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"O TEMPO
O tempo, escorregadio
feito peixe,
passa pela peneira
e vai deixando
pérolas, conchas,
amigos, areia fininha
no fundo da memória...
O tempo, escorregadio
feito lua, não para
em nenhuma estação,
e sobe gente e desce gente,
e o tempo, o tempo todo
em movimento."
(Roseana Murray, 2004)

RESUMO

HAELSNER, Taiana. Vozes do passado, saberes no presente: heranças culturais sobre
brinquedos e brincadeiras - Experiência dos Idosos da Casa Sant´Ana – Blumenau/SC.
Joinville, 2010. 98 f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade) Universidade da Região de Joinville.
Os brinquedos e brincadeiras utilizados pelos idosos do Centro de Convivência Casa
Sant´Ana, em Blumenau são as principais abordagens desta pesquisa. Voltada à discussão
sobre patrimônio e a memória preservada pelas lembranças dos idosos, o trabalho procura
debater as mudanças no ato de brincar. Com o objetivo de instigar a sociedade para enxergar o
idoso como fonte de sabedoria, a dissertação demonstra os resultados baseados nas
recordações dos entrevistados. Pretende-se verificar se os brinquedos e brincadeiras por eles
apresentados são ou não patrimônio cultural. Nos resultados alcançados, percebeu-se que
todos eles tiveram seus saberes ensinados por transmissão oral, em sua maioria por gerações
familiares. Seus brinquedos eram confeccionados com elementos da natureza, imitavam o
cotidiano dos pais, eram envolvidos por ações lúdicas e pela musicalidade.
Palavras-chave: Brinquedos. Brincadeiras. Patrimônio Cultural. Memória. Idoso.

ABSTRACT

HAELSNER, Taiana. Vozes do passado, saberes no presente: heranças culturais sobre
brinquedos e brincadeiras - Experiência dos Idosos da Casa Sant´Ana – Blumenau/SC.
Joinville. 2010. 98 f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade) Universidade da Região de Joinville.

Toys and games used by the elders from St. Anne House Living Center, in Blumenau, are the
main approach in this research. Focused in the discussion on heritage and memory preserved
by the memories of the elders, the present paper tries to discuss the changes about playing.
Aiming to instigate the society to see the elders as a source of wisdom, the project has the
goal of demonstrating the results based on the recollections of those ones interviewed. It is
intended to verify if the toys and the games presented by them are or are not cultural heritage.
On the results, it was noticed that they all had their knowledge taught by oral transmission,
mostly by family generations. Its toys were manufactured with elements of nature, imitating
the daily lives of their parents, were involved in recreational activities and musicality.
Keywords: Toys, Games, Cultural Heritage, Memory and Aging.
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1 INTRODUÇÃO

Brincar é uma ação destinada ao público infantil, mas não exclusiva a eles. O brincar
proporciona conhecimentos, experiências, socialização, entretenimento, estimula a repetição
de situações e permite a realização de mudanças a partir do que já foi realizado. Através das
brincadeiras, é possível estimular a imaginação, fantasias, descobertas, compreendendo
formas de estabelecer relações entre os indivíduos para a integração e aprendizagem.
Experiências diversificadas pelas brincadeiras, podem ser elaboradas para inovar, para
acrescentar conteúdos nas formas de jogar, nas mudanças de regras aos jogos, na inclusão de
fórmulas a partir da criatividade e dos conhecimentos adquiridos por aqueles que já tiveram
oportunidade de vivenciar brincadeiras.
Embora os brinquedos tenham surgido há muito tempo, eles transformam-se a cada
momento, variando tamanhos, cores, formatos, materiais e funções, mas não deixam de
acompanhar as crianças durante o seu processo de aprendizagem.
A relação das crianças com o brinquedo, possibilita que seja realizado uma série de
estudos. Neste caso, optou-se por utilizar as recordações do brincar para contemplar as ações
da memória.
Acredita-se que a memória seja fundamental para a realização de registros, pesquisas,
publicações e resguardo de informações pertinentes ao patrimônio cultural, à cultura, à
história da humanidade por meio de envolvimentos tidos com a realidade vivenciada.
A experiência profissional de 11 anos da pesquisadora na instituição Fundação
Cultural de Blumenau, possibilitou o envolvimento com diversas ações culturais envolvendo
públicos com diferentes interesses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, como também
diferentes classes sociais.
A partir da prática com os projetos de inclusão social, de ações culturais relacionadas
com eventos (de teatro, dança, artesanato, artes visuais, música, entre outras), no
envolvimento com preservação do patrimônio cultural, na condução dos públicos aos
equipamentos culturais, entre várias outras situações, estava instigando cada vez mais, a
necessidade de realizar uma pesquisa.
Percebendo a necessidade de mesclar as experiências práticas com os estudos teóricos,
surgiu a oportunidade de realizar o Mestrado de Patrimônio Cultural e Sociedade, da Univille.
Era preciso escolher o foco da pesquisa, instigando o desejo de realizar um projeto
envolvendo diferentes gerações, crianças e idosos.
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Sob este aspecto, foi concebido o projeto Vozes do Passado, Saberes no Presente:
heranças culturais sobre brinquedos e brincadeiras - Experiência dos Idosos da Casa
Sant´Ana – Blumenau/SC, que desejava realizar um estudo sobre a memória dos idosos
relacionada ao brincar para apresentar às crianças de um determinado grupo social, visando
posteriormente conduzir para a educação patrimonial.
Mas, alguns fatores impediram que o projeto pudesse ser formatado nesta versão, pois
a gravidez da mestranda ocorreu no mesmo período da pesquisa. Foi preciso adequar o
projeto, e ao lidar com a experiência da maternidade, o brincar estava ressurgindo com o
desejo de pesquisá-lo.
O enlace entre duas fases tão distintas, a infância e a experiência do envelhecer,
permitiu que fosse reelaborado o objetivo do projeto, direcionando-o para ouvir os idosos com
suas contribuições voltadas às memórias do cotidiano infantil, especialmente no que tange aos
brinquedos e brincadeiras utilizadas.
Tendo como tema central e motivador os brinquedos e brincadeiras utilizados pelos
idosos quando eram crianças, o objetivo estava em instigar as pessoas para a recordação sobre
o cotidiano infantil, verificando se saberes populares estavam contemplados no brincar e de
que forma eram as brincadeiras.
Para haver esta conquista e a seleção de quem seriam os entrevistados, precisou-se
adentrar no contexto e na realidade já vivenciada pelos idosos da Casa Sant´Ana, uma vez que
eles já realizavam encontros semanais de ginástica e atividades culturais, sob a
responsabilidade da professora Teresinha Steiner de Souza.
A escolha deste local ocorreu porque em outras oportunidades a pesquisadora já havia
realizado alguns eventos no Centro de Convivência de Idosos Casa Sant´Ana, sabendo da
seriedade e organização das freiras, como também por ser uma das maiores casas de
repouso/convivência de Blumenau. No ano de 2008 a instituição encontrava-se próxima à
residência da pesquisadora, o que influenciou também na escolha do bairro Glória, em
Blumenau/SC.
Para a coleta de dados, a pesquisa ação teve como objetivo 11 entrevistados, sendo 5
homens e 6 mulheres, compreendendo as idades entre 63 a 91 anos, realizando pesquisa
qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas. Todos são residentes no Brasil, sendo uma
idosa nascida na Polônia e que veio como imigrante residir em Blumenau.
A conquista do público idoso foi lenta, percebendo que havia olhares carentes, rostos
expressivos, mãos à espera de um apoio, vozes serenas querendo falar, abraços guardados
esperando por alguém que lhes desse a atenção.
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Para as abordagens relacionadas ao patrimônio cultural, o primeiro capítulo descreve o
patrimônio e a memória dialogando com autores Bosi (1994); Abreu (2009); Funari e
Pelegrini (2006); Thompson (1992); Piacentini e Fantin (2005); Tavares (2004); e Leite
(2006a, 2006b, 2002), mencionando a importância da preservação e salvaguarda da cultura
material e imaterial, enfatizando então, a questão do brinquedo e da brincadeira, no âmbito de
serem ou não, patrimônio cultural.
Estudos e conceitos sobre o jogo, brinquedos e brincadeiras fazem parte deste
contexto, desejando a compreensão da teoria para posteriormente discutir a memória no
segundo capítulo e reforçar o papel do idoso no foco da pesquisa, através das experiências
narradas.
No terceiro capítulo, a pesquisa aborda os resultados obtidos através da coleta de
dados descrevendo situações enfatizadas pelos onze idosos entrevistados, por meio da
confecção dos brinquedos, da imitação do real, do lúdico, do imaginário e da musicalidade
presente no cotidiano infantil narrado. O estudo realizado registrou músicas recordadas nas
entrevistas com os idosos.
Visando retratar o patrimônio cultural através dos brinquedos e brincadeiras, a
pesquisa apresentada dispõe de informações obtidas pelos entrevistados, mesclando com
autores já mencionados, que reforçam questões de memória, da salvaguarda de bens culturais
materiais ou imateriais e de aspectos dos brinquedos tradicionais, muito abordados durante os
cotidianos infantis.
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2 BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS DE OUTROS TEMPOS: UM PATRIMÔNIO
CULTURAL A PRESERVAR?

A partir das brincadeiras sejam elas cantadas, faladas em versos e rimas, dançadas em
rodas, feitas por fórmulas de escolhas, adivinhas, por jogos de azar, entre outras, percebe-se o
quão vasto é o campo do patrimônio, em especial, pelas heranças culturais.
Brinquedos e brincadeiras são formas de preservar saberes populares, e utilizar-se de
fontes vivas de conhecimento, principalmente quando se pode conversar com os idosos para
absorver informações de como se brincava em outros tempos.
Acredita-se que seja possível inventariar uma série de brinquedos e brincadeiras que já
não existem mais. Pode-se verificar, então, que fontes riquíssimas de folclore infantil estão
armazenadas nos acervos preciosos de memórias, que ficam ali à espera de instigadores.
Por que não aproveitar estas pessoas que guardam consigo informações aprendidas
com outras gerações? Quantas e quantas lendas, mitos, canções, acalantos, melodias devem
ter passado por eles quando eram crianças e que por vezes alguns conhecimentos já são
desconhecidos?
Dotados de conhecimentos relacionados ao ato de brincar, os idosos estão à espera de
amigos, de pessoas que queiram prosear, para contar histórias e para contemplar suas
lembranças.
Pretende-se salientar a memória como aspecto relevante para o patrimônio, por utilizar
fontes pesquisadas com os entrevistados, ao abordar os conhecimentos obtidos pelo ato de
brincar.
O conceito de patrimônio1 parece comum aos olhares da sociedade, por desejar
―guardar‖, ―preservar‖ ou ―herdar‖ bens materiais ou imateriais que perduram e se modificam
na história com o passar dos anos.
Abreu (2009, p. 34) coloca resumidamente que o ―patrimônio traz em seu bojo a ideia
de propriedade.‖ A autora ressalta a tradução etimológica da herança paterna e desta forma há
as apreciações econômicas validadas a partir da pertença seja de pessoas físicas ou jurídicas.

1

Do latim patrimonium, logo sua definição de acordo com Dicionário Aurélio é colocada da seguinte forma:
Herança paterna. Bens de família. Dote dos ordinandos. Bem ou conjunto de bens culturais ou naturais, de valor
reconhecido pela determinada localidade, região, país, ou para a humanidade, e que, ao se tornar(em)
protegido(s), como, p. ex. pelo tombamento, deve(m) ser preservado(s) para o usufruto de todos os cidadãos (...).
(FERREIRA, 1999)
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Para Funari e Pelegrini (2006, p. 11), a compreensão do termo ocorria em comum a
partir da família, e assim eles descrevem:
A semelhança dos termos – pater, patrimonium, família – porém, esconde diferenças
profundas nos significados, já que a sociedade romana era diversa da nossa. A
família compreendia tudo que estava sob domínio do senhor, inclusive a mulher e os
filhos, mas também os escravos, os bens móveis e imóveis, até mesmo os animais.
Isso tudo era o patrimonium, tudo que podia ser legado por testamento sem excetuar,
portanto, as próprias pessoas. (Grifos no original)

Patrimônio, no entanto, não está associado somente aos bens materiais, é preciso
compreender sua concepção a partir de vários elementos que agregam valores para a
sociedade. Outra forma de contribuir para o conceito de patrimônio cultural, descrito por
Arantes2 (2008, p. 1), é que:
Designa o conjunto de bens oficialmente protegidos, tangíveis ou intangíveis, que
participam da construção do pertencimento, das identidades e da continuidade da
experiência social, no âmbito de processos de formação e transformação das nações
contemporâneas e das relações internacionais.

Diante destas colocações, é interessante ressaltar que as pessoas precisam perceber a
importância de presenciar fatos, registrá-los e de envolver a sociedade nos acontecimentos
que aparentemente no momento chamado ―presente‖ estão fazendo parte de uma história que
deverá permanecer para o futuro.
Pode-se dizer que os registros apontados pela sociedade através de fotografias, de
publicações, relatos e mídias impressas ou de comunicação áudio-visual, podem contribuir
para fortalecer a noção de patrimônio para o momento em que se presencia e se faz a história
seja pelos acontecimentos culturais, políticos, religiosos, gastronômicos, festejos, e assim
sucessivamente.
Sob esta ótica, pode-se dizer que a história e a memória contada e revivida pela
sociedade contribui para enriquecer o acervo, principalmente quando as pessoas prestam
serviços aos centros de memória, arquivos históricos ou equipamentos culturais responsáveis
pela salvaguarda. Elas podem ser fontes para subsidiar pesquisas, servindo de referência por
ter se envolvido com acontecimentos ocorridos num determinado momento e que, até então,
estão armazenados nas recordações.
Explicações sobre patrimônio apontadas por Abreu (2009), proporcionam a
2

Proferido por Arantes (2008) durante as aulas de Patrimônio Cultural: Desafios e Perspectivas Atuais, no Curso
Ensino à Distância sobre Patrimônio Imaterial: Política e Instrumentos de Identificação, Documentação e
Salvaguarda, realizado pela United Nations Educational Scientific and Cultural Organization; Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) e Empresa de Ensino à Distância – DUO Informação e Cultura (DUO).
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compreensão ampliada a partir da história e da ideia de pertencimento sobretudo de heranças
e posse, seja de bens materiais ou imateriais, que a sociedade aprecia e valoriza, o patrimônio,
principalmente por questões econômicas. É neste sentido, que a autora enfatiza que:
Foi apenas a partir do ideário desencadeado pela Revolução Francesa que o
significado de patrimônio estendeu-se do privado, dos bens de uma pessoa ou de um
grupo de pessoas – a nobreza -, para o conjunto dos cidadãos. Desenvolve-se a
concepção de bem comum e, ainda, de que alguns bens forma a riqueza material e
moral do conjunto da nação. É no período pós-revolucionário que obras de arte,
castelos, prédios e também paisagens vão constituir todo um arsenal de bens a serem
preservados para um conjunto maior de pessoas. A emergência da noção de
patrimônio, como bem coletivo associado ao sentimento nacional, dá-se inicialmente
num viés histórico e a partir de um sentimento de perda. Era preciso salvar vestígios
do passado, ameaçados de destruição. (ABREU, 2009, p. 35)

Pode-se verificar a partir desta colocação, a relação dos envolvidos com os bens
culturais pela necessidade de salvaguardar a história construída coletivamente, sendo
fundamental apresentar às outras gerações a importância de se preservar e registrar os bens,
sejam eles públicos ou privados.
Gonçalves (2009) descreve que diante da coletividade humana e da importância que o
patrimônio tem, as sociedades guardam para si coleções e com isto há a formação do
patrimônio apropriado por alguns grupos sociais.
O colecionamento pode ser uma tentativa de conservar ou guardar a memória através
de interesses primeiramente individuais, pela relação de afetividade, de herança ou de valor
que os objetos agregam ao serem colecionados.
É interessante verificar como Chauí (2006, p. 114) descreve o patrimônio cultural:
1) o conjunto de monumentos, documentos e objetos que constituem a memória
coletiva; 2) as edificações cujo estilo desapareceu e cujos exemplares devem ser
conservados a título de lembrança do passado da coletividade; 3) as instituições
públicas encarregadas de zelar pelo que foi definido como patrimônio da
coletividade: museus, bibliotecas, arquivos, centros de restauro e preservação de
monumentos, documentos, edificações e objetos antigos.

A questão de zelar pelos interesses coletivos do patrimônio cultural, histórico ou
artístico, vem ao encontro do que foi mencionado quando a sociedade necessitou guardar e
conservar os seus bens comuns aos grupos sociais.
A valorização dos bens culturais preservados pela humanidade difere de nação para
nação, de acordo com a formação étnica e na identidade cultural. Desta forma, a autora
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descreve em seu texto sobre Direitos à memória, que o patrimônio tem a relação com
semióforos3.
Já Abreu (2009) reforça que a criação de instituições e políticas públicas contribuíram
para proteger o patrimônio de interesse de cada nação, tendo em vista a necessidade de manter
a identidade e os valores históricos de cada grupo social, de acordo com seu país, salientando
a noção do patrimônio da humanidade.
A vertente universalista do pensamento moderno no Ocidente enfatiza outro
conceito que funcionará em tensão com a ideia de bem coletivo nacional: o de
humanidade. O patrimônio nacional, além de constituir uma referência para a
construção de uma identidade comum a um povo que compartilha o mesmo
território nacional, estaria também referido ao que de melhor a humanidade
produziu. (ABREU, 2009, p. 36)

Neste sentido, pode-se dizer que duas grandes instituições, muito contribuíram para
consolidar ações voltadas ao patrimônio cultural, através da criação do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) - (atualmente Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN)) e da United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization; Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO).
No Brasil, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(SPHAN) foi fundamental para acatar a responsabilidade através de uma instituição federal,
na preservação de bens culturais nacionais. Criado em 1937, por Mário de Andrade, teve
grande repercussão e apoio por desejar a proteção de patrimônio históricos e artísticos para
sítios urbanos e naturais, aos monumentos e obras de arte.
A criação do Decreto Lei n° 25/1937, idealizado por Rodrigo Melo Franco de
Andrade, delineou diretrizes para estruturar a instituição, visando proteger os bens de
interesse artístico e históricos do Brasil, conforme segue:
Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse (sic)
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
(BRASIL, 2010, site, grifo no original)

3

Chauí (2006, p. 117), insere em seu diálogo, que Krisztoff Pomian observa os primeiros objetos que iriam
formar a ideia de patrimônio eram os semióforos. Semióforo: é alguma coisa ou algum acontecimento cujo valor
não é medido por sua materialidade e sim por sua força simbólica, por seu poder para estabelecer uma mediação
entre o visível e o invisível, o sagrado e o profano, o presente e o passado, os vivos e os mortos, e destinados
exclusivamente à visibilidade e à contemplação, porque é nisso que realiza sua significação e sua existência. As
coleções segundo estudos de Pomian surgiram dos semióforos.

18
Através deste Decreto acima citado, ficou instituído o tombamento das obras com a
criação dos Livros Tombos para registros: Arqueológico e Etnográfico, Histórico, Belas Artes
e Artes Aplicadas.
Em função da modernização das cidades, havia a necessidade de registrar sítios,
monumentos e obras de artes, pois aumentava cada vez mais a ameaça de desaparecimento
dos objetos culturais4.
Porém, neste caso não estava garantida a guarda das expressões do folclore ou cultura
popular e discussões iniciadas por folcloristas que realizaram movimentos para compor uma
Comissão Nacional de Folclore resultando então, na criação do Centro Nacional de Folclore e
Cultura Popular, órgão responsável por desenvolver e executar programas e projetos de
estudo, pesquisa, documentação, difusão e fomento de expressões dos saberes e fazeres do
povo brasileiro.5 (CNFCP, 2010)
A noção de cultura incluía hábitos, costumes, tradições, crenças; enfim, um acervo
de realizações materiais, e imateriais, da vida em sociedade. Duas concepções
afirmaram-se: em primeiro lugar, a de que mesmo no interior do contexto nacional
existiam culturas diversas e plurais, ou seja, a de que cada nação comportaria uma
infinidade de culturas e subculturas, em segundo, a noção de que a cultura
congregava bens materiais e imateriais ou intangíveis. É nessa época que se
fomentou o trabalho de folcloristas e antropólogos, capazes de inventariar as
tradições, as narrativas orais, as diversas formas de musicalidade e da inventiva
poética popular. (ABREU, 2009, p. 37)

É justamente no contexto referido por Abreu (2009), que o Centro Nacional de
Folclore vai ser fundamental para analisar os costumes e pesquisar uma série de
manifestações da cultura compreendida por saberes e fazeres, resultando em exposições,
programas, projetos e ações voltadas à cultura popular e para a educação patrimonial.
O conceito de patrimônio se fortaleceu a partir da criação da UNESCO, em 1945, logo
após a segunda Guerra Mundial, com a proposta de contribuir para a paz mundial, através do
desenvolvimento humano e da segurança.
Delineava-se a ideia de que havia um patrimônio cultural a ser preservado e que
incluía não apenas a história e a arte de cada país, mas o conjunto de realizações
humanas em suas mais diversas expressões. A noção de cultura incluía hábitos,
costumes, tradições, crenças; enfim, um acervo de realizações materiais e imateriais,
da vida em sociedade. (ABREU, 2009, p. 37)
4

Conforme consta na obra Retórica da Perda de Gonçalves (2002), era preciso agir rapidamente porque havia
um comércio clandestino acontecendo principalmente por colecionadores estrangeiros e brasileiros que
compravam relíquias, obras de arte e objetos culturais, apropriando-se do patrimônio cultural nacional. Ações
emergentes precisaram ser tomadas, e Mário de Andrade e Rodrigo Melo de Andrade estavam preocupados em
preservar, tombar e salvaguardar os bens.
5
Atualmente o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), pertence ao Ministério da
Cultura/IPHAN, composto por: Museu de Folclore Edison Carneiro, Biblioteca Amadeu Amaral, espaços de
exposição: Sala do Artista Popular e Galeria Mestre Vitalino, além do setor de Difusão. (CNFCP, 2010, site)
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Importantes ações foram realizadas para consolidar as políticas públicas em defesa do
patrimônio, assegurando a proteção e conservação dos bens culturais mundiais. Com a
credibilidade e seriedade foram conduzidas importantes Convenções, fundamentais para o
fortalecimento e relacionamento dos países envolvidos.
As ações voltadas para proteção de sítios arqueológicos, históricos e de belezas
naturais, na conservação de bens culturais favoreceu a relação com o desenvolvimento
econômico e o turismo em âmbitos nacionais e internacionais.
Com isto, diversos lugares puderam ser tombados e registrados como Patrimônio da
Humanidade, tornando-se relevantes para propagar a diversidade cultural.
As ações relacionadas à Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 2006 e a
Promoção e Proteção da Diversidade das Expressões Culturais de 2007, também garantidas
nas Convenções da UNESCO são de grande relevância para garantir os registros e a
propagação dos conhecimentos da cultura popular, estabelecidos por tradições transmitidas
oralmente para grupos ou indivíduos, além das expressões compreendidas: dança, música,
artesanato, mitos, língua, artes, jogos, gastronomia entre outros. (O REGISTRO DO
PATRIMÔNIO IMATERIAL, 2006)
No Brasil, a implementação da Constituição Federal de 1988, foi um marco
importantíssimo para assegurar os direitos voltados ao patrimônio cultural, conforme pode-se
visualizar nos artigos 215 e 216:
Art. 215 - O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão
das manifestações culturais.
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas
dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988, site, grifo no
original)
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Neste sentido, reforça-se que a valorização dos bens e das manifestações culturais
dependem exclusivamente da sociedade e das instituições públicas e privadas que estão
responsáveis para salvaguardar e disseminar as formas de expressão e a produção cultural.
Desta forma, municípios e estados poderão reconhecer seus valores e identidades,
assegurando seus bens tangíveis e intangíveis, refletindo sobre as práticas patrimoniais e
conduzindo os conhecimentos para o registro.
Esta pesquisa ―Vozes do passado, saberes no presente: heranças culturais sobre
brinquedos e brincadeiras - Experiência dos Idosos da Casa Sant´Ana – Blumenau/SC,‖
mesmo que em âmbito menor, vem contribuir para o registro de informações baseadas nos
brinquedos e brincadeiras que podem ser futuramente bases de consultas, como também servir
de sustentação para implementar projetos similares com base na educação patrimonial, vindo
ao encontro da proposta do Mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade.

2.1 ENTÃO OS BRINQUEDOS E AS BRINCADEIRAS SÃO PATRIMÔNIOS CULTURAIS?

Desde a história da civilização, - seja pelo valor afetivo, simbólico, sagrado ou de
socialização – o brinquedo foi encontrado inicialmente junto aos túmulos de crianças. Não se
tem um registro oficial que comprove quando surgiram os brinquedos e quais as suas funções
na época, mas já era possível perceber o seu uso pelas crianças.
A história do brinquedo ensina que, por muito tempo, ele teve múltiplas funções –
além de ser considerado arte e enfeite em forma de miniaturas que expressavam o
modo como os adultos representavam as lembranças da infância -, fazendo uma
trajetória singular de objeto sagrado a profano. (PIACENTINI; FANTIN, 2005, p. 58)

Estatuetas de barro podem ter sido elaboradas pelos Homo Sapiens para rituais, assim
como no Egito podem ter surgido as bonecas (representadas como miniaturas de adultos), por
volta de 5 mil anos atrás.
Estudos arqueológicos realizados descrevem que na Idade da Pedra e do Bronze já
havia pião, boneca, bola e dado. Segundo Ribeiro e Sanschotene (1990), os brinquedos
estavam relacionados às crenças e religiosidade.
E embora reste à criança uma certa liberdade em aceitar ou recusar as coisas, muitos
dos mais antigos brinquedos (bola, arco, roda de penas, papagaio) terão sido de certa
forma impostos à criança como objetos de culto, os quais só mais tarde, graças à
força de imaginação da criança, transformaram-se em brinquedos. (BENJAMIN,
1984, p. 72)
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Se os objetos eram utilizados como amuletos, como ensinamentos, como rituais ou
outras suposições, estas questões ficam à margem de estudos. Porém, algumas bibliografias
registram que as crianças já utilizavam objetos e que foram encontrados vestígios destes
supostos brinquedos nas urnas funerárias.
Pode-se supor então, que os objetos por serem ou terem valor afetivo e simbólico, era
parte integrante do convívio infantil e consequentemente foi levado aos túmulos. De certa
forma, estes brinquedos poderiam significar o apego pelo objeto, e sua representação, como
também a proteção/acompanhamento que se desejava à criança em sua partida.
São apenas suposições, que podem ser interpretadas a partir da ideia de que os
brinquedos tinham relevância e valor afetivo, em se tratando de heranças familiares.
Existia uma relação estreita entre a cerimônia religiosa comunitária e a brincadeira
que compunha seu rito essencial. Com o tempo, a brincadeira se libertou de seu
simbolismo religioso e perdeu seu caráter comunitário, tornando-se ao mesmo
tempo profana e individual. Nesse processo, ela foi cada vez mais reservada às
crianças, cujo repertório de brincadeiras surge então com o repositório de
manifestações coletivas abandonadas pela sociedade dos adultos e dessacralizadas.
(ARIÈS, 1981, p. 89)

Teriam os jogos e brinquedos perdurado por tantos anos da mesma forma? Ou foram
eles se transformando com o passar dos anos? Surge, então, a curiosidade de saber como os
jogos, brinquedos e as brincadeiras adentraram neste contexto.
Pode-se dizer que as manifestações culturais preservadas e reestruturadas pela
sociedade compõem o patrimônio, através do registro e a guarda de objetos que carregam suas
características específicas sobre o seu tempo e suas funções.
Tendo em vista o olhar para o registro dos conhecimentos herdados pela cultura
popular ensinada por gerações, principalmente através dos ensinamentos preservados pela
oralidade, é que surgiu o projeto ―Vozes do Passado, saberes no presente: heranças
culturais sobre brinquedos e brincadeiras - Experiência dos Idosos da Casa Sant´Ana –
Blumenau/SC”, vindo ao encontro da vontade de colher narrativas com pessoas idosas
residentes no Centro de Convivência de Idosos Casa Sant´Ana, visando contribuir para
pesquisar e registrar formas de brincar de antigamente. A partir disso julgou-se necessário
compreender os significados e diferenças entre os termos abaixo conforme Ferreira (1999):
a) Jogo. [Do lat. Jocu, ‗gracejo‘, ‗zombaria‘, que tardiamente tomou o lugar de
ludus.] Atividade física ou mental organizada por um sistema de regras que
definem a perda ou ganho. Brinquedo, passatempo, divertimento.
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b) Brinco. [Do lat. Vinculu] Adorno ou jóia que se usa presa ao lobo da orelha ou
pendente dela. Brincadeira. Brinquedo. Gracejo, zombaria, brincadeira.
c) Brincadeira. Ato ou efeito de brincar; brinco. Divertimento, sobretudo entre
crianças; brinquedo, jogo. Passatempo, entretimento, entretenimento, divertimento.
d) Brinquedo. [De brincar] Objeto que serve para as crianças brincarem.

Para complementar e esclarecer a relevância dos termos é necessário observar a ideia
citada por Araújo (2004, p. 399-400) ao exemplificar:
Seriam brinquedos aqueles em que não há disputa, brinca-se por brincar, joga-se por
jogar: brincar com boneca, perna-de-pau, catavento, papagaio, peteca, passar o
filipe, quebra-pote etc. Outra acepção de brinquedo é ―objeto com o qual se realiza o
jogo, o entretenimento‖. Brincos (ou brincadeira) seriam aqueles jogos em que há
disputa, provocam o desejo de ganhar, de vencer: bolinha de gude, jogo da castanha
ou pinhão ou fava, futebol de meia linha, acusado, unha-na-mula (um na mula, dois
relou, três Filipe Salandré...). O brinquedo, às vezes, uma só criança pode realizá-lo,
já o brinco ou brincadeira requer no mínimo duas ou três. O brinquedo pode gerar
crianças tímidas, porém jamais a brincadeira, porque provoca a socialização, realiza
contatos humanos, porque ela só existe quando crianças se associam para jogar.
Brinquedo pode ser individual, brinco é coletivo. (Grifos no original)

Refletindo então sobre os aspectos etimológicos, pode-se analisar porque a sociedade
relaciona o ato de brincar exclusivamente às crianças, principalmente na pós-modernidade.
Fruto disto, pode-se dizer, é a focalização do consumo destinado ao universo infantil, com o
aquecimento da indústria cultural6.
Mas observando e analisando os brinquedos e brincadeiras pelo ângulo de heranças
culturais, por sua vez vinculadas ao patrimônio cultural, no sentido de aprender pelo
conhecimento do outro e na transmissão dos saberes populares, é possível verificar que
―Quando uma criança interioriza uma brincadeira, ela está incorporando e tendo a
oportunidade de reformular uma série de conhecimentos e parâmetros que compõem o
patrimônio cultural da sociedade a que pertence.‖ (TAVARES, 2004, p. 17)
Pode-se compreender o brinquedo como parte do patrimônio no sentido de valorizar as
tradições através da preservação, principalmente quando se herda um objeto com a história
agregada da família, reforçando as diferenças do feitio, das formas de brincar, entre outras.
Benjamin (1994) a respeito dos livros infantis antigos e esquecidos, ressalta a
apreciação e coleção destas obras, num exemplo que pode ser transferido para coleção de

6

Conforme aborda Oliveira (1986), na obra Brinquedo e Indústria Cultural, os brinquedos são produzidos para
seduzir pais e filhos.
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brinquedos. Ele destaca que ―talvez herdado da mãe ou da avó, podem ser o solo no qual esse
impulso lançará suas primeiras e delicadas raízes.‖ (BENJAMIN, 1994, p. 235-236)
Justamente no sentido de haver o pertencimento agregado aos valores familiares,
através dos brinquedos é possível constituir a história de gerações preocupadas em manter as
heranças culturais, a procura da história, da memória coletiva, envolvendo conhecimentos que
foram compartilhados por alguém que usufruiu do objeto. O brinquedo pode ser o indício de
um vínculo sobre os ancestrais e sobre os modos de viver, de agir, de ensinar e transmitir
manifestações culturais específicas de um determinado tempo, de outras infâncias.
É preciso enfatizar às gerações futuras, que as transformações sociais estão ocorrendo
com tanta intensidade e de modo tão globalizado, que está formatando aos poucos os modos
de viver, segregando com o vínculo familiar no que se refere às buscas de referências dos
antepassados e na tradição.
Neste sentido, as formas de brincar e os brinquedos herdados, ou que podem ser
descritos através das lembranças, do recontar e reviver as formas de confeccioná-los, é uma
possibilidade de salvaguardar o cotidiano infantil de outras épocas.
Outra forma de preservar o brinquedo como fonte de patrimônio e memória, seria na
sensibilização de colecionadores destes objetos para fornecerem seus acervos aos museus de
brinquedos, oportunizando à sociedade o acesso, dando visibilidade e valor ao ser exposto e
prestigiado por seus visitantes.
Além do registro da memória cultural de um povo e da preservação de suas
condições de vida por meio da guarda adequada dos objetos da infância, a presença
de um museu com tais características proporciona, às gerações atuais e às futuras, a
possibilidade de estudos de identificação do universo pessoal e social da existência
humana. (PIACENTINI; FANTIN, 2005, p. 57)

Aspectos históricos sobre os brinquedos podem ser inseridos diante de exposições: por
suas características, pelo material empregado, pelos formatos apresentados, pelas coleções,
pelas características determinadas pela fabricação industrial ou criação manual, pelas funções
que o brinquedo proporcionava às crianças que puderam contemplá-los, entre outros.
Desta forma pode-se conhecer a partir de um determinado tempo, a história do
brinquedo a partir de sua industrialização, possibilitando conhecer as transformações ocorridas a
partir do crescimento e aquecimento da indústria cultural, voltada ao público infantil.
Embora as brincadeiras (incluem-se os jogos também) não sejam tombadas como
patrimônio cultural imaterial, pode-se defender a ideia de que os conhecimentos são
fundamentais para a salvaguarda das formas de brincar.
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Nessa perspectiva de universalidade é que jogos e brincadeiras tradicionais devem
ser pensados para que sejam percebidos como patrimônios culturais de toda a
humanidade. São quase sempre criações coletivas, de domínio público, de origem
dificilmente identificável e transmitidas oralmente pelos membros da sociedade.
(TAVARES, 2004, p. 16)

Por mais simples que o brinquedo seja, ele carrega sua história, seu momento de
criação, sentimentos por quem o contemplou e permanece na história através da transferência
de posse. É possível assimilar esta questão quando se herda algum brinquedo, repassado por
avós ou bisavós, ou no uso de brincadeiras ensinadas pelas gerações.
Cultivar a permanência de uma coleção7 ou simplesmente de um único brinquedo
herdado, tem uma carga atribuída pelo seu valor sentimental e simbólico, pelo zelo,
exclusividade ou conservação do brinquedo. Contribuir para que este objeto possa ser
contemplado e exposto em museus específicos, é uma forma de enriquecer o repertório de
crianças, adultos e idosos ao observarem o brinquedo como acervo.
Na visão de Benjamin (1984), a difusão de objetos em miniatura contribuiu para as
coleções realizadas pelos adultos, que guardavam estas peças em estantes, sendo considerados
brinquedos posteriormente. O encantamento se dava tanto pelos adultos, como pelas crianças.
―Deu-se assim a extraordinária difusão daquele mundo de coisas minúsculas, as quais faziam
a alegria das crianças nas estantes de brinquedos e dos adultos nas salas de ‗artes e
maravilhas‘‖. (BENJAMIN, 1984, p. 68)
As bonecas são líderes na relação de brinquedos, de colecionadores. Estão expostas
em diversos museus e compõem um acervo diversificado por sua história, e funções
agregadas pelos seus fabricantes.
Mesmo observando que a história do brinquedo teve suas mudanças em relação a sua
funcionalidade, desde o sagrado e o profano, o simbólico, ou cujas funções poderiam ser de
socialização, do lazer e entretenimento, é possível mantê-lo inserido no contexto patrimônio
cultural.
Diversos meios podem ser utilizados para sua permanência, como: registros através de
publicações de livros, em sites especializados, como também na propagação de palestras,
oficinas e fóruns em que os participantes possam interagir com os brinquedos e brincadeiras.
Uma vez que registros estejam sendo feitos para catalogar os brinquedos, brincadeiras,
formas de brincar, jogos e suas regras, todas as ações contribuem para enriquecer o acervo

7

Piacentini e Fantin (2005, p. 69) colocam que o colecionador ―é aquele que consegue descontextualizar o
objeto para que ele funcione como texto, dispondo objeto e coleção de forma que, ao interagir com o objeto,
cada um possa conhecer a história desse objeto atribuindo-lhe um de seus inúmeros sentidos possíveis.‖
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voltado à infância e para subsidiar no futuro as pesquisas e conhecimentos específicos sobre o
brincar em outros tempos.
Registros feitos por autores como Friedmann (1996), Kishimoto (2010, 2007, 1993),
Von Atzingen (2001), entre outros, são importantíssimos na disseminação de conhecimentos
empíricos demonstrados pelos grupos de crianças que ainda continuam realizando as
brincadeiras e podem aproveitar seus familiares para instigar as formas de jogar ou brincar do
tempo de seus ancestrais.
Quantas músicas e danças estão se extinguindo nos versos e cantigas de roda que não
são mais comuns? Quantas fórmulas de escolhas já foram simplificadas e não são mais
utilizadas?
Neste sentido, é que se destaca a necessidade de registros bibliográficos, virtuais e de
pesquisas, focado no ato de brincar de tempos recentes e antigos. Uma brincadeira recente
existe até o momento em que ela não será mais usual e ficará na lembrança de algumas
pessoas até ser esquecida e não utilizada. Assim, fatos do cotidiano infantil podem
desaparecer aos poucos, por serem considerados sem relevância.
No Brasil, pode-se destacar especialmente focando no brincar, a criação do
Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos (LABRIMP) da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo (FEUSP) que impulsionou os interesses específicos de ações
pedagógicas voltadas à pesquisa e extensão sobre temas lúdicos para criança e educação.
Coordenado pela Dra. Tizuko Morchida Kishimoto, o laboratório possui acervo bibliográfico
e jogos e brinquedos, disponibilizando consultas, realizando oficinas, palestras e cursos para
os interessados na área. Presta serviços para a comunidade por meio de uma brinquedoteca.
(LABRIMP, 2010, site)
Outra relevante ação foi o evento lançado em 2009 pela Folha de São Paulo, com o
Mapa do Brincar, reunindo pesquisadores da cultura infantil para registrar e catalogar as
brincadeiras realizadas no Brasil, verificando as diferenças e semelhanças, com suas
peculiaridades conforme as regionalidades.
Um aspecto citado na reportagem da Folha de São Paulo (2009, p. C3), menciona que
mediante o cadastro realizado pelas 10.204 crianças e escolas participantes do projeto, e
conforme análises de Renata Meirelles e Adriana Friedmann, está ocorrendo uma inversão do
ato de ensinar as brincadeiras, e atualmente as crianças ensinam os adultos.
Em Santa Catarina, pode-se presenciar dois projetos importantes, a criação do Museu
do Brinquedo da Ilha de Santa Catarina (SC), na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e do Museu da Infância, na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).
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O Museu do Brinquedo da Ilha de Santa Catarina (criado em 1999) foi projetado por
Franklin Cascaes a partir da coleção de brincadeiras infantis, mas idealizado pela professora
Dra. Telma Piacentini. O Museu está localizado na Universidade Federal de Santa Catarina.
O Museu da Infância (2010, site), (criado em 2005) é vinculado à Universidade do
Extremo Sul Catarinense, através do Programa de Pós Graduação em Educação, com o Grupo
de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação Estética (GEDEST) pela UNESC. Sua proposta
é preservar, promover e divulgar produtos destinados à infância, disponibilizando
virtualmente (a partir de 2010) a visita ao acervo composto por brinquedos, livros, filmes,
desenhos, pinturas, histórias escritas e ilustradas, entre outros.
Ações importantes estruturadas por instituições governamentais, ou não, são muito
relevantes no sentido de oportunizarem que pesquisadores idealizem seus projetos e criem
grupos de estudos. Com isto a sociedade sai ganhando por usufruir de equipamentos artísticos
e culturais que acolhem e transmitem uma série de informações através das especificidades
que os objetos dispõem.
―Os museus e demais espaços de cultura são depositários da memória de um povo,
encarregados pela preservação das obras produzidas pela humanidade, com suas histórias,
com os meios próprios de que dispõem.‖ (LEITE, 2006, p. 75) Quantas histórias e
informações podem ser visualizadas e pesquisadas através de objetos expostos?
Na perspectiva de integrar a singuralidade-universalidade presente no brincar, o
museu do brinquedo pode ser entendido como um centro cultural onde é possível
conhecer e usufruir o acervo de brinquedos de diferentes temáticas e culturas sem
implicar a necessidade de aquisição e consumo. O olhar e a interatividade presentes
na recriação do brinquedo podem suprimir parcialmente o desejo de consumo do
objeto quando a criança tem a possibilidade de participar de diversas atividades
lúdicas, artísticas, literárias e culturais, que deverão estar presentes no museu ou que
podem ser atividades decorrentes da visita. (PIACENTINI; FANTIN, 2005, p. 65)

Do ponto de vista do brinquedo como objeto cultural, é perfeitamente cabível que ele
integre o patrimônio cultural, compondo acervos de museus.
As brincadeiras são dotadas de expressões culturais transmitidas pela oralidade, pelo
anonimato, pela universalidade e ensinadas por familiares, intensificando o uso de jogos e
regras, instigando a memória, a capacidade de interagir, de imaginar e de exercitar-se
fisicamente.
O uso do brinquedo e da brincadeira permite à humanidade, garantir o acesso aos bens
culturais de um tempo específico para contemplar o conhecimento das crianças, através das
experiências reais ou imaginárias, visíveis ou invisíveis, contribuindo para o enriquecimento
do repertório infantil.

27
2.2 JOGOS, BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS TRADICIONAIS

Resgatar a história dos jogos tradicionais infantis, como expressão da história e da
cultura, pode nos mostrar estilos de vida, maneiras de pensar, sentir e falar e,
sobretudo, maneiras de brincar e interagir, configurando-se em presença viva de um
passado no presente. (FANTIN, 2000, p. 70)

Este assunto instiga as pessoas que tiveram a oportunidade de realizar jogos e
brincadeiras tradicionais a voltarem ao passado e abrirem seus baús imaginários recordando
os estímulos dos familiares, dos amigos escolares ou dos colegas de rua.
Também é uma forma de confirmar que os jogos tradicionais não são especificamente
para as crianças, e que muitos deles continuam sendo jogados por adultos. Pode ser realizado
individualmente ou em grupo, buscando o aprimoramento pelas experiências adquiridas
através da prática.
A realização dos jogos tradicionais contribuí para o aperfeiçoamento de regras, para o
uso da criatividade, da inclusão e transformação das estruturas, mas sobretudo, compõem
conhecimentos culturais especialmente sobre o lúdico, transformando-se em patrimônio por
constituírem um procedimento de ensinamentos e adaptações a cada geração.
O jogo tradicional é aquele transmitido de forma expressiva de uma geração a outra,
fora das instituições oficiais, na rua, nos parques, nas praças etc., e é incorporado
pelas crianças de forma espontânea, variando as regras de uma cultura a outra (ou de
um grupo a outro): muda a forma mas não o conteúdo do jogo tradicional. O
conteúdo é constituído pelos interesses lúdicos particulares ligados a tal ou qual
objeto (bonecas, animais, construções, máquinas etc.), que é o objetivo básico do
jogo; a forma é a organização do jogo do ponto de vista dos materiais utilizados, do
espaço, do número de jogadores etc. esses jogos são imitados ou reinterpretados,
perpetuando-se sua tradição. (FRIEDMAN, 1996, p. 43, grifos no original)

É preciso instigar as famílias para que a integração do brincar ocorra com diferentes
gerações e sob o olhar do adulto, que pode inserir significados e interpretações para ampliar o
conhecimento das crianças.
Friedman (1996, p.46) afirma que ―Antigamente a atividade lúdica era partilhada tanto
pelos adultos como pelas crianças: para ambos, representava uma importante esfera da vida.‖
Conforme coloca Fantin (2000) a sociedade valorizou e enfatizou o sentido da infância
há apenas dois séculos, pois até então a concepção de infância não tinha relevância para ações
separadas dos adultos. Brincar foi considerado então, relativo à infância e com a distinção de
jogos para adultos e crianças. ―A valorização crescente da criança no seio da família e da
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sociedade desenvolveu uma necessidade cada vez maior de educação, orientação e controle.‖
(FANTIN, 2000, p. 34)
Para Friedman (1996, p. 46), a modernidade transformou as relações sociais e com isto
―a civilização tem se preocupado com a formação de novos indivíduos, moldando suas
habilidades produtivas e racionais.‖
Registros realizados por Kishimoto (1993), em a obra Jogos tradicionais infantis: o
jogo, a criança e a educação, descrevem que muitos dos jogos retratavam o cotidiano infantil
da época da colonização do Brasil, em que brancos, ameríndios e africanos foram adicionando
seus conhecimentos e alternando novas formas de brincar, em função da realidade apresentada
na ocasião.
―Em virtude da ampla miscigenação étnica a partir do primeiro grupo de colonização,
fica difícil precisar a contribuição específica de brancos, negros e índios nos jogos
tradicionais infantis atuais do Brasil.‖ (KISHIMOTO, 1993, p. 20) Segundo a autora, versos,
adivinhas, cantigas e parlendas, são influências portuguesas trazidas pelos primeiros
colonizadores.
Quando se menciona jogos e brincadeiras tradicionais ou folclóricos mencionados, é
importante ressaltar que as estruturas dos mesmos geralmente permanecem as mesmas e que a
inovação pode ser inserida com novos elementos e representações, modificando-os no
decorrer dos anos, porém mantendo a essência dos jogos.
Kishimoto (1993) destaca algumas influências assim relacionadas:
a) Portugueses: versos, adivinhas, parlendas, canções de ninar, contos com estórias
de bruxas, fadas, assombrações, gigante, príncipes, oração, medo do escuro, etc.
Personagens: mula sem cabeça, cuca ou papão. Conhecidos no mundo, mas
trazidos pelos portugueses: Amarelinha, jogo de saquinhos, bolinha de gude, jogo
de botão, pião, entre outros.
b) Negros: contos, lendas, mitos, deuses e animais encantados. Os brinquedos eram
confeccionados com elementos naturais e que imitavam as atividades dos adultos.
As crianças brincavam com realidades vividas nos engenhos de açúcar e de acordo
com o tempo da escravidão. Estórias de bichos, com personagens de príncipes,
princesas, pequenos polegares, mouros encanados, lobisomem, zumbi, caipora.
Brincadeiras de montaria, beliscão, pião, pipa ou papagaio, bonecas de pano,
capitão do mato, pegador, entre outros.
c) Indígenas: rituais mágicos, brinquedos de barro cozidos representando figuras de
animais, uso de bodoque, alçapão, brincadeiras voltadas à natureza, como banho
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de rio, arcos, flechas. Meninos acompanhavam os pais na caça, enquanto que
meninas, sua mãe nas atividades domésticas para ralar mandioca, preparar farinha,
cuidar dos irmãos, buscar água, lenha, fazendo pequenas tecelagens. Jogos de fio,
imitação de animais em jogos.

Neste sentido, percebe-se que a reestruturação de jogos e brincadeiras ocorre por meio
de influências e costumes estabelecidos por grupos que transformam e alteram suas
manifestações em função da convivência social. A miscigenação das raças amplia cada vez
mais os saberes populares de descendentes de outras culturas, tornando possível a troca de
experiências, inovando os jogos.
Muitas brincadeiras preservam sua estrutura inicial, outras modificam-se, recebendo
novos conteúdos. A força de tais brincadeiras explica-se pelo poder da expressão
oral. Enquanto manifestação livre e espontânea da cultura popular, a brincadeira
tradicional tem a função de perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas de
convivência social e permitir o prazer de brincar. Por pertencer à categoria de
experiências transmitidas espontaneamente conforme motivações internas da
criança, a brincadeira tradicional infantil garante a presença do lúdico, da situação
imaginária. (KISHIMOTO, 2007, p. 38-39)

Os jogos e brincadeiras tradicionais podem ser utilizados por estarem catalogados, ou
por ainda terem a chance de serem consultados, por exemplo com idosos avós ou bisavós da
geração atual, através de projetos que visam a coleta de informações.
Neste sentido, a aproximação de familiares junto às crianças através de projetos
escolares permite a integração e descoberta de jogos e brincadeiras tradicionais, pode ser uma
forma de socializar e descobrir outras formas de brincar.
Através do folclore percebe-se a importância dos brinquedos e brincadeiras elaborados
por crianças, através dos saberes populares ensinados por gerações.
Hoje, fala-se tanto em criatividade... mas, onde estão as brincadeiras, os jogos, os
cantos e danças de outrora? Nas lembranças de velhos aparecem e nos surpreendem
pela sua riqueza. O velho, de um lado, busca a confirmação do que se passou com
seus cetâneos, em testemunhos escritos ou orais, investiga, pesquisa, confronta esse
tesouro de que é guardião. (BOSI, 1994, p. 83)

Assim pretende-se dialogar no decorrer dos capítulos, a importância que o brinquedo
como objeto cultural pertencente ao patrimônio cultural da humanidade, pode atravessar
muitas gerações e adquirir riquezas agregando valores para as famílias, que são a fonte de
propagação dos conhecimentos e das heranças que recebem através das memórias coletivas e
do registro delas.
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―Um mundo social que possui uma riqueza e uma
diversidade que não conhecemos pode chegar-nos
pela memória dos velhos.‖ (BOSI, 1994, p.82)

Sabedores que guardam um arsenal de informações, os idosos podem transmitir para
as gerações futuras, as experiências únicas vivenciadas no seu cotidiano infantil, contando e
reinventando histórias armazenadas na memória.
As lembranças de brinquedos e brincadeiras é uma fase mais restrita aos momentos de
infância, e requer a provocação da memória, para instigar a preservação dos conhecimentos
que já não existem mais, porque as situações experimentadas eram de uma realidade distinta
das crianças dos dias atuais.
―A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados
emprestados do presente, e além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas
anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada.‖ (HALBWACHS,
1990, p. 71) Sob este aspecto, busca-se então, valorizar as ações ricas em detalhes e
momentos que foram oportunos às crianças de outrora, de um tempo que não volta mais, e
que ficam na recordação saudades, angústias, alegrias, aventuras, encantamentos, emoções,
que puderam nortear fontes de saberes adquiridos pelo ato de brincar e desafiar as questões
impostas pelos jogos e regras.
Desta forma, ―A história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas outras,
cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos.‖ (BOSI, 1994, p. 90)
Valorizar os saberes agregados pelos brinquedos através das histórias e recordações
oportunizadas pelas infâncias de outro tempo, contribuem para o vínculo e aproximação das
gerações familiares.
Reforça-se então, o papel fundamental do idoso e sua memória, instigada para
contribuir com o conhecimento popular, e das formas diversificadas de brincar/jogar que não
existem mais, permitindo observar as transformações de algumas brincadeiras.
Até porque, as crianças contemporâneas vivem um momento distinto de seus avós ou
bisavós, uma diversidade de brinquedos circulam no mercado cultural e uma avalanche de
8

Para compreender os termos e a história da infância, recorreu-se às etimologias: Infância. [Do lat. Infantia]
Período de crescimento, no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade; meninice, puerícia. Infante [Do
lat. Infante, ‗que não fala‘, ‗incapaz de falar‘, ‗criança‘]. (FERREIRA, 1999, p...).
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informações relacionadas à mídia televisiva, influenciadoras e condutoras de mensagens
―comerciais‖, ―educativas‖ e ―consumidoras‖ de um produto feito para o público infantil,
induzindo às aquisições cada vez mais aos que rodeiam as crianças.
Verifica-se, então, que por meio dos tradicionais jogos e brinquedos utilizados em décadas
passadas, é que a indústria cultural voltada para a criança, tirou partido para induzir a sociedade ao
consumo desenfreado. Este, por sua vez, parece ter sido um fator preponderante para que a
banalização dos objetos fosse disseminada e distribuída, perdendo a essência dos brinquedos e sua
importância: o que eles instigam, como eles devem ser introduzidos e conhecidos.
Nas modernizações de alguns jogos e brinquedos, permanecem essências de estruturas
ainda utilizadas e adequadas aos dias atuais, que podem permanecer por fazerem parte da
tradição.
A tradicionalidade e universalidade das brincadeiras assentam-se no fato de que
povos distintos e antigos, como os da Grécia e do Oriente, brincaram de amarelinha,
empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as crianças o fazem quase da mesma
forma. Tais brincadeiras foram transmitidas de geração em geração através de
conhecimentos empíricos e permanecem na memória infantil. (KISHIMOTO, 2007,
p. 38)

Então quando o foco é a memória por meio de lembranças dos idosos, aos brinquedos
e brincadeiras utilizados, se pode aproveitar estas experiências para registrar e catalogar
informações pertinentes a uma geração que passou. ―As pessoas ainda se lembram de rituais,
nomes, canções, histórias, habilidades; mas agora é o documento que se mantém como
autoridade final e como garantia de transmissão para o futuro.‖ (THOMPSON, 1992, p. 50)
É preciso instruir os idosos que suas recordações são importantes e que a
aprendizagem adquirida por meio de saberes populares, pode vir a interessar outras pessoas
no futuro. A princípio, recordar das formas de brincar pode parecer sem valor, quando na
realidade será uma grande contribuição.
Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma
imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de
então e porque nossa percepção alterou-se, com ela, nossas idéias, nossos juízos de
realidade e de valor. (BOSI, 1994, p. 55)

As histórias que agregadas às memórias poderão ser reveladas através de gestos, de
palavras, sentimentos expressos no olhar e na lembrança de um tempo que passou, mas que
pode ser compartilhado com uma futura geração que tem outro significado para os brinquedos
e brincadeiras, mas que por sua vez, está vivenciando a infância na contemporaneidade. De
acordo com o autor,
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Exilar a memória no passado é deixar de entendê-la como força viva do presente.
Sem memória, não há presente humano nem tampouco futuro. Em outras palavras: a
memória gira em torno de um dado básico do fenômeno humano, a mudança. Se não
houver memória, a mudança será sempre fator de alienação e desagregação, pois
inexistiria uma plataforma de referência, e cada ato seria uma reação mecânica, uma
resposta nova e solitária a cada momento, um mergulho do passado esvaziado para o
vazio do futuro. É a memória que funciona como instrumento biológico-cultural de
identidade, conservação, desenvolvimento, que torna legível o fluxo dos
acontecimentos. (MENESES, 1987, p. 185)

Por meio da tradição familiar se pode compartilhar informações no sentido do fazer,
observar, aprender, estimular e ouvir os idosos. Muitas coisas provavelmente estarão
escondidas na memória destas pessoas, ou foram esquecidas, mas podem ser relembradas ou
recontadas e quem sabe re-imaginadas para uma nova roupagem e concepção de brinquedos
que valorizem e preservem a história do patrimônio cultural.
Para cada um de nós, nosso modo de vida, nossa personalidade, nossa consciência,
nosso conhecimento constroem-se diretamente com nossa experiência de vida
passada. Nossas vidas são a acumulação de nossos passados pessoais, contínuos e
indivisíveis. (THOMPSON, 1992, p. 194-195)

Neste sentido, aguçar os idosos e as pessoas para compreenderem a importância que as
fases das brincadeiras exercem, faz com que se possa refletir no quanto as famílias precisam
explorar os conhecimentos de seus antecessores.
O jogo tradicional participa da cultura popular pelo processo coletivo de criação e
recriação, baseado na herança acumulada. O jogo de bola é exemplo desse
dinamismo, comunicado de um grupo social a outro. Despojado do sentido míticoreligioso do passado, responde à necessidade coletiva da recreação. A transmissão
desse jogo entre as famílias e as crianças cria o processo de resistência da cultura
popular, que se transforma em tradição. (KISHIMOTO, 2010, p. 5)

Partilhar fatos, histórias e para compor um acervo familiar farto de conhecimentos
herdados pela transmissão oral e pelos saberes populares, pode ser uma ótima contribuição
para a propagação da cultura. Defende-se a ideia de que:
Há duas características da memória que nos obrigam a uma consideração mais
cuidadosa. A primeira é que ela é seletiva. Nem tudo ela registra, e, do que registra,
nem tudo aflora à consciência. (...) A outra característica é que a memória pode ser
induzida e, mesmo forjada. (...). (MENESES, 1987, p. 183-184, grifos no original)

Nesta questão, pode-se acrescentar que ao passar pela seleção de momentos revividos
e ocorridos por quem está lembrando e contando as histórias, pode ser uma forma de
contribuir para a volta ao passado em comum, dos tempos que não voltam mais, como cantava
dona Mafalda.
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De uma saudade profunda, que permite inventar, acrescentar alguns momentos, trocar
experiências com pessoas que também puderam viver naquele tempo, pensando a partir do
passado, nos saberes do presente relatados como as vozes como dos contadores de histórias,
que podem e se permitem fantasiar e influenciar a imaginação de quem está ouvindo.
Os entrevistados são protagonistas de histórias não que voltam mais, de infâncias
similares embora distintas, marcadas por um tempo, por histórias sociais, políticas, cercados
de heranças culturais.
Por detrás de rostos muitas vezes sofridos ou disfarçados por sorrisos, pode-se
encontrar muitas histórias, contadas e reinventadas a partir das memórias coletivas.
É interessante observar que numa casa asilar, a impressão que se tem da maioria dos
idosos que lá estão, é que devido às dificuldades impostas pelo corpo, pelas fragilidades e
necessidades de auxílio, é que fazem com que os familiares (principalmente filhos dos idosos)
os conduzam ao asilo.
Neste sentido, é possível compreender que as pessoas se apegam aos seus bens
materiais ou à lembrança de fatos proporcionados por tempos e situações impulsionados pela
convivência entre amigos ou familiares. Então, se as pessoas tiveram seus lares, suas coleções
ou seu apego aos objetos de valor sentimental, parece comum compreender as dificuldades de
desvincular de sua realidade, ao ir morar numa casa asilar/repouso.

3.1 OS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NO COTIDIANO INFANTIL DOS
PROTAGONISTAS

Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!9

9

Trecho cantado pela dona Mafalda, o restante da letra ela não recordava no momento da entrevista, pois seu
livro estava guardado. A letra completa, é possível encontrar no depoimento de dona Mafalda.

34
A partir desta poesia de Abreu (1951), chamada Meus oito anos, dona Mafalda
demonstrou sua sensibilidade (ao cantar os versos) pois, provavelmente, alguns idosos
glorificam os seus oito anos, seu tempo de infância, almejando reencontrar em versos,
músicas, lembranças, momentos de gratidão por terem a oportunidade de vivenciar uma
infância tão marcada pela magia, encantamento, descobertas, pelas possibilidades de brincar e
experimentar a simplicidade da vida, de um espaço-tempo guardado na memória.
Pode-se recordar uma série de situações quando alguém revive os momentos do
cotidiano infantil através da memória, deixando aflorar conhecimentos vivenciados por
experiências inéditas, como também pela influência das realidades de um tempo voltado para
a produção agrícola e pelo vínculo familiar.
A pesquisa ocorreu com 11 idosos do Centro de Convivência de Idosos Casa
Sant´Ana. Fundado em 1999, a entidade sem fins lucrativos, foi idealizada pelo Monsenhor
Geraldo E. Piesik que na época estava atuando como pároco no bairro Glória, junto à
Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Blumenau/SC. (Figura 1)

Figura 1 – Mapa de Santa Catarina
Fonte: Colin (2010, site).

A instituição é administrada pela Congregação das Irmãs de Santa Elisabete e abriga
aproximadamente 60 idosos, que compreendem de 60 a 99 anos. Possui 4 andares que são
subdivididos em espaços de convivência interno e externo, capela, lavação, refeitório, salas de
enfermagem por andar, 64 apartamentos para acomodação individual com banheiro, salas
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específicas para sessões de fisioterapia, terraço no 4º andar, além de salas de enfermagens
com capacidade para 20 pessoas (para pacientes em fases de doenças mais avançadas que
necessitam de assistência médica ou de enfermagem, em tempo integral). (Figuras 2, 3 e 4)

Figura 2 – Fachada da Casa Sant´Ana
Fonte: A Autora.

Figura 3 – Capela da Casa Sant´Ana
Fonte: A Autora

Figura 4 – Quartos da Casa Sant´Ana
Fonte: A Autora.

A estrutura administrativa é coordenada por duas irmãs (freiras voluntárias) e quatro
irmãs que são enfermeiras (uma delas é Graduada em Enfermagem e as outras três são
técnicas) todas voluntárias. Fazem parte do grupo de funcionários contratados 26 pessoas
sendo: uma médica, cuidadoras, cozinheiras e fisioterapeutas.
Para completar o grupo, alguns funcionários são terceirizados principalmente nos
serviços relacionados à limpeza e no setor de lavação. Todos os custos são administrados pelo
grupo administrativo e subsidiados pelas mensalidades pagas pelos familiares, como no
auxílio de instituições e pessoas voluntárias.
A Casa Sant´Ana, sofreu grandes danos no ano de 2008, quando ocorreu a grande
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catástrofe com os deslizamentos de terra, em Blumenau/SC. Foram arrecadados
aproximadamente R$ 400 mil reais para recuperar a infra-estrutura e implantar um sistema de
contenção do morro localizado atrás da casa, para evitar futuros deslizamentos.
Foi em setembro de 2008, que iniciaram-se as visitas da mestranda na instituição para
realizar integração com os idosos e posteriormente poder aplicar algumas ações culturais,
visando a troca de experiências entre ambos.
Junto ao trabalho realizado pela professora Teresinha Steiner de Souza, funcionária
efetiva que leciona as segundas e quintas-feiras de manhã, a pesquisadora tentou acompanhar
no decorrer do tempo, as aulas para se ambientar e conviver com o grupo, criando subsídios
para ter critérios de seleção dos entrevistados. (Figura 5)

Figura 5 – Idosos fazendo aula de ginástica no espaço de convivência do 1º andar na Casa Sant´Ana
Fonte: A Autora.

O que dificultou o processo, foi que em novembro ocorreu a catástrofe ocasionada
pelas chuvas em Blumenau, resultando no deslizamento de terras e o espaço precisou ser
interditado. Por questões de segurança dos idosos, todos foram deslocados, alguns voltando
aos seus lares e com seus familiares, outros indo para outras casas de repouso.
No ano de 2009, ao retornarem, aproximadamente no mês de março, a mestranda
preferiu não atuar no projeto de pesquisa, tendo em vista sua gravidez de seis meses e a
pesquisa precisaria ser interrompida logo em seguida.
Foi apenas em março de 2010, que a pesquisa-ação foi reiniciada, necessitando fazer
novamente uma aproximação com os idosos, como também um diagnóstico e
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consequentemente, conquistá-los para compreenderem como seria a pesquisa e terem
confiança para se entregarem ao diálogo. ―Não se trata de simples levantamento de dados ou
de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.‖ (THIOLLENT,
2000, p. 16)
Muito tempo passou, até que efetivamente a interação entre a pesquisadora e as
pessoas entrevistadas estivessem seguros para realizar a etapa de coletar as informações:
ouvir, conversar, respeitar e transcrever as entrevistas. De acordo com Neto (1994, p. 55), ―é
fundamental consolidarmos uma relação de respeito efetivo pelas pessoas e pelas suas
manifestações no interior da comunidade pesquisada.‖
A professora Teresinha foi fundamental neste processo, que ao conhecer as realidades
de cada idoso, auxiliou na condução da seleção. Também foi preciso a empatia e a permissão
de cada um deles, pois a resistência estava lançada, assim como a desconfiança.
Para selecionar os idosos, foi preciso analisar alguns critérios como: facilidade de
comunicação, compreensão da fala e audição, lucidez, participação voluntária e a essência da
pesquisa, que estava na recordação do cotidiano infantil especialmente nas brincadeiras.
Percebeu-se realidades comuns entre os idosos como: limitações físicas, dores,
rejeições, sentimentos, entre outros, mas todos estão felizes por poderem chegar numa etapa
da vida tendo escolhido um lar para viver, sendo visitados por seus entes familiares, pela
opção de ter um local com toda assessoria disponível (fisioterapias, nutricionistas,
enfermeiras, serviços de limpeza e alimentação), além das atividades religiosas
proporcionadas pelo padre e as irmãs/freiras que são as responsáveis pela administração da
casa.
Inicialmente, pretendia-se estimular o grupo de entrevistados para que eles pudessem
construir e reinventar seus brinquedos, colocando em prática um laboratório de objetos feitos
manualmente e a partir de realidades vivenciadas nas infâncias.
Pensou-se que haveria possibilidades de produção de carrinhos de madeira, bonecas de
pano, petecas, bolas, pandorgas, entre tantos outros objetos mencionados por eles.
Ocorreu, que diante das dificuldades de visão, manuseio e coordenação motora, não
foi possível estimular que este fato acontecesse. Criou-se a expectativa de montar exposições,
resultando desta experiência, mas dadas às fragilidades e envolvimento de cada idoso
entrevistado, a pesquisa precisou se ater mais precisamente nas narrativas abordadas pelos
questionamentos.
Fazê-los compreender a importância dos seus relatos, principalmente por terem que
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lembrar da infância, foi uma tarefa árdua que precisou de procedimentos lentos e adequados
ao tempo e condições físicas de cada idoso.
Conseguiu-se apenas, que dona Mafalda e o sr. Delfiore por vontade própria,
montassem uma miniatura de dois objetos utilizados durante a infância, um jequi e uma zorra
(Apêndice A). (Figura 6)

Para ilustrar, sr. Delfiore e dona
Mafalda, descendentes de italianos,
fizeram dias após a entrevista, uma
miniatura de jequi e zorra para
explicar como o material era
utilizado

Figura 6 – Dona Mafalda e sr. Delfiore com o jequi e zorra
Fonte: A Autora.

Durante as aulas realizadas pela professora Teresinha, ela oportunizava situações em
que a pesquisadora pudesse falar sobre brinquedos e brincadeiras, para estimulá-los a
recordarem de fatos e, consequentemente, os assuntos começaram a fluir.
Era preciso auxiliar um a um na vinda para as aulas, todos com dificuldades para
caminhar ou locomoverem-se através das cadeiras de rodas. Gestos simples, olhares meigos e
abraços carinhosos estavam sempre presentes na relação com a pesquisadora.
Embora a pesquisadora desconhecesse as línguas germânica, italiana e polonesa, era
preciso ouvi-los, falando ou cantando no seu dialeto, e com palavras mescladas ao português.
Após as aulas de ginástica, havia momentos em que as pessoas interessadas podiam fazer
fuxicos – artesanato elaborado para elaborar chaveiros, flores e objetos para vender ou
presentear os funcionários nas festividades, e também uma forma de entretenimento.
Nestas idas e vindas, nos bastidores das aulas de artesanato surgiu uma cantora. Foi
neste momento que a pesquisadora deu a importância para as canções que o grupo relembrava
e quem se destacou foi dona Mafalda, que recordava de canções diversas. Outros recordavam
das músicas enquanto estimulados em grupo, mas se inibiam se fossem procurados.
O objetivo era realizar no mínimo dez entrevistas podendo chegar a quinze. No
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entanto, o tempo de disposição de ambos foi determinante para realizar a pesquisa, resultando
em onze entrevistados.
Garantir o acesso dos idosos aos seus direitos, ocupá-los, instruí-los, são preocupações
diárias da administração, por entender que os mesmos não devem ficar isolados e que devem
ter oportunidade de estimular a mente e o corpo através das aulas e atividades desenvolvidas
na casa. Neste sentido, palestras, festas temáticas e de confraternização, envolvimento com
atividades feitas por estagiários universitários, visitas guiadas, entre outras atividades, fazem
parte do cronograma anual.
As principais atividades conduzidas pela pesquisadora, como também pela professora
Teresinha, dialogando sobre como era a infância antigamente, realizando algumas exposições
de brinquedos, levando cantigas de roda, participando de eventos específicos como Festa
Junina, Comemoração do Dia do Colono, entre outros. (Figura 7)

Figura 7 – Comemoração Dia do Colono (músicas de raiz, comidas coloniais, diálogo com os idosos)
Fonte: A Autora.

Embora pelo outro lado exista um vazio, seja pela ausência de um companheiro ou até
pelas várias atribuições dos familiares, principalmente dos filhos, resta a este público morador
da Casa Sant´Ana, se ocupar com atividades artísticas e culturais.
Optou-se em realizar as entrevistas semi-estruturadas10 aplicadas em duplas ou trios,
desejando desta forma, instigar a memória individual e coletiva, a partir de semelhanças ou
não, ampliando as possibilidades da pesquisadora em esclarecer as informações conforme as

10

Segundo May (2004, p. 148), ―estes tipos de entrevistas permitem que as pessoas respondam mais nos seus
próprios termos do que as entrevistas padronizadas.‖
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necessidades, utilizando-se de um Questionário (Apêndice B) e pelo Termo Livre
Consentimento Esclarecido (Apêndice C), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).
Segundo May (2004, p. 145), ―as entrevistas geram compreensões ricas das biografias,
experiências, opiniões, valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas.‖ As
dificuldades estavam centradas em focar a questão infância – suas brincadeiras e brinquedos,
pois a necessidade de expor outros aspectos, normalmente ampliava a conversa para outras
questões que não eram pertinentes à pesquisa.
A realização das entrevistas ocorreu gradualmente, visando interagir entre os
entrevistados e instigando a lembrança das brincadeiras semelhantes e diferentes. Exemplos
desta fase estão no ovo choco e ovo podre, no passa-anel, no acusado e pega-pega, como nos
carrinhos, nas formas de jogar bolinhas de gude, entre outros. De acordo com o autor:
A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o
pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não
significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere no meio de
coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que
vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada. Suas formas de
realização podem ser de natureza individual e/ou coletiva. (NETO, 1994, p. 57)

As conversas ocorriam com a intervenção da pesquisadora, conduzindo as falas,
focando especificamente nas brincadeiras de infância e nos tipos de brinquedos existentes.
Utilizou-se de anotações, gravações em áudio, como também em vídeo, filmando
paralelamente as conversas com uma máquina fotográfica, visando utilizar trechos das falas
para uma posterior edição com os personagens narrando seus cotidianos infantis. As
fotografias eram registradas paralelamente às entrevistas e durante as aulas de Ginástica.
Os idosos foram conduzidos a realizarem entrevistas, narrando o seu cotidiano infantil,
os momentos de aventuras, as invenções, deixando aflorar emoções revividas por lembranças.
Lembranças estas, que deixaram saudades, adentrando e refletindo sobre a infância de outrora,
tão diferente dos dias atuais.
Eles expressaram sua satisfação em poder ter uma vida mais pacata e tranqüila
atualmente, compondo uma nova família – de idosos – com situações semelhantes as suas,
podendo usufruir de serviços especializados e garantindo os seus direitos. Dar-se ao luxo de
poder usufruir de benefícios nesta fase, é uma grande honra para a maioria.
Foi uma forma especial de fazer estes idosos estimularem suas memórias em prol dos
conhecimentos referenciados pelas heranças familiares.
Lágrimas e emoções vieram à tona. Respiros profundos, pensamentos distantes, assim,
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palavras iam compondo histórias únicas e/ou semelhantes aos demais companheiros.
Entrevista-los em grupo auxiliou na jornada, por permitir que as comparações pudessem ser
feitas ou por instigar outros detalhes adormecidos na memória do outro.
Assim, falar de arte e memória é falar de tempo-espaço numa perspectiva nãocronológica. É dizer de conhecimento, privilegiadamente, estético e poético. É
discutir subjetividade e significação. É problematizar a cultura como processo e
como produto do homem em suas múltiplas relações e atribuições de sentido. É
perceber o registro artístico como possibilidade de deixar rastros e, assim, registrar
uma época. (LEITE, 2006, p. 79-80)

Embora cada um tenha vivido e residido em cidades diferentes, algumas brincadeiras
acabam sendo semelhantes. Mesmo assim, era perceptível a importância que as brincadeiras
oportunizaram e conduziram a imaginação daquelas crianças. Algumas experiências
divergiam, uma vez que a realidade social e financeira de cada família fosse um caso peculiar
para cada um.
O respeito prevaleceu e foi preciso dar tempo ao tempo para que várias histórias
pudessem compreendidas, oportunizando memórias de infâncias.
A partir das lembranças, a coleta das informações ocorreu por meio de registro das
brincadeiras cantadas, com objetos, da imaginação, de interpretação, de esforço físico,
fazendo um levantamento dos relatos e suas formas de brincar.
Todos os entrevistados tiveram esclarecimento sobre o objetivo da pesquisa, inclusive
recebendo por escrito a sua entrevista e dos demais participantes da pesquisa residentes na
Casa Sant´Ana, visando o alcance e interesse dos resultados obtidos.
Optou-se em realizar uma apresentação, envolvendo os idosos pesquisados, exibindo
após a coleta das informações e a escrita da dissertação, um vídeo de treze minutos que
mostrava as falas individuais dos entrevistados com trechos recortados, focando suas
realidades e suas expressões enquanto contavam como eram as suas infâncias.
Percebeu-se a importância da pesquisa junto a eles, no sentido da interação dentro de
todos os procedimentos adotados desde o início da pesquisa, até a apresentação final do vídeo
elaborado com o foco nas memórias, brincadeiras, idosos e fundamentados na teoria do
brincar.
Satisfeitos com os resultados, os entrevistados permitiram a exibição do vídeo para ser
apreciado pelos demais idosos da Casa Sant´Ana, como também para a Banca de Defesa.
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As transcrições das entrevistas não ocorrem na íntegra, porque alguns assuntos não
eram pertinentes ao tema proposto e mereciam atenção junto ao grupo, visando respeito e pela
própria necessidade de conversar dos idosos.
A intenção era oportunizar parcerias com a comunidade, fazendo exposições artísticas
no local, mas a falta de espaço, segurança, disponibilidade de tempo, além dos custos
necessários para implantar algumas ações culturais, limitaram estas atividades.
No entanto, para contemplar a fala de cada um dos onze entrevistados, procurou-se
adotar um questionário padrão, e as perguntas se direcionavam para cada situação abordada
de acordo com as necessidades de compreensão e de abrangência do ato de brincar. Estas
entrevistas podem ser lidas na íntegra, no Apêndice A deste trabalho.
Esta fase foi extremamente delicada por ter que respeitar os tempos impostos pela
idade de cada entrevistado e pelas recordações surgiam durante a entrevista, e nos encontros
seguintes, nas aulas dentro da Casa Sant´Ana.
A vivência de cada idoso foi apresentada de forma que pudesse através da
simplicidade explicitar como cada pessoa pode usufruir dos brinquedos e brincadeiras, dentro
de suas realidades sociais e do convívio em grupo familiar ou da comunidade em que
pertenciam.
Este processo necessitava de contextualização para compreender o uso das
brincadeiras por meio de heranças culturais preservadas, como também dos brinquedos como
fontes de conhecimento para o patrimônio cultural.
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4 AS VOZES DO PASSADO, SABERES NO PRESENTE

Os cabelos da boneca da infância da nossa avó
―A boneca de pano
de cabelos de milho,
costurada ponto a ponto
com linhas de sonho,
dorme em algum pedaço
de tempo antigo
onde tudo era mais lento‖.
(MURRAY, 2004, p. 38)

As entrevistas concedidas pelos idosos nos fazem refletir a respeito da importância do
brincar, no que tange a criatividade, a imaginação e a liberdade de poder inventar. Desde os
tempos dos avós e bisavós, quantas formas de brincar já ocorreram e se transformaram?
Algumas categorias podem ser analisadas a partir dos contextos apresentados pelas
entrevistas como: a imitação do real, as ações lúdicas espontâneas, a confecção dos próprios
brinquedos e o uso das cantigas ou de instrumento musical.
Sabe-se que estes contextos pertenceram às infâncias, de um tempo específico em que
o cotidiano infantil era muito voltado à educação e à família. Tempo este, em que o convívio
era determinante para a aprendizagem entre gerações.
Muitas crianças precisavam, desde cedo, aprender as lições da vida, impulsionadas
pelos pais que ensinavam e estabeleciam funções específicas para meninos e meninas. ―A
relação estreita entre trabalhar-brincar-aprender tem forte significado no peso que a escola e
todo o conhecimento por ela oferecido têm em suas vidas.‖ (LEITE, 2002, p. 72)
É interessante observar, que mesmo envolvidas com atividades voltadas ao trabalho,
as famílias tinham um forte vínculo com as crianças, brincando e aproveitando da maturidade
dos adultos para ensiná-las.
Então, caçar e pescar podia ser uma diversão, além de garantir o sustento para a
família. Para caçar, o instrumento normalmente utilizado era o estilingue ou bodoque11.
As brincadeiras de pegar, pular corda, ovo podre12 e/ou choco, cabra-cega, empinar
pipa, soltar o pião, descer morro dentro de calhas de folhas de coqueiros, foram bastante
utilizadas pelos entrevistados.
11

Conforme descreve Altman (1999, p. 236) ―Bodoque, bodoc ou baducca, ou arco de bodoque, palavra de
origem árabe, de bondok, é feito de madeira ‗airi‘. É construído com duas cordas separadas por duas pecinhas de
madeira. No meio as cordas são unidas por uma espécie de malha, onde se coloca uma bola de barro ou uma
pequena pedra redonda.‖ (Grifo no original)
12
No caso do sr. Osvaldo ele utilizava ovo podre de verdade para quebrar na cabeça dos colegas.
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Estas atividades eram feitas continuadamente, em grupos de amigos e utilizando-se de
esforço físico o tempo todo, induzidos pela espontaneidade. Conforme descreve Araújo, ―As
atividades recreativas em geral preferidas pelos meninos são aquelas em que há desforço
físico, formas que são de preparação para a vida.‖ (ARAÚJO, 2004, p. 404) No entanto, o
treinamento exercido pelas atividades recreativas, possibilitava uma prévia de conhecimentos
sobre a realidade que estava por vir, possibilitando aprimorar a relação pessoal e a
coletividade.
Carrinhos, carretilhas e similares, fizeram sucesso! A atração parece ter ocorrido pela
sensação de aventura proporcionada pelo objeto, ao impulsionar os movimentos. Quando não
eram utilizados para transportar crianças, imitavam o uso dos pais, no transporte de alimentos
colhidos nas lavouras, e feitos em tamanhos proporcionais às crianças.
Os meninos por sua vez, articulados com as engenharias, geralmente estavam
observando os artifícios desenvolvidos pelos pais ou avôs, e aprendendo funções que
propiciavam a montagem de seus brinquedos utilizando questões da física, induzidos pelo ato
de brincar. O uso do bilboquê, pião13, da funda ou estilingue e peteca14, também exigiam
experiências artesanais para a elaboração.
Pode-se perceber as destrezas das engenharias, na montagem de carrinhos de rolimã,
de eixos, de lata ou madeira, além de zorras15. ―O sistema de transporte da época com carros
de bois, cavalos de montaria, burros de cargas e carneiros, transparecia na brincadeira de
menino.‖ (KISHIMOTO, 1993, p. 38) A autora se refere aos tempos de engenho e da
escravidão, mas que podem perfeitamente serem compreendidos após este período e no
decorrer de muitas décadas.
As situações financeiras das famílias pouco permitiam que eles fossem presenteados
com carrinhos, mas quando os ganhavam, eram utilizados com muito zelo e permitiam horas
de brincadeiras.
A construção destes objetos instigava a imaginação, concentração e lhes dava prazer,
por ter que aprender como projetar, montar e dar funcionalidade. Nesta fase, era importante a
integração entre as gerações, para explicar e fazer compreender os processos de engenharia,
através do conhecimento pela vivência.
13

Na obra de Kishimoto (1993, p. 25) ela descreve que o pião foi introduzido pelos brancos, como ―implemento
da lúdica infantil‖.
14
Para Araújo (2004), a peteca é um jogo de origem indígena. Kishimoto (1993, p. 71) ressalta que a peteca é
um ―brinquedo de inverno no Brasil, seu uso coincide com a colheita de milho e com as festas de Santo Antônio,
São João e São Pedro‖.
15
Conforme explicação realizada durante a entrevista, este objeto é construído artesanalmente e consta sua
definição e fotografia na entrevista do senhor Delfiore. É uma espécie de transporte utilizada ou não para os bois
puxarem os produtos.
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Conforme descreve Brougère (2008, p. 68), verifica-se que as situações acima
mencionadas afirmam que ―O brinquedo pode, também, ser objeto de investimento afetivo, de
exploração e de descoberta, sem se inserir num comportamento lúdico. É a experiência das
múltiplas relações sociais que são possíveis de construir com o objeto.‖
As disputas de bolinhas de gude é outra questão bem peculiar de meninos, mas que
dona Leofrida também brincou. Parece ser o desafio e a competição que estimulam o prazer
de jogar e o desejo de vencer.
Suas denominações variam de acordo com as regiões do Brasil, chamadas de: bola de
búrica, bolinha de vidro, clica, bulinha, inhaque, unhas, bolitas, chimbre, peteca. Na França
denomina-se bille e marble nos países de língua inglesa.
Existem vários tipos de materiais, sendo o mais comum, as bolinhas de vidro. Bolinhas
de pedra, de barro, ou gesso, ou, então, feitas com sementes, foram muito comuns para o
mesmo fim. No caso das bolinhas de barro, alguns entrevistados como: sr. Delfiore, sr.
Osvaldo e sr. Arlindo, as faziam de argila ou de barro cru, deixando-as secarem no fogão à
lenha ou ao tempo, principalmente no sol.
Na entrevista com dona Leofrida, ela menciona o uso de pataquinhas, uma espécie de
semente para jogar, utilizada na ausência das bolinhas de vidro, mostrando que é possível
fazer a adaptação para as sementes e utilizando-se das mesmas regras.
No caso das bolinhas de vidro, muitas delas são coloridas ou leitosas como ainda
pode-se encontrar nos dias atuais. Carvalho (1990, p. 205), exemplifica as espécies de
bolinhas mais refinadas pesquisadas:
a) zóio de gato (olho de gato): de loupa, colorida, com faixas de cores.
b) carambola: de vidro transparente, com um gomo de cor escura dentro.
c) locinha ou loucinha: leitosa ou verde claro, pequena.
d) gasolina: transparente e da cor de gasolina.
e) catarrinho: transparente, cor de água, com manchas brancas no interior.
f) café com leite: de duas cores separadas, cor café com uma faixa de branco leitoso.

Esta brincadeira consiste na aposta de uma ou mais bolinhas, disputadas durante o
jogo, conforme combinação antecipada e apostada entre os participantes. O impulso da
bolinha de gude é feito com o polegar.
Para Neto (1977), utilizar bolinhas para jogar é uma prática antiga, com registros pósneolítico e considerado um jogo de estratégia. Em sua obra, encontram-se várias modalidades
catalogadas, especificando as regras de região para região.
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Triângulo16 era a forma que os idosos entrevistados (senhores Ariberto, Arlindo e
Osvaldo) jogavam, que consiste em riscar um triângulo no chão de terra batida, atingindo as
bolinhas de gude colocadas pelos competidores. Durante a entrevista, o sr. Oswaldo comentou
que também faziam o ―Boco‖17 ou seja, usavam o calcanhar para fazer um buraco circular no
chão.
Embora a pesquisadora não tenha encontrado registros bibliográficos sobre ―quilica‖,
foi uma das denominações popularmente mencionada pelos entrevistados sr. Delfiore, sr.
Ariberto, sr. Arlindo, sr. Oswaldo e dona Leofrida, para o jogo de bolinha de gude. O autor
Neto (1977, p.3), descreve que a derivação de ―clica‖ seja uma forma de tradução do idioma
alemão ou aportuguesamento como fala o autor, de Klicker – bola, neste caso ao ouvir os
entrevistados pode-se perceber outra versão para o nome do jogo para quilica.
As regras e formas de jogar bolinhas de gude, podem variar de acordo com os grupos
sociais, tendo em vista que crianças pobres e de classe média podem jogá-lo. A brincadeira
também tem uma linguagem apropriada, sendo extenso o vocabulário explorado e investigado
por Neto (1977). Resumidamente, preferiu-se utilizar o que colocam os autores Ribeiro e
Sanchotene (1990, p. 24), ―chamam de ‗Bochão‘ a bola maior que as outras, ‗aça‘, as
esferinhas de metal; ‗nicada‘ é a bolinha lascada, e ‗Nica‘ a favorita para o jogo; ‗rabar‘ é
errar, e ‗casar‘ é colocar bolinhas em jogo.‖
Normalmente as disputas ocorriam entre meninos. No caso desta pesquisa, a única
menina que também jogou bolinha de gude, foi a entrevistada dona Leofrida. É interessante
observar que a masculinidade representada é definida entre os parceiros. Carvalho (1990, p.
214) descreve ―o jogo é uma batalha por auto-afirmação, dominação e autonomia e uma
defesa contra o risco de ser dominado e subjugado, pela técnica, econômica ou
psicologicamente.‖ Para o autor, o fato de haver disputa pode trazer frustrações e derrotas
pessoais, mas ensina os meninos ou rapazes (adolescentes) a se prepararem para enfrentar as
dificuldades, através da capacidade intelectual e lúdica, além de exercitar a sua superação e
assimilação.

16

Para Neto (1977, p. 21) Triângulo tem o mesmo significado que Mesa, riscando o chão e combinando
previamente o número de bolas que cada jogador utilizará para competir.
17
Boco deriva do Tupi Boc ou Boque, significando abertura ou racha pequena, conforme mencionado por
Ribeiro e Sanchotene (1990).
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Diferente dos rapazes, para as meninas, comum mesmo foi o ato de fazer as bonecas,
principalmente as de pano18. Segundo as entrevistadas, elas eram estimuladas pelas mães,
momento em que elas treinavam ou aprendiam habilidades manuais, utilizando retalhos de
tecidos, linhas e agulhas para costurar e alinhavar suas bonequinhas.
O preenchimento das bonecas era feito de retalhos ou de marcela. Os rostos
geralmente eram bordados ou pintados. Interessante foi perceber que para fazer os cabelos, na
ausência da lã, algumas crianças utilizavam dos cabelos de milho, ou então, de crina de cavalo
ou de outros animais, conforme relata dona Elvira. Para colar ou ―grudar‖ os cabelos ela
comenta que utilizavam pirão de polvilho.
Para Ribeiro e Sanchotene (1990) a produção deste tipo de boneca é uma expressão da
arte popular, voltada especialmente às crianças pobres e geralmente confeccionada com o
auxílio das mães. No Brasil, sua produção foi intensificada principalmente a partir da
personagem Emília, do Sítio do Pica-pau Amarelo, de Monteiro Lobato.
Pesquisando sobre a história da boneca, podemos destacar que ela está ligada à
história dos homens. Como uma réplica de si mesmo, o homem elevou os diferentes
tipos de bonecos a símbolo cultural a acompanhá-lo em suas múltiplas experiências,
fazendo, desse objeto, desde oferenda religiosa, objeto de culto, figura de magia,
ídolo, amuleto ou talismã, lembrança mortuária, até chegar ao uso infantil, como
brinquedo. (PIACENTINI; FANTIN, 2005, p. 62)

Outra versão encontrada sobre as bonecas conta que ―É seguramente o mais antigo
objeto de brinquedo que a humanidade conheceu. Nos túmulos pré-históricos não foram
encontradas, provavelmente por terem sido feitas de materiais perecíveis (barro ou madeira).‖
(RIBEIRO e SANCHOTENE, 1990, p. 18)
Segundo Von Atzingen (2001), as bonecas tinham nomes de nympha e pupa, com a
tradução para pequena moça. Algumas tinham braços e pernas articulados. Foram encontradas
bonecas esculpidas em madeira, em túmulos egípcios de crianças.
Mais tarde, com o aperfeiçoamento dos materiais e técnicas, provavelmente surgiram
as bonecas de pedra e de osso. Outra versão encontrada, no artigo da Revista
Superinteressante, registra que em 2.000 anos a.C, no Egito Antigo, surgiram as primeiras
bonecas. (COSTA, 1992, site)
Algumas eram talhadas em madeira, com longos cabelos esvoaçantes que até hoje
não se sabe bem para que serviam. Outras, a esmagadora maioria , eram forjadas no
mesmo barro que, segundo a Bíblia, moldou Adão, mas com um destino bem menos
festivo. Longe do Paraíso, a elas estava reservada a tarefa de acompanhar os faraós
18

Com nomes variados, a boneca de pano pode ser chamada de bruxa, boneca de trapo ou bruxa de pano.
Kishimoto (1993) registra nos jogos tradicionais infantis, que a boneca de pano parece ter sua origem africana.
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na incursão ao mundo dos mortos. E parece que elas se saíram bem nesse rito de
passagem para o além, já que depois dessa data as bonecas funerárias, medindo entre
10 e 23 centímetros e batizadas com o nome de ushabtis, passaram a ser produzidas
em larga escala para substituir parentes escravos que antes eram enterrados vivos
com seus reis. (COSTA, 1992, site)

Esta citação remete aos ritos colocados por dona Elvira, quando ela relata os batizados
e a morte das bonecas. Já para os gregos era comum oferecer aos deuses suas bonecas, com o
propósito de prosperar tendo filhos. Desta forma, Von Atzingen (2001, p. 6) descreve:
As meninas gregas brincavam com bonecas que as acompanhavam até a época do
casamento, quando eram dedicadas a Afrodite, deusa do amor e da fecundidade.
Os meninos romanos, por sua vez, se divertiam com bonecos de cera e argila que
representavam os soldados.

O vínculo das bonecas com as crianças já vem de longa data e pode-se observar com
as entrevistadas que bordar, tricotar e fazer crochê também eram atividades manuais comuns e
permeavam lares com o ensino através das gerações familiares. Por esta razão, são
mencionadas montagens de bonecas de pano ou de bonecas com materiais perecíveis, porque
naquele momento, o brinquedo disponível estava na confecção feita pelas meninas
acompanhadas pelo saber de quem lhes auxiliava.
Imagine se as bonecas tivessem vida, quantas histórias elas teriam para contar!
Confidentes de muitas meninas, elas recebiam carinho, eram embaladas e ouviam canções de
ninar. Algumas costuravam e inventavam, lavavam e passavam as roupinhas de suas bonecas,
outras vezes brincavam com elas, alimentando-as, fazendo seus penteados, sua higiene ou
colocando-as para dormir. Assim, muitas das meninas passavam horas envolvidas com suas
amigas inanimadas.
Dona Elvira comenta que elas reproduziam a realidade no cotidiano infantil,
realizando desde o batizado até o enterro de suas bonecas. Assim como os adultos tinham o
ritual de batizar, elas reproduziam as ações em todos os sentidos, indo à igreja, levando a
boneca com roupa especial, fazendo os papéis de mãe e madrinha, inclusive imitando o padre,
proferindo as orações e canções, realizando oficialmente o batizado das bonecas.
No envolvimento tão profundo com as brincadeiras, elas também ficavam tristes com
a morte das bonecas. Dona Elvira relata que o enterro das bonecas ocorria por conta da
mesma não ter mais conserto, ou seja, já não era possível reaproveitar o corpo ou a cabeça do
objeto. Então, como tudo na vida, era preciso fazer um momento especial para desapegar do
brinquedo, neste caso, realizando o enterro e a despedida.
Pôde-se verificar que todas as entrevistadas tiveram que enfrentar alguma situação
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com o fim de suas bonecas. Talvez pela fragilidade dos materiais (pano, louça, plástico ou
papelão), as bonecas tiveram fins trágicos. Mesmo tendo zelo pelo seu brinquedo, algum
motivo foi decisivo para que as bonecas fossem estragadas.
Dona Erna e dona Mafalda tiveram a triste recordação de verem seus brinquedos
sendo consumidos pelo fogão à lenha e outra pelo fogo do lampião. Na mente ficaram apenas
os bons momentos e os detalhes de como eram suas bonecas, pois elas mesmas presenciaram
o triste momento do derretimento desse objeto tão amado. Segundo dona Erna, sua prima
pegou a boneca emprestada e sentou próximo ao fogão à lenha, e no caso de dona Mafalda,
por safadeza do irmão, ele pediu para ver a boneca e de propósito foi até o lampião para
queimá-la.
Dona Elisabeth mesmo que tivesse um pai cheio de aventuras e brincalhão, teve o azar
de ver sua boneca Mola, de papelão, desmanchada pela chuva, pois ele levou-a consigo ao
sair para fazer uma tocata de Natal e ao final, esqueceu-a do lado de fora da casa. Ao recordar
desta situação, era perceptível sua decepção e saudade da Mola.
Durante a entrevista de dona Helena, ela conta que na sua fuga durante a guerra indo
em direção à casa de seu avô, sua boneca caiu e quebrou. Além da perda da boneca, ouve a
perda da família, ao ser levada pelos soldados. Para uma menina moça de 14 anos, não restava
mais seu brinquedo para se apegar, e nem sua família.
No caso de dona Elvira, sua vida era cercada de algumas bonecas. Ela recorda que a
única que lhe foi presenteada era de cabeça de louça. Sendo de material delicado, ao jogá-la
pra cima, a boneca caiu e quebrou.
Além das bonecas proporcionarem a reprodução do cotidiano adulto, elas estabeleciam
vínculos no companheirismo, na socialização com suas colegas – a maioria delas irmãs,
primas ou vizinhas, estabeleciam momentos de ludicidade.
Seja na preparação para a vida ou nos aspectos lúdicos que as bonecas
proporcionavam, muitos saberes eram absorvidos através da confecção de seus próprios
brinquedos através do alinhavo, da costura, da noção de proporção, nas angústias e alegrias
dialogadas com as bonecas, nas satisfações e prazeres concebidos pelos sonhos, ou seja,
tinham nos seus brinquedos a possibilidade de elaborar suas representações de realidade
futura.
Para Brougère (2008), a análise do objeto como brinquedo tem relação com sua função
e valor simbólico. Segundo o autor, é importante compreender que ―O brinquedo é, assim, um
fornecedor de representações manipuláveis, de imagens com volume: está aí, sem dúvida, a
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grande originalidade e especificidade do brinquedo que é trazer a terceira dimensão para o
mundo da representação.‖ (BROUGÈRE, 2008, p. 14)
A imitação do real, ocorria constantemente nas brincadeiras das meninas, na invenção
das comidinhas, na organização das suas casinhas e mobílias e na construção dos seus
brinquedos inventados com materiais dispostos na natureza como: gravetos, barro, folhas,
crinas, lã de ovelha, pedras, sementes, flores, ervas, entre outros. Inventar utensílios através
do que a natureza dispunha, fazia parte da realidade infantil propagando as atividades nos
grupos de convívio de comunidades distantes, muitas delas rurais.
É o outro quem me constitui sujeito, quem me mostra quem sou – é na relação
com o diferente de mim que vou alicerçando ou desconstruindo hipóteses,
modelos. A possibilidade de experienciar sentimentos fortes e contraditórios,
colocar-me em múltiplos papéis, de exercitar o poder, dizer o indizível, viver o
inimaginável – enfim, na interação com o outro, a brincadeira alarga as fronteiras
entre a fantasia e a realidade colaborando significativamente na construção da
identidade das crianças. Na qualidade de sujeito social, brincando, a criança não
está só fantasiando, mas trabalhando suas contradições, ambigüidades e valores
sociais. (LEITE, 2002, p. 66-67)

As representações vividas no brincar se entrelaçavam pela fantasia e pela realidade na
socialização das crianças. ―Brincar de mãe e filha é exercitar-se no plano imaginário para a
realização concreta futura. O mundo do jogo é, então, uma antecipação do mundo das
ocupações sérias.‖ (CHATEAU, 1954, p.22)
Brougère (2008, p. 20-21) exemplifica as representações desenvolvidas pelas crianças
da seguinte forma:
Quando a criança cresce, ela se distancia da representação que exalta seu estado
infantil. Ela é criança e sabe o que isso significa. Não é possível seduzi-la por aí. O
mais provável é que ela vá procurar imagens sedutoras de seu futuro estado adulto,
através da beleza, da riqueza ou da aventura. A diferença sexual é, aqui, essencial na
valorização das imagens. O universo feminino parece ficar junto da família e do
cotidiano, enquanto o do menino, que começa, sem dúvida, com a miniatura do
automóvel, traduz a vocação para a descoberta dos espaços longínquos, escapando
do peso do cotidiano.

É interessante observar, que viver a realidade dos adultos em menor escala, conforme
expressou dona Elvira, seja a assimilação da criança ao incorporar nas suas brincadeiras a
noção da realidade vivenciada pela família e consequentemente, preparando-a para o futuro,
permitindo intercalar o uso do real e do imaginário paralelamente.
O jogo e a criança caminham juntos desde o momento em que se fixa a imagem da
criança como um ser que brinca. Portadora de uma especificidade que se expressa
pelo ato lúdico, a infância carrega consigo as brincadeiras que se perpetuam e se
renovam a cada geração. (KISHIMOTO, 1993, p. 11)
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A brincadeira desencadeia uma série de ações para conduzir aos erros e acertos, às
formas de negociar, aos julgamentos e aos desejos, já previamente associando e conduzindo à
reflexão. Reflexão essa que, por sua vez, será importante para a vida adulta, no sentido de
enfrentá-la e de fazer uso da socialização.
Desta forma, a imitação do real ocorria tanto nas atividades masculinas, caçando,
pescando e andando a cavalo, como nas atividades femininas, lecionando, cozinhando,
organizando a casinha, cuidando das bonecas. Embora também pudesse se apresentar por
meio de brinquedos utilizados por ambos, como os carrinhos com eixos, zorra, jequi e a
montar em animais.
Envolvidas pelo lúdico, as brincadeiras provocam estímulos, possibilitando a
ampliação dos conhecimentos culturais, como também, permitem a socialização, fazendo com
que as intermediações sobre perda e ganho, participação, diálogo e negociação ocorram.
Exercer atividades lúdicas estimula as descobertas, o prazer, o desejo de fazer de
conta, a capacidade de observar e reagir em situações distintas, além de desenvolver o
raciocínio.
Exemplos de que o lúdico esteve presente nas brincadeiras relacionadas pelos
entrevistados são: bola, esconde-esconde, pega-pega, acusado, bolinha de gude, pião, descer
morro com casca de folha, andar de bicicleta, pipa, ovo choco, peteca, pular corda, passar
anel, fazer sombra a noite com as mãos, trepar em árvores, dança da ratoeira, balanço debaixo
de árvore e cabra cega.
Pode-se perceber que alguns jogos ou brincadeiras foram se desenvolvendo e aderindo
transformações com o tempo. Um dos exemplos está no acusado para o esconde-esconde,
uma experiência relatada na entrevista de dona Elvira.
Conforme descrito por Kishimoto (1993) no capítulo anterior, as estruturas iniciais
costumam permanecer e recebem novos conteúdos. É bem provável que isto comprove o que
diz a autora quando ela menciona o uso da expressão oral, determinante para a aprendizagem.
Outra brincadeira muito popular é o passa anel. Utilizada geralmente por meninas, a
brincadeira consiste em uma pessoa passar a mão com um anel dentro das mãos das outras
meninas. Cabe a pessoa selecionada para observar, descobrir quem está com o objeto escondido
na palma da mão. Esta pessoa ao acertar, tem o direito de passar na próxima rodada.
Já no caso de Dona Mafalda, ela relatou durante suas canções, que a forma de brincar
era diferente da versão acima apresentada, ou seja, elas além de passarem um anel de mão em
mão, utilizavam um cordão e tinham o auxílio da música para complementar a brincadeira. A
letra cantada pelas pessoas era:
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Oh anel que está na roda parece um toleirão!
ele vai, vai vai,
ele vem, vem, vem,
por aqui, qui, qui,
já passou, sou, sou!

Segundo o relato, a forma de jogar era estabelecida da seguinte forma: uma pessoa era
escolhida para adivinhar com quem estava o anel, enquanto isso, as pessoas de pé em círculo,
o passavam pelo cordão e disfarçam com as mãos fechadas. Uma delas recebia o objeto e era
preciso adivinhar com quem estava. A pessoa que adivinhava, entrava na roda novamente e
aquele que estivesse com o anel na mão, entrava na roda para adivinhar em que mão estava o
anel. Havia três oportunidades para adivinhar.
Conforme coloca Altman (1999), as influências étnicas permitiram que alguns hábitos
das brincadeiras infantis sofressem modificações principalmente a partir do século XIX,
havendo uma fusão entre costumes de diversas regiões e transformando-se em outras
brincadeiras.
(...) com o ingresso de levas de imigrantes no país, que além da miscigenação étnica
e a aquisição de hábitos e costumes diferentes, muitas brincadeiras, principalmente
as cantigas de roda, as adivinhas, as formas de escolha, se incorporam ao brincar das
crianças brasileiras. (ALTMAN, 1999, p. 245)

Seja pelos jogos ou brincadeiras, as músicas eram condutoras no processo de brincar.
Pode-se verificar isto através das entrevistas da dona Elvira, dona Mafalda, dona Helena, dona
Elisabeth e com o sr. Rolf. Ambos ainda recordam de músicas cantadas e de brincadeiras
realizadas geralmente com a música. Com a educação pautada pela escola, algumas músicas
eram ensinadas pelas professoras e reproduzidas nas tardes de domingo, ou nas ratoeiras e
cantigas de rodas realizadas com os colegas da sua comunidade.
No caso do sr. Rolf, ele foi utilizar a música no internato, e seguir o canto em grupo de
coral, aperfeiçoando as técnicas ensinadas pelo maestro Heinz Geyer19, no Teatro Carlos
Gomes.
Dona Mafalda e sr. Delfiore, ambos descendentes de italiano, ainda cantam músicas
em italiano, reforçando durante a entrevista, que a música fazia parte do repertório conhecido
pelos seus familiares e preservando as heranças culturais.
19

―Heinz Geyer, discípulo do mundialmente famoso Richard Strauss e amigo íntimo do pianista Arthur
Rubinstein, chegou a Blumenau no início da década de vinte.‖ (GEYER, 2010, site)
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Cantadas durante os momentos de colheitas, no caminho das viagens, no convívio
familiar, o gosto pela música, possibilitava que as canções fossem transmitidas oralmente e
muitas vezes sem o registro escrito das letras, permanecendo na memória dos entrevistados.
Daí a importância de observar como eram as cantigas cantadas por dona Elvira Sens
Cunha, em torno de 1930. Na primeira cantiga ela canta:
São Francisco entrou na roda,
tocando seu violão
Como ele vem todo requebrado,
com Francisco na prisão
Como ele vem todo requebrado,
parece um pinto que caiu no melado (bis)

Nesta cantiga registrada sob a autoria de Guilherme Santos Neves, há variantes da
canção com outra estrutura no final, em que compreende a frase, ―parece um boneco
desengonçado‖. (NEVES, 2010, site)

Na segunda cantiga:
Que linda boneca, na roda entrou
Vou deixar ela entrar, porque não roubou
Porque não roubou, o verde meu limão
Mocinha solteira, não quer casar não (bis)

Estudos abordados na dissertação denominada: Ratoeira não me prende que eu não
tenho quem me solte: música de tradição oral e identidade cultural no Litoral de Santa
Catarina de Silva (2009, site), registra que a segunda canção é uma Dança de Ratoeira, e que
novamente a estrutura cantada por dona Elvira tem outras versões apresentadas na última
frase.
Ratoeira conforme exemplifica Silva, é de origem açoriana do litoral de Santa Catarina,
sendo uma ―brincadeira de roda, na qual os participantes entram para cantar versos de amor,
desafio ou sátira, endereçados a algum outro participante.‖ (SILVA, 2009, p. 71) Um participante
entoa a canção, enquanto os demais cantam os versos na parte que compõem o refrão.
Tanto impulsionados pela música, como pelas ações espontâneas ou pela imitação do
real, os idosos - avós da maioria das crianças (neste caso dos entrevistados) - induziam a
aprendizagem sem que fosse percebido, estimulando o convívio de diferentes gerações.
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Outra forma apresentada pelos entrevistados, foram as confecções dos seus próprios
brinquedos, os quais se pode chamar de brinquedos tradicionais20. Estes conquistavam o
imaginário das crianças e as divertiam por muitas horas. O encantamento para fazer e brincar
com os objetos, permitia que crianças ficassem contemplando seus brinquedos por muito
tempo.
Visando fortalecer o vínculo familiar, é possível também promover encontros entre
crianças e avós, para que seja ―um dos caminhos possíveis para se resgatar e valorizar os
jogos tradicionais. Esse tipo de atividade não somente enriquece como também se torna um
momento de comunicação e ―diálogo lúdico‖ entre as diversas gerações.‖ (FRIEDMANN,
1996, p. 51)
Acompanhar o processo de confeccionar brinquedos, no caso de adultos, pode aflorar
a memória para recordações e re-significações, dando-lhes novos valores e reinventando
oportunidades de experimentar a brincadeira com o olhar de maturidade.
A diversidade de conhecimentos aliados à cultura lúdica inserida no universo infantil é
um dos alicerces para conceber a integração entre gerações, principalmente por envolver
aspectos das recordações de uma infância que já passou, envolvida por questões sociais e
culturais de outra época, como também para motivar a reflexão de valores agregados aos
conhecimentos herdados pela sabedoria popular. Mas quantas pessoas vivenciam tradições
herdadas por familiares?
A criança recebe do passado não só os dados da história escrita; mergulha suas
raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, das pessoas de idade que tomaram
parte na sua socialização. Sem estas haveria apenas uma competência abstrata para
lidar com os dados do passado, mas não a memória. (BOSI, 1994, p. 73)

Desta forma, percebemos que através dos idosos pode-se usufruir de longas histórias
que devem ser registradas e narradas para a geração atual. Exemplo disto, está na importância
que as canções e músicas tiveram na vida dos entrevistados, em especial de Dona Mafalda e
do sr. Rolf. Conforme coloca Friedman (1996, p.46) ―Antigamente a atividade lúdica era
partilhada tanto pelos adultos como pelas crianças: para ambos, representava uma importante
esfera da vida.‖ Não se trata de nostalgia, mas pode-se constatar que as cantigas fazem parte
do universo infantil com reformulações de letras e melodias, acrescidas de informações
inovadoras com o passar do tempo, compondo desta forma acervos para o patrimônio cultural,
ou seja, voltado às músicas folclóricas.
20

Definido por Ribeiro (1997), os brinquedos tradicionais são criados e produzidos pela própria criança e é fruto
da simplicidade, da aprendizagem por gerações e pelo acervo cultural do povo constituído pela espontaneidade.
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Instigados por familiares, pelo convívio com as manifestações da cultura popular,
estes puderam inserir em suas vidas, grandes repertórios musicais, que no momento estão
registrados na memória individual.
Protagonistas de um conhecimento pouco compartilhado, os idosos foram
fundamentais para a elaboração desta dissertação, dando-se a conhecer através de suas
histórias, permitindo-se o aguçar da memória e, assim, contribuindo para uma compreensão
maior do cotidiano infantil do passado.
A pesquisa desenvolvida com eles permitiu a obtenção de informações que poderão
ser exploradas em menor quantidade na diversidade do brincar, pois os brinquedos e
brincadeiras são bem conhecidos. A questão relevante é que ao registrar ações voltadas ao
público infantil, é possível registrar conhecimentos que com o passar do tempo se tornam
desconhecidos, acrescendo então informações para o patrimônio cultural do universo infantil.
Pode-se comparar os relatos por eles apresentados, às de um narrador que ao capturar
na sua memória histórias para serem interpretadas.
O narrador está presente ao lado do ouvinte. Suas mãos, experimentadas no trabalho,
fazem gestos que sustentam a história, que dão asas aos fatos principiados pela sua
voz. Tira segredos e lições que estavam dentro das coisas, faz uma sopa deliciosa
das pedras do chão, como no conta da Carochinha. A arte de narrar é uma relação
alma, olho e mão: assim transforma o narrador sua matéria, a vida humana. (BOSI,
1994, p. 90)

Por sua vez, aqueles olhares emocionados mesclados com suas lembranças do
passado, permitem verificar que a memória é o fio condutor do patrimônio cultural.
Suas lições estão além das escritas encontradas nos registros, são perpetuadas pela
emoção e pela gratidão de serem vistos e lembrados, por perceberem que sua memória
individual tem valor e este pode ser agregado para a posteridade, para que a humanidade
usufrua dos benefícios herdados pelo conhecimento popular.
Com o intuito de ilustrar como as brincadeiras envolvidas pelas ações lúdicas
espontâneas e pela a imitação do real, foram vivenciadas pelos idosos, resolveu-se abordar
brevemente a história destes brinquedos/brincadeiras considerados ―masculino e feminino‖
pela força popular que exerce sobre os adultos, contextualizando as bolinhas de gude e as
bonecas, fazendo parte das ações lúdicas espontâneas e da imitação do real.
A partir dos brinquedos e brincadeiras ora apresentados, percebe-se que os idosos
mesmo com os seus raros brinquedos industrializados, aproveitavam o cotidiano infantil com
outras referências, marcadas principalmente pela criação de objetos, pelo uso de recursos
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naturais, pelas músicas transmitidas pelas gerações familiares, pelos conhecimentos
adquiridos por seus colegas de aula ou vizinhos/comunidade.
Apesar de terem poucos brinquedos, havia a socialização das bolinhas de gude,
bonecas, bolas, carrinhos, proporcionando momentos especiais no envolvimento da magia do
brincar.
Mas afinal, a partir das discussões, reflexões e resgates feitos até aqui, os brinquedos e
as brincadeiras podem ser considerados patrimônio cultural?
Acredita-se que estes sejam, sim, pertencentes ao acervo vivo da sociedade, embora
nem sempre este possa ser visualizado desta maneira. Principalmente porque as músicas
cantadas, as formas de jogar/brincar, as regras modificadas são conhecimentos populares que
normalmente são transmitidos por gerações familiares ou por grupos sociais que convivem e
compartilham as informações na informalidade.
Sendo as brincadeiras pertencentes à cultura imaterial, pode ser registrado e apreciado
por aqueles que pesquisam e pela sociedade, como fonte de conhecimento e resultado da
história da humanidade seja pelos momentos de lazer, de sociabilização, de cultivos de rituais
sagrados ou profanos.
Na perspectiva do brinquedo, também defende-se essa ideia de patrimônio, uma vez
que o objeto pode ser herdado pela família, carregando em si o conteúdo histórico e social,
como também na percepção que se pode ter mediante os objetos expostos em museus. Mais
especificamente em museus para a infância, ou de cotidiano infantil, de brinquedos ou
similares, eles podem demonstrar à sociedade a riqueza da produção cultural voltada ao
universo infantil, por meio das diferentes realidades e significados que cada nação
compreende e tem como representação do próprio patrimônio.
Pode-se dizer ainda, que os idosos, podem ser fontes para propagar saberes e
oportunizarem encontros entre gerações que queiram usufruir de conversas e conhecimentos
pertinentes às infâncias de outros tempos, mesclados com os dias atuais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preservação de saberes populares dos idosos, aliado com as formas de brincar dos
tempos de infância deste público instigou a realização da pesquisa ―Vozes do passado,
saberes no presente: heranças culturais sobre brinquedos e brincadeiras - Experiência
dos Idosos da Casa Sant´Ana – Blumenau/SC‖.
Eles são guardadores de informações que ampliam acervos com histórias que podem
ser compartilhadas pelas narrativas, por já terem vivenciado tempos – quem sabe décadas – de
diferentes transformações sociais e culturais.
A maturidade e a transmissão de saberes herdados por gerações, permitem que
histórias possam ser revividas através das lembranças, instigadas neste caso, pelo cotidiano
infantil de tempos de outrora.
A partir das recordações instigadas pela memória e pelo contexto infantil vivenciado,
procurou-se desenvolver a pesquisa ação, mesclando aspectos teóricos e práticos junto às
realidades dos idosos entrevistados.
A cada etapa conquistada, focava-se mais precisamente na visão dos brinquedos e
brincadeiras visualizados como integrantes do patrimônio cultural, principalmente pelo seu
surgimento, suas evoluções junto aos povos, pelo uso dos jogos e dos objetos tidos como
brinquedos, contribuindo também para as heranças culturais transmitidas pelas gerações
familiares.
Nos resultados analisados pode-se perceber que os entrevistados eram presenteados
com poucos brinquedos, tendo a necessidade de confeccionar os próprios objetos, inclusive
com materiais perecíveis, oriundos da natureza.
A solução do brincar, está na confecção dos próprios brinquedos, feitos com materiais
retirados da natureza para a construção de carrinhos, petecas, casinhas, mobílias, entre outras.
Questões tradicionais permeavam as brincadeiras, que eram realizadas geralmente em grupos
de crianças (vizinhos, amigos ou parentes), disseminando o conhecimento pela oralidade e
com canções perpassadas pelas famílias.
Por meio da imitação do real, as brincadeiras eram voltadas à maternidade, aos
afazeres domésticos no lavar, passar, cozinhar, organizar, aos meios de transportar alimentos,
como também através da caça e da pesca.
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Percebeu-se também as modificações nas formas e nomenclaturas de brincadeiras
como o acusado e o passa anel, que foram fundamentadas nas influências abordadas pelas
autoras Friedmann (1996) e Kishimoto (2007, 1993).
A partir desse pressuposto, pode-se confirmar o quão abrangente o patrimônio cultural
é, incluindo neste sentido, as brincadeiras, que normalmente são transmitidas pela oralidade,
pelos conhecimentos empíricos e que modificam-se por diversas razões, trazendo à tona o
patrimônio imaterial.
Pode-se dizer, que as coleções de brinquedos são também formas de contribuir para a
composição de acervos em museus, como estimularem colecionadores de obras raras,
interessados em manter e preservar patrimônios. Ainda neste sentido, contribuem para
despertar o interesse do público infanto-juvenil, para visitarem e apreciarem museus e de se
conscientizarem para resguardar as heranças culturais.
No caso da utilização de jogos e brincadeiras tradicionais, pode-se utilizar de uma
série delas, seja pelos acervos já catalogados, ou coletando através de pesquisas conduzidas
por educadores que devem instigar as crianças a pesquisarem juntos aos seus pais, avós e
bisavós.
Acredita-se que a aproximação de familiares junto às crianças através de projetos
escolares visando a integração e descoberta de jogos e brincadeiras tradicionais, possa ser
uma ótima forma de socializar e compreender as mudanças no ato de brincar que vem
acontecendo no decorrer dos anos.
Quantas histórias estão sendo deixadas de registrar? Quantos saberes poderiam
compor um acervo vivo de brincadeiras e de mudanças de regras estabelecidas a partir da
estrutura inventada e recriada pelo brincar? De certa forma, isto trará alguns fatores negativos,
como a superficialidade e a desvalorização das ações concedidas pelo brincar, o
desconhecimento das raízes da própria história e suas heranças familiares, além da perda de
identidade cultural.
Assim como os brinquedos tecnológicos instigam a imaginação e possibilitam a nova
geração a agir com a ludicidade, criatividade e interação, acredita-se que os brinquedos
tradicionais possam ser inseridos nos modos de brincar das crianças atuais, para observar e
compreender o tempo – de uma infância diferente, que ainda pode contribuir com elementos
apresentados por fórmulas e regras dos jogos, para serem utilizadas nos dias atuais.
Embora o brinquedo tradicional tenha algumas desvantagens em relação aos
brinquedos atuais, ele também instigava a imaginação, imitava o real, era lúdico e servia para
ser contemplado, embora feito na maioria das vezes com produtos perecíveis, sua vida útil era
limitada.
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O brinquedo tecnológico por sua vez tem outras perspectivas, ele não degrada, ele até
pode imitar o real, ser interativo e lúdico, mas ele precisa ser compreendido como industrializado.
Neste sentido, precisa-se esclarecer para as crianças, as diferenças entre o cotidiano e as situações
encontradas para cada infância, fazendo-as perceberem que os brinquedos atuais, um dia poderão
compor o acervo, por exemplo, de um museu de brinquedo, pois seu significado daqui há alguns
anos será outro e apresentado a novas gerações.
Observar e incentivar a produção cultural infantil diante de equipamentos culturais é
uma forma de introduzir o interesse deste público como visitante em brinquedotecas ou em
museus de brinquedo (quando há algum próximo), aproveitando-se desses espaços para
estimular o conhecimento a partir da fruição. Como também, fazendo-o entender a
importância do patrimônio cultural exposto.
Como numa máquina do tempo, conhecer o acervo de um museu do brinquedo pode
funcionar como um passaporte para outras épocas em razão da curiosidade
despertada, do encantamento provocado, da emoção sentida ao apreciar brinquedos
de outros tempos e espaços. (PIACENTINI; FANTIN, 2005, p. 62)

Afinal, para brincar não é preciso apenas o brinquedo, mas os conteúdos adquiridos e
estimulados pelos adultos e idosos junto às crianças, os quais comporão um acervo de
informações importantes para a agregação de novos valores, incentivando-as a - durante as
brincadeiras - compartilhar um conhecimento que fortalece as relações intergeracionais e a
socialização.
Levar as crianças e pré-adolescentes em casas asilares pode ser uma forma de
sensibilização. Com o incentivo e organização nas escolas, é possível colocar em prática
ações de educação patrimonial, importantes para manter e salvaguardar o que ainda pode ser
absorvido pelos conhecimentos imateriais.
No sentido de preservar o patrimônio cultural, é preciso em primeira instância se
apropriar dele, para que este seja considerado importante para a sociedade e para que ela sinta
a relevância dos registros e de sua salvaguarda. Sem esta sensibilização, elementos serão
perdidos e não poderão ser resgatados, pela ausência de informações registradas e
preservadas.
Integrados em nossa geração, vivendo experiências que enriquecem a idade madura,
dia virá em que as pessoas que pensam como nós irão se ausentando, até que poucas,
bem poucas, ficarão para testemunhar nosso estilo de vida e pensamento. Os jovens
nos olharão com estranheza, curiosidade; nossos valores mais caros lhes parecerão
dissonantes e eles encontrarão em nós aquele olhar desgarrado com que às vezes, os
velhos olham sem ver, buscando amparo em coisas distantes e ausentes. (BOSI,
1994, p. 75)
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Portanto compreender também como as pessoas reagem quando se comenta que
brinquedos e brincadeiras são assuntos relevantes para as questões da memória, do patrimônio
cultural infantil e para a propagação dos saberes coletivos.
Desta forma, percebe-se que se assuntos comuns à sociedade não forem referenciados
e registrados, com o passar dos anos eles perderão seus valores e deixarão de existir. É sob
esse aspecto, que a pesquisa ora apresentada, teve a preocupação em poder contribuir para
valorizar a memória de idosos, registrando os brinquedos e brincadeiras utilizados pelos onze
entrevistados.
As experiências estimulam a integração entre gerações sendo necessárias para ―fazer
perceber‖ a importância do conhecimento popular guardado na memória dos idosos, de um
tempo que já passou, ativada pelas recordações de brinquedos e brincadeiras que não poderão
voltar.
Através dos relatos e do convívio com os idosos entrevistados, foi possível observar a
importância que esta pesquisa teve para a comunidade local, repercutindo numa exposição
dentro da própria Casa Sant´Ana, integrando uma exposição no hall da Universidade Regional
de Blumenau (FURB), como também no evento ―Encontro da Melhor Idade‖ organizado para
os blumenauenses através do projeto denominado Boa Vida.
Para que a pesquisa seja conhecida e difundida, abre-se a possibilidade de implantar
algo semelhante em outros espaços que tenham idosos, dando o devido valor a este público e
instigando outros pesquisadores. Poder escutar e instigar os idosos para ressaltar a sua
importância na sociedade, vem ao encontro da proposta de pesquisa-ação, pois o
envolvimento deles não ocorreu somente em função das entrevistas e, sim, das atividades que
ainda poderão ser proporcionadas a eles.
A pesquisa atingiu seus objetivos ao conseguir realizar as entrevistas e realizar o
projeto de modo que as pessoas envolvidas pudessem usufruir dos diálogos realizados com
seus colegas, contribuindo para recordar dos seus momentos mediante a troca de experiências
entre o seu modo de brincar e do outro. A intenção era realizar o projeto de pesquisa de modo
abrangente com prática de educação patrimonial numa escola, para haver uma troca mútua de
diálogos entre gerações de crianças e idosos. Este procedimento não foi lançado devido aos
fatores apresentados na introdução e pelo tempo que demandava a pesquisa.
Neste sentido, várias ações ainda podem ser abordadas e semeadas viabilizando os
conceitos teóricos abordados para inserir estes assuntos nas escolas. Ao realizar um trabalho
de educação patrimonial, é possível implantar diversos outros projetos semelhantes,
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integrando a comunidade com os idosos de casas asilares, como também descobrindo através
dos avós dos alunos, os tipos de brincadeiras que eram utilizadas, para compor um registro
com novas informações a respeito do brincar.
O trabalho desenvolvido não aborda inovações no brincar, mas ressalta a importância
de visualizar outra vertente para o patrimônio cultural, desmistificando os conceitos
arquitetônicos, artísticos, naturais, de tombamento entre outros tão amplamente discutidos
nesta área. Porém, desejou-se abordar o quão vasto são os assuntos do cotidiano infantil,
abrindo possibilidades de compor acervos, criarem museus de brinquedos, inventariar
brincadeiras, catalogar canções e perceber distintas formas de brincar obtidas pelas heranças
culturais familiares, contribuindo para instigar futuros projetos voltados à memória e à
educação patrimonial.
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS

Entrevistado: Sr. ARLINDO SEHNEM21
Nascido em 13/02/1947, em Armazém SC, veio para Blumenau em 1975
Filho de: Antonio Sehnem e Paula Selorst Sehnem
Casado, hoje viúvo, teve dois filhos
Graduou-se em Geografia e História e Direito na FURB. Foi professor.
É brasileiro, descendente de alemães e é bisneto de índia (paterno).
Reside na Casa Sant´Ana, desde maio de 2010, por conta própria.

Superação é a palavra que define a vontade de
viver e agir do sr. Arlindo. Ele foi vítima de
dois aneurismas cerebrais com hemorragia e os
médicos não acreditavam em sua reabilitação.
Atualmente ele recorda com precisão dos
momentos de sua vida, relata com detalhes e
quer ser independente novamente e, para tanto,
caminha

e

se

locomove

pelas

escadas,

esforçando sua capacidade para melhorar dia
após dia.
Sr. Arlindo

Ao recordar da infância, ele comenta que havia o tempo de brincar, mas também havia
as responsabilidades de trabalhar e plantar na roça. Nas horas vagas, recorda-se de ter
brincado com bolinha de gude, bola (principalmente futebol), pião que por sinal adorava,
fazendo arapucas para matar passarinhos que eram consumidos pela família e carrinhos
fabricados com rodas e eixos, todos em madeira. Existia também a carretilha, que servia para
puxar as crianças em cima.
O brinquedo inesquecível ganhado com esforço foi um carrinho industrializado,
parecido com uma carreta da Mercedes Benz, de madeira e pintado. Seu presente foi ofertado
21

Entrevista realizada dia 1º de julho de 2010, na Casa Sant´Ana, filmado com câmera fotográfica Sony H9.
(Junto com dona Leofrida)
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no Natal, aliás, naquela época não se chamava Natal, a data era chamada de nascimento do
menino Jesus22. Balas e chocolates eram presenteados para as crianças (que deixavam um
prato preparado no quintal para ganhar os doces), mas por ter passado de ano na terceira série,
ele recebeu o carrinho.
Recorda também que suas irmãs faziam bonecas de pano, recheadas de marcela, com
olhos, nariz e bocas bordadas.
Foi presenteado pelo seu avô Francisco com um carro de domesticar bois, que para ele
foi o presente de que mais gostava. Ao perguntar sobre como as brincadeiras eram ensinadas,
a resposta foi imediata, ―aprendia de geração em geração!‖.
Com oito anos já era responsável por cuidar do gado e tirar leite.
Fez questão de tomar a decisão pessoal de vir morar na Casa Sant´Ana, porque não
quis ser um obstáculo na vida dos filhos e do neto, passando os fins de semana com os filhos.

22

Dona Leofrida, também confirma esta informação.
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Entrevistado: Sr. ARIBERTO SCHLINDWEIN23
Nascido 26/04/1942 em Brusque/SC,
veio morar em Blumenau em 1977
Filho de Adolfo Schlindwein e
Nair Pereira Schlindwein
Descendentes de alemão (paterno) e
portugueses (materno)
Foi casado, atualmente separado
Teve 3 filhos
Profissão: auditor e contador
Reside na Casa Sant´Ana desde abril/2010

Sr. Ariberto

O vínculo com o avô era intenso e, embora sua infância tenha transcorrido na região
urbana, pode usufruir bastante de atividades de cunho rural, por ter a convivência com ele.
Suas brincadeiras eram envolvidas por atividades físicas como: jogar futebol, andar a
cavalo (fazendo corrida com competições entre amigos), correr de morro abaixo e acima,
fazer zorra também. Andava com a bicicleta do pai, juntava os amigos da escola e colocava de

23

Entrevista realizada dia 15 de julho de 2010, na Casa Sant´Ana, com gravador e filmado com câmera
fotográfica Sony H9. (Junto com sr. Osvaldo)
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5 a 8 pessoas em cima da bicicleta; brincou de esconde-esconde, brincadeiras de roda e ovo
choco. Usou estilingue, que era utilizado com bolinha de barro seco.
Dos brinquedos, havia um carrinho que podia sentar e pedalar. Fazia pandorga com
papel, cola branca, bambu, com os fios de linhas da mãe. Jogava quilica (bolinha de gude),
porque ocorriam competições, e o fato das crianças vencedoras apostarem as bolinhas um do
outro, servia de motivação.
A maioria dos presentes que chamavam atenção, eram dados pelo avô, porque os pais
aproveitavam a época de Natal para dar roupas, calçados, chocolate e bala. Inclusive recorda
de ter ganhado uma égua.
Aprendeu muito com o avô, e é apaixonado por ele, pois o convívio era maior do que
com seus pais. Embora estejam na lembrança os ótimos momentos, ficou emocionado ao
recordá-los.
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Entrevistado: Sr. DELFIORE NARDELLI24
Nascido em 14/09/1919, em
Rio dos Cedros e veio morar em
Blumenau faz uns 3 anos e meio
Filho de: Vitório Nardelli e
Inocência Bendoti Nardelli
Descendente de italiano
Foi casado 33 anos, atualmente viúvo
Teve 4 filhos
Profissão: agricultor
Reside na Casa Sant´Ana desde 2007

Sr. Delfiore

Entusiasmado ele retrata, em seu sorriso acanhado, uma fonte de grande sabedoria que
parece não importar, mas que são cheias de saberes vivenciados pelos meninos que tiveram
uma infância repleta de experiências em meio à natureza, correndo em busca de sustento e de
diversão durante os momentos de caça e de pesca, que por sua vez também eram para a
sobrevivência.

24

Entrevista/Depoimento realizada(o) no dia 24 de junho de 2010, na Casa Sant´Ana (Junto com dona Mafalda),
sem gravação.
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Ele relata que suas brincadeiras eram relacionadas à pesca. As crianças fisgavam os
peixes, indo pela beira do ribeirão ou do riozinho.
Era comum usar o bodoque ou a funda para matar os passarinhos. Não tinha
brinquedos; aquele tempo era bem difícil e com muito trabalho, tendo que auxiliar na roça e
estudando pouco, pois o professor era alguém da própria comunidade que sabia um pouco
mais e repassava as informações um pouco em português, um pouco em italiano.
Levava a lousa dentro de uma bolsa: escreviam naquele momento, apagando as lições em
seguida, precisando gravar na memória as informações. ―Era assim que se estudava naquele
tempo!”
Recorda-se que era comum brincar de pega-pega ou esconde-esconde, descer o morro
na folha de coqueiro, jogar peteca feita com penas de galinha e base de palha de milho, fazer
jequi25 com argola de cipó, zorra26 ou zorrinha – uma espécie de carrocinha para buscar cana,
milho, mamão, inhame, entre outros.

25

Consulta ao dicionário Novo Aurélio. [Do tupi] Cesto para pesca, muito oblongo, afunilado, feito de varas
finas e flexíveis; cacuri. (FERREIRA, 1999)
26
Carro muito baixo, de quatro rodas, para transportar cargas muito pesadas. Pedaço de tronco bifurcado, que
arrastado por bois ou trator, se usa para transporte de cana.
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Entrevistada: Dona ELISABETH DE SOUZA27
Nascida 24/11/1923 em Blumenau/SC
Filha de Leopoldo e Frida Tanowski
Descendentes de Poloneses e Brasileiros
Foi casada por 68 anos, atualmente viúva
Teve 6 filhos, 12 netos, 2 bisnetos e 1 tataraneto
Profissão: Trabalhou em fábrica e foi do lar
Reside na Casa Sant´Ana desde outubro 2005

Viveu na época de colônia de Blumenau e estudava na Escola João Muller. Ia para a
roça com a mãe e ficava numa caixa brincando com os irmãos e esperando a mãe trabalhar.

Dona Elisabeth

Tinha uma madrinha índia, que lhe deu presentes, como uma boneca pequeninha com
uma cesta. Era vermelha e cor de rosa. A boneca grande chamava Mola, uma boneca de
papelão, e o pai que era brincalhão e fazia tocata de Natal para brincar de Nicolau, levou a
boneca para fazer brincadeiras e esqueceu no tempo, ela molhou e se desmanchou!
Brincava com as irmãs, costurando panos velhos para fazer bonecas e roupinhas,
gostou tanto que se tornou costureira. Gostava de jogar e fazer as Cinco-Marias. Sua mãe
brigava porque eles estragavam as tesouras e as ferramentas que se utilizava para costurar.
Domingos à tarde podiam brincar de bonecas, cozinhando comidinhas.

27

Entrevista realizada dia 11 de julho de 2010, na Casa Sant´Ana, com gravador e filmado com câmera
fotográfica Sony H9. (Junto com dona Helena)
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Entrevistada: Dona ELVIRA SENS CUNHA28
Nascida em 10/08/1924 em Ituporanga/SC (Na época se chamava Salto Grande)
Filha de Baldoíno Sens e Escolástica Köpp
Descendentes de alemão
Teve 4 filhos, sendo uma filha adotada e atualmente é viúva
Profissão: Do lar
Reside na Casa Sant´Ana desde 2009
Escolaridade: até o 4º ano (primário), no Grupo Escolar Santo Antônio.

Dona Elvira é uma senhora lúcida e que recordou das histórias entusiasmada e com
emoção. Entoou canções, cantou e dançou, ao lembrar das músicas, parecendo uma menina!
Segundo ela, a vida era cheia de atribuições, mas a infância era marcada de coisas
boas, de muita brincadeira, sobretudo de muita convivência entre colegas vizinhas que sempre
brincavam juntas e inventavam novas situações.

“A gente vivia a mesma vida, só que em menor
escala, né, até que a criança podia alcançar e
podia fazer”

Dona Elvira

Era divertido e, ao mesmo tempo, eram bem distribuídas as funções de cada um.
Brincadeiras:
- Pular corda
- Pegar

28

Entrevista realizada dia 19 de junho de 2010, na Casa Sant´Ana, com gravador e filmado com câmera
fotográfica Sony H9. (Junto com sr. Rolf e dona Erna)
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- Faziam bonecas de pano e construíam casinhas.
- Brincavam de dar aula
- Acusado – brincadeira de pegar: (Todos se escondiam e um ficava procurando. Ao
encontrar as pessoas, chamavam ―acusado‖, e a pessoa perdia pontos.) Quando brincavam de
acusado (hoje pega-pega), não queriam se misturar junto aos meninos ―Porque quando tinha
rapaz eles vinham e derrubavam a gente!‖
Sobre a brincadeira Acusado, encontrada em referência bibliográfica29
-

Formação: Os jogadores separam-se em dois partidos, tendo, cada um, seu capitão.
Haverá um pique.

-

Desenvolvimento: Um dos grupos fica no pique, enquanto os jogadores do outro se
escondem à vontade. Quando todos estiverem escondidos, o capitão, também oculto,
chamará, de onde se encontrar, os adversários. Este partirá à procura dos outros.

Quando um jogador avistar qualquer adversário, gritará, de modo que seus
companheiros o ouçam:
-

Acusado ―Fulano‖ em ―tal lugar‖! Se realmente, o ―Fulano‖ estiver no lugar
determinado, sairá em perseguição do partido contrário, que fugirá para o pique.
Caso não seja, permanecerá no esconderijo até que lhe descubram certo o nome e o
lugar.
Desde que todos tenham sido encontrados, alternar-se-á a ação dos grupos.

-

Pontos: Marca-se ponto para o partido toda vez que um jogador acusado conseguir
tocar no adversário.

-

Vitória: Será vitorioso o partido que, depois de alternada a ação, contar o maior
número de pontos.

No decorrer da entrevista, ela recorda de Cantigas de Roda cantadas há 80 anos:
* Primeira cantiga cantada:
São Francisco entrou na roda
tocando seu violão
Como ele vem todo requebrado
com Francisco na prisão

29

Referência: 268 Jogos Infantis de Pimentel e Rabelo (1991).

76
Como ele vem todo requebrado
parece um pinto que caiu no melado (bis)

* Segunda cantiga cantada:
Que linda boneca na roda entrou
Vou deixar ela entrar, porque não roubou
Porque não roubou o verde meu limão
Mocinha solteira não quer casar não (bis)
Logo em seguida ela complementa ―Não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não
tinha música, então a gente tinha esses cantos que a gente aprendia na escola. Aí levava pra
casa, domingo a gente ia passear na casa das amigas (...).‖

Só no Natal que ganhavam presentes. Recorda de uma boneca, com cabeça de louça.
―A gente brincava, mas em pouco tempo ela estava com a cabeça quebrada e pronto!‖
Ela recorda que tinha uma senhora negra, que era empregada e ela fazia a cabeça de
pano, reformando a boneca, colocava a cabeça refeita no corpinho da outra boneca.

- Sobre as BONECAS DE PANO: o corpo e cabeça eram de pano, com pano velho
dentro. O cabelo era com lã, se tivesse disponível, senão era usavam crina de cavalo ou de
outros animais, ou cabelo de milho. Faziam grude de pirão com polvilho para usar como cola
para o cabelo ficar grudado. Pintavam ou bordavam os olhos, o nariz e a boca.
Dona Elvira recorda que elas choravam e faziam enterros das bonecas que não serviam
mais, ―Nós fazíamos enterro, nós tínhamos cemitério das bonecas debaixo do assoalho de
casa.‖
E ainda exclama: ―O batizado das nossas bonecas, como era grande!‖
Ela relata que convidavam as amigas, faziam cerimônia e batizavam, como o padre de
verdade. Faziam o mesmo ritual, cantando canções de igreja.

- Sobre a CASINHA: feita com cobertura de palha de milho, usava varinhas para fazer
o resto. Tudo era confeccionado a partir dos recursos naturais, caminha para a boneca,
fogãozinho de barro, com o barro mole, moldavam e construíam até forno. Já as panelinhas
eram feitas de latinhas.
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Quando estavam maiores, pegavam as panelas da cozinha da mãe, colocavam tijolo e
faziam fogo para cozinhar batatas inglesas, era o cozido de batata.
Dona Elvira relata que viveram muito bem a juventude, freqüentando as domingueiras,
embora tivessem que mesclar o tempo para tirar o leite das vacas, ir rezar os terços e poder
dançar. Uma das atividades feitas na juventude, era o piquenique.
Dias após a realização da entrevista, dona Elvira chegou nas atividades entoando ―Oh
viva eu!‖ E a professora fala ―Viva tu!‖ E dona Elvira responde ―Viva o rabo do tatu!‖ e sorri.
Esta era a forma de saudar os colegas ao se avistarem de longe. Ela inclusive recorda de outra
saudação dizendo ―Viva eu, viva ela, viva a tampa da panela!‖
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Entrevistada: Dona ERNA SCHNORN BERGER30
Nascida 25/05/1931 em Passo Fundo/RS
Filha de Nicolau Miguel Schnornberger e
Catharina Packes Schnornberger
Foi casada por 16 anos, e não teve filhos
Profissão: Costureira
Reside na Casa Sant´Ana desde março de 2005

Dona Erna

Estudou pouco. Seu pai faleceu quando ela tinha 6 anos.
Aos 7 anos vieram para SC, tendo que se adaptar em outra escola.
Com 11 anos ela tinha uma boneca de plástico fininho, e uma prima trouxe a filha em
sua casa e sentaram próximo ao fogão a lenha, resultando no fim da boneca, pois a mesma
derreteu no colo da menina.
Ela recorda pouco de brincadeiras, mas uma das situações marcantes foi de fazer
figuras em noite de lua. Segundo ela, os vizinhos vinham e cada um fazia poses, e faziam
figuras de animais com sombras, e a outra criança ia desenhando no chão com as cinzas a
figura da sombra.

30

Entrevista realizada dia 19 de junho de 2010, na Casa Sant´Ana, com gravador e filmado com câmera
fotográfica Sony H9. (Junto com sr. Rolf e dona Elvira)
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Entrevistada: Dona HELENA KLIMOWICZ SEKALA31
Nascida 16/04/1925 em Vivinhero na Polônia
Filha de Roman Klimowicz e Maria Talatejnik
Descendentes de Polonês
Foi casada com Estanislau Sekala, por 63 anos
Teve 1 filho, tem 3 netos e 2 bisnetos
Profissão: funcionária da fábrica munição na Alemanha (até o término da Guerra)
No Brasil trabalhou como funcionária numa fábrica de chocolates, depois numa drogaria,
como faxineira e posteriormente como marceneira
Reside na Casa Sant´Ana desde janeiro de 2010

Dona Helena

Polonesa sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, dona Helena tem uma história
marcada pela fuga, pelas recordações de tempos difíceis, mas também uma memória
espetacular de bonecas e de canções folclóricas infantis.
Única da família no Brasil, possui uma irmã que ainda está viva e reside na Polônia32,
mas que desde sua fuga aos 14 anos, não viu mais nenhum familiar. A única certeza de sua
continuidade na herança familiar são seus netos, porque seu único filho faleceu faz 5 anos,
vítima de câncer.
31

Entrevista realizada dia 11 de julho de 2010, na Casa Sant´Ana, com gravador e filmado com câmera
fotográfica Sony H9. (Junto com dona Elisabeth)
32
Na expectativa de ainda conseguir realizar o desejo de dona Helena de reencontrar sua irmã, e conhecer a
família que não viu mais desde os 14 anos, permanecerá na luta incessante de levá-la à sua terra ou de trazer a
irmã dela ao Brasil.
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Com seu sotaque de estrangeira, ela mescla algumas palavras em polonês, pois teve
que aprender a falar o português ao vir para o Brasil. Além disso, fala russo, bielo-russo e
ucraniano.
Estudou apenas dois anos na Polônia e recorda que logo veio a Segunda Guerra
Mundial e os russos começaram invadir o país. Teve a dor de saber que seu pai foi
assassinado, por querer a filha de volta. Tentou fugir, mas foi presa e levada para a Alemanha.
Lá viveu trabalhando como presidiária numa fábrica de munição, pernoitando na prisão.
Mais tarde, conseguiu vir para o Brasil através de um acordo feito pela Presidência da
República. Viajou casada com um polonês, também presidiário, e com um filho de 2 anos.

Sobre sua infância:
Brincava com uma boneca de pano, fazendo a cabeça de batata, sem cabelo, pintando
a boca e os olhos e com os pés de milho. Era comum então a boneca se degradar, mas ao
estragar, ela fazia outra novamente. Confeccionava roupas de retalho, que pegava com a tia
que costurava.
Seu pai era advogado e ao viajar resolveu trazer de presente uma boneca de plástico,
que se chamava Babuska, ela tinha a bunda pesada, que caia para todos os lados.
Relata também que teve uma boneca de cabeça de porcelana, só que ao correr para ir à casa
do avô, fugindo da guerra, ela deixou a boneca cair e quebrou.
Brincava junto com meninos. Gostava de brincar de esconde-esconde e pular corda.
Roubavam panelas e batatinhas da mãe, levando para comer junto com os empregados.
Roubavam pepinos, ou outras comidas só pelo prazer de fazer comidas.
Trepava em cima das árvores para ver se tinha ovo ou passarinho. Pegavam ovos de
passarinhos, quebravam a casca colocando numa panela e cozinhavam para comer. O fogo era
feito como fogueira.
Brincavam de ciganos, pois era comum ter ciganos invadindo as casas. Daí ela recorda
que fumavam para imitar os ciganos, usando a folha de maconha, ela ri e comenta, ―não
acontecia nada!‖
Montavam nos carneiros como se fossem cavalos, sentavam em cima e brincavam.
Mas tudo era feito escondido da mãe!
Ela recorda-se e canta canções folclóricas em polonês e as traduz, sendo que uma
delas foi possível registrar através do auxílio da irmã Faustina, também polonesa.
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Canção 1 – Perto da Floresta (Hej tam pod lasem)
Hej tam pod lasem coś błyszczy z dala
Banda Cyganów ogień rozpala
Bum stradi radi bum stradi radi
Bum stradi radi u ha há
Bum stradi radi bum stradi radi
Bum stradi radi bum
Ogniska palą strawę gotują
Jedni śpiewają drudzy tańcują
Bum stradi radi...
Co wy za jedni i gdzie idziecie
My rozproszeni po całym świecie
Bum stradi radi...
Cygan bez roli, cygan bez chaty,
cygan szczęśliwy, choć niebogaty
Bum stradi radi...
A letra da música cantada pela dona Helena, foi identificada a escrita em polonês pela
irmã Faustina, da Casa Sant´Ana, explicando que esta canção é folclórica, e muito conhecida
pela juventude que fazia uma roda em volta da fogueira e cantavam em comemoração aos
ciganos.
A tradução realizada significa que:
Perto de uma floresta em uma lua
O bando de ciganos faz a fogueira
Fazem fogueiras, fazem almoços
Uns cantam, outros dançam
Quem vocês são e para onde irão?
Nós somos dispersos no mundo todo
Sigam sem terra
Sigam sem teto
Sigam feliz, mesmo pobre
Sigam sem semear
Sigam sem trabalhar
Onde ele olha
O trigo é dele.
Segundo a irmã Faustina, os ciganos circulavam na Polônia, levando o que
encontravam pela frente e se apoderavam de alguns bens. Estas ações eram comuns na época
da Guerra e posteriormente.
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Entrevistada: Dona LEOFRIDA MARTINS JORGE33
Nascida em 30/05/1942, em São Pedro de Alcântara
Filha de: Pedro Martins e Barba Junkes
Descendente de alemão, por parte da bisavó
Estudou até o segundo ano do primário.
Foi casada por 38 anos, atualmente viúva
Teve 9 filhos
Profissão: Do lar
Reside na Casa Sant´Ana desde junho 2010

Dona Leofrida

Suas recordações foram rápidas, brincavam de pataquinhas! Sorridente e feliz, conta
dona Leofrida que eram baguinhas que caiam das árvores e eram utilizadas para jogar no
buraco, como as quilicas/bolinhas de gude. Ela também jogava quilicas, brincava de esconder,
e foi criada brincando junto com os meninos. ―Aquele tempo havia respeito!‖ Exclamou dona
Leofrida.
Fugiam da professora, pulavam a cerca e iam brincar, depois ganhavam castigo.
As brincadeiras ocorriam nos finais de semana, principalmente domingos, mas com
muitas invenções. Eles imaginavam as coisas e inventavam.
Uma das brincadeiras de roda era a ratoeira, também mesclada por crianças de ambos
os sexos e quem ficava no meio cantava um verso.
33

Entrevista realizada dia 1º de julho de 2010, na Casa Sant´Ana, filmado com câmera fotográfica Sony H9.
(Junto com sr. Arlindo)
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Os versos recordados no momento da entrevista foram:
1 – Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão
A menina quando dorme põe a mão no coração!
2 – Ratoeira bem cantada
vai chorar, vai padecer
só faz um triste amante
do seu amor esquecer!
Passar anel era brincadeira de meninas maiores, mas também realizou. Brincou de
balanço, amarrado debaixo de árvores.
Recorda-se de ter feito bonecas, todas costuradas com tecidos e completadas por
retalhos, com detalhes do rosto bordados e cabelos de milho. Seu único brinquedo
presenteado foi no nascimento do menino Jesus, quando ganhou uma boneca grande de louça,
comprada por sua mãe e que logo deixou cair e a boneca quebrou. Isto por volta dos 6 ou 7
anos. Por não ter cuidado da boneca, não ganhou mais outra!
Inventavam muitas brincadeiras. Diz dona Leofrida que seus pais eram
compreensíveis, e a mãe muito carinhosa.
Atualmente dona Leofrida tem problemas de visão e enxerga pouco, mas em sua
memória ficaram registradas histórias.
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Entrevistado: Sr. OSVALDO SCHMIDT34 (In memorian35)
Nascido em 14/03/1939, em Lontras/SC,
veio morar em Blumenau em 1964
Filho de: Paulo Schmidt e Rosa Jacinto Schmidt
Descendente de alemão e suíços (bisavó)
Foi casado 24 anos, atualmente separado
Teve 8 filhos
Profissão: selador e laminador de madeireira
Reside na Casa Sant´Ana desde junho de 2007

Sr. Osvaldinho (in memorian)

Estudou até o segundo ano do primário e teve que desistir de ir para escola, pois conta,
sorrindo, que vivia com a funda no pescoço e carregando junto as pelotas de barro. Ao ir para
a escola, fingia que ia estudar. Demorou um tempo, quando na realidade seu pai descobriu
que ele mentia, ao invés de ir para a aula, ficava fazendo bagunça.

Desceu muito na calha de coqueiro de morro abaixo! Pescava no rio. Usava o carrinho
artesanal feito em casa para de descer o morro, inclusive confeccionando zorra. Embalar de
morro abaixo era um prazer! Brincou de ovo choco ou ovo podre, correndo em volta para
colocar o ovo atrás das pessoas, usando o ovo de verdade.

34

Entrevista realizada dia 15 de julho de 2010, na Casa Sant´Ana, com gravador e filmado com câmera
fotográfica Sony H9. (Junto com sr. Ariberto)
35
Faleceu em julho de 2010, dias após a realização da entrevista.
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Brincava bastante de bolinha de gude chamando-a de quilica (fazendo um buraco no
chão feito com o calcanhar), de duas formas, uma nominada de boca e outra fazendo um
triângulo de quilicas. Ao acertá-las, quem ganhava a jogada tomava as bolinhas dos
participantes.
Brincadeiras aéreas também faziam parte de sua infância: empinar pipa/pandorga era
uma atividade que estimulava, pois iam no meio do morro para correr e empinar alto sua pipa.
Presentes, eram ofertados somente pelo do patrão do seu pai, que dava carrinhos
industrializados na época de Natal. Recorda-se da carroça feito pelo pai, com os eixos de
ferro, pois a vida era feita de muito trabalho.
Tentou tocar instrumentos como: cavaquinho, violão gaita de boca, gaita de tecla, mas
não teve habilidade, pois queria tocar de ouvido, por influência dos tios que tocavam na rádio
Mirador de Rio do Sul.
Recorda que foi um menino arteiro, mas aprendiz dos ofícios do pai e feliz!
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Entrevistada: Dona MAFALDA SIGNORELLI RONCHI36
Nascida em 08/03/1928, em Braço Paulo Ramos,
no Salto do Norte, atual região de Massaranduba
Filha de Ferdinando Signorelli e Ana Rossi Signorelli
Descendentes de italianos
Foi casada por 52 anos, atualmente é viúva
Teve 9 filhos
Profissão: professora e agricultora
Reside na Casa Sant´Ana desde 2001
Escolaridade: até o 4º ano

Dona Mafalda

Relatou que naquele tempo ser filha mais velha era ter uma vida atarefada, com muitos
afazeres domésticos e com responsabilidades para auxiliar a mãe. Descendente de italianos, os
costumes eram voltados para a sobrevivência, sobretudo das plantações.
Sua vida foi intensificada pela música, através de cantos realizados pelo pai (pela
transmissão oral) ou então pelas professoras, que recebiam materiais da Itália, visando

36

Entrevista/Depoimento realizada(o) sem gravação no dia 24 de junho de 2010, na Casa Sant´Ana. (Junto com
sr. Delfiore). Posteriormente, foram gravados em vídeo os dois cantando diversas músicas.
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estabelecer o vínculo com o país de origem.37 Posteriormente, como professora ela passou a
se dedicar junto aos alunos para ensinar as músicas e consequentemente, seu repertório
musical continuou sendo preservado pela memória.
Durante sua infância, ela relata que não havia brinquedos, o passatempo ocorria com
algumas brincadeiras realizadas pela vizinhança e na rua, usando a imaginação para brincar
com os materiais encontrados através da natureza.
Sua mãe estimulava a confecção de bonequinhas de pano, e dava os retalhinhos para
que as meninas fizessem competição entre elas (irmãs) para ver qual seria a bonequinha mais
bonita.
Conta, ainda, que seu único brinquedo foi uma boneca de vestido azul e não recorda o
tipo de material do qual era feita; o rosto e o corpo era fininho e algo que não era de plástico,
mas infelizmente sua boneca estourou, ao ficar perto do lampião com querosene.
Ficaram na recordação, também, as casinhas de gravetos, que eram feitas em cima do
pasto com uma casa maior e outra menor, para que as meninas pudessem visitar umas às
outras. Ao visitar a casinha geralmente era oferecido um cafezinho que podia ser imaginário
ou real.
Alguns meses depois da entrevista, dona Mafalda recordou-se da brincadeira passa
anel, realizada em círculo com as crianças em pé, segurando um cordão nas mãos, que era
utilizado para passar o anel, cantando a música: - Oh anel que está na roda parece um
toleirão38, ele vai, vai vai, ele vem, vem, vem, por aqui, qui, qui, já passou, sou, sou!
Uma pessoa ficava observando quem tinha o anel. Caso adivinhasse, aquele que estava
com o anel entrava na roda para ser o próximo adivinhador. Havia 3 chances de acertar.
Com a voz marcada pela doce melodia, dona Mafalda traz em sua voz uma bagagem
cultural cheia de recordações musicais, entoadas pelo forte timbre e singelo jeito de ser. Ela
parece ter um baú cheio de canções, guardadas para cada momento de recordação, cantadas
com serenidade. Durante o depoimento, ela recorda e canta:

37

Seu repertório de músicas italianas são gravados apenas na memória, pois ela não sabe escrever italiano e
recorda das melodias das canções por ter aprendido de ouvido, como ela relata.
38
Toleirão deriva de tolo.
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* Música 1
Terezinha de Jesus
Abre a porta vê quem é
É um homem bem baixinho
que tem medo da mulher
Terezinha de Jesus
Abre a porta vê quem é
Avistou três cavalheiros
Todos três chapéu na mão
O primeiro foi seu pai
O segundo foi seu irmão
O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão (bis)
Da laranja quero um gomo,
Do limão quero um pedaço
Da menina mais bonita
quero um beijo e um abraço (bis)

* Música 2
... No pé de rosa tem um abacaxi
Que já deu por engano três chuchus e dois jabutis
Certa vez na praia grande
Quis pegar um tubarão
Eu nadando ele fugindo
Vejam só que amolação
Eu nadando ele fugindo
Vejam só que amolação
Tralalá parece peta, tralala mas é verdade!
Tralalá parece peta, tralala mas é verdade!
Tradução de peta: mentira
*Música3: A pulga39
A pulga toca flauta
Perereca violão
Piolho pequenino também toca rabecão
Lá vem a dona pulga vestidinha de balão
Dá um abraço ao piolho na entrada do salão
Vem cá Bidu (bis)
Vem cá, vem cá, vem cá
Não vou lá, não vou lá, não vou lá
Tenho medo de apanhar!

39

Encontrada letra escaneada de um livro Recordar é viver: cancioneiro popular de Bersch (1984).
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* Música 4: Pica-pau40
Pica-pau é um passarinho bem bonito e mui gentil
Que se encontra pelos bosques majestosos do Brasil
Pica-pau pau pau
Pica-pau pau pau
Pica-pau picapau
Pica-pau pau pau
Pica-pau
Tem penacho na cabeça tem lhe dá macial (conferir)
Se das aves é o chefe com certeza é oficial
Pica-pau pau pau
Pica-pau pau pau
Pica-pau picapau
Pica-pau pau pau
Pica-pau
Procurando
Bate bate até furar
E os bichinhos que descobre
Põem-se logo a manducar * significa comer
Pica-pau pau pau
Pica-pau pau pau
Pica-pau picapau
Pica-pau pau pau
Pica-pau

* Música 5: Brasileiros no futuro
Brasileiros no futuro
glórias mil hás de alcançar
Pois que tens em peito puro
um bom sangue a derramar
Teu pendão sempre adorado
na guerra em plena paz
O Brasil, oh Brasil, Brasil amado
respeitado tu serás
Aqui estão teus nobres filhos
oh Brasil idolatrado
E por eles sempre amado, tu serás triunfador
Peito quem não teme a morte
Pois a pátria teu amor
(bis)
Obs. A música continua, só que a letra não foi recordada
40

Encontrada uma versão parecida no site <http://acasadocaminhoemsousa.blogspot.com/2009/10/historias-quenos-ensinam.html>.
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* Música 6: Antônio ia se casar
Antonio ia se casar
Com a filha de João
Mas Pedro fugiu com a noiva
na hora de ir para o altar
O anel que está na roda
Parece um toleirão
Ele vai, vai, vai
Ele vem, vem, vem
Por aqui, qui, qui
Já passou, sou, sou
* Música 7:
Que me isto eu choro
E no choro acho doçura
Que me isto lembrando eu choro
Era da casa ao regalo
Era o brinquinho de todos
A mãe me trazia ao colo
E o pai no ombro a cavalo
Obs. Falta um pedaço, por não recordar
* Música 8 - Minha mãe
Da pátria formosa distante e saudoso,
Chorando e gemendo meus cantos de dor,
Eu guardo no peito a imagem querida
Do mais verdadeiro, do mais santo amor:
— Minha Mãe! —
Nas horas caladas das noites d‘estio
Sentado sozinho co‘a face na mão,
Eu choro e soluço por quem me chamava
— ―Oh filho querido do meu coração!‖ —
— Minha Mãe! —
No berço, pendente dos ramos floridos
Em que eu pequenino feliz dormitava:
Quem é que esse berço com todo o cuidado
Cantando cantigas alegre embalava?
— Minha Mãe! —
De noite, alta noite, quando eu já dormia
Sonhando esses sonhos dos anjos dos céus,
Quem é que meus lábios dormentes roçava,
Qual anjo da guarda, qual sopro de Deus?
— Minha Mãe! —
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Feliz o bom filho que pode contente
Na casa paterna de noite e de dia
Sentir as carícias do anjo de amores,
Da estrela brilhante que a vida nos guia!
— Uma Mãe! —
Por isso eu agora na terra do exílio,
Sentado sozinho co‘a face na mão,
Suspiro e soluço por quem me chamava:
— ―Oh filho querido do meu coração!‖ —
— Minha Mãe! —
Letra de Casimiro de Abreu
* Música 9
Sou um pequeno como um botão de rosa
Florescida no jardim dos lírios
Tiritintin tiritintin
tralalalá hum hum hum
tralalalá hum hum hum
Florescida no jardim dos lírios
Tiritintin tiritintin
Como a festa já chegou
Nos queremos festeja-la
......
Observação: Ela não recordou de tudo
* Música 10: Meus oito anos
Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!41
Como são belos os dias
Do despontar da existência!
- Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar – é o lago sereno,
O céu – um manto azulado,
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino de amor!

41

Trecho cantado pela dona Mafalda, o restante da letra ela não recordava e estava no livro guardado.
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Que auroras, que sol, que vida,
Que noites de melodia!
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado de estrelas,
A terra de aromas cheia,
As ondas beijando a areia
E a Lua beijando o mar.
Oh! Dias da minha infância!
Oh! Meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das máguas de agora
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
De camisa aberto o peito,
Pés descalços, braços nus,
Correndo pelas campinas
À roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!
Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar mangas
Brincava à beira do mar;
Rezava às ave-marias
Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!
Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Casimiro de Abreu42

42

Poesia recordada na primeira estrofe. Dona Mafalda tem o livro guardado e sabe muitas canções de Abreu
(1951) na obra Poesia: Meus oito anos.
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* Música 11: Você gosta de mim oh Maria
Você gosta de mim, oh Maria
Eu também de você, oh Maria
Vou pedir a sua mãe, oh maria
Para casar com você, oh Maria
E se a seu pai disser que sim, oh Maria
Nós havemos de casar, oh Maria
Se a sua mãe disser que não, oh Maria
Nós iremos debaixinho, oh Maria

Dona Mafalda tocando gaita de boca
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Entrevistado: Sr. ROLF MÁRIO KLEINE 43
Nascido em 27/4/1922 em Joinville/SC, veio morar em Blumenau desde 1924
Filho de: Julio Kleine e Maria Zander Keline
Seu avô foi funcionário na Prefeitura de Blumenau,
no mesmo tempo em que Dr. Blumenau trabalhando na linha telegráfica Joinville / Blumenau
É casado com Renata Paupitz Kleine, há 63 anos
Teve 4 filhos
Profissão: Corretor de Seguros
Reside na Casa Sant´Ana desde: janeiro de 2010

Estudou no colégio evangélico luterano, em Blumenau.

Sr. Rolf

Gosta de conversar e cumprimentar as pessoas. Suas duas brincadeiras relatadas foram
pega-pega e de pular. Segundo ele, as crianças só faziam o que era pedido, como colher frutas
em árvores.
Recorda de dormir abraçado com o cachorro, como também de ter se escondido na
casinha do cachorro.
Era quieto, reservado, obediente e convivia mais com os pais.
Após o falecimento do pai (que teve tifo), permaneceu no internato de maio/1935 a
43

Entrevista realizada dia 19 de junho de 2010, na Casa Sant´Ana, com gravador e filmado com câmera
fotográfica Sony H9. (Junto com dona Erna e dona Elvira)
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dezembro/1939, pertencendo à Sociedade Evangélica Luterana. Lá recorda que jogava bola,
mas não era de sua preferência, jogavam futebol e handball, além de praticar salto em
distância.
Uma situação engraçada foi comer morangos na passagem de uma casa, que de um
lado tinha flores e no outro, uma horta de morangos. Procuraram por ele e de repente,
encontram ele deitado no chão comendo morangos. A dona da casa (Frau Hindelmeyer), veio
até ele e deu alguns tapinhas nas mãos. No outro dia ele voltou no local, mas ao invés de
pegar com as mãos, ele começou a comer os morangos com a boca!
Quando era moço, gostava de dançar, e cursou aulas de dança de salão (marchas,
valsa, entre outras) e por sua habilidade foi convidado pelo professor para auxiliar e ensinar a
sociedade a dançar. Não chegou a aceitar o convite.
Com aproximadamente 15 anos, foi tenor do coro no Teatro Carlos Gomes, ministrado
pelo maestro Heinz Geyer, até o maestro falecer. Participou também do coro da igreja. Sua
preferência pela música clássica era dedicada para Beethoven, Mozart, Strauss, entre outros.
Reservado, mas com amplo conhecimento sobre a história de Blumenau, dos
acontecimentos, dos vizinhos, das festividades ocorridas.
Embora o sr. Rolf tenha brincado pouco, o que chamou a atenção nas conversar
durante e após a entrevista, foi que ele comentou que tem um rico acervo de música clássica
contendo: discos de vinil, cds e correspondências trocadas com nomes importantes de
clássicos internacionais e brasileiros.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA AOS IDOSOS

Nome completo ............................................................................................................................
Data nascimento: .........................................................................................................................
Naturalidade: ................................................................................................................................
Escolaridade: ...............................................................................................................................
Profissão: .....................................................................................................................................
Filhos: ..........................................................................................................................................
Estado civil: .................................................................................................................................

Filiação: .......................................................................................................................................

Local em que viveu a infância: ....................................................................................................
Atividades que eram desenvolvidas: ...........................................................................................
Tipos de brinquedos ou brincadeiras: ...........................................................................................
Descrição sobre o brinquedo ou brincadeira: ...............................................................................
Quem ensinava as brincadeiras: ..................................................................................................

Cantigas: ......................................................................................................................................

Reside no Centro de Convivência desde: ....................................................................................
Há familiares na cidade? ..............................................................................................................

Sobre os brinquedos e brincadeiras (aprofundar de acordo com a informação) .........................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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APÊNCIDE C – TERMO LIVRE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada ―Vozes do passado,
saberes no presente: heranças culturais sobre brinquedos e brincadeiras - A Experiência
dos Idosos da Casa Sant´Ana – Blumenau/SC‖, o objetivo deste estudo é ―Inventariar os
brinquedos e brincadeiras realizadas nos tempos de infância dos idosos, bem como organizar
atividades artísticas e culturais para estimular as lembranças e a memória dos idosos no
Centro de Convivência de Idosos Casa Sant´Ana‖, visando contribuir com indicadores e
estudos em patrimônio e sociedade fortalecendo este campo de pesquisa.
A coleta de dados se dará por meio de um questionário e somente será aplicado se
você aceitar participar da pesquisa.
Sua participação é voluntária e você terá a liberdade de se recusar a responder às
perguntas que lhe ocasionem constrangimento de alguma natureza. Você também poderá
desistir da pesquisa a qualquer momento, sem que a recusa ou a desistência lhe acarrete
qualquer prejuízo. Os sujeitos da pesquisa terão livre acesso aos resultados do estudo e
garantido esclarecimento antes e durante a pesquisa, sobre sua metodologia ou objetivos.
Você terá garantia de acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para
esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é TAIANA HAELSNER,
aluna do Mestrado de Patrimônio Cultural e Sociedade da Universidade da Região de
Joinville – Univille, que poderá ser encontrada na Rua Elisabeth Loth, 247 no bairro
Fortaleza, Blumenau/SC.
É importante saber que não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase
do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
É garantido o sigilo e assegurada a privacidade dos participantes quanto aos dados
confidenciais envolvidos na pesquisa. Os resultados deste estudo poderão ser apresentados
por escrito ou oralmente em congressos e revistas científicas, sem que os nomes dos
participantes sejam divulgados.
Para a realização da pesquisa, a pesquisadora deverá cumprir as Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde.
Com base na Resolução CNS 196/96, nos itens:
- Respeitar a vontade do entrevistado para a divulgação das informações pertinentes
à pesquisa;
- Apresentar aos entrevistados o Termo de Livre Consentimento para esclarecer a
seriedade do projeto, como também apresentar um ofício pedindo a autorização do
mesmo;
- Solicitar a autorização por escrito do entrevistado ou do representante legal da
família, para o registro e publicação, assim como comunicações sobre os
resultados da pesquisa;
- Usar linguagem de fácil acesso para descrever os resultados e demonstrar ao
entrevistado antes de publicá-la, com sua autorização;
- Demonstrar aos entrevistados, os objetivos e procedimentos que serão utilizados
para fazer a pesquisa, assim como as entrevistas;
- Após coletar as informações redigir e pegar autorização por escrito do entrevistado
ou representante legal;
- Apresentar o resultado final da pesquisa aos entrevistados e responsáveis pela
instituição Centro de Convivência de Idosos Casa Sant´Ana;
- Caso o entrevistado não queira divulgar sua entrevista, o mesmo poderá desistir da
pesquisa, garantindo o sigilo e privacidade.
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-

-

Os entrevistados não terão nenhum custo e nem ressarcimento de despesas para
realizar as entrevistas;
A instituição poderá divulgar junto à pesquisadora, quando for de sua vontade, os
resultados da pesquisa, mediante autorização de ambas as partes (entrevistado,
pesquisadora e instituição);
As despesas para a realização da pesquisa serão financiadas pela própria
pesquisadora;
Apresentar uma via deste documento ao entrevistado.

A Fim de garantir clareza dos termos de Livre Consentimento e para garantir que os
procedimentos estão autorizados pelo Comitê de Ética da UNIVILLE – Universidade da
Região de Joinville, você poderá entrar em contato com: Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Campus Universitário – Bairro Retiro, Caixa Postal 246 - CEP 89201-974 – Joinville – SC.

Eu ............................................ portador do CPF ...................................concordo
voluntariamente em participar da pesquisa ―Vozes do passado, saberes no presente:
heranças culturais sobre brinquedos e brincadeiras - A Experiência dos Idosos da Casa
Sant´Ana – Blumenau/SC‖, conforme informações contidas neste TCLE, que está impresso
em duas vias.

Blumenau, ___/____/____

_____________________________________
Assinatura do participante/representante legal

________________________________________
Nome e assinatura do Responsável pela pesquisa
Taiana Haelsner

