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RESUMO: Este artigo pretende refletir sobre brinquedos com material de (re)uso. O sujeito 
(professor) relacionado aos escritos de Walter Benjamin sobre o mundo da criança, os 
adultos e a educação. Por seu trabalho histórico critico da sociedade moderna, suas teorias 
refletem a visão dos hábitos que nascem durante o brincar, as representações e papeis na 
educação da sociedade burguesa moderna, também, detectados atualmente em nossas 
relações sociais. Utilizamos referências do trabalho da arquiteta Lina Bo Bardi no que se 
relacionam suas teorias e como esta encara nossa realidade enquanto ao design, 
artesanato e artes popular. Buscamos através da (re)invenção constante, presente no ato de 
brincar, justificar a importância do material de (re)uso utilizados como mediação entre o 
professor e a criança e a construção das relações interpessoais. 
 
 
Palavras-chave: constituição do sujeito, brinquedo, (re)uso, educação, Walter Benjamin. 
 

 

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre los juguetes con materiales 
de (re)uso. El sujeto (profesor) en relación a los escritos de Walter Benjamin sobre el mundo 
de los niños, los adultos y la educación. Por su trabajo histórico-crítico de la sociedad 
moderna asi reflejados en los hábitos nacidos en los juegos y las representaciones y 
funciones en la educación de la sociedad burguesa moderna los cuales detectados 
actualmente en nuestras relaciones sociales. Utilizamos referencias del trabajo de la 
arquitecta Lina Bo Bardi en lo que se acercan sus teorías y cómo la misma contribuye a la 
nuestra realidad, en el diseño, la artesanía y las artes populares. Llegar a través de la 
(re)invención muy presente en el acto de jugar, justificar la importancia del material de (re) 
uso utilizado como mediador entre el niño y el profesor y la construcción de las relaciones 
interpersonales.  
 
 
Palabras clave: constitución del sujeto, juguete, (re)uso, educación, Walter Benjamin. 
 
 

 

Introdução  

Neste artigo refletimos sobre os textos de Walter Benjamin, que abordam o 

brinquedo e o brincar e relacionando-os com o (re)uso de materiais e as questões 
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que possam surgir na sociedade contemporânea e de consumo, em relação ao 

efêmero e descartável. Pensamos primeiramente, na materialidade resultante do 

consumo e o descarte como grande problema, denominado de lixo (do latim lix, 

significando cinzas), sucata, reciclável. Nesse contexto Benjamin (2013) em seus 

pequenos textos sobre uma Rua de Mão Única reflete sobre o consumo: 

Talvez seja também essa antiquíssima experiência moral que 
sobrevive, transformada, na proibição de recolher as espigas 
esquecidas e apanhar as uvas caídas, na medida em que estas 
podem servir à terra ou aos antepassados que enviam as suas 
bênçãos. O costume ateniense proibia que se apanhassem as 
migalhas à refeição, porque estas pertencem aos heróis. Se a 
sociedade, presa da necessidade e da cobiça, degenera a ponto de 
já só ser capaz de receber os dons da natureza saqueando-a, se 
colhe os frutos verdes para poder vendê-los a bom preço no mercado 
e se tem de esvaziar todas as travessas só pra se saciar, a sua terra 
empobrecerá e o campo terá más colheitas”. (BENJAMIN, 2013, 
p.23) 

Em nosso trabalho utilizamos, materiais de (re)uso, como termo mais adequado 

encontrado quando voltamos o nosso olhar para  a construção de brinquedos, no 

sentido dos verbos brincar e criar na educação e, seu consequente desdobramento. 

Benjamin (2013) comentando sobre a relação da criança com os materiais faz um 

alerta aos educadores, no que a elas, encantam-lhes os lugares de trabalho aonde 

se manipulam coisas, elas se sentem irresistivelmente atraídas pelos desperdícios 

que ficam do trabalho de construção, da jardinagem ou das tarefas domésticas, da 

costura ou da marcenaria. “Nesses desperdícios reconhecem o rosto que o mundo 

das coisas voltam para elas, precisamente e apenas para elas. Com eles não imitam 

as obras dos adultos, antes, criam novas e súbitas relações entre materiais de tipos 

muito diversos, por meio daquilo que brincando, com eles constroem”. (BENJAMIN, 

2013, p.16) 

Walter Benjamin em a História Cultural do Brinquedo (1994) parte do artesanato, 

tomando como referência, o livro sobre brinquedos, kinderspielzeug aus alter Zeit 

(Brinquedos infantis dos velhos tempos) da Pré-história até o século XIX, de Karl 

Gröber (1928), com as corporações medievais, para encontrar no século XIX um 

objeto de indústria específico, que começa a ordenar toda a produção existente até 

então. Das miniaturas, que encantaram crianças nos armários de brinquedos aos 
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adultos, nas salas de arte. Na segunda metade do século XIX esta produção perde 

sua força sendo substituída por brinquedos maiores, surgindo na sociedade da 

época, o quarto de brincar das crianças.  

Benjamin (1994) comenta ainda, sobre as especificidades dos materiais e sua 

relação com a criança como um desafio na criação e aos adultos como um explorar 

nostálgico, abordando sobre o poder mimético contido na construção dos brinquedos 

e colocando-nos diante do problema da materialidade nos brinquedos. 

Por um lado, verifica-se que nada é mais próprio da criança que 
combinar imparcialmente em suas construções as substâncias mais 
heterogêneas – pedras, plastilina, madeira, papel. Por outro lado, 
ninguém é mais sóbrio com relação aos materiais que a criança: um 
simples fragmento de madeira, uma pinha ou uma pedra reúnem na 
solidez e na simplicidade de sua matéria toda uma plenitude de 
figuras mais diversas. E ao imaginar para crianças bonecas de bétula 
ou de palha, berços de vidro, navios de zinco, os adultos estão 
interpretando à sua moda a sensibilidade infantil. (Benjamin, 1994, p. 
246-247) 

Partimos desta materialidade e da diferença das visões entre crianças e adultos para 

debruçar-nos sobre o papel do professor e as possibilidades que podem surgir na 

educação com este trabalho em torno da criação, do brinquedo e do brincar, nas 

quais professores podem exercer seu papel de forma cada vez mais consciente, 

natural e atual, sobrepondo a nostalgia comentada por Benjamin, por uma visão 

critica do seu entorno, suas relações sociais e de convívio com o meio ambiente. 

Assim “o brinquedo infantil não atesta a existência de uma vida autônoma e 

segregada, mas é um dialogo mudo, baseado em signos, entre a criança e o povo” 

(Benjamin, 1994, p. 248).   

O autor (1994, p. 250) em outro texto centra-nos em torno da brincadeira e o 

brinquedo em seu poder de criação, não nele em si, como objeto, mas no seu poder 

simbólico, mágico, que transportam a mundos de fantasia. Nos leva a uma 

aproximação entre as artes populares e a concepção infantil do mundo, como 

construção coletiva, dos diferentes campos aonde se situam brinquedo e 

brincadeiras, crianças e adultos, sua diferença na produção para as crianças, ou se 

não delas, e a imitação do mundo adulto. “Em primeiro lugar, o do gato e rato (toda 
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brincadeira de perseguição); em segundo lugar, o do animal-mãe que defende seu 

ninho com os filhotes (por exemplo, o goleiro, o tenista); e em terceiro o da luta entre 

dois animais pela presa, pelos ossos ou pelo objeto de amor (futebol, polo)”, coloca-

nos Benjamin (Karl Gross apud Benjamin, 1994, p.252) sobre o livro Jogos Humanos 

(1899) e as teorias lúdicas da Gestalt que foram enumeradas por Willy Haas como 

algumas ações da brincadeira, sendo a repetição seu centro de interesse, prazer 

para as crianças e alivio aos adultos, refletindo deste ponto sobre o hábito em suas 

origens. 

[...] rege o mundo da brincadeira em sua totalidade: a lei da repetição 
é para a criança a essência da brincadeira, que nada lhe dá tanto 
prazer como “brincar outra vez”. A obscura compulsão da repetição 
não é menos violenta nem menos astuta que no sexo. (Benjamin, 
1994, p. 252) 

Algumas observações sobre a Oficina de Criação 

Na nossa realidade brasileira remetemo-nos às experiências da arquiteta Lina Bo 

Bardi. Olivia de Oliveira (2006) nos traz as sutis substâncias de Lina, uma obra 

entrelaçada com a nossa melhor expressão artística, sendo grande e multifacetada a 

sua contribuição em “design de móveis, objetos, joias, figurinos e cenários para 

cinema e teatro, agenciamento de interiores, exposições, museologia e vitrines, à 

teoria e a critica, ao ensino e ao periodismo, ao paisagismo e às artes plásticas”. 

(OLIVEIRA, 2006, p.15) 

Por sua multiplicidade e grande contemporaneidade observamos o trabalho da 

arquiteta Lina Bo em vários momentos de nossa pesquisa, mas aqui, neste recorte 

trazemos uma proximidade com Benjamin na questão da visão do tempo e este 

forjado pelo lúdico e permeado no que Oliveira (2006) recordando-o diz: “A 

consciência de fazer saltar o continum da história é propriamente das classes 

revolucionárias no instante de sua ação”. (BENJAMIN apud OLIVEIRA, 2006, p.194) 

Para a nossa pesquisa propusemos a execução de uma Oficina de Criação como 

metodologia, no sentido de experimentarmos a hipótese contemplada sobre os 

brinquedos com reuso.  Convidamos um grupo de professores do ensino 

fundamental e médio para isso com o auxilio da entidade e da secretaria de cultura 
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de uma cidade de porte médio, no interior do estado de São Paulo. Logo nas  

primeiras reuniões pudemos observar nas entrevistas abertas e questionários semi 

estruturados, que foram dirigidos aos 17 participantes, o interesse pelo tema da 

Oficina de Criação de Brinquedos com Materiais de (Re)uso. 

Selecionamos também um pequeno grupo, que fizeram parte em um segundo 

momento sob a metodologia do grupo focal, o qual teve início com sete professores 

e foi finalizado com cinco. Todas são do sexo feminino, sendo duas com formação 

de arte/educador e três que atuam na biblioteca com os alunos. Com estas 

professoras trabalhamos em mais três encontros para criação de uma oficina de 

brinquedos com material de (re)uso, as quais exercitamos novamente com a 

totalidade do grupo inicial. 

Demonstramos na sequência alguns resultados obtidos, com os relatos das falas 

das professoras, identificadas com nomes fictícios apontando algumas 

considerações que julgamos ser importantes para ilustrarmos e relacionarmos à 

teoria que nos embasa. 

a) Professora Gabi com formação em Engenharia Ambiental ocupa atualmente 

cargo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trabalho este que coordena 

juntamente às escolas, com diversas oficinas educativas ligadas ao tema do meio 

ambiente. Trabalha há 04 anos. Criou sua ‘boneca malucona’ utilizando tampinhas, 

pedaço de plástico, retalho de pano, sacola de frutas, guitarra plástica e tubo de 

shampoo (Fig.01). 
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Fig. 01 Boneca Malucona, professora Gabi. Fonte: foto do pesquisador. 

Observamos neste caso, um grande prazer na construção do objeto e a necessidade 

de justificar o ato de trabalhar com o material utilizado, denominando: boneca doida. 

O doido ligado ao não usual, fora dos padrões da normalidade. Quando interpelada 

pelo sentido encontrado neste tipo de oficinas respondeu: aprender a reutilizar, que 

pra muitos significa rejeito, para outros é aprendizagem, assim utilizando como 

matéria prima para novos objetos. 

b) Professora Nica, licenciada em Letras e Magistério, ocupa o cargo de 

coordenadora da Biblioteca. Trabalha há 29 anos. Criou um acessório com retalhos 

de tecido (Fig.02). 
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Fig.02 Acessório para cabelo. Professora Nica. Fonte: foto do pesquisador. 

Relatou várias de suas experiências enquanto menina. Seus objetos pessoais e a 

alegria que sentem as crianças ao brincar com objetos simples que tem nas mãos. 

Do sentido desta oficina ela relata: estimula a criatividade. 

c) Professora Nia, com graduação em Normal Superior e Pós-graduação em 

Psicopedagogia, ocupa o cargo de professora PEB1 em escola municipal. Trabalha 

há 13 anos. Criou uma centopeia com plástico de caixa de ovos e molas de caderno 

(Fig. 03). 



   
 

 

2392 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 

Fig. 03. Trelelé. Professora Nia. Fonte: foto do pesquisador. 

Relata a importância na diversão e vê como sentido nesta oficina: desenvolver a 

criatividade e o espírito de cooperação e conscientização. 

d) Professora Vivi, com formação em Pedagogia, professora em escola municipal. 

Trabalha há 11 anos. Criou um brinquedo em suas palavras: bichinho. Utilizou 

embalagem plástica de talco para os pés, fios e molas de caderno (Fig. 04). 

 

Fig. 04. Treme treme. Professora Vivi. Fonte: foto do pesquisador. 



   
 

 

2393 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Relata a pouca experiência neste tipo de oficinas, mas vê sentido nela ao nos dizer: 

desenvolve a criatividade e o espírito de cooperação. 

e) Professora Ane, formada no magistério e no ensino superior com Licenciatura 

Plena em Geografia e História, trabalha há 23 anos em escolas do estado e 

municipais e há 04 anos em escolas particulares. Criou uma mandala utilizando 

rolinhos de papelão, papelão, jornal e tecido. (Fig.05). 

 

Fig. 05. Mandala. Professora Ane. Fonte: foto do pesquisador. 

Relata sua experiência com a criação com materiais de (re)uso  e como sentido 

nesta oficina o de: Transformar o mundo em que vive com as possibilidades que se 

tem em cada meio. 

f) Professora Sil com formação no magistério e ensino superior em Ciências e 

Matemática e pós-graduação em Educação Ambiental. Trabalha há 23 anos. Sua 

participação nos trouxe grande satisfação pelo seu comprometimento em todas as 

fases desta pesquisa. Criou uma sacola com tampas de potes plásticos, molas de 

caderno e tubos de cartão (Fig. 06). 
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Fig. 06. Sacola Robótica. Professora Sil. Fonte: foto do pesquisador. 

Relata ativamente em todos os momentos lembranças da infância e vários 

momentos vividos com grande prazer e experimentação na criação. Do sentido 

nesta oficina, diz que é importante: como criatividade lúdica é uma terapia. 

O mundo da criança e do adulto 

O problema da modernidade, da tradição e das memória sufocadas, desveladas no  

texto da professora Anita Helena Schelesener (2011), nos traz novamente a 

importância de alguns escritos de Walter Benjamin sobre a inocência e o mundo da 

criança, porém enraizada no social, na construção da história perpassada pela 

noção de experiência.  

Na vida das crianças, os sentimentos se manifestam com pureza e 
sem ambiguidade. Como acentuava Baudelaire (apud Schelesener, 
2011) a criança goza da “faculdade de interessar vivamente pelas 
coisas, mesmo pelas mais triviais em aparência”. A experiência 
infantil se realiza como embriaguez, isto é como reconhecimento da 
poderosa força vital que emana das coisas. (Schlesener, 2011, 
p.129)  

Percebemos a necessidade do conhecimento e da tradição ao nos aproximarmos do 

mundo dos jovens, que buscam a critica e a transformação, no embate entre o 
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adulto intolerante e a juventude sobre o qual Walter Benjamin aponta que como 

caminho, que deverá se contrapor com uma ‘outra experiência’. 

[...] a sociedade moderna não reconhece a juventude porque não 
reconhece o envelhecimento: “é necessário reconhecer que eles (os 
jovens) precisam ser criadores, isto é, pessoas solitárias e que 
envelhecem”. Saber-se envelhecendo implica reconhecer um elo de 
nossa vida com o passado e a tradição. A compreensão do tempo, 
do passado e do futuro no presente, é a condição para a produção 
intelectual e o exercício do ensinar: “sem lamento por uma grandeza 
perdida, não é possível nenhuma renovação da vida”. (Benjamin 
apud Schelesener, 2011, p.130) 

Nessa mesma leitura, Lina Bo Bardi (1994) clama por um balanço necessário que se 

impõe sobre a história recente do país, da civilização brasileira “popular”, mesmo se 

pobre à luz da alta cultura. Não é o balanço do folklore1, sempre paternalisticamente 

amparado pela cultura elevada, é o balanço “visto do outro lado”, o balanço 

participante. “É o Aleijadinho e a cultura brasileira antes da Missão Francesa. É o 

nordestino do couro e das latas vazias, é o habitante das vilas, é o negro e o índio. 

Uma massa que inventa, que traz uma contribuição indigesta, seca, dura de digerir”. 

(BARDI, 1994, p.12)  

No contemporâneo o problema da sociedade de consumo e seu hermetismo com 

soluções exauridas em vícios, reconhecer a perda da experiência pode ser uma 

nova perspectiva de recomeço. 

O que se tem é uma cisão entre a esfera pública e o mundo privado, 
refúgio ante o processo de fetichização, espaço onde se tenta criar 
elos que permitam perceber uma determinada ordem e um 
significado, para sobreviver tendo algum referencial que justifique a 
existência. (Schlesener, 2011, p.131)  

Por outro lado refletirmos sobre o lúdico, o brinquedo e a educação, a sociedade 

moderna, com seu legado e consequências, possibilidades latentes como o que Lina 

Bo aponta no que deixa como “metástase de sua incontrolável proliferação”, 

colocando o que ela “arrastou consigo, as conquistas básicas do Movimento 

Moderno, transformando sua grande ideia fundamental – a Planificação – no 

equivoco utópico da “intelligentzia” tecnocrática, que esvaziou, com sua falência, a 

                                                           
1 Utilizamos a forma como Lina escreveu a palavra como na junção entre Folk gente, povo e lore conhecimento 
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“racionalidade” posta contra a “emocionalidade”, num fetichismo de modelos 

abstratos que encara como iguais o mundo de cifras e o mundo dos homens”. 

(BARDI, 1994, p.14) 

Percebemos isso através de um novo enfoque da coletividade e nas expressões das 

linguagens artísticas onde vamos buscar a experiência infantil, onde o artista e/ou a 

criança reconstruindo o mundo, redescobrindo seus ritmos através deles tornam-se 

senhores de si. O fazer mimético infantil e a representação do adulto nesse 

momento se fazem integrar. O material é importante e por isso, queremos buscar no 

detrito e nas letras um motivo para as crianças, como fonte inspiradora e fantasia 

criadora. 

A nossa reaproximação com o mundo da criança (Schlesener, 2011, p.132) fica 

evidente quando observamos que os adultos não percebem que a terra está cheia 

de substâncias puras e infalsificáveis, capazes de despertar a atenção infantil. 

Substâncias extremamente especificas com as quais a criança constrói seu mundo, 

colocando-se diante das cores e formas potencializando a sua porção criadora. 

Assim, nos colocamos diante daquilo que para as crianças, com as cores próprias  

da natureza, rompe com seus limites e permite que os jogos apareçam como 

expressão concreta do mundo, revelando para si a importância da mimeses, na 

apropriação desse conhecimento. Recria o cotidiano na sua imaginação ensaiando a 

cópia daquilo que vê e quer ser, como personagem e não como protagonista. Já 

para os adultos na relação com as coisas pressupõe-se, controle e dominação. 

A experiência infantil difere da experiência do adulto porque a criança 
recria a experiência enquanto sensibilidade, sua relação com o 
mundo é mimética, isto é, uma relação em que a enigmática 
dualidade de opostos se daria como relação entre coisas diferentes 
que se aliam e se igualam. Para a criança a brincadeira é uma luta 
permanente e prazerosa que implica o intercurso entre o mágico e o 
razoável, o dionisíaco e o apolíneo, para construir a própria 
subjetividade. Já a relação do adulto com as coisas pressupõe a 
compreensão lógica, o controle e a dominação. (Schlesener, 2011, p. 
134) 

Selecionamos algumas falas coletadas no grupo focal, quando ao terminar, 

levantamos o problema do consumo em nossa sociedade contemporânea e sua 
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relação com o brinquedo manufaturado ou industrializado, colocando na sequência 

um fragmento disso para ilustrar: 

Re: que poderia ser melhor aproveitado...eu vejo um consumismo...nossa imenso! 
 

Sil: exagerado! 
 

Re: exagerado eu acho! Às vezes eu olho pro meu lixo em casa é embalagem do cereal, é 
embalagem do leite...é tudo embalagem, embalagem, embalagem, embalagem...entendeu... 

 
Sil: vai tudo pro lixo.... 

 
Re: vai tudo pro lixo...sacolinha plástica, e tem loja que eu falo não, não precisa...vai 
comprar um remédio não precisa eu ponho direto na bolsa...eu assim algumas coisas eu 
faço isso...mas eu acho um absurdo é muita embalagem... 

 
Sil: sabe uma amiga minha disse assim: Silvia você já viu quando você vai em uma destas 
cadeias de fast food famosas que eles te dão o lanche dentro de uma caixinha e daí vai 
dentro de outro saco de papel... 
 
Reflexões finais 

É a brincadeira e nada mais que está na origem de todos os hábitos. 
Comer, dormir, vestir-se, lavar-se, deve ser inculcado no pequeno 
ser, através de brincadeiras, acompanhados pelo ritmo de versos e 
canções. É da brincadeira que nasce o hábito, e mesmo em sua 
forma mais rígida o hábito conserva até o fim alguns resíduos da 
brincadeira. Os hábitos são formas petrificadas, irreconhecíveis, de 
nossa primeira felicidade e de nosso primeiro terror. (Benjmin apud 
Schelesener, 2011, p. 135) 

É na brincadeira que podemos chegar às formas mais esclarecedoras e inspiradoras 

na criação, segundo nos revela os textos de Walter Benjamin.  

Do material de (re)uso às mudanças na maneira de olhar tais objetos, para neles 

encontrar novas possibilidades, considerando os seus prós e contras, exemplificado 

na toxidade de alguns materiais na natureza e o possível reequilíbrio da mesma, a 

degradação de recursos naturais ou sua conservação,  surge a grande descoberta 

de uma variedade formal e matérica possível.  

Para Walter Benjamim (1984), o mais interessante do brinquedo será a sua 

possibilidade de (re)invenção constante no ato de brincar e, neste ponto, é que o 

material de (re)uso, constitui-se para nós como um grande instrumento de mediação 

entre professor e aluno, como também de comunicação com o mundo pela criança e 
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o adolescente. Para o adulto, é a oportunidade do exercício de (re)significação das 

coisas.  

Em ambos os casos, a oportunidade de construir várias inter-relações, parece ser 

um simples exercício prático, que ao contrário do que se pensa, ao final, será 

importante por meio da socialização do material recolhido (vídeos e falas) durante o 

trabalho com o grupo, para que elas também possam fazer uma auto avaliação 

comportamental e atitudinal durante a atividade/aprendizado/fazer artístico, no qual, 

por alguns instantes voltaram no tempo e na idade. 
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