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     RESUMO 
O principal objetivo desse trabalho foi descrever as brincadeiras ocorridas em duas 
ocupações do Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB), buscando conhecer como as 
brincadeiras reproduzem o ambiente em que vivem essas crianças. Para melhor delinear 
o nicho pesquisado, foram escolhidas duas ocupações desse Movimento, ambas situadas 
no mesmo bairro, Periperi, porém com algumas características ambientais diferentes.O 
MSTB é um movimento politico de luta pela cidadania e pela moradia urbana, que 
surgiu nos últimos 09 anos, constituindo-se  também como um novo nicho de 
desenvolvimento infantil. Para conhecer como as crianças dessas duas ocupações 
brincam, foi realizada uma observação naturalística onde o pesquisador investigou 51 
episódios de brincadeira e registrou-os através de diário de campo. As sessões de 
observação aconteceram durante um ano, em duas ocupações do MSTB, sendo visitadas 
a Ocupação Cidade de Plástico e a Ocupação Quilombo Paraíso. Foi verificado que as 
crianças desse contexto brincaram, na maior parte do tempo, de forma livre, em 
ambiente aberto e sem interferência de adultos. Foram encontradas brincadeiras que 
apresentam o caráter de atemporalidade e universalidade, mas também encontramos 
brincadeiras que trazem consigo especificidades de cada contexto. Houve um 
predomínio de brincadeiras cooperativas que evidenciam, entre outros aspectos, a 
proximidade das relações interpessoais desse nicho. Foram encontrados mais meninos 
brincando nas ruas, do que meninas. Também se puderam observar brincadeiras que 
apresentavam segregação de gênero reforçando dados da literatura a esse respeito. 
Dentre os principais objetos utilizados para brincar predominaram os elementos da 
natureza, reforçando a possibilidade de transformação e reinterpretação da criança sobre 
seu contexto, bem como evidenciando a capacidade criativa e imaginativa da criança 
que vive no MSTB.  
 

Palavras-chave: Brincar; Criança; Contexto; Reprodução Interpretativa; 
Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 
 
The main target of this work is to describe the entertainment that happened in two 
occupations of MSTB trying to know how the entertainment reproduces the 
environment where these children live. To portray the researched niche, in a better way, 
two occupations of these Movements were chosen: both located in the same 
neighborhood, Periperi, although they have some different environmental 
characteristics. The MSTB is a political movement of struggle for citizenship and urban 
homes that appeared in the latest nine years, also being formed as a niche of children 
development. To know better the entertainments of the children of these two 
occupations a naturalistic observation was done and the researcher examined 51 
episodes of entertainment and listed them on a field journal. The observation sessions 
happened during a year at two MSTB Occupations: Ocupação Cidade de Plástico and 
Ocupação Quilombo Paraiso. It was noticed that the children at these environments 
played freely most of the time, in an outdoor space and with no interference of adults. 
Some entertainments that show traces of universality and no temporal features were 
found, but other ones that bring in themselves traces of each context were found too. It 
could be noticed mostly cooperative entertainments that show, among other aspects, the 
proximity of interpersonal relationship at this niche. We found more boys than girls 
playing on the streets. It was also observed entertainments that show gender segregation 
reinforcing some literature data about this fact. Among the main objects used to play 
with we found nature elements, reinforcing the possibility of transformation and 
reinterpretation of the child about his/her context, as well as showing the creative 
capacity and imagination of the child who lives at MSTB. 
 
Key words: Play; Child; Context; Development.  
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APRESENTAÇÃO 

"

 

  Brincadeira de Sete pedrinhas - Ocupação Cidade de Plástico 

 

Todas as crianças brincam e se desenvolvem dentro de um contexto específico, que diz 

respeito à cultura, aos hábitos ao ambiente físico e à condição econômica, entre outros 

aspectos que compõem o meio em que vivem. Esse contexto é o grande palco de construção, 

expressão e reelaboração infantil, onde, através da atividade lúdica, a criança vai poder 

internalizar e produzir a cultura, ressignificá-la, elaborar seus processos cognitivos e 

emocionais e se desenvolver.    

Minha graduação em Terapia Ocupacional (T.O.) me levou ao encantamento pelo 

mundo infantil, especificamente pelo brincar, que é a principal ferramenta utilizada para 

prevenção, promoção e reabilitação da saúde, na clínica de Terapia Ocupacional voltada à 
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infância. Diante desse encantamento, comecei a pesquisar as mais diversas áreas que 

pudessem enriquecer minha prática. Sabemos que o brincar é um elemento que aparece de 

forma transversal para grande parte das profissões que trabalham com infância. Dentro dessa 

busca, por compreender mais o mundo infantil e um de seus mais importantes componentes, 

que é o brincar, encontrei no Mestrado de Psicologia, um viés fundamental para ampliar tal 

entendimento: a Psicologia do Desenvolvimento, com seus estudos sobre contextos veio me 

apresentar esse brincar considerando as especificidades de cada nicho.   

Assim, foi surgindo o interesse crescente não só em trabalhar com crianças na prática da 

clínica de T.O., mas principalmente, investigar aspectos associados ao desenvolvimento 

infantil que explicassem essa relação com a cultura e o ambiente expressa nas brincadeiras. 

 Aliado a meu gosto pela brincadeira, havia uma preferência inquieta por questões 

referentes à mobilização política e humanitária, por reconhecer nas mesmas uma expressão de 

luta e necessidade de mudança social, especialmente se as mesmas são mobilizações 

populares, como o Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB). E foi assim que um dia, 

passando por uma ocupação do MSTB em um antigo prédio localizado na Baixa de Quintas, 

ao ver crianças brincando lá dentro, me veio a indagação: de que essas crianças, que vivem 

num contexto cultural específico, junto com várias outras crianças e adultos, brincam? Dentro 

desse eixo temático, essa dissertação buscará associar estas três temáticas principais: infância; 

contexto/cultura e brincar.  

Para dar conta desse desafio, fui buscar apoio teórico em autores que lidam com os 

contextos de brincadeira e desenvolvimento, mais especificamente aqueles que priorizam os 

aspectos ambientais (RASMUSSEN, 2004; MEKIDECHE, 2004; DE GASPARI E 

SCHWARTZ, 2002) e na Sociologia da Infância (SARMENTO, 2002) especialmente no que 

concerne aos conceitos de Reprodução Interpretativa e cultura de pares (CORSARO, 2009). 

Essa dissertação é composta por capítulos que descrevem: 
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O brincar, de forma geral, refletindo sobre suas funções para o desenvolvimento 

(CARVALHO e PONTES, 2003; PONTES E MAGALHÃES, 2003; KISHIMOTO, 1993; 

BROUGÉRE, 2012, entre outros);  

O faz-de-conta, suas nomenclaturas, estruturação e funções para a infância 

(BICHARA, 1994; 2002; VYGOTSKY, 1984; MORAIS E OTTA, 2003; BOMTEMPO, 

2000); 

A relação entre contextos e brincar (PONTES E MAGALHÃES, 2003; SARMENTO, 

2005; COHEN & SIEGEL, 1991; LORDELO, 2002, MEKIDECHE, 2004; DE GASPARI E 

SCHWARTZ, 2002); 

O MSTB enquanto história de Movimento Social (CLOUX, 2008) e nicho de 

desenvolvimento; e, por fim, o capítulo que apresenta e analisa os dados encontrados no 

contexto pesquisado, além das considerações finais que trazem algumas conclusões a respeito 

da presente pesquisa. Assim, comecemos a leitura dessa empolgante história, do mesmo modo 

como começam as boas histórias infantis: “Era uma vez...” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4"

"

"

"

1. “ERA UMA VEZ”...  Introdução 

 

Brincadeira de coelhinho na toca. - Ocupação Cidade de Plástico  

 

 A criança produz cultura e é por ela produzida. Assim como existem padrões culturais 

universais, há, também, padrões lúdicos que conservam o caráter de universalidade. 

Entretanto, para melhor compreender uma cultura ou uma brincadeira, deve-se também 

considerar suas especificidades, intimamente relacionadas ao contexto onde as mesmas 

ocorrem.  

Cohen e Siegel (1991) conceituam contexto como um cenário, no qual se insere o 

indivíduo-ambiente em desenvolvimento. Tal cenário é composto pelos sistemas sócio-

histórico-culturais, pelas condições de vida e pelo ambiente físico e de pessoas que o 
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compõem. Refletindo acerca de tal conceituação, pode-se afirmar que cada contexto inclui 

pluralidades que vêm a compor o desenvolvimento, especificamente da infância. Tais 

contextos particulares favorecem o desenvolvimento de especificidades na infância e 

naturalmente na expressão do brincar.    

 Os estudos de sociologia da infância (SARMENTO; 2002; CORSARO; 1997) 

conceituam o termo “culturas da infância” para afirmar que as crianças têm uma forma de 

compreender, sistematizar e construir o mundo em que vivem de forma distinta dos adultos, 

com base na cultura local. Ou seja, as crianças reproduzem e recriam a cultura de forma 

coerente com o contexto no qual estão inseridas, reinventando-o de acordo com sua 

criatividade, mas conservando muito das características da cultura específica. 

 Assim, as “culturas da infância” são socialmente produzidas e levam consigo as 

características de cada período histórico.  

 

(…) As formas e conteúdos das culturas infantis são produzidas numa 
relação de interdependência com culturas societais atravessadas por relações 
de classe, gênero e de proveniência étnica, que impedem definitivamente a 
fixação num sistema coerente único dos modos de significação e ação 
infantil. Não obstante, a “marca” da geração torna-se patente em todas as 
culturas infantis como denominador comum, traço distintivo que se inscreve 
nos elementos simbólicos e materiais para além de toda a heterogeneidade, 
assinalando o lugar da infância na produção cultural. As culturas da 
infância são tão antigas quanto a infância (SARMENTO; 2002; P. 4). 

    
Compreendemos assim, que há uma produção social que constrói historicamente as 

culturas da infância, considerando que estas são continuamente modificadas pelos contextos 

sociais vigentes. “As culturas da infância transportam as marcas dos tempos, exprimem a 

sociedade nas suas contradições, nos seus estratos e na sua complexidade” (ibid). 

Dessa forma, compreender as culturas produzidas pelas crianças, é uma forma de 

conhecer a dinâmica infantil, bem como a história sociocultural de cada momento, de cada 

lugar. O inverso também procede: para melhor compreender o desenvolvimento e suas 
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expressões, entre elas o brincar, se faz necessário conhecer o contexto e suas especificidades. 

Reflexões sobre o impacto que o ambiente pode causar ao desenvolvimento, bem como as 

construções que as crianças podem realizar, a partir de particularidades ambientais, tem 

trazido, especificamente à Psicologia do Desenvolvimento, a necessidade de pesquisar os 

diferentes contextos onde a criança vive. 

Num país rico em diversidade de nichos de desenvolvimento como o Brasil (espaços 

urbanos, espaços rurais, orfanatos, favelas, ocupações do Movimento dos Sem Terra, 

ocupações do Movimento dos Sem Teto, comunidades indígenas de tribos diversas, 

comunidades Ribeirinhas, entre outras), conhecer como as crianças brincam, a partir dos 

nichos diferenciados, é uma forma de ampliar a visão acerca do patrimônio cultural 

transmitido intergeracionalmente, bem como entender que adaptações e reproduções culturais 

as crianças realizam, a partir do seu contexto.         

 Propôs-se com essa pesquisa conhecer o contexto em que as crianças que vivem em 

duas ocupações do MSTB se desenvolvem e brincam, bem como conhecer quais são as 

brincadeiras desenvolvidas por estas crianças. Tal tema pode dar margem a aspectos que 

tendem à enriquecer a pesquisa sugerida tais como: compreender que temas de brincadeiras de 

faz de conta aparecem no brincar das crianças que vivem em assentamentos do MSTB; 

verificar se esse contexto específico pode favorecer episódios de brincadeiras tradicionais e 

examinar como o brincar vem a reproduzir o ambiente dessas crianças.  

Há uma relevante escassez de estudos relacionados à infância/ brincar que acontecem 

nas ocupações do MSTB, enfatizando que tais ocupações são um espaço de moradia e 

vivência cotidiana compartilhada, tendo na mobilização politica uma das características em 

comum. Portanto, a necessidade de começar a preencher essa lacuna foi o que motivou o 

desenvolvimento dessa pesquisa, por acreditarmos que o brincar dentro da comunidade que 

vive no MSTB pode ser um brincar com características peculiares, já que esse é um nicho 

particular, apresentando-se como um espaço comunitário, onde as crianças convivem entre si 

e realizam atividades características da infância. 
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 Assim, acredita-se que essa pesquisa poderá vir a contribuir para o campo de 

conhecimento da Psicologia do Desenvolvimento, especificamente dentro da linha de infância 

e contexto social, por ter pesquisado um contexto infantil ainda inexplorado enquanto fonte de 

pesquisa e tendo investigado, dentro desse ambiente, como o brincar dessas crianças reflete as 

especificidades do seu contexto, buscando conhecer como as crianças ressignificam o 

ambiente em que vivem e como isso se reproduz ludicamente. 

 Tal pesquisa nos leva a refletir sobre esse contexto específico de desenvolvimento e 

sobre o que, no contexto, pode alterar forma, conteúdo e cultura da brincadeira, 

compreendendo que aspectos culturais específicos interferem no desenvolvimento e expressão 

da cultura lúdica.  

 Para melhor específicar o trabalho a seguir, faremos abaixo uma breve descrição entre Jogo, 

Ludicidade e Brincadeira. Vale ressaltar que essa não é uma tarefa fácil de ser feita e, em 

alguns momentos do presente texto, tais terminologias foram usadas como sinônimo para se 

referir ao brincar enquanto ação lúdica infantil. 

Segundo Kishimoto (2003; p.13) “tentar definir jogo não é palavra fácil. Quando se pronuncia 

a palavra jogo cada um pode entende-la de modo diferente”. Assim, a pesquisadora afirma 

que jogo pode referir-se a faz de conta, jogo de regras ou mesmo jogos políticos. Entretanto, 

Kishimoto afirma que “O jogo inclui sempre uma intenção lúdica do jogador” (2003; p. 25).  

Dessa forma, a ludicidade entra enquanto elemento de caráter divertido, que comporta o 

brincar e o jogo. 

O brincar vai se diferenciar do jogo, por ser um processo sem objetivo final, uma ação que 

encerra seu fim em si mesma. Já o jogo, muitas vezes, apresernta objetivos e busca resultados.  

De qualquer forma, no presente trabalho, vamos encontrar as terminologias brincar, 

ludicidade e jogo enquanto sinonimos.  
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1.2. “UM, DOIS, TRÊS E JÁ”: conceitos sobre o brincar 

Amarelinha – Ocupação Quilombo Paraíso 

 

Brincar é um comportamento espontâneo que faz parte do cotidiano de diversas 

espécies, não se restringindo à espécie humana. Animais, de diversas espécies, especialmente 

mamíferos jovens, brincam tanto sozinhos quanto com seus pares.   

 Huizinga (2004) afirma ainda que a ocorrência do brincar é mais antiga do que a 

existência da própria cultura humana, pois os animais já brincavam, antes que a mesma 

estivesse estabelecida. Tal afirmação corrobora a teoria de que o brincar é um comportamento 

necessário para a manutenção da vida e da saúde, bem como um comportamento adaptativo já 

que o mesmo se perpetua ao longo dos séculos.   
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 Considerando o brincar na história da humanidade, que é o que interessa a esse 

trabalho, citamos Frenzel (1977) e Huizinga (2004), que afirmam que o comportamento de 

jogo e brincadeira, na espécie humana, existe desde o período onde o ser ainda era caçador e 

coletor. Magalhães e Pinto (2003) concordam, ao afirmar que os primeiros registros 

relacionados ao brincar humano, obtidos de escavações arqueológicas, datam de períodos 

anteriores ao paleolítico, quando o homem ainda tinha na caça e na coleta suas atividades 

fundamentais de subsistência. 

 Huizinga (2004) afirma que no jogo existe alguma coisa “em jogo” que transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma 

coisa. Assim, é esse brincar, humano, simbólico e contextualizado culturalmente que interessa 

a essa pesquisa, pois, compreendemos, ao longo da evolução da espécie, que o brincar 

humano vem apresentando diferenças do das outras espécies, tornando-se mais elaborado, 

principalmente do ponto de vista simbólico.  

  Inúmeras funções já foram atribuídas ao brincar e, ainda assim, não respondem por 

completo a sua razão de ser, visto que não se conhece apenas uma razão que justifique a 

existência do comportamento lúdico e que responda à sua função para o desenvolvimento 

infantil, e sim explicações diversas para sua sobrevivência. Aquisição de habilidade para a 

vida adulta, favorecimento de uma maior versatilidade diante do inesperado, flexibilidade 

comportamental e experimentação de padrões motores complexos parecem ser algumas das 

funções atribuídas ao brincar. (EIBL-EIBESFELDT, 1989; BJORKLUND, 1997; 

CARVALHO, 1986)  

 Corroborando as teorias que se referem ao brincar como treino de habilidades futuras, 

Vygotsky (1984) refere-se à importância da brincadeira para a construção de regras sociais e 

compreensão dos papéis que os adultos desempenham, pois, ao brincar a criança tem a 

possibilidade de viver os diversos papéis que o cotidiano lhe apresenta. Além disso, ao 

brincar, especialmente de faz de conta, a criança tem oportunidade de exercitar as regras 

exigidas pelos papéis que está representando, podendo assim incorporá-las. Ao mesmo tempo, 

pode criar Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), ao representar papéis sociais que ainda 
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não tem idade para viver e, da sua maneira, aprender com eles as regras de comportamento 

socialmente construídas, ao viver, na brincadeira, situações que estão além do seu nível de 

desenvolvimento real, avançando no desenvolvimento.  

Piaget (1978) afirma que no brincar há um predomínio de assimilação sobre 

acomodação, visto que a atividade lúdica leva a consolidação do pensamento, através da 

prática. Ao brincar, a criança teria possibilidade de solidificar as habilidades aprendidas 

recentemente. “Se a atividade e o pensamento adaptados constituem um equilíbrio entre a 

assimilação e a acomodação, o jogo começa desde que a primeira leva vantagem sobre a 

segunda.” (PIAGET; 1978; p.192). 

Bjorklund (1997) fala sobre o brincar tanto como comportamento adaptativo e 

preparatório para a vida adulta quanto como elemento que traz funções importantes e 

benefícios imediatos para a vida presente, como, por exemplo, a manutenção das relações 

sociais durante a infância e os benefícios para a saúde através dos jogos de exercício físico.  

Embora o brincar seja tão amplamente conceituado, não se restringindo a uma única 

definição, elucidá-lo não é uma tarefa fácil. Ao buscar uma diferenciação entre o lúdico e o 

não lúdico, Piaget (1978) estabeleceu cinco critérios para o jogo: 

1. O jogo é autotélico, ou seja, desinteressado, sem se preocupar com o resultado, 

encontrando finalidade em si mesmo; 

2. O jogo é espontâneo; 

3. O jogo é feito por prazer e traz prazer; 

4. Há uma relativa falta de organização que se contrapõe a seriedade; 

5.  Pressupõe libertação dos conflitos. 

No sentido de buscar maior compreensão sobre o tema, com o intuito de favorecer a 

identificação das situações lúdicas, vamos nos apoiar em Burghardt (2005) que estabeleceu 

cinco critérios, nomeados por ele como: “Big Five” que favorecem o reconhecimento do 

comportamento lúdico. “Brincar é um comportamento repetido, incompletamente funcional, 
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diferindo de versões estruturalmente mais sérias, contextual ou ontogeneticamente, e iniciada 

voluntariamente quando o animal está num ambiente relaxado ou de baixo estresse” 

(BURGHARDT; 2005 p. 82). Assim, os cinco critérios do Big Five são: 

1. Brincar possui função imediata limitada;  

2. Brincadeira possui caráter de motivação intrínseca;  

3. Os comportamentos lúdicos diferem da seriedade ao serem representados de forma 
exagerada;  

4. Há, no brincar, a ocorrência repetida de episódios lúdicos, sem que isso signifique 
padrões estereotipados; 

5. Para haver o brincar cotidiano é preciso que se tenha um ambiente relaxado, livre de 
tensões ou ameaças.  

Além das especificidades citadas acima, é importante considerar as características 

comportamentais que surgem nos episódios lúdicos, e que os diferenciam da vida real.  Pistas 

faciais, como boca entreaberta, sorriso e a face relaxada (SMITH, COWIE & BLADES, 

1998) além de pistas como comportamento motor e verbalização (BICHARA, 1994) são 

alguns dos sinais que evidenciam a situação lúdica.  

Outro aspecto fundamental que favorece a compreensão do brincar é a 

contextualização cultural, levando em conta as especificidades de cada nicho de 

desenvolvimento. A Psicologia do desenvolvimento vem se interessando, cada vez mais, por 

pesquisas em nichos específicos de desenvolvimento, pois entende que cada nicho traz 

consigo características específicas relacionadas à determinado ambiente. 

Pesquisas recentes sobre o brincar, realizadas em diferentes contextos nacionais como 

na Ilha de Frades (SEIXAS; 2007), no Agreste sergipano (SANTOS; 2005), na Aldeia 

Parakanã (GOSSO; 2004) e com os índios Xocó e Mocambo (BICHARA; 2003), e 

internacionais como em Argel (MEKIDECHE; 2005) e na Índia (OKE, KHATTAR, PANT e 

SARASWATHI; 1999) vem demonstrando a importância de se pesquisar o brincar de forma 

contextualizada, considerando as especificidades dos diferentes nichos de desenvolvimento e, 
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levando em conta que, assim como o desenvolvimento infantil irá apresentar peculiaridades 

de acordo com o contexto em que ocorre, naturalmente o brincar também seguirá esse rumo. 

 Nesse sentido, Lordelo (2002) afirma que os ambientes influenciam os organismos, 

tanto na perspectiva ontogenética, quanto filogenética, de forma que cada ambiente há de 

propiciar um comportamento específico, adequado às variações e às exigências ambientais 

específicas, onde tal organismo se forma. 

 Considerando tal perspectiva da Psicologia do Desenvolvimento, vamos compreender 

que uma importante variação de episódios lúdicos se dá a partir do contexto sócio-histórico-

cultural onde os brincantes estão se desenvolvendo. Todas as crianças do mundo brincam, 

porém a brincadeira vai variar de forma e conteúdo conforme o contexto no qual ela acontece. 

 Assim, podemos afirmar que brincar, infância e cultura são elementos que mantém 

uma relação dialética entre si, pois as brincadeiras estão presentes onde há infância e onde há 

cultura e são por estas formadas, bem como são suas formadoras. 

Refletindo acerca de contextos e das suas possíveis adversidades, Sarmento (2002) 

ressalta que, mesmo em contextos adversos como guerra ou campo de refugiados, ainda 

assim, a criança brinca, mesmo que, para isso, tenha que adaptar brinquedos e brincadeiras. 

Brincar traz para a criança a possibilidade de recriar o mundo, projetar o futuro e imaginar 

uma realidade alternativa. 

Entre as crianças que brincam com uma Barbie, ou que chutam um crânio 
humano, ou que empunham uma Kalashnikov de plástico, ou que jogam, ao 
berlinde, ou lançam peão, ou brincam às casinhas, ou se divertem na consola 
ou no ècran do computador há todo um mundo de diferenças: de condição 
social, de contextos, de valores, de referências simbólicas, de expectativas e 
possibilidades. Mas há também um elemento comum: a experiência das 
situações mais extremas através do jogo e da construção imaginária de 
contextos de vida.  (SARMENTO; 2002; p.2).    
    

 Ao brincar a criança ressignifica o seu contexto de forma distinta do mundo adulto, 

porém, com base na cultura local, constituindo assim “os mundos culturais da infância”, que, 
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segundo Sarmento (2002), são compostos a partir dessa interação criança- criança/criança -

adulto, dentro do meio cultural.      

Assim, podemos afirmar que o brincar oferece à criança possibilidade de desenvolver 

diversas funções que abrangem sua maturação, tendo também uma importante função ligada à 

sobrevivência, já que este foi e continua sendo um comportamento selecionado que continua a 

existir, ao longo dos séculos, não só na espécie humana. Bichara & Santos (2005: p.1) 

afirmam que: 

A necessidade que as crianças têm de brincar supera qualquer restrição 
imposta pelo ambiente. Elas criam seu próprio espaço para brincar e 
improvisam brinquedos a partir do que esteja ao seu alcance no ambiente, 
sejam pedras latas, pedaços de madeira, etc, convertendo objetos em material 
para brincar e situações em brincadeiras.  
 

 Sarmento (2002; p. 12) afirma que: “o brincar é a condição de aprendizagem e, desde 

logo, da aprendizagem da sociabilidade” e é essa natureza de interação, típica do brincar, que 

“constitui-se como um dos primeiros elementos fundacionais das culturas da infância.”   

 Na vivência dessa dinâmica cultural, a criança vai interagir com seus companheiros, 

estabelecendo uma relação dialógica e formando seus pares de brincadeira. Essa interação é 

fundamental, pois é a partir dela que a criança assimila, reproduz, interpreta e produz a 

cultura. “Isto é, crianças e suas infâncias são afetadas pelas sociedades e culturas das quais 

são membros” (CORSARO; 2009: p. 31) 

 Dessa forma, ao brincar com seus pares de brincadeira, a criança forma a cultura de 

pares (Peer Culture; CORSARO; 2009), participando da construção da cultura lúdica, e 

vivendo o brincar de forma cotidiana e rotineira, dentro de um grupo social específico, na 

interação com seus pares. Tal vivência cria uma cultura de pares, um conhecimento em 

comum que é partilhado por aquele determinado grupo, gerando também, na criança, uma 

sensação de identidade e pertencimento.  

 Sarmento (2002; p. 11) afirma que a cultura da infância se estrutura em alguns pilares, 

sendo um deles a cultura de pares. “As culturas das crianças são, prioritariamente, culturas de 
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pares, isto é: “um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e ideias que as 

crianças produzem e partilham em interação com seus pares.” (CORSARO e EDER, 1990; 

SARMENTO, 2002).  

A identificação como amigos dos companheiros de atividade; a defesa do 
espaço interativo face a crianças exteriores ao seu grupo de amigos; a partilha 
de rituais, sobretudo baseados em lendas e mitos culturais; a criação de 
estratégias para evitar fazer o que não querem; a elaboração de ajustes para 
contornar as regras dos adultos -estes ajustes são respostas inovadoras e 
coletivas, por vezes mais elaboradas que as próprias regras, que criam nas 
crianças a sensação de grupo; o uso de valores comunitários e o seu 
investimento na perseguição de objetivos pessoais (SARMENTO; 2002; p. 
11). 
     

 Na infância, a criança constrói e ressignifica cultura, e as brincadeiras são um dos 

meios de produção e transmissão cultural mais rotineiros na cultura da criança. “As crianças 

não apenas internalizam a cultura, mas contribuem ativamente para a produção e mudança 

cultural” (CORSARO, 2009; p. 34). 

Dentro dessa abordagem, explicando a respeito da participação infantil na sociedade, 

Corsaro (2009) refere-se ao conceito de Reprodução Interpretativa, afirmando que as crianças 

se apropriam do mundo adulto, o interpretam, o reproduzem, de forma que este venha a 

atender seus interesses de criança, favorecendo assim a transmissão e produção cultural. 

Refletindo acerca do processo de transmissão cultural do brincar, Corsaro (2009) 

apresenta algumas brincadeiras que parecem fazer parte da cultura de pares na infância de 

forma universal e atemporal, encontradas entre filhos de escravos, crianças !Kung (Namíbia), 

crianças da Londres medieval, entre outras, incluindo as crianças da contemporaneidade.  

 Concordando com ao caráter de transmissão cultural do brincar e levando em conta 

algumas de suas características específicas, Pontes & Magalhães (2003; p.117) afirmam que: 

O elo entre cultura e criança é claramente percebido nos jogos e brincadeiras 
tradicionais e populares, especialmente aquelas desenvolvidas em rua. A 
modalidade jogo tradicional infantil possui características de anonimato, 
tradicionalidade, transmissão oral, conservação, mudança e universalidade.  

 



15"

"

"

"

 Pontes e Magalhães (2003) também citam brincadeiras que apresentam um padrão 

lúdico e universal, porém com diferenças que variam de acordo com a região onde acontecem, 

como: jogo de peteca, bola, cabra-cega. Isso pode ser confirmado, ao constatar-se que 

universalidade de brincadeiras como “cabra-cega”, cultivada entre os romanos no século III 

a.c. com o nome de “murinda”; na Espanha tem o nome de “galinha-cega”; na Alemanha de 

“vaca-cega”; nos Estados Unidos de “blindman´s buff”  e na França de “colinmaillard”. 

Muitas outras brincadeiras também apresentam essa espécie de adaptação cultural/contextual. 

Apesar de acontecerem em momentos históricos e espaços diferentes, a estrutura das regras 

entre as brincadeiras que apresentam o caráter de universalidade, é extremamente semelhante. 

Conservação, mudança e universalidade são palavras-chave para a compreensão desses jogos.  

Refletindo acerca do caráter de universalidade, na transmissão do brincar, Kishimoto 

(1993; p.15) vai afirmar que “a tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato 

de que povos distintos e antigos como os da Grécia e Oriente brincavam de amarelinha, de 

empinar papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as crianças o fazem da mesma forma.” 

É interessante perceber esse caráter de universalidade, mas também é importante 

constatar que, apesar de muitos desses jogos terem uma estrutura básica que é preservada, o 

conteúdo ou a forma como ocorrem será adaptado de acordo com o ambiente. Assim, a 

brincadeira de coelhinho na toca pode ser desenhada com giz no chão de cimento ou com 

graveto no chão de terra batida e a brincadeira de comidinha pode ser feita com folhas e areia 

ou com massa de modelar.   

 Assim, apesar da existência de um padrão lúdico universal e atemporal que engloba 

brincadeiras transmitidas através dos séculos, há um caráter cultural do brincar que será 

específico de cada contexto onde o mesmo acontece.  

 Brougére (2001; P. 41) refere-se à construção imagética da criança como elemento 

expressivo para a elaboração de brincadeiras e expressão cultural infantil. “Cada cultura 

dispõe de um “banco de imagens” consideradas como expressivas dentro de um espaço 

cultural. É com essas imagens que a criança poderá se expressar, é com referência a elas que a 

criança poderá captar novas produções.”   
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 Podemos perceber que o brincar é um dos elementos que oferece uma ligação direta 

com a cultura local e universal, podendo revelar momentos sócio-históricos e hábitos 

culturais. Entendemos que as brincadeiras são expressões do lúdico de cada cultura, portanto 

nelas está contido também a história de cada povo, elas são uma poderosa fonte de revelação 

sócio cultural, que vão passando de pai para filho, de geração para geração, favorecendo não 

só a manutenção da herança cultural, mas também a internalização das regras sociais. 

"

1.3. “AGORA EU ERA O HERÓI”: brincar de “faz-de-conta” 

 

  
Bolo de chocolate – Ocupação Quilombo Paraíso 

"

Se há uma brincadeira essencialmente humana, essa é o brincar de “faz-de-conta”. O 

“faz-de-conta” convoca à criança a necessidade de abstração, imaginação e criatividade. Além 

disso, tal brincadeira parece ter o caráter de universalidade, podendo ser encontrada na maior 
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parte das culturas, porém, apresentando variações nos seus temas, a partir das especificidades 

do contexto em que está inserida.   

Assim, o “faz-de-conta” é uma brincadeira típica da infância de qualquer criança. Para 

realizá-la a criança deve circular entre fantasia e realidade, recriando aspectos do seu 

cotidiano através desse brincar. 

Jogo simbólico, brinquedo imaginativo, brincadeiras sóciodramáticas, brinquedo 

representativo, entre outros, são apenas algumas das nomenclaturas utilizadas para nomear o 

brincar de faz de conta, referindo-se a brincadeira na qual há encenação ou representação de 

papéis (BICHARA, 1994). Diante de tantas nomenclaturas reportando-se à mesma 

brincadeira, podemos perceber que definir “faz-de-conta” não é algo simples.  

  Para Vygotsky (1984) o jogo simbólico é uma atividade tipicamente infantil e 

essencial para o desenvolvimento. Esta ocorre a partir da aquisição da representação 

simbólica, impulsionada pela imitação, favorecendo à criança a vivência da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), já que essa brincadeira permite a experimentação de 

situações que a criança vê no seu cotidiano, mas ainda não tem idade ou maturidade para 

viver na vida real, podendo experimentá-las a partir do jogo simbólico, conjugando 

imaginação e realidade, fantasia e cotidiano. “No brinquedo, a criança sempre se comporta 

além do comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento diário; no 

brinquedo, é como se ela fosse maior do que é na realidade” (VYGOTSKY, 1984, p. 117).  

Segundo Klinger (1971, apud BICHARA, 1994) o brinquedo imaginativo é quando se 

dá à objetos ou situações um atributo diferente do que os mesmos possuem realmente.     

Brincadeiras sóciodramáticas referem-se às brincadeiras onde há encenação e 

representação de papéis (BICHARA; 1994). Para Carvalho e Moraes (no prelo) brincar de 

“faz-de-conta” é uma forma lúdica de desafiar as leis da realidade. A criança faz o que não 

pode fazer, é quem não é e vive aquilo que na realidade não vive, comportando-se “como se 

fosse” e afastando-se do real. 

De acordo com Morais (1980) e Papalia e Olds (2000), o “faz-de-conta” também 

funciona como um treino para construção de futuras habilidades, além de favorecer a criança 

a empatia com relação ao outro e o exercício de vivenciar papéis sociais alternativos.  
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Bichara (1994) afirma que há uma relação dialética entre construção e vivência da 

realidade, quando se brinca de “faz-de-conta”.   

A realidade objetiva é interpretada pelas pessoas (adultos), e essa 
interpretação é veículada à criança no processo de sua constituição como 
indivíduo e como membro de um grupo social. [...]  Ao brincar, mesmo de 
faz-de-conta, a criança espelha e reconstrói universo de valores, hábitos e 
convenções da sociedade a que pertence.[...] Uma questão essencial, em 
qualquer definição de brincadeira de faz de conta, é a sua relação com a 
natureza social e com a vida dos homens. (BICHARA; 1994) 
 

Assim, através do faz de conta, a criança tem a possibilidade de apreender e reconstruir 

aspectos do seu cotidiano, do seu contexto cultural. Dentro desse viés, a sociologia da 

infância vai considerar a criança sob a perspectiva de construtora, bem como, de agente de 

transformação e formação cultural. Ao reinterpretar a cultura a criança encontra novas formas 

de compreender e elaborar o contexto em que vive, inclusive recriando tal contexto, de acordo 

com sua interpretação. 
O objeto referenciado não perde sua identidade própria e é, ao mesmo 
tempo, transmutado pelo imaginário: a criança pode passar a ser um 
astronauta, ou um índio, ou um modelo exibindo-se nas passarelas, ou um 
gato, sem deixar de ser ela própria, assim como o toco  de uma vassoura se 
transmuta numa espada, ou num cavalo, e uma toalha se transforma numa 
túnica ou numa bandeira, sem que a criança perca a noção de identidade de 
origem (SARMENTO; 2002; P. 10). 
 

Morais e Otta (2003) afirmam que, nas brincadeiras de “faz-de-conta”, a criança pode 

atribuir aos objetos propriedades diferentes das que eles possuem na realidade, ou outorgar a 

si e aos outros, papéis diferentes dos usuais, criando cenas imaginárias e representando-as. 

Um dos pressupostos para a ocorrência do jogo simbólico é a ressignificação e 

substituição dos objetos reais pelos objetos imaginários, que ganham a dimensão de “faz-de-

conta” e simbólicos, a partir do contexto lúdico. Assim, no jogo simbólico, qualquer objeto 

pode ser ressignificado, tomando a função de brinquedo, simbolizado ao status necessário 

para a realização da brincadeira.  
O imaginário infantil é inerente ao processo de formação e desenvolvimento 
da personalidade e racionalidade de cada criança concreta, mas isso acontece 
no contexto social e cultural que fornece as condições e as possibilidades 
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desse processo [...] A condição comum da infância tem a sua dimensão 
simbólica nas culturas da infância. (ibid) 
 

Ao ressignificar os objetos usuais, transformando-os em brinquedos e ao reproduzir 

situações e papéis cotidianos através da brincadeira, a criança está realizando, também, um 

exercício de criatividade. Benjamin (1984) considera o jogo simbólico como elemento 

primordial da construção da criatividade infantil, de forma que assegura a desnecessária 

utilização de brinquedos para a ocorrência do mesmo, pois o autor considera que brinquedos 

muito atraentes minimizam a possibilidade da criança de criar sobre a situação da brincadeira. 

Mead (1943 Apud Pinto e Sarmento, 1997, p. 42) afirma que o faz-de-conta constitui 

um passo essencial no processo de autoconsciência da criança, já que decorre, de tal processo 

dois fatores de fundamental importância para o desenvolvimento infantil: a vivência da 

alteridade, referente ao mundo externo e a experiência de self, já que, “ao fazer a experiência 

do outro, a criança vê-se a si mesma, objetiva-se como realidade separada do mundo.”  Tanto 

a construção da alteridade, quanto a noção de self se fazem relevantes para favorecer o 

ingresso da criança no mundo social.   

Compartilhando esse conceito, Vygotsky (1984) reforça a importância da brincadeira de 

faz de conta para o desenvolvimento em sociedade, já que a mesma favorece a compreensão 

dos papéis sociais e a internalização das regras. Assim, é provável que ao brincar de faz de 

conta, a criança esteja reproduzindo seu meio social, vivenciando, à sua maneira, aspectos do 

contexto no qual está inserida.  

Refletindo acerca da reprodução dos papéis sociais, através do “faz-de-conta”, podemos 

pensar que tal brincadeira tende a conter as estereotipias de gênero. Bichara (2004, p. 28) 

reafirma tal tendência ao constatar que a estereotipia de gênero é um fator presente nas 

brincadeiras, e se expressa bem através da escolha de papéis a serem representados no faz-de-

conta, já que meninas tendem a brincar de temas femininos e meninos de temas masculinos. 

"O “faz-de-conta”, refere-se ao brincar que oportuniza a criança vivenciar, através da 

fantasia e do lúdico, situações e papéis imaginadas por ela, os quais, na realidade, esta não 

tem possibilidade de vivenciá-los com a mesma intensidade com que vivência no lúdico. O 

faz de conta geralmente surge de idéias e desejos infantis, mas também traz regras implícitas 
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em seu processo. Tais regras referem-se à escolha, pelas crianças, de quem vai desempenhar 

cada papel, como tais papéis devem ser desempenhados, como será a verbalização referente 

ao momento de jogo, e como deve se dar a cooperação entre os participantes para que o 

mesmo aconteça de forma satisfatória e, mais do que isso: plena; pois tal dinâmica é capaz, 

pelas suas características, de ofertar exatamente isso à criança: plenitude.  

Alguns estudiosos fazem um apanhado de características do “faz-de-conta” afirmando 

que o “faz-de-conta” acontece, primordialmente dos 2 aos 7 anos, porém com 1 ano de vida a 

criança já começa a dar indícios de possuir habilidades necessárias para este tipo de 

brincadeira. Aos 5 anos há o ápice dessa atividade e após 7 anos ela costuma entrar em 

declínio.  

Huizinga (2004) ao filosofar sobre o jogo e comportamento lúdico, também acrescenta 

algumas características importantes ao brincar, especificamente ao faz de conta. Primeiro ele 

afirma o caráter de liberdade que há no brincar. Como segunda característica, há a “evasão da 

vida real, para uma esfera temporária de atividade, com orientação própria”. O brincar não 

situa-se na vida real. Além disso, a criança sabe diferenciar brincadeira/faz de conta e 

realidade, ainda que imprima muita seriedade à brincadeira. Referindo-se a essa seriedade que 

a criança imprime ao faz de conta, Huizinga (2004; p. 11) vai afirmar que: “todo jogo é capaz, 

a qualquer momento, de absorver inteiramente o jogador”. Apesar de usar a terminologia 

“jogo”, nessa citação o autor refere-se primordialmente ao faz de conta. 

Segundo Bomtempo (2000) a simulação do faz-de-conta envolve cinco aspectos 

básicos: 

1. Um “faz-de-conta”; 

2. Uma realidade; 

3.      Uma representação mental que é diferente da realidade; 

4.      Uma camada de representação sobre a realidade, de tal forma que ela exista no 

mesmo tempo e espaço; 

5. Ter consciência dos elementos acima apresentados. 

Portanto, para que a criança possa realizar o “faz-de-conta”, ela precisa estar imersa em 

uma cultura, e reconhecer os elementos dessa cultura, sendo capaz de representá-la 
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mentalmente e recriá-la na realidade, sob forma de brincadeira. Brougère (2010) afirma que 

há, em cada cultura, uma espécie de “banco de imagens” que detém um senso simbólico e 

expressivo, no qual a criança poderá absorver as produções dessa cultura. Ao brincar, a 

criança acessa esse “banco de imagens”, trazendo à superfície sua percepção acerca do 

contexto em que vive, e podendo reelaborar e reconstruir novos conceitos culturais e sociais.  

Bichara (2002) corrobora com tal afirmação assertindo:  
Ao brincar de faz de conta, a criança não só exibe aspectos variados do seu 
desenvolvimento como manifesta sua compreensão sobre a cultura à qual 
pertence e ao modo de vida do grupo social no qual está inserida, além de se 
relacionar com o ambiente e companheiros de uma forma particular. ( p.139) 
 

Assim, “do ponto de vista histórico, a análise do jogo é feita a partir da imagem da criança 

presente no cotidiano de uma determinada época” (KISHIMOTO; 1993; p.7). Por isso, faz-se 

mister compreender o brincar a partir do momento histórico e das relações sociais que a 

criança vive. Conhecer o contexto onde a criança se desenvolve e brinca é fundamental para 

situar historicamente esse brincar, buscando compreendê-lo em sua amplitude. Afinal, 

contextos específicos produzem condições específicas de vida e de brincar. 
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1.4.CONTEXTOS & BRINCADEIRA  

 

 
Ocupação Quilombo Paraíso 

 

O ser humano é socialmente construído e só se humaniza inserido no contexto cultural. 

Sabemos que a espécie humana é uma das espécies que apreende informações além do seu 

meio físico, passando pelo processo de herança ou transmissão cultural, aprendendo também 

através do seu meio social, herdando dos seus antepassados, além da herança biológica e 

cultural (PEDROSA; SANTOS; 2009). Isso reforça a premissa de que a  inserção na cultura é 

fundamental para o desenvolvimento humano. 

 Tomasello (1999; 2003) defende que há uma identificação da criança com outros 

seres humanos, levando-a a compreender que estes são humanos como ela. Assim ela vai, ao 
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longo do seu desenvolvimento, criando ações intencionais, bem como desenvolvendo uma 

forma de pensar própria, percebendo a si e aos outros como um “agente mental.” Ao 

compreender a si e aos outros dessa forma, a criança começa a entender que faz parte de uma 

cultura comum, da ordem do humano. Uma cultura que pressupõe colaboração social para ser 

construída e que necessita da herança cultural para ser perpetuada.  

Refletindo acerca da perpetuação e transmissão cultural, Pontes e Magalhães (2003) 

reiteram que as mesmas acontecem exclusivamente em um contexto social. Portanto, para que 

se possa compreender a transmissão da cultura de um grupo específico, é necessário primeiro 

conhecer sua organização social.   

Cada contexto cultural específico irá favorecer uma construção social particular, 

trazendo peculiaridades para o desenvolvimento. “Toda a vida humana está impregnada de 

significações e a influência do mundo social se dá por meio de processos que ocorrem em 

diversos níveis.” (OLIVEIRA; 1993; p. 37). 

Todas as crianças nascem e se desenvolvem em um ambiente específico, caracterizado 

por aspectos físico, social e principalmente cultural. Tais características tendem a trazer 

algumas peculiaridades à infância. 

A infância, ao nascer enquanto categoria de investimento e pesquisa, passa a ser 

também um objeto de estudo sociológico. Para Sarmento (2005; p.1), que é um pesquisador 

da Sociologia da Infância, “a infância é concebida como categoria social do tipo geracional 

por meio da qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da estrutura social.” A 

partir da compreensão da infância enquanto construção e categoria social, vamos ver que a 

criança é capaz de criar uma cultura própria da infância, atuando como ator social que 

constrói e reconstrói seu meio de forma criativa.   

 A vivência no contexto cultural oferece uma contribuição substancial no 

desenvolvimento e na aprendizagem de novos comportamentos, já que a criança é um ser 

ativo na construção, ressignificação e reconstrução do seu contexto cultural ou, como afirma 

Corsaro (2006; p.43), que também pesquisa Sociologia da infância, “A criança não apenas se 

apropria da cultura. Ela também reproduz o processo cultural num processo de Reprodução 

Interpretativa.” É justamente nesse processo, citado por Corsaro, que, a criança vai viver um 
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processo de apropriação criativa do mundo adulto, reinterpretando-o e reproduzindo-o a partir 

das atividades lúdicas. “Entende-se que a criança é produtora de sua cultura e somente dessa 

forma pode ser estudada.” (CARVALHO & PONTES; 2003/ PONTES & MAGALHÃES; 

2002; 2003). 

 Assim, ao vivenciar de forma dialética, esse processo de reinterpretação da cultura, a 

criança encontra novas formas de compreender e elaborar o contexto em que vive, ao mesmo 

tempo que o reconstrói de forma criativa, a partir das situações lúdicas.    

 Brougère (2010; p:56) refere-se à autonomia e aos ritmos específicos que coexistem na 

cultura lúdica, porém afirma que tal cultura só pode ser compreendida de forma 

contextualizada com “a cultura global de uma sociedade específica”. “A cultura lúdica recebe 

estruturas de sociedade, conferindo-lhe um aspecto específico. (…) Essa cultura lúdica está 

imersa na cultura geral à qual a criança pertence. Ela retira elementos do repertório de 

imagens que representa a sociedade no seu conjunto.” (ibid) 

 Diante do exposto podemos afirmar que situações lúdicas são naturais da infância e 

devem aparecer em qualquer contexto que pressuponha haver desenvolvimento infantil. 

Cohen e Siegel (1991: p.18) situam o termo contexto como algo que ultrapassa o conceito de 

variável sócio-econômica e ambiente de pesquisa, afirmando que: 
 [...] O estudo das relações entre contexto e desenvolvimento deve incluir 
necessariamente as facetas dos sistemas sociais, dos ambientes físicos e das 
pessoas como participantes ativos, todos interagindo e influenciando-se 
mutuamente no tempo.  
 

Ainda, segundo Lordelo (2002: p.14), “contextos incluem pessoas ativas, interagindo 

dinamicamente com seus ambientes, sendo esses essencialmente sociais.” Pensando na 

importância de se pesquisar contextos específicos, para compreender a peculiaridade de 

determinados fenômenos, enfatizamos, nessa pesquisa, o contexto do MSTB, procurando 

investigar como as crianças que vivem nesse contexto particular, especialmente em duas 

ocupações, ressignificam seu ambiente e sua cultura, e que particularidades podem ser 

encontradas na cultura lúdica dessas crianças.  
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Lordelo (2002: p. 5) afirma que “supõe-se que a criança está preparada para viver em 

certas condições de vida e não em outras.” Isso nos faz refletir sobre as condições ambientais 

que favorecem mais ou menos o desenvolvimento infantil. Assim, é a partir da vivência 

cultural que o ser se desenvolve e essa vivência se faz em contextos específicos que, com suas 

peculiaridades, trarão especificidades à esse desenvolvimento.  

Naturalmente essas peculiaridades serão explicitadas e reelaboradas através da 

brincadeira. Conforme argumenta Bichara (1994, p. 14) "a brincadeira está fortemente 

associada com aprendizagem e com comportamentos sociais, inclusive porque homens não 

aprendem em isolamento, aliás, melhor será dizer que os homens nada realizam em 

isolamento". Porém, para que se chegue ao brincar compartilhado entre crianças que se 

relacionam entre si e cooperam umas com as outras na construção da brincadeira, há um 

caminho social a ser percorrido.  

Entendemos que, não apenas a etapa de desenvolvimento em que a criança se 

encontra, irá favorecer mais um tipo de participação social no brincar, mas também o contexto 

irá reforçar mais uma ou outra forma de participação social na brincadeira.  

  Além disso, para que a brincadeira, seja ela solitária, compartilhada ou cooperativa, 

possa de fato acontecer deve-se considerar dois fatores, que são de fundamental relevância 

para favorecer ou desfavorecer sua ocorrência: o tempo disponível para brincar e os espaços 

físicos (contextos) disponíveis para o lúdico. 

  Assim, a brincadeira é um fenômeno universal, porém também vai apresentar 

peculiaridades que variam de acordo com o contexto no qual se desenvolvem. Pontes e 

Magalhães (2003) afirmam que há padrões lúdicos universais que se repetem em culturas 

distintas, porém, ainda assim, os jogos tradicionais compõem a caracterização da cultura 

local, com seus regionalismos, regras e especificidades. Apesar da universalidade ser um dado 

fundamental em algumas brincadeiras, devemos considerar a relação dinâmica que há na 

cultura. Laraia (1986) releva o contínuo processo de mudança existente em qualquer sistema 

cultural, relativizando a noção de conservação das regras da brincadeira e colocando a 

dimensão da cultura e do tempo como pressuposto fundamental para conhecer tal 

conservação.    



26"

"

"

"

 Refletindo acerca dos espaços urbanos, sabe-se que há uma escassez de espaços 

favoráveis ao brincar. A congruência entre urbanização e industrialização trouxe mudanças 

importantes para os centros urbanos, dentre elas o aumento da violência e o crescimento 

desordenado do tráfego, trazendo assim um fenômeno de progressiva desocupação dos 

espaços públicos, que eram usados como espaços de brincadeira, circulação e encontros da 

vida cotidiana. Dessa forma, a rua passou a ser percebida como um lugar de passagem, de 

perigo e de proibição (MEKIDECHE, 2004). 

 Sabemos que nem sempre há espaços próprios para favorecer a ocorrência de 

episódios lúdicos, e, muitas vezes, as crianças precisam improvisar um local de brincadeiras e 

adaptar-se a espaços inadequados e/ou inseguros, para que o brincar aconteça. Nesse sentido, 

as crianças têm sido cada vez mais levadas a frequentar espaços especialmente construídos 

por adultos, em um processo que constitui a sua exclusão dos espaços públicos e consequente 

inserção em espaços institucionais (ELSLEY, 2004; MEKIDECHE, 2004). 

 Segundo De Gaspari e Schwartz (2002) os processos de urbanização e de revolução 

industrial trouxeram grandes prejuízos ao contexto infantil, visto que as ruas que antes eram 

um espaço lúdico, viraram local de tráfego. Conforme Silva e Nunes (2008; p. 3) “os espaços 

livres, as zonas rurais, foram progressivamente trocados pelo escasso espaço urbano 

minimizando cada vez mais a criação e ocupação de locais públicos voltados para o lúdico.” 

Assim como os espaços públicos foram, progressivamente, dando lugar para espaços de 

movimentação e trânsito urbano, a crescente e desordenada urbanização, associada ao 

processo político neo liberal, trouxe consigo um déficit progressivo de habitação nas cidades, 

além do processo de gradativo inchaço populacional e empobrecimento das cidades.  

 Em Salvador (Bahia) estima-se que há um déficit habitacional de mais de 17 mil 

moradias. Em todo o país, o Movimento dos Sem Teto é um movimento que vem ganhando 

relevância social, coerente com a realidade habitacional, estrutural e política atual. 

 Compreendendo a criança como ser ativo nessa relação com seu entorno, afirmamos 

que ela vai reinterpretar, ressignificar e transformar os elementos presentes nesse contexto, 

demostrando tal reinterpretação, principalmente, através das atividades lúdicas.  
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2. MSTB – CONHECENDO UM POUCO DA SUA HISTÓRIA 
    

     Ocupação Quilombo Paraíso 

 

O Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB) é um movimento social urbano, 

caracterizado por pessoas que lutam por melhores condições de vida e de moradia. Tal 

movimento é oriundo do MSTS – Movimento dos Sem Teto de Salvador, que realiza sua 

primeira ocupação no dia 02 de julho de 2003, de forma espontânea, onde um grupo de 

pessoas se juntou para ocupar um espaço na estrada velha do aeroporto. No dia seguinte 

iniciou-se um movimento que durou 17 dias (de 03 a 20 de julho) onde se criou oficialmente 

o MSTS (no dia 20 de julho de 2003, aprovado em assembléia). Vale ressaltar que esse não é 



28"

"

"

"

um movimento exclusivo da cidade de Salvador, mas que se estende não somente por todo o 

estado da Bahia, mas que acontece em todo o país.  

Cloux (2008; p:64 ) informa que, no dia 06/08/2003, diversos jornais de Salvador, 

dentre eles o jornal A Tarde, realizaram a primeira cobertura jornalística a respeito do MSTS, 

afirmando que um movimento inédito estava ocorrendo na cidade. O jornal referia-se ao 

acampamento que estava se organizando (Estrada Velha do Aeroporto) e afirmava que o 

MSTS tinha se inspirado no molde de organização do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). Obtendo crescente e rápida visibilidade, já no dia 18/08/2003, Pedro 

Cardoso, coordenador do movimento, declara ao jornal Correio da Bahia que “Se as terras ou 

prédios não tiverem fim social, então vamos ocupar tudo.” (CORREIO DA BAHIA; 

18/08/2003 APUD CLOUX; 2008). Assim, o coordenador do Movimento explicita um dos 

principais objetivos da luta: não apenas moradia urbana, mas a função social da propriedade 

urbana. 

   Como toda ação política abarca um contexto histórico, o surgimento do MSTS assim o 

faz. Portanto, compreender a estrutura do movimento pressupõe a contextualização do sistema 

político e sócio econômico vigente, bem como conhecer a configuração histórica que levou a 

essa trajetória. Assim, o movimento vai surgir a partir de duas vertentes: dos fatores histórico 

estruturais e dos fatores de conjuntura social. 

 As transformações históricas, a partir da década de 50, com a chegada da indústria 

petrolífera na Bahia e logo depois, com a instalação do pólo petroquímico vem trazer um 

surto industrial trazendo para Salvador um inchaço populacional, sem que a cidade estivesse 

preparada para receber tamanho número de trabalhadores. Esse é um dos fatores que favorece 

a falta de moradia para todos, trazendo o surgimento de favelas, um inchamento desordenado 

da cidade, ocupação da periferia, diminuição dos postos de trabalho e aumento do mercado 

informal. Dentro de tal contexto não havia políticas públicas de habitação que viessem a dar 

conta de tal excedente habitacional, nem para a criação de novos postos de trabalho, ou 

recolocação no mercado de trabalho para os excedentes. 

"
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As reformas implementadas pelo neoliberalismo no mundo do trabalho serão 
decisivas para compreender o aumento da massa de trabalhadores 
desempregados ocupando o “exército de reserva”. Em outras palavras, 
ajudam a compreender o aumento do lupemproletariado, a precarização das 
relações de trabalho e o incremento substancial da massa de sem-tetos. 
Segundo Hobsbawn o desemprego foi institucionalizado, ou seja, houve uma 
redução da população economicamente ativa do mundo com os ajustes 
neoliberais. (CLOUX: p: 29;2008)  
 

 Compreendendo a política neoliberal, vemos o Brasil dentro de tal processo como um 

país que adotou tal medida política, e junto com a mesma um montante de dívidas com o 

capital internacional, instalando-se na ordem econômica mundial como um país periférico e 

endividado, marcado por sucessivos períodos de recessão econômica e inflação (a partir da 

década de 80), oriundas, em parte, pelo “milagre econômico” (década de 70) que gerou um 

enorme endividamento do país com o capital estrangeiro. “O Brasil acabou entrando na 

Divisão Internacional do Trabalho não como um país que disputasse o lugar dos mais ricos, 

mas enquanto região periférica.” (CLOUX; 2008; p.30).  

Toda essa estrutura político econômica de endividamento levou o país a uma 

importante recessão (final da década de 80) que permaneceu de forma marcante por meia 

década (1987-1993) trazendo para o país efeitos como inflação, demissão em massa, aumento 

do déficit de moradia e, em contrapartida, surgimento de importantes mobilizações sociais.   

 È fundamental, também, compreender que a abolição da escravatura, sem medidas de 

proteção ou reparação (políticas públicas de redistribuição de terras, por exemplo) aos ex 

escravos também contribuiu para a formação da realidade atual. Vale ressaltar que, grande 

parte dos componentes do MSTB são afro-descendentes e, por isso uma das ocupações 

pesquisada se intitula “Quilombo” (Quilombo Paraíso). 

 
Tendo como principal embrião o Movimento dos Sem Teto de Salvador, 
fundado em julho de 2003, o MSTB (Movimento dos Sem Teto da Bahia) 
traz uma composição social que herda histórias de alegrias, dores e ações de 
coragem dos segmentos populares brasileiros e baianos desde as primeiras 
invasões portuguesas há mais de 500 anos. A existência, no MSTB, de 
brancos pobres e de descendentes de homens e mulheres “batizados” a ferro 
e fogo como “indígenas” se entrelaça com cores, traços e gestos de uma 
fortíssima presença de negras e negros, formando um conjunto simbólico 
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que desde o período colonial tentou realizar sonhos de justiça e igualdade 
social. (Documento Quem Somos APUD: CLOUX; 2008 p. 55). 

 

Assim, precisamos compreender que o movimento tem um forte caráter político e 

identitário, de luta pela cidadania e por melhores condições de vida, entendendo que a 

escassez de moradia urbana e a exclusão social são problemas estruturais e históricos que 

devem ser compreendidos e transformados a partir da consciência política e do movimento 

em busca da cidadania e dos direitos de igualdade.  

A luta não se refere apenas à moradia, mas procura abarcar tudo que está ligado à 

qualidade de vida e das relações sociais. Como afirma o líder do movimento, Pedro Cardoso, 

em conversa com a pesquisadora em 04/04/11:  

“Ninguém vive bem dentro de quarto paredes se não comer. O 
objetivo não é só casa, é romper com as estruturas sociais, trabalhar 
com estratégias de comunidade e de bem viver. É preciso elevar o 
nível de consciência crítica da população para que ela entenda a 
atual conjuntura e possa mudar o que está aí.” 
 

O Movimento vem conseguindo realizar algumas conquistas propostas. Dentre elas a 

construção de casas. As primeiras 70 casas conseguidas pelo Movimento foram entregues em 

2005, no bairro de Valéria. No início de 2012, o MSTB conquistou 200 apartamentos para 

moradia de famílias do movimento, localizados no Jardim Cazajeiras. Tal moradia foi 

devidamente ocupada por moradores dos assentamentos: Escada, Periperi e “Gal Costa”.   

 Dia 10/03/12 iniciou-se uma nova ocupação, em Arembepe, município de Lauro de 

Freitas. Constatamos, pela trajetória, que as ocupações não param de acontecer e que ganhos 

foram conquistados, diante das autoridades responsáveis, favorecendo o movimento.   

Diante do exposto, compreendemos que esse movimento, por suas características de 

formação da comunidade onde habitam famílias diversas, vem a se configurar enquanto um 

novo contexto de desenvolvimento, ainda pouco pesquisado, pois surgiu nos últimos 09 anos 

e vem apresentando um crescente desenvolvimento, especialmente nos últimos 5 anos, 

quando obteve mais visibilidade pela sociedade em geral. Sua luta politica busca viabilizar 
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uma organização dos movimentos urbanos pela moradia e cidadania, tendo um caráter social, 

político e sindical. 

 

 

2.1. MSTB hoje e seu contexto de desenvolvimento 

  
    Ocupação Quilombo Paraíso 

 

 O MSTB configura-se enquanto movimento contra-hegemônico e busca como 

inspiração um processo de resgate da cultura e da luta, das resistências negra, feminina, 

indígena procurando, também, fortalecer a identidade das minorias e favorecer o resgate da 

cidadania e do sentimento de pertença dentro da comunidade. Para tanto, o movimento 
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articula eventos de conscientização política e de resgate cultural, dos quais participam adultos 

e crianças.""

 Tal movimento engloba uma série de famílias que, juntas, ocupam determinados locais 

em busca de espaços urbanos de moradia, associado a uma luta política, reivindicando por 

uma habitação mais digna. Os espaços de ocupação passam, assim, a se constituir como 

espaços de vida do coletivo, onde pessoas, ligadas ou não por laços parentais, vivem dentro de 

um mesmo ambiente físico e social, que vem a se constituir como contexto de 

desenvolvimento.  

 Esse contexto vem se configurando de acordo com as necessidades de moradia e vida 

provenientes da forma de ocupação urbana e de uma situação política estrutural atual, que 

merece ser pesquisada, não apenas por sua relevância política e social, mas porque este 

contexto pode estar favorecendo a configuração de novos espaços e formas de 

desenvolvimento dos sujeitos e do brincar enquanto forma de expressão e manutenção de um 

sistema cultural.  

 As famílias que vivem no MSTB se constituem como nichos individuais convivendo 

em um “macro-nicho” que ganha características de comunidade a partir do momento em que 

todos daquele núcleo estão trabalhando em prol de um objetivo comum (moradia urbana) e 

habitam o mesmo espaço físico. Dessa forma o movimento se caracteriza enquanto luta 

social.  

 Aí se encontra uma das especificidades desse nicho: a consciência e organização 

política. De acordo com essa primeira especificidade, levantamos algumas questões como: 

será que as crianças que vivem no MSTB, ao realizar jogo simbólico, brincam de política, 

fazem discurso, brincam de “fazer ocupação”, e reproduzem situações relacionadas à 

ideologia política do movimento? Que ambiente essas crianças usam para sua atividade 

lúdica? Nesse espaço comunitário as crianças convivem entre si e realizam atividades 

específicas da infância. Isso vem a sugerir que o brincar pode trazer características culturais 

diversas, e que pode vir a expressar a precariedade sócio-econômica. Dessa forma, a presente 

pesquisa pretende investigar a relação entre MSTB e o brincar, procurando compreender  
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como o modo de vida da comunidade pesquisada se reflete na expressão lúdica dessas 

crianças. 

Assim, faz-se necessário caracterizar as duas ocupações visitadas, para que possamos 

vislumbrar melhor cada contexto pesquisado.  

 

 

Ocupação Cidade de Plástico 

Essa ocupação existe desde 2007. Está localizada no bairro de Periperi, subúrbio ferroviário 

de Salvador, situada entre a praia e a linha do trem. È uma ocupação de grande porte, com 

aproximadamente 321 famílias acampadas no local. 

 As casas são feitas de materiais diversos como: madeirite, papelão, pedaços de 

computador ou reboco. Ficam localizadas muito próximas uma da outra e há intenso contato 

entre os habitantes, que tem um senso de comunidade e de troca muito grande, onde 

compartilham refeições, cuidado com as crianças e muito contato uns com os outros. Nessa 

ocupação há uma cozinha comunitária, chamada “Guerreira Zeferina”, frequentada por todos 

os habitantes e eventualmente por moradores de outras ocupações do MSTB.    

 Por ser uma ocupação grande, ela apresenta problemas comuns a superpopulação, 

como violência e tráfico de drogas. Essa é uma característica relevante, pois em alguns 

momentos de visita a ocupação havia pouca ou nenhuma criança brincando nas ruas e, tal fato 

pode estar ligado a essa problemática local. Cloux (2008), no seu livro “MSTS: a trajetória do 

Movimento do Sem Teto de Salvador/Bahia”, menciona essa mesma situação, referindo-se 

àquela ocupação ao afirmar que lá os habitantes “convivem com problemas como tráfico de 

drogas, compra e venda de terrenos (ato proibido e condenado pelo regimento do MSTS), 

violência entre os homens e contra as mulheres.” 

Na ocupação não há um espaço específico para a ocorrência do brincar, então o 

mesmo acontece em espaços de circulação de pessoas, veículos, animais, comércio, etc... As 

ocorrências de brincadeiras foram vistas nos seguintes espaços: 

Praia de Periperi, situada à margem da ocupação; 

Rua principal da ocupação, espaço de circulação e passagem; 
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Ruas internas da ocupação, mais tranquilas, porém também locais de passagem; 

Campo de futebol (utilizado principalmente pelos adultos da ocupação); 

 

Ocupação Quilombo Paraíso 

Implantada em julho de 2009, essa é considerada uma “ocupação modelo” por não ter 

violência nem tráfico de drogas. Com 110 famílias, está localizada nas colinas de Periperi, 

atrás do Hospital do Subúrbio. Fica num local privilegiado, por ter vista para uma bacia 

hidrográfica (Bacia do Cobre) e para o mar. 

O acesso até essa ocupação não é muito fácil, feito por ruas estreitas e de barro. É uma 

comunidade com características rurais, onde se vê animais como: galinha, pato, boi, entre 

outros. A comunidade está começando a tirar proveito da agricultura, a partir de um novo 

projeto que vem sendo implantado, por estudantes de Agronomia. 

Segundo uma das líderes da ocupação, o coletivo se reúne para definir as regras locais 

e as decisões são tomadas em conjunto, preservando o senso comunitário. Para tanto, 

acontecem reuniões com os moradores, de forma rotativa, sempre na casa de algum morador. 

Nessa ocupação muitas casas são feitas de reboco e madeira e algumas são de lona, 

madeirite ou papelão. É muito comum a mistura de mais de um desses elementos para fazer a 

casa. No local parece haver mais casas de reboco e quase nenhuma casa de papelão.   

Nessa ocupação também não há locais que privilegiem o brincar, porém a mesma é 

tranquila, não tem circulação de veículos (eventualmente se vê uma moto circulando) e as 

áreas externas são mais amplas favorecendo o surgimento de brincadeiras por todo o espaço 

físico da ocupação.  

Os principais locais de ocorrência de brincadeiras observados foram: 

área externa em frente ao único bar da ocupação;  

terreno de algumas casas (em geral na frente da casa); 

ladeiras da ocupação;   

Assim, vemos que ambas ocupações não possuem espaços que privilegiam o brincar. 

Porém, ainda assim esse acontece nos espaços onde encontra possibilidade para tal. Ainda que 

não sejam espaços próprios para favorecer a ocorrência de episódios lúdicos, muitos episódios 
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puderam ser observados, demonstrando a necessidade intrínseca de brincar, presente em 

qualquer cultura, em qualquer contexto, em qualquer espaço onde haja infância. Muitas vezes, 

brincar desafia as restrições ambientais e felizmente consegue vencer em detrimento das 

impossibilidades pré impostas. 

Vale ressaltar que, embora ambas Ocupações façam parte do mesmo movimento 

político/ideológico, estas apresentam peculiaridades ambientais que podem interferir nos 

episódios lúdicos e na forma como os mesmo se apresentam. 

 Refletindo acerca dos contextos de brincar, baseado na observação de atividades 

infantis em espaços públicos variados, Rasmussen (2004), nomeou “espaços para crianças” 

(places for children) os espaços que foram planejados e estruturados pelos adultos, para uso 

das mesmas. E de “espaços das crianças” (children’s places) os espaços dos quais elas se 

apropriaram, ressaltando que, as crianças sempre buscam ressignificar e apropriar seus 

espaços, transformando-os em “espaços das crianças”, ainda que este tenha sido estruturado 

como um “espaço para crianças”. A vantagem dos espaços observados nas duas ocupações do 

MSTB é exatamente essa: ainda que, muitas vezes inadequado, o espaço de brincar de ambas 

ocupações é um espaço das crianças, onde prevalece sua cultura lúdica e onde acontecem 

inúmeros episódios de brincadeiras espontâneas, quase sempre sem nenhuma interferência 

dos adultos.   
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2.2 A CRIANÇA DO MSTB  

 

    Ocupação Quilombo Paraíso 

 
As crianças deste contexto vivem em um ambiente comunitário, muitas vezes 

compartilhando espaços de moradia, experimentando situações de instabilidade e 

precariedade habitacional e monetária em uma realidade sócio econômica desfavorecida. 

Estudos de Hutz, Koller & Bandeira (1996) e Poletto, Wagner e Koller (2004), chamam 

atenção para o desenvolvimento das crianças que vivem em situação de pobreza, por esta ser 

uma conjuntura que pode apresentar limitações das situações favorecedoras do 

desenvolvimento, bem como ser uma ameaça ao bem estar, ao conforto e a segurança.  

Entretanto, Poletto, Wagner e Koller (2004; p.1) ressaltam ainda que: “novas informações têm 

surgido recentemente e demonstram que nem sempre a criança que cresce em situações 

desfavoráveis terá uma vida infeliz.” Assim, apesar das crianças do MSTB viverem em tal 

situação de precariedade habitacional e financeira, elas se desenvolvem, e tem uma rotina de 
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estudos, brincadeira e cuidados gerais que podem favorecer seu desenvolvimento e, em alguns 

casos, garantir seu suporte emocional.  Portanto, vale ressaltar que apesar da pobreza material 

poder ser um fator de risco, a mesma não é determinante para um resultado desenvolvimental 

negativo.  

As crianças que vivem no MSTB moram, em sua maioria, com seus pais ou apenas com a 

mãe, já que há predominância de mulheres nas ocupações. A faixa etária varia do bebê ao 

adolescente e quase todos estão matriculados na escola. Sua rotina se divide entre ir à escola, 

ajudar nas tarefas domésticas (alguns) e brincar. 

Foi observado que essas crianças comumente cuidam de outras crianças (em geral irmãos 

ou parentes, mas também pode ser um vizinho/a) e durante boa parte das visitas, em ambas 

ocupações, pôde-se observar principalmente meninas, carregando bebês no colo ou 

simplesmente acompanhando crianças menores, com o intuito de cuidar. Poletto, Wagner e 

Koller (2004) em seu estudo sobre resiliência e desenvolvimento infantil de crianças que 

cuidam de crianças, enfatizam que as meninas é que geralmente recebem essa tarefa, de 

cuidar das crianças menores, já que este é um papel socialmente delegado à figura feminina. 

Os pesquisadores enfatizam ainda que estudos diversos citados por eles como os de Luthar & 

Zigler, 1991; Pitkeathley & Emerson, 1998; Werner & Smith, 1992, 1998; Whittemore & 

Beverly, 1989, apontam o cuidado entre irmãos como um fator protetivo, favorecedor da 

resiliência, já que o cuidado favorece a socialização e empatia. Além disso, essa relação de 

proximidade entre as crianças, também vai favorecer a transmissão cultural das brincadeiras e 

da cultura do grupo.  

Não foram encontradas muitas opções de atividades direcionadas às crianças como 

esporte ou hobbies. Porém, as crianças da ocupação Cidade de plástico, incentivadas pela 

liderança local, fazem parte de uma banda de percussão, nomeada de “Angola Brasil”, que 

ensaia regularmente.  
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3. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 
O brincar recebe influência direta do contexto onde está inserido, bem como o contexto 

também é reinterpretado a partir do brincar. Diversos autores vem pesquisando tal influência 

mútua (brincar-contextos) afirmando que contextos diferentes podem resultar em 

desenvolvimentos diferentes, e, provavelmente em brincadeiras específicas que podem 

expressar a peculiaridade ambiental (LORDELO, CARVALHO e KOLLER; 2002). Bichara 

(2006) também reforça a importância do espaço físico como sendo uma importante variável 

na expressão da forma e conteúdo dos episódios lúdicos.  

Para melhor delimitar esse objeto de estudo vamos propor os seguintes problemas de 

investigação: Como brincam as crianças que vivem em duas ocupações do MSTB? O 

brincar das crianças dessas duas ocupações possuí particularidades? Que episódios 

lúdicos surgem no brincar da criança que vive nessas duas ocupações?  O que existe de 

semelhanças e diferenças nas brincadeiras em duas ocupações diferentes?  
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Buscando responder a estas questões, temos o seguinte objetivo geral: descrever as 

brincadeiras ocorridas em duas ocupações do MSTB, buscando conhecer como as mesmas 

reproduzem o ambiente em que vivem essas crianças. Complementando-o, buscamos os 

objetivos específicos que se seguem:  

•  Descrever as brincadeiras das crianças do MSTB nesse contexto específico; 

•  Conhecer os objetos que essas crianças usam para brincar; 

•  Conhecer o conteúdo das brincadeiras que aparecem no MSTB e a relação destas com 

a cultura local; 

•  Conhecer o brincar compartilhado e “cultura de pares” das crianças do MSTB;  

•  Conhecer as brincadeiras de faz de conta que aparecem nos episódios lúdicos das 

crianças que vivem no movimento; 

 

4. MÉTODO 
Esse é um estudo de caráter descritivo/exploratório sendo de investigação qualitativa e 

observacional. O mesmo foi realizado em ambiente natural, que são duas ocupações do 

MSTB, onde se dão as brincadeiras das crianças que habitam tal espaço.  

A coleta de dados foi realizada através de diário de campo e através da observação 

natural do comportamento, utilizando a técnica de registro cursivo. Segundo Dessen e Murta 

(1997), realizar observações no campo natural, onde ocorre o fenômeno estudado, favorece o 

conhecimento de características comportamentais que possivelmente não poderiam ser 

observadas em ambiente arbitrário, como um laboratório. As pesquisadoras relevam, 

entretanto, que a presença do pesquisador, no contexto, pode trazer alterações a naturalidade 

da pesquisa, podendo comprometer sua validade e destacam algumas características que 

devem ser definidas na pesquisa que se vai realizar, sendo elas: onde, quem, como, qual 

comportamento, quais aspectos e por quanto tempo o fenômeno escolhido será alvo de 

observação.  

De acordo com os critérios propostos, respondemos a seguir: 

Onde – duas ocupações do MSTB, em ambientes abertos das mesmas; 
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Quem- As crianças que vivem e brincam nessas ocupações, de 01 a 16 anos; 

Como- através de observação naturalística, onde foram realizados registros escritos e 

fotográficos; 

Qual comportamento – brincar; 

Quais aspectos – todos os aspectos que forem encontrados na brincadeira espontânea, 

relevando também o brincar de faz de conta; 

Por quanto tempo – sessões de observação com duração variada entre 01 a 30 minutos, ao 

longo de um ano.  

Assim, as crianças que habitam o MSTB são os principais informantes desse estudo, 

que irá focar os episódios de brincadeira das mesmas. Para tal se descreverá episódios de 

brincadeiras, tanto solitário quanto com pares, levando em conta particularidades como: 

moradia compartilhada, diversidade cultural, entre outros aspectos específicos, relacionando-

os ao modo de vida e de brincar das crianças, a partir da sua vivência no contexto específico 

de um acampamento do MSTB.  

 4.1 PARTICIPANTES  

Crianças, de ambos os sexos, moradoras das duas ocupações do MSTB pesquisadas, 

que estivessem brincando nas ocupações sem interferência de adultos, com idade aparente 

entre 01 a 16 anos.   

4.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

A coleta de dados foi realizada através de visitas mensais e/ou quinzenais nas referidas 

ocupações do MSTB, de maio de 2011 a maio de 2012, onde o observador passava o turno da 

manhã ou da tarde na ocupação. 

Para tanto, utilizou-se a técnica de registro cursivo focal do evento de brincadeira 

através do qual eram descritas as ações e interações que apareciam em cada episódio lúdico. 

Nestes registros foram relevados os aspectos referentes à descrição dos episódios lúdicos, as 

regras de cada brincadeira, os elementos/objetos utilizados para compor a brincadeira, a idade 

e o gênero dos participantes, além de enfatizar em qual das ocupações a brincadeira 

aconteceu.  

Foram realizadas duas modalidades de registro:  
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1. Registro cursivo de comportamento – onde foram registrados os episódios 

lúdicos observados, enfatizando a data ocorrida, o tema da brincadeira e sua 

descrição, bem como as verbalizações e objetos utilizados, além de algumas 

características dos participantes como sexo, média de idade e interação entre os 

pares. Os comportamentos observados foram registrados continuamente por no 

máximo 30 minutos de episódio. 

2. Registro fotográfico – A maior parte das brincadeiras observadas foi 

fotografada com o objetivo de documentar, através da imagem, a forma e os 

participantes das brincadeiras.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi levado em consideração nesse estudo e 

foram respeitados todos os direitos de privacidade de imagem e sigilo pessoal. É importante 

observar que os nomes que aparecem em algumas descrições de brincadeira foram 

substituídos por codinomens. Todas as informações que aqui estão sendo veiculadas forma 

usadas estritamente para fins de pesquisa sendo primeiramente autorizadas pelos responsáveis 

da imagem e identidade do informante.  

4.3 ANÁLISE DE DADOS  

A análise de dados é qualitativa e enfoca as brincadeiras encontradas durante a 

pesquisa, em ambas as ocupações, considerando primordialmente os tipos e temas preferidos 

nas brincadeiras (ver de acordo com a classificação proposta a seguir), o gênero dos 

brincantes, o ambiente onde as mesmas ocorreram e os objetos usados para brincar.  

Visando oferecer um panorama geral de todas as brincadeiras encontradas, 

classificando por quantidade de episódios de acordo com cada ocupação, apresentamos a 

Tabela 1. 

Após essa explanação geral, damos seguimento com uma análise mais apurada dos 

dados onde estabelecemos cinco propostas de categorização e linhas de análise: 

1. De acordo com os tipos de brincadeira, objetivando conhecer e descrever 

como brincam as crianças desse contexto; 

2. De acordo com os temas de “faz-de-conta”; 
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3. De acordo com o contexto de desenvolvimento, levando em conta alguns 

aspectos da pesquisa de Corsaro (2006) como Reprodução Interpretativa, 

cultura de pares e brincadeiras de Aproximação-evitação;  

4. De acordo com a interação social realizada entre os brincantes; 

5. De acordo com os objetos usados para brincar.  

Assim, para conhecer os tipos de brincadeiras e possíveis particularidades do brincar 

das crianças das duas ocupações, vamos considerar como categoria de análise, os tipos de 

brincadeira encontrados, de acordo com a classificação proposta por Moraes e Otta (2003) 

que adaptaram as categorias anteriormente propostas por Parker (1984) e Piaget (1971/1945). 

Buscando conhecer os temas de faz de conta que apareceram nas brincadeiras, sua 

frequência e gênero dos brincantes, vamos considerar a classificação de temas de “faz-de-

conta”, que baseia-se em Moraes e Carvalho (1994).  

Ainda dentro da temática de “faz-de-conta”, foi feita relação entre as brincadeiras 

encontradas e o contexto de desenvolvimento dos brincantes, levando em consideração 

aspectos como “Reprodução Interpretativa”, “cultura de pares” e “brincadeiras de 

aproximação-evitação” (CORSARO; 2009). 

Para analisar como se deu as interações sociais no brincar das crianças, baseamo-nos 

no critério de Morais e Otta (2003) que adaptaram a classificação de Parten (1932), utilizando 

as seguintes categorias de interação social: 

 brincadeira solitária – a criança brinca sozinha focando na sua atividade, pouco ou nenhum 

interesse nas outras crianças; 

brincadeira paralela – cada criança brinca com suas coisas, mas brincam perto umas das 

outras e, as vezes se imitam; 

brincadeira associativa – as crianças brincam juntas, mas ainda tem pouca ou nenhuma 

organização nessa ação. Não há divisão de papéis; 

brincadeira cooperativa – brincadeira organizada, entre duas ou mais crianças, com divisão de 

tarefas, e podendo ter regras. Favorece a identidade grupal. 

Na categoria de avaliação dos objetos presentes nas brincadeiras, agrupamos os 

mesmos em: brinquedo industrializado, elementos da natureza, sucata, objetos de uso adulto, 
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diversos e brinquedos confeccionados no contexto.  Tal categorização de objetos foi feita 

unindo duas categorias, descritas abaixo: 

1. Striano; Tomasello & Rochat; (2001), que categorizam os objetos de 

brincadeira em: Elementos naturais, Utensílios e Brinquedos manufaturados.  

2. Oliveira & Menandro (2008), que categorizam em: Brinquedos 

(industrializados ou não); Ambiente natural; Domésticos/instrumentos; 

Material de construção; sucata; outros. 

Assim, as categorias de objetos de brincadeira aqui analisados são: Brinquedos 

industrializados, elementos da natureza; Sucatas; Objetos de uso adulto e brinquedos 

confeccionados no contexto observado. 
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5. - “Apareceu a Margarida”: as brincadeiras, os brinquedos e os brincantes 
 

 Ocupação Quilombo Paraíso 

 

Ao todo foram realizadas 12 sessões de observação nos meses de Maio de 2011 a Maio de 

2012, sendo 06 visitas à Ocupação Cidade de Plástico e 06 visitas à Ocupação Quilombo 

Paraíso. Durante esse período foram observado um total de 53 episódios de brincadeira e 

aproximadamente 65 crianças.  

Alguns aspectos ambientais e/ou sazonais fizeram com que, em 03 das 12 visitas 

realizadas (02 na Ocupação Cidade de Plástico e 01 na Quilombo Paraíso), não houvesse 

crianças brincando em nenhum dos espaços abertos de ambas ocupações.  Vale o registro de 

que esse é um fenômeno que merecia maior exame na busca dos seus porquês, porém não foi 
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possível devido às limitações impostas pelo tempo e pelos objetivos estabelecidos para este 

trabalho. 

Com o intuito de apresentar uma visão geral das brincadeiras encontradas e analisadas nas 

ocupações, vamos apresentar abaixo uma tabela que ilustra a categoria e frequência dos 

eventos de brincadeira encontrados em cada contexto pesquisado. 

Ao analisar a primeira tabela a ser apresentada, podemos constatar que há uma razoável 

diversidade de brincadeiras em ambas as ocupações. Essa diversidade parece evidenciar a 

criatividade das crianças desse contexto. Todas as crianças observadas brincaram de mais de 

um tipo de brincadeira, buscando, muitas vezes, adaptar ou transformar elementos do meio 

ambiente, com o intuito de favorecer o acontecimento das mesmas. Essa constatação se 

contrapõe a afirmações anteriores (JONHSON, CHRISTIE & YAWKEY, 1999) que se 

referiam as brincadeiras das crianças socialmente desfavorecidas como: “repetitivas”, “não- 

imaginativas” e “simplistas”, entre outros adjetivos que desqualificavam a qualidade lúdica e 

criativa das mesmas. 

 Desse modo, corroboramos com os achados encontrados por Oke, Khattar, Pant e 

Saraswathi (1999) que, ao pesquisarem a brincadeira de crianças moradoras em bairros 

periféricos de grandes cidades da Índia, que não dispunham de espaço planejado para brincar, 

nem de equipamentos próprios para tanto, apresentaram uma enorme habilidade de criar seus 

espaços de brincadeira. Assim foi com as crianças das Ocupações pesquisadas. Ainda que o 

espaço físico fosse restrito ou inadequado, como uma rua estreita de barro, que se constitui 

como espaço de passagem de veículos, animais e pessoas, ou ainda que não houvesse quase 

nenhum brinquedo industrializado, foi constatado que, independente de qualquer restrição 

ambiental ou sócio econômica, essas crianças apresentam enorme criatividade para adaptar o 

ambiente e os objetos, brincando de forma criativa, com diversidade de temas e de episódios 

lúdicos, como podemos contatar na tabela abaixo.     
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TABELA 1. Frequência das brincadeiras encontradas por Ocupação  
Brincadeira Frequência  Ocupação Cidade 

de Plástico  
Frequência  Ocupação 
Quilombo Paraíso 

“Ana Banana” 01 __ 

Bate bate 01 __ 
Beco de siri 01 __ 
Bicicleta 03 01 
Boi pega __ 01 
Boneca 02 __ 
Cabo de guerra __ 01 
Cantar __ 01 
Carro de plástico 02 __ 
Carro de mão __ 01 
Cartas do 
“Rebeldes” 

01 __ 

Castelo __ 01 
Comidinha 02 01 
Experiência com a 
mistura de materiais 
diversos  

0 02 

Coelhinho na toca 01 __ 
Desenho no chão __ 02 
Dominó 01 __ 
Futebol 02 02 
Garrafão 01 __ 
Melancia __ 01 
Pega pega 02 02 
Pipa 03 02 
Polícia e traficante 01 __ 
Pular amarelinha __ 01 
Pular elástico __ 01 
Sete pedrinhas 01 __ 
Se pendurar __ 02 
Surf 01 __ 
Tampinha – “mata 
mata” 

__ 01 

Treino pra futebol 01 __ 

Badogue/Estilingue __ 01 
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Total 27 24 

 

Podemos perceber, dentro do panorama geral apresentado, que algumas brincadeiras se 

adequam ao contexto, ou são por ele adequadas, de forma que foram observadas apenas em 

uma ou outra Ocupação (variando de acordo com as características ambientais). Podemos 

ilustrar isso referindo-nos a brincadeira de Surf, em uma Ocupação que dispõe de praia, ou 

“Boi pega”, em uma Ocupação com características rurais. 

Entretanto, algumas brincadeiras em comum podem ser notadas nas duas Ocupações: 

empinar pipa, jogar futebol, brincar de pega pega ou de fazer comidinha são brincadeiras que 

possuem o caráter de universalidade e atemporalidade, acontecendo em quase todos os 

contextos ao longo da história.   

Para melhor conhecer e analisar as brincadeiras observadas, apresentamos adiante a 

primeira análise a ser aqui realizada, que se refere ao tipo de brincadeira encontrado em cada 

ocupação. Para tal utilizamos a classificação proposta por Moraes e Otta (2003) que 

adaptaram as categorias anteriormente propostas por Parker (1984) e Piaget (1971/1945), em 

seis categorias assim definidas: 

Brincadeiras de Exercício físico – refere-se às brincadeiras onde predomina a atividade física, 

geralmente com esforço; 

Brincadeiras de contingência social - revezamento de papéis, parecendo ser motivadas e 

reforçadas pelo prazer associado à capacidade de produzir respostas contingentes e responder 

contingentemente aos outros; 

Brincadeiras turbulentas/agonísticas - são brincadeiras que tem na luta, perseguição e fuga, 

seus componentes principais, onde o riso é um dos principais aspectos para caracterizar a 

brincadeira e não uma luta ou agressão; 

 Jogos de construção - Caracterizadas por desenho no chão e modelagem de terra, além da 

combinação de materiais que se misturam para criar algo novo; 

Brincadeiras simbólicas ou imaginativas - a criança trata os objetos ou participantes da 

brincadeira como se fossem outros, dando-lhes uma função ou papel imaginário; 
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Brincadeiras e jogos de regras – Jogos, muitas vezes competitivos, que costumam propor ou 

exigir o cumprimento de regras. Podem ser com ou sem bola.  

Apesar dos episódios de brincar poderem ser eficazmente classificados nas categorias 

citadas, devemos estar atentos ao fato que as crianças são livres e criativas no seu brincar 

ocasionando mesclas de tipos e formas de brincadeiras, o que dificulta sobremaneira o 

trabalho de classificação. Muitas vezes a brincadeira é de exercício e ao mesmo tempo 

simbólica (ex. pega pega temático, como “Polícia e traficante”) ou o  jogo de regras pode vir 

junto com o simbólico (“Melancia”), dentre outras. Considerando tal sincretismo em alguns 

episódios de brincadeira, optamos por usar a hierarquia proposta por Moraes e Otta (2003) 

tendo por critérios o caráter predominante da ação, ou seja, qual tipo de ação foi predominante 

no episódio e a complexidade da brincadeira. Assim, elas criaram o sistema a seguir, sendo 

anotação indicativa da predominância de um tipo de atuação sobre o outro. Desse modo, 

observa-se que o tipo “simbólica” predomina sobre o tipo “regra” e assim por diante.  

simbólicas > regra > construção > turbulência > contingência social > exercício físico.  

Por exemplo, o pega-pega nomeado de “Polícia e traficante” é considerado 

primordialmente simbólico, em razão dos elementos que predominam, e a brincadeira 

nomeada de “Melancia” (que é semelhante a uma cena teatral, porém com regras) pela mesma 

razão também se encaixa em tal classificação. 

Assim, o objetivo da próxima tabela é apresentar a quantidade de brincadeiras 

encontradas em cada ocupação, bem como o gênero dos brincantes em cada tipo de 

brincadeira, de acordo com os critérios descritos anteriormente.  

Ao observarmos a tabela podemos, de antemão, iniciar a reflexão acerca da segregação 

por gênero nas brincadeiras. Esse é um fenômeno que vem sendo amplamente discutido nas 

pesquisas, especialmente interculturais, em diversas partes do mundo (FIAES; MARQUES; 

COTRIM; BICHARA; 2010). Dentre as pesquisas nacionais podemos citar Bichara com as 

crianças Xocó (2002) ou do povoado Quilombola Mocambo (2003), Gosso (2005) com as 

crianças da tribo Parakanã e Seixas (2007) com as crianças da Ilha dos Frades (B.A.). Nas 

pesquisas internacionais temos Freedman (1980) com as crianças Kung! entre outros. 
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Diferentes perspectivas buscam explicar tal fenômeno. McIntyre e Edwards (2009) 

afirmam que as principais evidências biológicas acerca das diferenças individuais de gênero 

operam, primordialmente, no início do desenvolvimento. Assim, tais diferenças irão se 

expressar e se reforçar naturalmente através da brincadeira, que é fator preponderante nesse 

desenvolvimento inicial. 

Aydt e Corsaro (2003) relacionam a noção de gênero com a compatibilidade de 

interesses entre membros de brincadeira do mesmo sexo. Assim, tal divisão por gênero resulta 

de diferentes interesses desenvolvidos e recompensas ganhas, quando se brinca com 

companheiros do mesmo sexo, bem como algumas frustrações ao brincar com o sexo oposto. 

Assim, seja resultante de fatores biológicos associados à necessidade de pertencer a um 

determinado grupo, de interesses em comum ou de reforçamento social, a segregação por 

gênero é parece ser um fenômeno comum nas brincadeiras.  

Ao falarmos sobre gênero precisamos, também, considerar a construção cultural que 

cada contexto terá a respeito disso, já que tal concepção será determinante na realização dos 

papéis sociais masculinos e femininos. Assim, em alguns contextos podem-se ver mulheres 

ocupando papéis que em outro não se veria, e vice versa. Naturalmente, com o brincar isso 

também ocorre. 

“As diferenças de gênero na brincadeira podem ser analisadas tanto no nível 
de estereotipia, quanto de segregação na atividade lúdica. Por estereotipia, 
entende-se a preferência distinta de meninos e meninas por determinados 
brinquedos e brincadeiras. Enquanto a segregação está relacionada à 
preferência, tanto de meninos quanto de meninas por brincadeiras em grupos 
homogêneos, ou seja, meninos geralmente brincam entre si e meninas 
também” (HANSEN; MACARINI; MARTINS; WANDERLIND; VIEIRA; 
2007; P. 2). 

 

Portanto, podemos constatar logo de início, ao analisar a tabela 2 que houve 

preponderância de grupos de brincantes segregados por gênero, sendo observado um total de 

43 episódios onde houve segregação por gênero se contrapondo a 07 episódios de brincadeira 

mista em ambos os contextos.   
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Além da segregação por gênero, é interessante observar que, em ambos os contextos, 

há um número maior de episódios de meninos brincando, do que meninas. Na sua pesquisa 

sobre brincadeiras nos parques de Salvador, Fiaes; Marques; Cotrim e Bichara (2010) vão 

afirmar que há uma variação de gênero na organização espacial, bem como na forma de 

engajamento grupal, confirmando as pesquisas de Archer (1992) e Aydt e Corsaro (2003), que 

vão afirmar que há uma tendência maior dos meninos ocuparem mais espaços abertos para 

brincar, engajando-se em grupos mais amplos de amigos, enquanto que as meninas tendem a 

brincar em ambientes fechados, além de brincar em menores grupos.  

Reforçando os estudos sobre segregação e gênero no brincar, VIEIRA; 

WANDERLIND; MARTINS; MACARINE; HANSEN; (2007) vão reiterar a preferência de 

meninos por brincadeiras mais brutas e barulhentas, onde há predomínio da força física, 

enquanto que as meninas tendem a preferir brincadeiras onde usem a argumentação. Bichara 

(2006) citando Harper e Sanders (1975) também concorda com esse dado, ao afirmar que, 

geralmente, meninos preferem espaços abertos, que favoreçam brincadeiras com 

movimentação e meninas dão preferência aos espaços internos, que favoreçam brincadeiras 

mais duradouras. Ainda nesse estudo, Bichara encontrou mais meninos brincando nas ruas, do 

que meninas. Na pesquisa apresentada, também constatamos tal fenômeno, já que foi 

observado um total de 28 episódios com meninos para 15 episódios com meninas, conforme 

podemos visualizar na tabela abaixo. 

Tabela 2 – Freqüência de brincadeiras conforme o tipo e gênero dos brincantes em cada 
Ocupação.  

Tipos de 
Brincadeiras 

Ocupação Cidade de 
Plástico 

Ocupação Quilombo Paraíso 

Menino Meni
na 

Misto Menino Menina Misto 

Exercício físico 03 _ _ 01 03 _ 
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Contingência 
Social  

_ _ _ _ 01 _ 

Turbulentas _ _ _ _ _ _ 

Construção _ 02 _ 01 _ 02 

Simbólica/ima- 
ginativa  

03 04 01 02 01 01 

Jogos de 
regras com 
bola 

03 _ 01 04 _ _ 

Jogos de 
regras sem 
bola 

07 04 _ 04 _ 03 

Total 16 10 02 12 05 05 

 

Como pode ser visto as brincadeiras simbólicas, apesar de não terem sido as mais 

frequentes, estiveram presentes em todas as duas ocupações e foram brincadas por todos os 

tipos de grupos. Foram encontradas algumas brincadeiras com temática bem influenciada 

pelas particularidades dos contextos e com especificidades associadas à divisão dos grupos 

conforme o gênero dos brincantes. Na Cidade de Plástico, onde há praia como espaço de lazer 

e brincar, as crianças brincaram de “Beco de Siri”, enquanto na ocupação Quilombo Paraíso, 

que tem característica eminentemente rural, as crianças brincaram de “Corre, senão o Boi 

pega”, por exemplo.  

Essas duas ocorrências de brincar reforçam a ideia de que o contexto interfere nos 

temas que aparecem nas brincadeiras infantis. Outra ocorrência de episódio lúdico que reforça 

essa premissa é a brincadeira de “Polícia e traficante”, uma espécie de variação do pega-pega, 

porém carregada de simbólico, que só aparece na Cidade de Plástico, onde há problemas de 
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trafico de drogas e enfrentamentos com a polícia, ao contrário da Quilombo Paraíso, onde isso 

não acontece.   

A maior parte das brincadeiras simbólicas aconteceu com grupos do mesmo gênero, 

tendo a ocorrência de uma brincadeira mista em cada contexto. É interessante observar que as 

únicas brincadeiras mistas que ocorreram foram brincadeiras da cultura local como “Beco de 

siri” e “Melancia”, que são brincadeiras que, além de simbólicas, possuem regras explícitas. 

As brincadeiras simbólicas que requerem regras mais implícitas, como “comidinha” ou 

“carrinho” e que também apresentam uma estereotipia de papel social na sua realização, 

foram vistas com segregação de gênero.    

Devido à importância desse tipo de brincadeira para os objetivos deste trabalho elas 

serão analisadas em sessão específica onde trataremos dos temas, enredos e diálogos 

associando-os ao contexto cultural específico, a partir de uma análise da Tabela 3. Fazendo 

um paralelo com os conceitos de Corsaro (2009) sobre Reprodução Interpretativa e Cultura de 

pares.   

As brincadeiras de regras encontradas foram divididas entre brincadeira de regras 

com bola e sem bola, para melhor visualização e classificação dos episódios. 

Ao analisarmos os episódios de brincadeira de regras sem bola, podemos constatar 

que a ocorrência de episódios com meninas (Cidade de Plástico - 04) foi quase compatível 

com ocorrência de episódios mistos (03), encontrados na Quilombo Paraíso. 

 Esse dado parece evidenciar que brincadeiras de regras têm possibilidade de 

congregar mais os diferentes gêneros, por serem, supomos, menos tipificadas socialmente, por 

estabelecerem menor especificidade de papel social. 

Uma ilustração interessante do jogo de regras sem bola é a Brincadeira de “Tampinha”, 

observada na ocupação Quilombo Paraíso. Esse foi um episódio misto, porém composto por apenas 

uma menina, que começa observando e 3 meninos que iniciam a brincadeira.  
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    Brincadeira com tampinhas 

Cada menino tem uma tampa colorida na mão e um de cada vez tem que jogar sua 

tampa, para acertar a tampa do jogador que já lançou a sua tampinha. Quando um consegue 

acertar a tampa do outro eles falam: “mata-mata.” 

Enquanto jogam eles conversam: 

M1: -“Joga, joga! Mata-mata vai ser bom! Azul, amarelo...” 

M2: -“Vale pingar quebradinha, viu?” 

M3: -“Quebradinha não. Pequenininha viu?” 

Nesse momento chega uma menina de menos idade, cheia de tampinhas coloridas, e entra no 

jogo, já ganhando de muitos dos meninos. 

O diálogo entre eles continua: 

Menina: “-É eu?” 
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Menino:-“ Vai morrer?” 

Um dos meninos para, conta quantas tampinhas há no chão e a brincadeira continua.  

 

Essa é uma brincadeira interessante porque parece ser uma variação da brincadeira de 

bola de gude, adaptada pelas crianças desse contexto, onde se substituiu a bola de gude por 

um objeto de sucata (tampa de garrafa pet). Essa variação de brincadeira não parece ser 

comum em muitos contextos e só foi vista na Ocupação Quilombo Paraíso. 

A seguir apresentamos um trecho de episódio de brincadeira de regras sem bola que 

relata o uso de força física e o prazer em fazê-lo:  

Dois meninos correm e um pega o outro. O que é pego grita: “Socorro”. O que pega 

mostra dominação e responde, provocando: “Vai fazer o que agora?!” chega um terceiro 

menino e pergunta: “Tá brincando de que?” um deles responde: “Brincadeira.” O terceiro 

menino que chegou depois pego fala para o que pegou: “Leva ele pra casa, mata ele.” O 

pegador ordena ao que foi pego: “Bora!” E saí levando o que foi pego. Os 3 se soltam e saem 

correndo e rindo.  

Essa brincadeira, além de poder ser classificada como jogo de regras, também pode ser 

compreendida através da descrição de Corsaro (2009) como uma brincadeira que tem a 

estrutura das brincadeiras de “Aproximação-evitação”. Essa é uma brincadeira universal, que, 

segundo Corsaro envolve 4 fases: identificação, aproximação, evitação e retorno à uma base 

segura. Corsaro enfatiza a importância dessa brincadeira na vida da criança e na cultura de 

pares, pelo aparecimento de uma rotina que envolve acúmulo e liberação de tensão, onde a 

criança aparece como detentora de um papel no enredo. Assim “as representações sociais de 

perigo, mal, desconhecido e outras ambiguidades, que estão se desenvolvendo nas crianças, 

são mais firmemente aprendidas e controladas.” (CORSARO 2009; p. 34). 

 Assim, foram encontradas brincadeira universais como “pega-pega” e “polícia e 

ladrão”, mas também foram encontrados outros formato de brincadeira de aproximação-
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evitação. Uma delas parece específica da ocupação Quilombo Paraíso, que é a brincadeira do: 

“corre senão o boi vai pegar”. E a outra foi encontrada, com essa nomenclatura, apenas na 

Ocupação Cidade de Plástico que é a brincadeira de “polícia e traficante”, semelhante a de 

“polícia e ladrão”.  

 Nas brincadeiras de regras com bola foi visto a predominância de meninos 

brincando, tanto na Cidade de Plástico, quanto na Quilombo Paraíso, onde tiveram a mesma 

quantidade de episódios (04) com meninos, com a diferença de que, na primeira Ocupação 

houve a ocorrência de brincadeira mista (Sete pedrinhas). Essa também foi uma brincadeira 

adaptada ao contexto, onde as “pedrinhas” usadas eram, na realidade 7 pedaços de tijolos, 

quebrados pelas crianças, para viabilizar o episódio lúdico. Segue abaixo a descrição da 

brincadeira. 

“7 Pedrinhas” - Brincadeira mista (5 meninas – entre 8- 12 anos/ 2 meninos – entre 10-12 

anos); aproximadamente 15 min. de duração. 

 As crianças fabricam 7 pedrinhas com tijolo quebrado e se organizam discutindo 

quem vai entrar na brincadeira, disputando com uma bola. Juntam as 7 pedrinhas no chão, 

dividem-se em dois grupos. Se organizam, durante a divisão, discutindo quem vai entrar ou 

não na brincadeira. Todos entram e dividem-se em duas equipes.  Juntam os 7 pedaços de 

tijolo quebrado, um em cima do outro. Jogam a bola um no outro e falam: “Baleou”. Um 

corre atrás do outro com a bola. O objetivo é derrubar as 7 pedrinhas com a bola. A equipe 

que derrubar mais tijolos ganha. Durante a brincadeira aparecem as falas de incentivo dos 

pares da equipe: (os nomes das crianças foram trocados, para preservar sua imagem). 

“Vai Sara!” 

“Vai Lucia! 

“Corre, corre, vem Talita, vai,vai!” 

ou de reprovação:  

“Que disgrama, Vanessa!” 
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 E o jogo vai continuando, até as “7 pedrinhas” serem todas derrubadas. Essa 

brincadeira também não parece ser muito comum na cultura popular em geral e foi vista 

apenas nesse local. O importante, porém é, mais uma vez, encontrar uma brincadeira adaptada 

ao contexto, onde as crianças usam sua criatividade para fabricar elementos necessários para a 

ocorrência das brincadeiras.  

Na sua pesquisa sobre “Apropriação e ressignificação de espaços públicos”, Bichara 

(2005), ao observar crianças brincando em um bairro periférico de Aracajú, identificou um 

brincadeira bem semelhante à descrita acima, que ela descreve como uma espécie de 

“Tijoliche”, um boliche de tijolos, onde os tijolos eram arrumados sobre um quebra molas e 

tinham que ser derrubados com uma bola. Ambas brincadeiras chamam atenção, não apenas 

por usarem elementos e regras semelhantes, mas, principalmente por demonstrarem a 

capacidade de criança de re-organizar e re-adaptar o espaço e os objetos com o intuito de 

promover a brincadeira.  

Reafirmando a cultura local, bem como o caráter de universalidade de algumas 

brincadeiras, a brincadeira de bola predominante em ambas Ocupações foi o futebol sendo 

jogado exclusivamente por meninos. Mais uma vez vemos a segregação de gênero aparecendo 

e reforçando os papéis masculinos e femininos pré-estabelecidos culturalmente. 

As brincadeiras de exercício físico encontradas na Ocupação Cidade de Plástico 

foram: surfar e andar de bicicleta, sendo realizadas apenas por meninos. Não foi registrada a 

ocorrência dessa brincadeira com meninas, nem sequer mista. O espaço físico dessa 

Ocupação, que oferece a praia como um local de brincadeira, certamente influenciou na 

ocorrência do brincar de surf, em detrimento da Ocupação Quilombo Paraíso, que é 

predominantemente rural e não fica perto do mar. Já nesta Ocupação, a brincadeira de 

exercício físico que se diferenciou da outra Ocupação foi brincar de empurrar o carrinho de 

mão (de obras) com um amigo dentro: um empurra e o outro está sentado, sendo empurrado. 

Eles verbalizam: “Tá arrastando, tá arrastando, corre, pra frente, corre! Iuhuuuu...” 
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Tal ocorrência reforça a ideia da influência do ambiente, já que o “carrinho de mão” é 

um instrumento de trabalho que estava disponível em um ambiente e não em outro. 

Entretanto, andar de bicicleta foi uma atividade encontrada em ambas as ocupações, porém 

sendo realizada exclusivamente por meninos. Esse achado reforça a ideia de universalidade de 

determinadas brincadeiras, mas também reforça a discussão sobre segregação de gênero, 

frequentemente observado nas brincadeiras, onde quer que elas ocorram. 

Na Ocupação Quilombo Paraíso observaram-se também meninas brincando de 

exercício físico, com temáticas diferentes da dos meninos. Brincar de se pendurar de cabeça 

pra baixo, brincar de cabo de guerra e pular elástico, foram os episódios observados somente 

nas meninas. Não foram observados episódios mistos nesse tipo de brincadeira. 

Foi encontrado apenas um episódio de brincadeira de contingência social, na 

Ocupação Quilombo Paraíso. A mesma estava relacionada à imitação de vocalização e 

reforçada pelo prazer de resposta do outro, onde duas meninas (aprox..7 e 10 anos), na área 

externa de sua casa cantavam, imitando a voz do rádio e se olhavam, sorrindo, ouvindo rádio 

e brincando de cantar.  

As duas cantam juntas uma música de “arrocha”, muito animadas. A de 7 anos está 

ainda mais animada que a de 10 anos, e canta fazendo “caras e bocas” como se estivesse num 

show: “Eu só sei fazer amor, gritando seu nome... eu só sei te amar, sinto falta de você, como 

um sonho...Sei que nunca vou te esquecer.” Elas cantam, se olham, riem... (a música de 

arrocha é uma música muito popular na Bahia e surgiu na Avenida Suburbana – Avenida que 

leva ao bairro de Periperi, onde se localizam as Ocupações). 

Não foram observados episódios de brincadeiras turbulentas em nenhuma das duas 

ocupações.  

Foram vistas brincadeiras de construção nas duas ocupações, porém na Cidade de 

Plástico, a mesma foi observada apenas feita por meninas (aprox.3-5 anos), que modelavam 

livremente o barro do chão da ocupação, ao misturá-lo com água. Já na Quilombo Paraíso foi 

visto, por duas vezes, pequenos grupos mistos de crianças desenhando com gravetos no chão 
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de barro da Ocupação. Também observamos um episódio realizado por dois meninos, que 

faziam uma mistura, com copo de plástico, graveto, água e tampa de margarina (descrita 

abaixo).  

Brincando de Construção no Quilombo Paraíso (aprox. 15 min.) 

Dois meninos (6-8 anos aprox.) sentados na porta de casa brincam de construção. Um deles, o 

mais velho, dá ordens pro menor, de forma autoritária: “Pegue o copo, pegue água... Assim 

não! (brigando). O menor obedece tudo. Ambos estão misturando terra, água, folhas, em um 

copo de plástico, mexendo com um graveto. Também usam uma tampa de margarina como 

apoio na construção. O mais velho exerce liderança e usa mais os elementos da brincadeira. 

Não há nenhuma fala que evidencie faz de conta, parecem estar realizando uma experiência 

com os materiais da natureza e sucatas, fazendo sua construção.      

Ao fim dessa descrição constatamos que as crianças dessas duas comunidades, como 

crianças de qualquer outro lugar, apresentam grande variabilidade nos tipos de brincadeiras 

brincadas, muita criatividade na escolha de temas, ressignificação de espaços e objetos, na 

adaptação de regras de brincadeiras conhecidas às condições locais, número de participantes, 

entre outras variáveis. Buscando conhecer melhor essa característica da criatividade associada 

à imaginação, passaremos a analisar de forma mais aprofundada os episódios de faz-de-conta. 
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5.1 “CUIDADO QUE O BOI PEGA!” – IMAGINAÇÃO E 

CRIATIVIDADE NO FAZ-DE-CONTA  

 

 

Vista do entorno da Ocupação Paraíso 

 

As brincadeiras de faz-de-conta vêm revelar não só a influência do contexto no 

imaginário infantil, como também a forma como a criança compreende e reinterpreta esse 

contexto. Vale ressaltar pesquisadores como Carvalho (1981) que reafirma a importância da 

brincadeira de faz-de-conta como uma forma da criança realizar uma construção e 

interpretação compartilhada da realidade, ou Corsaro (2009), que afirma que as crianças não 

apenas imitam a produção cultural dos adultos, mas, mais do que isso, elas buscam apreender 

esse mundo adulto para produzir uma cultura própria e singular da infância. Considerando 

essa ideia de reinterpretação e reprodução da cultura local, vamos levar em conta que estamos 
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pesquisando um contexto específico, que privilegia o senso de comunidade, favorecendo a 

interação entre as crianças.  

Para conhecer e categorizar a brincadeira de faz de conta desse contexto, optamos 

seguir o critério estabelecido por Moraes e Carvalho (1994), que categoriza as brincadeiras de 

faz de conta de acordo com os temas encontrados em cada ocupação visitada. Tais critérios 

categorizam os episódios de faz de conta em oito temas, sendo: Atividades domésticas; 

Aventura; Esportes; Transportes; Profissões; Animais; Edificações e Outros (referindo-se a 

brincadeiras que não se encaixam nas categorias especificadas e que apresentaram baixa 

frequência).  

De acordo com a tabela 3 a ser analisada, podemos afirmar que foram observados um 

total de 14 episódios de faz-de-conta em ambos contextos, sendo que na Cidade de Plástico 

houve 10 episódios enquanto que na Quilombo Paraíso houve 04. 

Tabela 3 - Frequência de episódios para cada tema de faz-de-conta de acordo com a 
Ocupação e o gênero dos brincantes. 

Temas Ocupação Cidade de Plástico Ocupação Quilombo Paraíso 

Menino Menina Mista Menino Menina Mista 

Atividades 
domésticas 

_ 04  _ 01 _ 

Aventura 01 _ _ 01 _ _ 

Esportes 02 _ _ _ _ _ 

Transportes 02 _ _ 01 _ _ 

Profissões _ _ _ _ _ _ 

Animais _ _ 01 01 _ _ 

Edificações _ _ _ _ _ _ 

Outros _ _ _ _ _ _ 
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Como pôde ser visto, os meninos apresentaram maior número de episódios (07) e 

maior diversidade de temas brincados, só não brincando do tema “atividades domésticas”, 

enquanto que as meninas brincaram apenas de um tema específico (atividades domésticas). 

Essa interessante ocorrência, tanto dos meninos não brincarem de “atividades domésticas”, 

quanto das meninas brincarem predominantemente desse tema, parece estar claramente 

relacionados à estereotipia de gênero e ao reforço e aprendizado de certos papéis sociais 

comumente atribuídos ao feminino. Outro ponto importante a ser considerado no fato de 

terem sido vistas menos meninas brincando do que meninos é que é muito comum que as 

meninas, desde cedo, auxiliem suas mães nas tarefas domésticas, tendo menos tempo 

disponível para estar na rua, brincando.  

De fato, por inúmeras, vezes essa ajuda doméstica foi constatada, ao vermos as 

meninas cuidando de crianças menores, carregando-as no colo, de um local a outro da 

Ocupação, ou simplesmente não participando das brincadeiras por estarem em suas casas 

auxiliando as mães e aprendendo, de outra forma, um papel social. 

Os episódios brincados apenas por meninos também reforçam tal ideia de estereotipia 

de gênero/papéis sociais, já que se referem primordialmente a temas como: transporte, esporte 

e aventura. A ocorrência de temas mistos, interessantemente foi a mesma em ambos 

contextos. O único tema misto brincado foi o de animais. Uma explicação possível para essa 

ocorrência é o fato desse tema “animais” permitir maior variabilidade de papéis, já que é um 

tema que deixa o gênero razoavelmente indefinido, sem muita necessidade de especificação. 

Bichara (1999) vem afirmar, em seu artigo sobre “o faz-de-conta das crianças Xocó e 

do Mocambo” que seus resultados encontrados coincidem com outros estudos (Beraldo, 1993; 

Moraes, 1980; Tizard, Philips e Plewis, 1976), que demonstram a influência do gênero na 

escolha dos temas de faz-de-conta, onde meninos costumam optar por brinquedos e as 

atividades masculinas e as meninas pelas atividades consideradas femininas. A pesquisadora 

afirma ainda que foram encontrados resultados semelhantes em São Paulo (Moraes, 1980; 

Bichara, 1994) e Aracaju (Barbosa, Ramalho e Bichara, 1995), demonstrando a influência das 

questões de gênero, potencializadas pelo contexto. Concordando com os achados 
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supracitados, em contextos variados, apresentamos a tabela abaixo, que especifica os temas de 

faz de conta encontrados em cada uma das Ocupações, explicitando o número de episódios e 

o gênero dos brincantes.  

Como já dito anteriormente, nas duas Ocupações as brincadeiras com temas 

relacionados a atividades domésticas foram realizadas exclusivamente por meninas, embora 

na Cidade de Plástico, tenham ocorrido com mais frequência e variedade de episódios, 

aparecendo o brincar de comidinha e brincar de passear com a boneca, enquanto que na 

Quilombo Paraíso apareceu apenas um episódio: “fazendo bolo”, descrita com mais detalhes a 

seguir, onde se comenta sobre Reprodução Interpretativa.   

“Fazendo Bolo”-  Jogo de papéis:  

 Confecção de Bolo de chocolate 

      

 Esse episódio lúdico foi observado detalhadamente, na ocupação Quilombo Paraíso, 

onde 3 meninas de quatro e cinco anos estavam brincando num chão de terra úmido. Atentas, 

elas conversavam entre si, e depois começaram a conversar também com a pesquisadora, que 

estava sentada próximo:  
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“- O bolinho tá pronto, agora a gente vai botar cereja.” 

“-E botar no forno”. 

Uma delas fala com a pesquisadora: “- Você gostou do meu bolo? É de carne.” 

Outra menina comenta: “- O meu é de chocolate.” 

Usam folhas de árvore para enfeitar o bolo. Chega uma menina de 1 ano, irmã de uma delas. 

Eu finjo comer o bolo, olhando para ela e a mesma, prontamente imita meu gesto. A menina 

de um ano senta no colo de uma das meninas que estavam brincando e a mesma cuida dela. 

Outra me dá um papel com uma escrita de garatujas e afirma: 

 “-Toma aqui, tia, a receita do bolo.” 

Mesmo que a receita do bolo estivesse no formato de garatujas, foi interessante 

observar que as menininhas usavam elementos do seu contexto como: casca de coco seca; 

tampa de garrafas diversas; terra, de preferência úmida; embalagem pequena de iogurte; 

folhas de árvore e gravetos e palitos de madeira, para mexer o bolo. Atentas e misturando 

tudo com muita imaginação, elas iam conversando entre si sobre a confecção do bolo de cada 

uma e, por fim colocaram as folhas, que representavam a cereja do bolo, desejando aos 

brincantes um bom apetite!  

 Podemos reconhecer, nesse episódio de brincadeira, o conceito descrito por Corsaro 

(2009) como Reprodução Interpretativa. Durante tal episódio lúdico as crianças reproduzem 

seu contexto e brincam de dramatização de papéis, imitando, enriquecendo e re elaborando 

modelos aprendidos com os adultos de seu cotidiano, bem como com a cultura midiática. 

Nessa brincadeira as crianças estão fazendo muito mais do que uma simples imitação. Elas 

estão reproduzindo elementos que captaram do seu contexto e readaptando-os a partir das 

transformações e adaptações que realizam com os elementos do próprio contexto, produzindo 

assim uma cultura própria da infância, a partir, inclusive da sua relação com os companheiros 

de brincadeira. Vemos aí além do conceito de reprodução interpretativa, também o 

aparecimento do conceito “Cultura de Pares”, definido por Corsaro (2009; p. 32) como; “Um 
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conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças 

produzem e compartilham na interação com seus pares.”  

  Vale ressaltar que essa foi uma brincadeira especificamente realizada por meninas e 

pode sugerir o aparecimento da estereotipia de gênero (menina brinca de cozinhar e menino 

de super-herói ou outra coisa de menino). Naturalmente, as meninas desse contexto observam 

suas mães realizando tarefas domésticas, provavelmente um maior número de vezes do que as 

meninas de contextos sócio-econômicos mais favorecidos, onde boa parte das mães trabalha 

fora e as atividades domésticas são, comumente realizadas por outros. Assim, podemos pensar 

que, talvez nesse contexto, as meninas tendam a brincar mais de atividades domésticas do que 

com temas de profissão (ressaltando que, as atividades domésticas, também podem se 

confundir com a profissão, para determinados segmentos sociais, como cozinheira, babá, 

faxineira). Corroborando com o aparecimento distinto de temas de faz-de-conta a partir do 

contexto vivido, Bichara (1999) observa que há uma variedade de aspectos sociais e culturais 

que influenciam a brincadeira de faz-de-conta infantil, reiterando a ideia de que a criança 

reproduz ao brincar, ainda que de forma indireta, as relações que vive no seu contexto.    

 Corsaro (2009) afirma que através da brincadeira de jogo de papéis a criança 

experimenta a forma de agir de diferentes pessoas da sociedade e afirma que o gênero é um 

dos aspectos relevantes à criança nessa brincadeira, apresentando relação com os papéis 

socialmente estereotipados, de acordo com o gênero. Porém, ressalta Corsaro, as crianças não 

aprendem e reproduzem tais papéis apenas. Elas os refinam e muitas vezes os recriam através 

do seu brincar. “Assim, as expectativas de gênero não são simplesmente inculcadas nas 

crianças pelos adultos, mas são socialmente construídas pelas crianças nas interações com 

adultos e entre si”. (CORSARO; 2009; p.35).  

Na temática de brincadeira de aventura, a estereotipia de gênero continuou se 

perpetuando, ao aparecerem brincadeiras exclusivamente realizadas por meninos, com 

temáticas mais ligadas à movimentação corporal e eventualmente ligadas a violência e 

perseguição. Foram episódios onde, embora a imaginação estivesse presente, predominou a 

movimentação corporal, em detrimento de um menor uso de linguagem falada e 
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argumentação, se contrapondo a forma que as meninas geralmente brincam de faz-de-conta, 

onde há maior riqueza argumentativa e de detalhes. Foi observado apenas um episódio em 

cada contexto, sendo que na Cidade de Plástico ocorreu o episódio nomeado de “Polícia e 

traficante”, que traz dados relacionados ao cotidiano local, enquanto que na Quilombo Paraíso 

o episódio foi mais ligado a fantasia e contos de fadas, que foi um rápido episódio de 

“Castelo”.  

A brincadeira de Polícia e traficante teve o seguinte formato: dois meninos (aprox.12-

14 anos) combinam os papéis entre si e estabelecem que um será a polícia e o outro o 

traficante. Se estabelece assim um jogo de perseguição e fuga entre ambos, onde a polícia 

deve pegar o traficante. O formato se assemelha a brincadeira de pega-pega, porém com o 

simbolismo e estabelecimento de papéis que essas crianças presenciam no seu contexto. 

  Já a brincadeira de castelo, aconteceu entre dois meninos (aprox.. 6-7 anos) que 

entraram correndo no terreno de uma casa que não lhes pertence, da ocupação e um diz ao 

outro que ali é um castelo. “Vamos brincar de castelo”. Riem. Saem correndo da casa. Não 

ficam explicitados os papéis de cada um e a brincadeira parece se transformar em pega-pega. 

Assim, vemos uma rápida brincadeira simbólica, que traz uma temática fantasiosa, mas que 

não apresenta um desenvolvimento mais rico de argumentação entre os meninos, logo se 

transformando em uma brincadeira de perseguição, bem corporal e sem nenhuma fala.  

Foi visto apenas um episódio com a temática Esporte, apenas na Cidade de Plástico, 

realizado exclusivamente por meninos. O episódio nomeado pelos meninos de “Treino de 

futebol, aconteceu na praia vizinha a Ocupação, sendo realizado com muita atividade corporal 

que exigia força e vigor físico, além de uma intenção que o tornava simbólico: Era a 

brincadeira de treinar para jogar num dos times de futebol que é referência na cidade de 

Salvador, o Vitória. Além disso a brincadeira também explicita uma fantasia que povoa o 

imaginário de grande parte dos meninos brasileiros: ser um jogador de futebol famoso, com 

reconhecimento nacional. Podemos nos divertir, a seguir, com uma transcrição de um trecho 

do episódio mencionado.  
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“Treino de futebol” – 4 meninos; aprox.12 – 13 anos. Duração: aprox.. 25 min.  

Dois meninos da Ocupação se encaminham à praia de Periperi. No local, chegam mais 

dois meninos, que também são da Ocupação. Os 4 meninos começam a encher garrafas 2 Pet 

e 2 latas (tipo de Nescau), com areia da praia. Estas servirão como trave pra o jogo de futebol 

que irá começar. Eles nomeiam a brincadeira de “treino de futebol”. Eles começam o treino 

correndo entre as traves que confeccionaram. Correm, riem, se cansam e se jogam na areia 

para conversar.  

Um deles fala: -“Tô cansado! “Bó brincar de outra coisa?”  

Os outros respondem:-“Bó”. 

Apesar de proposta de mudança, a brincadeira não muda e eles continuam o proposto 

treino, brincando de fazer abdominal, e apoio, em dupla. Parecem levar o treino com muita 

seriedade, mas sempre se olham e riem e fazem comentários de gozação um com o outro.  

Ao redor, um menino de 5 anos cuida de outro menino de 1 ano enquanto ambos 

assistem a brincadeira. Um deles anuncia: -“Demorô, borá pegar um babinha agora.”  

Todos os meninos que jogavam saem pra beber água numa casa na frente da praia (que 

parece ser uma venda) onde há um grande espelho preso, colado a sua parede, na área externa, 

pertencendo ao ambiente público. Os meninos ficam se olhando no espelho, medindo os 

músculos e conversando algo que não dá pra ouvir. Depois voltam para a areia da praia e 

falam sobre o desejo de jogar no “Vitorinha”, referindo-se ao Vitória, time de destaque no 

estado da Bahia. 

 

Na temática transporte também foram observados apenas meninos brincando de carro 

de plástico, em ambas ocupações.  

Não foram observados episódios ligados ao tema profissões em nenhum dos 

contextos. 



67"

"

"

"

Já na temática animais, pudemos observar uma brincadeira mista, na Cidade de 

Plástico e uma de meninos na Quilombo Paraíso.  Foi interessante constatar o emergir das 

características físicas de ambos contextos no tema dessas brincadeiras. Na Cidade de Plástico, 

onde a praia é um espaço viável e cotidiano, apareceu uma brincadeira chamada de “Beco se 

Siri”. Já na Quilombo Paraíso, que se  localiza em uma região tipicamente rural, onde há 

animais como: boi, cavalo, galinha, entre outros, apareceu a brincadeira do: “corre senão o 

boi vai pegar.”  

Essa brincadeira parece ter sido criada pelas crianças da região, seguindo a lógica da 

reprodução interpretativa, mas também usando elementos de brincadeira de aproximação-

evitação, onde há “corrida e salvação”. Assim, podemos constatar nessa brincadeira, além da 

criação e reprodução cultural do ambiente através do lúdico, também a estrutura de 

brincadeira de “aproximação-evitação”, contextualizada com os elementos ambientais 

relacionados ao cotidiano, perigo e necessidade de fuga.  

 “Corre senão o Boi pega” foi vista assim: 

Dois meninos entre 5 e 7 anos passam andando. O mais velho fala para o mais novo: “Êa. 

Tem que falar Êa! Se falar Êa, o boi não pega! E sai correndo pra pegar o mais novo. 

Nas categorias de Edificações e Outros não foi observado nenhum episódio, nos 

contextos pesquisados. 
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5.2 “BATATINHA FRITA 1, 2, 3...” TIPOS DE INTERAÇÃO 

SOCIAL NO BRINCAR 

 

Meninos brincando de futebol 

 

Baseado na classificação de Morais e Otta (2003) que adaptaram as definições de 

Parten (1932), conforme explicitado anteriormente, no capítulo Método, vamos classificar e 

comentar os tipos de interação social encontrados em ambas ocupações. 

Observando a tabela 4 podemos constatar que a brincadeira cooperativa foi 

predominante nos dois contextos. Levando em consideração que ambos são contextos abertos, 

onde os espaços de brincadeira são coletivos e a vivência em comunidade é uma forte 

característica do modo de vida local, esse achado vem reforçar tais características, já que a 

brincadeira cooperativa pressupõe divisão de tarefas e colaboração entre os pares de brincar.   
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Apesar da predominância de brincadeiras cooperativas, a brincadeira solitária também 

apareceu um bom número de vezes (07), na Ocupação Cidade de Plástico, contrastando com a 

Ocupação Quilombo Paraíso (03), nesse dado. De forma interessante, na Ocupação Quilombo 

Paraíso, o segundo tipo de interação que predominou foi a brincadeira associativa (08), ao 

contrário da Ocupação Cidade de Plástico (03).       

 TABELA 4. Freqüência de episódios de brincadeiras de acordo com o tipo 

predominante de Interação Social  

Tipos de Interação Quantidade de episódios 

Cidade de Plástico 

Quantidade de episódio 

Quilombo Paraíso 

Brincadeira Solitária                  07                   03 

Brincadeira Paralela                  __                  02 

Brincadeira 

Associativa 

                 04                   06 

Brincadeira 

Cooperativa 

                 15                   14 

 

Podemos perceber nessa tabela que nas duas Ocupações há uma relevante 

predominância das brincadeiras cooperativas, demonstrando a interação social existente 

nesses dois contextos. Tal relação de cooperação é coerente com a dinâmica das duas 

ocupações, onde os moradores vivem num contexto que tem como proposta o coletivo, onde 

pode se constatar o compartilhamento de diversas coisas como comida, ajuda no cuidado das 

crianças, reuniões comunitárias para buscar resolução de problemas comuns, entre outros 

aspectos evidenciam a relação de cooperação existente, além da proximidade física entre as 

casas, quase todas sem muro e coladas uma na outra.  
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Nas interações de cooperação, foi muito comum a ocorrência de brincadeira mistas, 

predominando o aparecimento de brincadeiras de jogo de regras, como: “Melancia”, “Sete 

pedrinhas” e “Tampinha”.  

 Também ocorreu grande quantidade de episódios exclusivamente de meninos (jogo de 

dominó, futebol, pega-pega...) ou de meninas (jogo de cartas dos “rebeldes”, “comidinha”, 

“Ana-banana”...). 

Os episódios de brincadeira solitária predominaram na Ocupação Cidade de plástico 

sendo: surf, bicicleta, carrinho de plástico e pipa os mais encontrados. Na Ocupação 

Quilombo Paraíso apenas 03 episódios foram identificados, sendo pipa e bicicleta as 

brincadeiras que apareceram com essa forma de interação. Vale ressaltar que todos as 

brincadeiras solitárias foram vistas apenas no gênero masculino.   

Já as brincadeiras associativas apareceram em maior quantidade na Ocupação 

Quilombo Paraíso, sendo mais frequentes os episódios de “Carrinho de mão”, “Amarelinha”, 

“brincar de se pendurar” e “cabo de guerra”, misturando episódios de brincadeira  mista e de 

segregação de gênero. 

Na brincadeira de interação paralela foram encontrados apenas dois episódios, 

somente na Ocupação Quilombo Paraíso, onde meninos desenhavam no chão de barro, um ao 

lado do outro, sem trocar palavras, nem realizar qualquer outra interação.  
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5.3 “SOMOS FILHOS DO REI, SOMOS NETOS DA RAINHA,SEU 

REI MANDOU DIZER QUE AJOELHASSE NAS PEDRINHAS...” 

OBJETOS DE BRINCADEIRA 

 

 

Menino brincando com bicicleta 

 

Para analisar os objetos encontrados nas brincadeiras foi realizada a junção de duas 

análises de objetos para brincar, tomando como base as categorizações de Striano; Tomasello 

& Rochat; (2001) e Oliveira & Menandro (2008), já descritas no capítulo Método. Assim, a 

análise dos objetos de brincadeira será feita através das seguintes categorias: brinquedos 

industrializados, elementos da natureza; sucatas; objetos de uso adulto e brinquedos 

confeccionados no contexto observado. 
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Num estudo realizado por DeStefano e Mueller (1982), com crianças de creche, onde 

se pesquisou a relação dos diferentes objetos de brincar enquanto promotores ou 

desfavorecedores para a interação social, pôde-se constatar que a ausência de objetos ou a 

presença de objetos grandes (escorrega, gangorra...) eram favorecedores da interação social 

entre as crianças, enquanto que objetos pequenos (carrinho, por exemplo) eram objetos que 

minimizavam esse contato. Nas ocupações visitadas, pôde-se observar uma predominância de 

ausência de objetos para brincar, bem como a preponderância de brincadeiras cooperativas 

(tabela 4), corroborando com os dados encontrado pelos pesquisadores supracitados. 

Magalhães, Bichara e Pontes (2003) também confirmam a influência dos brinquedos na 

qualidade da interação social, afirmando que determinados brinquedos, como jogos 

eletrônicos, estimulam o brincar solitário e outros, como jogo de regras, favorecem a 

socialização.  

Conforme podemos observar na tabela 5, foram encontrados poucos brinquedos 

industrializados nas ocupações, somando um total de 11. A predominância de objetos de 

brincadeira centrou-se em elementos da natureza sendo encontrados 23, no total. Também 

encontramos boa quantidade de sucata (09), porém observamos poucos elementos de uso 

adulto (03) para favorecer as brincadeiras, bem como poucos brinquedos confeccionado no 

contexto (03). Esses dados podem ser melhor visualizados na tabela abaixo: 

TABELA 5. Objetos utilizados nas brincadeiras de acordo com o gênero dos brincantes 

e o contexto. 

Objetos 

encontrados 

Ocupação Cidade de Plástico Ocupação Quilombo Paraíso 

Meninos Meninas Misto Meninos Meninas Misto 

Brinquedos 

industrializados 

06 02 01 02 _ _ 

Elementos da 01 06 _ 05 09 02 
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natureza 

Sucatas 01 02 _ 02 02 02 

Objetos de uso 

adulto 

01 _ 01 01 01 _ 

Brinquedos 

confeccionados 

no contexto 

observado 

01 _ _ _ 01 _ 

 

Os elementos da natureza foram os objetos predominantes nas brincadeiras em geral, 

somando os resultados das duas ocupações. Apesar disso, eles apareceram em menor 

quantidade na Cidade de Plástico, sendo superados, neste contexto, pelos brinquedos 

industrializados. Entretanto, na Ocupação Quilombo Paraíso, os elementos da natureza se 

sobressaíram mais do que qualquer outro objeto usado para brincar. Dentre os elementos da 

natureza encontrados podemos citar: areia, terra, casca de coco, graveto, folhas, pedras, tocos 

de madeira, dentre outros. De fato, a natureza é um dado predominante em ambas as 

ocupações, já que as mesmas situam-se em espaços onde há muita disponibilidade de tais 

elementos que, somados a imaginação e ao desejo lúdico infantil, podem facilmente ser 

transformados em objetos de brincadeira. Esse achado mais uma vez reforça a criatividade 

que as crianças desse contexto tem, bem como sua possibilidade de brincar superando as 

possíveis restrições socioeconômicas do ambiente em que vivem. Também podemos enfatizar 

que o espaço aberto e a ausência de direcionamento dos adultos nas brincadeiras, vão reforçar 

ainda mais essa possibilidade criativa e cooperativa encontradas nos episódios lúdicos.   

Na Ocupação Cidade de Plástico houve predominância de brinquedos 

industrializados (09), em detrimento à Ocupação Quilombo Paraíso, onde foram vistos 

apenas dois brinquedos industrializados. Os brinquedos encontrados na primeira ocupação são 
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brinquedos tipicamente encontrados em feiras, como carrinhos e bonecas de plástico, porém 

não são artesanais. Confirmando esse achado com outras Magalhães, Bichara e Pontes (2003), 

ao comentar sobre as transformações sofridas pelos brinquedos por conta da evolução 

tecnológica, citam que os brinquedos industrializados vieram ocupar o lugar dos brinquedos 

artesanais, afirmando que: “A indústria tem providenciado grande arsenal de brinquedos 

baratos geralmente de baixa qualidade (...). É comum encontrar, em feiras do interior do 

Brasil, tanto centenas de bonecas e carrinhos, em plástico de baixa qualidade (...)” (2003; p. 

66). 

As sucatas serviram para enriquecer as mais diversas brincadeiras nos dois contextos. 

Seja tampa de garrafa pet usada para brincar de “Tampinha”, copo de iogurte para servir 

como forma de bolo, ou seja tampa de margarina para realizar misturas mirabolantes, as 

crianças das duas ocupações fizeram uma boa exploração das sucatas que fazem parte do seu 

cotidiano, demonstrando mais uma vez sua enorme capacidade inventiva, sua riqueza lúdica, e 

sua capacidade de reproduzir e reinterpretar o contexto através da brincadeira.      

Carrinho de mão, comumente usado em obras, tijolos ou madeira usada na construção 

de casas foram os objetos de uso adulto encontrados nas brincadeiras.  

 Traves para “treino de futebol” feitas pelas crianças Ocupação Cidade de Plástico, 

com garrafa pet e areia ou badogue/estilingue, compartilhado na brincadeira de dois meninos 

que andavam juntos, na Ocupação Quilombo Paraíso, em busca de um calango ou passarinho 

para acertar, foram os brinquedos encontrados confeccionados no contexto observado.  

Mais uma vez enfatizamos, diante dos objetos encontrados para brincar, a grande 

capacidade infantil de recriar os objetos lhes dando função lúdica e simbólica, para fazer a 

brincadeira acontecer. Mesmo que só haja elementos da natureza ou sucatas, ainda assim a 

criança irá transformá-los em brinquedo. E ao fazer isso, está também recriando e 

perpetuando a cultura lúdica. 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nas duas ocupações pesquisadas, que são constituídas por barracões, diferente das 

ocupações nos prédios abandonados, os elementos naturais do ambiente muitas vezes se 

constituem em brinquedos e favorecem a construção das brincadeiras compondo os episódios 

lúdicos e fortalecendo a expressão sócio-cultural desse contexto.  

Areia, terra, barro, água, pedra, são alguns dos elementos usados para compor o 

brincar. Eles tanto podem ser usados na forma de brinquedo, quanto podem servir para 

favorecer um cenário de “faz-de-conta”, ou outra brincadeira qualquer. Foi interessante 

observar os episódios de brincadeira adaptados ao contexto que se tem para brincar: o brincar 

acontece independente das restrições ambientais e das dificuldades cotidianas. Ellis (2004) 

chama atenção para a importância que brincar na natureza, em espaços abertos, tem na vida da 

criança já que tais espaços favorecem a manipulação do ambiente pela criança, longe da 

vigilância adulta, ampliando sua liberdade de exploração. 

 Oke et al.(1999) reafirmam as inúmeras possibilidades de lazer, interação e 

aprendizagem que os espaços públicos oferecem, principalmente às crianças que vivem em 

um ambiente desfavorecido socioeconomicamente possuem mais oportunidade de utilizar tais 

locais, em detrimento à utilização dos mesmo pelas crianças de nível socioeconômico médio e 

alto, que costumam frequentar espaços institucionais. 

 Nas duas ocupações do MSTB visitadas, pode-se reconhecer essa utilização dos 

espaços públicos, pelas crianças, visto que tais espaços, de circulação do cotidiano, eram os 

únicos disponíveis para a ocorrência das brincadeiras. Em muitos momentos, sem a pressão 

dos adultos, foi observado que as brincadeiras transcorriam livremente, com alto grau de 

espontaneidade, criatividade e interação entre os pares de brincadeira.  

 Brougère (2010) fala do brinquedo como um objeto de desejo, um objeto imagético e 

de alto valor de representação. A maior parte dos brinquedos que vimos nas ocupações 

visitadas são brinquedos feitos com elementos ambientais do próprio contexto. Isso nos 

mostra mais uma especificidade desse brincar que se adapta ao ambiente e reconstrói o 

contexto a partir do momento em que cria novos brinquedos e brincadeiras, oferecendo uma 
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função simbólica diferente da função real do objeto, ressignificando-o e transformando 

elementos ambientais em elementos lúdicos, como, por exemplo, uma casca de coco que se 

transforma em “panelinha” ou a folha da árvore que vira a “cereja do bolo”.    

 Concordamos com os achados de Bichara (2002, p. 157) sobre a brincadeira dos índios 

Xocó, onde ela faz uma distinção entre “ser pobre e ser excluído, pertencer a uma cultura 

diferente e não ter nenhum acesso à cultura e a tudo que ela representa”. Nos achados da 

presente pesquisa, também podemos confirmar que, assim como os índios que brincam as 

margens do Velho Chico (BICHARA 2002), ou como as crianças que brincam na Ilha dos 

Frades (SEIXAS, 2007) ou ainda, como os índios Parakanã (GOSSO, 2004), as crianças do 

MSTB brincam de forma alegre, livre e com riqueza de detalhes e requinte de conteúdos, 

recriando os objetos e reinterpretando seu contexto de forma criativa e lúdica. O 

desfavorecimento socioeconômico em nada abalou seu brincar, nem desfavoreceu sua 

capacidade de recriar os objetos/ambiente para construir episódios lúdicos. 

Assim, podemos concluir que as crianças do MSTB brincam de muitas das 

brincadeiras que todas as crianças do mundo brincam, brincadeiras que apresentam um padrão 

de universalidade e atemporalidade, como: empinar pipa, andar de bicicleta, brincar de 

comidinha, jogar bola, pega-pega, entre outras. 

 O que se mostrou relevante e particular foi a forma como essas crianças utilizaram os 

elementos da natureza e outros encontrados no seu contexto, para criar seus brinquedos e 

enriquecer episódios de brincadeira. Em ambas ocupações encontramos semelhanças no 

brincar, relacionadas as brincadeiras universais, como bola, pega pega e comidinha, mas 

também encontramos diferenças, principalmente no que se refere ao contexto. Como dito 

anteriormente, na ocupação com praia, foi encontrada brincadeira que traz elementos que 

referem-se ao mar, como “Beco de siri” e na ocupação rural, elementos que referem-se ao 

meio, como “Boi pega”.  Ainda, na primeira ocupação, que tem problemas com o tráfico de 

drogas, foi encontrada a brincadeira de polícia e traficante, outra característica do contexto. 
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Foi relevante constatar a interação social entre as crianças, evidenciada no brincar 

compartilhado. Esse achado reforça o ideal de viver em comunidade, um dos ideais do 

MSTB.  Nas ocupações visitadas observou-se que essas crianças, ao brincar, muitas vezes 

explicitam essa dinâmica de cooperação. Dinâmica essa, perceptível na relação entre os 

moradores desse contexto. Além disso essas crianças tem liberdade para brincar, para 

interferir no ambiente, recriando-o e para inventar novas brincadeiras a partir da sua 

possibilidade e desejo.  

Diante de tantas brincadeiras encontradas, que explicitam as relações cooperativas, o uso 

criativo do ambiente e a livre exploração do espaço feita por essas crianças, podemos 

constatar sobretudo que, ainda que o contexto de vida das crianças do MSTB seja carente de 

recursos materiais, elas vivenciam uma riqueza de situações lúdicas que compensa a falta de 

brinquedos industrializados e/ou eletrônicos e que as coloca num patamar privilegiado que é o 

da liberdade para brincar e recriar brinquedos e brincadeiras.  

Espera-se, dessa forma, que a apresentação do brincar, dentro desse novo contexto de 

desenvolvimento, venha a contribuir para os estudos sobre a brincadeira e possa inspirar 

futuras pesquisas em ocupações do MSTB e contextos afins. 
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