panorama no país com poucas inves-
tigações dessa natureza. Para Gatti (2004), estudos de melhor quali-
dade não foram feitos por educadores, mas por pesquisadores de 

1. O termo brinquedo é usado no sentido de cultura material, de objeto suporte de brin-
cadeira ou de ação de brincar, conforme os sentidos atribuídos pelos pesquisadores nos estudos 
considerados.
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outras áreas, como economia, psicologia, estatística, sociologia. A 
pesquisadora ressalta a importância dessas investigações nas últimas 
três décadas, na orientação de políticas públicas do país, especialmen-
te ao envolver o analfabetismo, os estudos demográficos, o financia-
mento da educação, a avaliação, entre outros.

Se, nos tempos atuais, temas como analfabetismo levam pesqui-
sadores a investir em pesquisas quantitativas para subsidiar políticas 
públicas, pode-se indagar se os estudos sobre o brinquedo no início 
do século XX teriam a mesma finalidade ou decorreriam de outras 
motivações. Embora seja relevante a análise da qualidade da pesqui-
sa qualitativa, como as descritas por Gatti (2004), Gouveia (1980) e Di 
Dio (1974), neste artigo o objetivo restringe-se ao estudo do lúdico e 
à compreensão dos contextos político e educacional que levam os 
pesquisadores a investir no diagnóstico dos brinquedos preferidos 
entre crianças do ensino primário. Busca também a compreensão do 
papel do brincar no ensino primário e as teorizações adotadas nos 
princípios do século XX.

O primeiro estudo, conduzido por Helena Antipoff, em Belo 
Horizonte, em 1929, conta com apoio das alunas da Escola de Aper-
feiçoamento. Para compreender as razões do estudo, parte-se da des-
crição do papel desempenhado por Antipoff na Escola de Aperfeiço-
amento para formar professores no contexto da educação mineira.

Segundo Peixoto (1983), na década de 1920, o Brasil passa por 
período de crise, convivendo com debates em torno da questão edu-
cacional, visando à ampliação de salas de aula, à formulação de leis 
e normas com vistas à elaboração de uma política de formação de 
professores, de renovação da escola no governo do Presidente do 
Estado de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Nesse 
governo, a ampliação da escolarização é a estratégia para criar nova 
ordem social, com renovação da escola para coibir o ensino tradicio-
nal. A formação dos professores primários e as mudanças na escola 
são prioridades do governo para criar nova prática, envolvendo os 
principais atores da escola — o professor e o aluno.

Francisco Campos, secretário do Interior e Justiça, cuja pasta 
responde pelas questões da educação, considera que problemas do 
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ensino primário não estão nos currículos ou programas, mas no pro-
fessor. O “conhecer para agir”, lema adotado, pressupõe novos sabe-
res e novas habilidades na formação de professores. Nesse sentido, a 
criação da Escola de Aperfeiçoamento em Belo Horizonte tem como 
objetivo levar professoras normalistas à aquisição de competência 
para renovação pedagógica das escolas mineiras. Diante do desafio, 
selecionam-se as melhores professoras atuantes no sistema de ensino, 
com no mínimo dois anos de efetivo exercício do magistério, na par-
ticipação do curso na recém-criada Escola (Peixoto, 1983).

No contexto das reformas do ensino primário e normal, conheci-
das como Reforma Francisco Campos e Mário Casasanta (seu mentor), 
no fim da década de 1920 implanta-se a Escola de Aperfeiçoamento 
de Professores. Ela se destina à graduação de normalistas para efetuar 
a transformação do ensino na rede de escolas primárias em ampliação, 
em consonância com o movimento escolanovista (Peixoto, 1983).

Na criação da escola privilegia-se o ensino da psicologia, consi-
derado, à época, campo do conhecimento mais importante para co-
nhecer o aluno, divulgado pelos estudos de Claparède. Para implan-
tar essa perspectiva no Laboratório de Psicologia da Escola de 
Aperfeiçoamento, convida-se a pesquisadora Helena Antipoff, que 
inicia a pesquisa em psicologia da educação. O laboratório faz parte 
das ações das políticas públicas mineiras de formação de professores 
para modificar o ponto mais importante das reformas: o professor 
(Moraes, 2008).

Helena Antipoff, psicóloga educacional, diplomada pela univer-
sidade de Genebra, sob a orientação de Édouard Claparède, aluna de 
Pierre Janet e Henri Bergson, também se especializa na aplicação de 
testes de inteligência de Alfred Binet e Théodule Simon. É uma jovem 
russa, com experiência profissional de atendimento infantil na cidade 
de São Petersburgo, dotada de visão renovadora da educação, na 
tradição de Pestalozzi e preocupada com o desenvolvimento e o di-
reito das crianças.2 Ao chegar ao Brasil, em 6 de agosto de 1929, 

2. Essa psicóloga e educadora que nasceu em 1892 e faleceu em 1974 é amplamente 
reconhecida pelas relevantes ações nas áreas da educação fundamental, especial, rural ou 
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Helena Antipoff é recebida pelos psicólogos Lourenço Filho e Noemy 
da Silveira, vindos de São Paulo especialmente para recebê-la. A 
agenda inclui visitas à Escola Normal Modelo, onde Lourenço Filho 
é responsável pela Cadeira de Psicologia Educacional, e a outras es-
colas e institutos, onde os novos conhecimentos da psicologia des-
pertam grande interesse (Campos; Lourenço; Antonini, 2002).

Segue depois a Belo Horizonte para assumir suas novas funções, 
como professora na recém-criada Escola de Aperfeiçoamento, visan-
do à formação de educadores comprometidos com os novos métodos 
educativos inspirados na psicologia. As alunas da Escola são norma-
listas que já trabalham no sistema de ensino público do Estado, sele-
cionadas por mérito. A Escola de Aperfeiçoamento, a primeira expe-
riência no Brasil de implantação de ensino superior na área da 
Educação, funciona por duas décadas, tendo se tornado instituição 
modelo na formação de educadores no país. É ali que o trabalho de 
Helena Antipoff como pesquisadora encontra ambiente adequado 
para florescer. No contrato inicial, por dois anos, a professora assumiu 
a Cadeira de Psicologia, a coordenação do Laboratório de Psicologia 
e a assessoria ao sistema de ensino na aplicação de testes de inteli-
gência. A implantação das medidas de inteligência visava a organi-
zação, nas escolas públicas, das chamadas “classes homogêneas”, por 
nível intelectual, e também das classes especiais, previstas na legis-
lação da reforma de ensino (Campos; Lourenço; Antonini, 2002).

Antipoff busca a recriação, na Escola de Aperfeiçoamento, do 
ambiente de integração entre teoria e prática experimentado em Paris 
e Genebra. Assim, o ensino teórico em psicologia é acompanhado de 
demonstrações no laboratório, equipado com aparelhos clássicos da 
psicologia experimental. No primeiro ano do curso, focalizam-se 
noções gerais dos métodos psicológicos, da psicologia experimental 

comunitária, que se concretizaram em obras como as Sociedades Pestalozzi — hoje dissemina-
das por todo o país, dedicadas à educação de “indivíduos excepcionais” — e em contribuições 
consistentes e criativas para a organização do estudo e da pesquisa em psicologia experimental 
e em psicologia da educação no Brasil. Era o campo da psicologia, portanto, que conduzia a 
orientação da educação naquele tempo. 
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e da psicologia da criança. No segundo ano, predominam pesquisas 
da psicologia experimental e, por meio da prática, o estudo da psico-
logia geral, especialmente com a auto-observação. Durante o último 
semestre do curso, as alunas realizam trabalhos práticos nos grupos 
escolares e nas escolas normais da cidade, com a análise psicológica 
dos estudantes, acompanhada de análise psicossocial das escolas. 
Informações sobre aspectos da personalidade, do desenvolvimento 
físico e social de cada aluno, além de levantamento do rendimento 
escolar e seus fatores determinantes acompanham os relatórios. Esse 
processo formativo reflete o que hoje se discute como perspectiva da 
práxis, da dialética entre prática e teoria e o compromisso com a 
qualidade da educação.

A fim de manter o registro de tais experiências, cria-se o acervo 
de documentação na Escola de Aperfeiçoamento, o Museu da Crian-
ça (Campos; Lourenço; Antonini, 2002). Ele guarda a produção das 
investigações destinadas a estudar a criança na perspectiva psicoló-
gica. Nessa época, inicia-se também a organização de museus em 
ambientes educativos.

Segundo Felgueiras (2011, p. 71 apud Santos, 2014, p. 8), havia 
museus de educação que mantinham “teorias e métodos de ensino, 
livros, coleções de materiais, mobiliário e normas de higiene”, en-
quanto os museus escolares incluíam coleções de materiais destinados 
às lições de coisas. Para Santos (2014), o Museu Didático da profes-
sora Leontina Silva Busch junto à Escola Normal Padre Anchieta na 
década de 1930, na cidade de São Paulo, continha materiais didáticos 
confeccionados pelas normalistas para uso nas práticas. O manual 
denominado Organização de museus escolares, por ela publicado, des-
tina-se à orientação das normalistas, na organização de museus, com 
sugestões de uso dos materiais pedagógicos, servindo como base para 
experiências na disciplina Prática de Ensino, em 1936.3

3. No museu organizado pela professora, há inúmeros jogos didáticos construídos pelas 
normalistas sobre alfabetização e matemática, cartazes e quadros destinados às práticas. O 
lugar acomoda também, por falta de espaço próprio para tais acervos, outros trabalhos desen-
volvidos em disciplinas como ciências, história natural e da civilização, além de livros infantis. 
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Os estudos sobre a criança, incorporados ao Museu da Criança, 
sob a responsabilidade de Helena Antipoff, iniciados nas práticas do 
Laboratório, dão origem a extenso programa de pesquisa sobre o de-
senvolvimento mental e os ideais e os interesses das crianças mineiras.

Acerca do desenvolvimento mental, as pesquisas tinham por 
objetivo subsidiar a introdução dos testes de inteligência nas escolas 
primárias, fornecendo padrões para comparar resultados obtidos 
anualmente pelos alunos. A partir dos resultados, organizam-se as 
chamadas classes homogêneas. A perspectiva adotada por Antipoff 
a respeito da psicologia da inteligência, no entanto, se diferencia da 
corrente inatista hegemônica na época, ao propor uma interpretação 
mais próxima à abordagem sociocultural. Para ela, as medidas da 
inteligência em grande parte baseadas nos trabalhos de Binet e Simon 
são também fruto da “ação da sociedade” e que se desenvolvem como 
resultado da “experiência vivida pela criança” (Campos; Lourenço; 
Antonini, 2002, p. 22). Essa perspectiva evidencia, segundo os autores 
citados, o amadurecimento na direção sociointeracionista, que possi-
bilita correlações entre o meio socioeconômico e o desenvolvimento 
mental, destacando a preocupação em verificar o impacto de fatores 
sociais e econômicos na vida cotidiana das crianças.

Antipoff insiste no papel das observações para o conhecimento 
da criança, ao afirmar: “A observação é o método mais fértil em psi-
cologia. Que conseguiríamos saber, se nos limitássemos somente às 
experiências, somente ao teste? — Nada” (Antipoff, 1992c, p. 61, apud 
Campos; Lourenço; Antonini, 2002, p. 22). Dessa forma, naquele 
tempo, ela tem clareza do papel da observação das crianças na prá-
tica pedagógica. Essa orientação leva Antipoff a tomar sua primeira 
providência — a investigação para conhecer as características psi-
cossociais e os interesses e as necessidades das crianças brasileiras. 
Nesse processo, Antipoff mapeia o novo contexto cultural, para 

Tais práticas têm respaldo do Código de Educação (Decreto n. 5.884/1933), elaborado na gestão 
de Fernando de Azevedo na Diretoria do Ensino de São Paulo, que cria o Serviço de Bibliotecas 
e Museus Escolares, com a finalidade de disponibilizar o museu escolar em cada estabeleci-
mento de ensino desde o pré-primário até o superior (Santos, 2014).




