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Resumo 
 
 
Este trabalho objetivou estudar as brincadeiras e sua relação com o contexto no agreste 
sergipano. A pesquisada foi realizada com crianças entre 2 e 12 anos de ambos os sexos, 
em dois povoados do agreste de Sergipe, através da observação em ambiente natural 
com registro cursivo. Foram observados 55 episódios de brincadeiras, com 
aproximadamente 32 crianças. Foi constatado que a categoria de brincadeira mais 
brincada foi a simbólica (27%), embora meninos e meninas tenham apresentado escores 
diferenciados representando: 57% das brincadeiras das meninas, 34% das dos meninos e 
66% das dos grupos mistos. As brincadeiras de regras ocorreram em 14% dos episódios, 
seguidas das de exercícios físicos. Os temas mais freqüentes foram transporte para os 
meninos (86%) e grupos mistos (40%), e atividades domésticas para as meninas (100%). 
Esse resultado revela a existência de uma grande estereotipia de gênero na escolha dos 
temas das brincadeiras de faz-de-conta, principalmente nos grupos segregados, e a 
influência da principal atividade econômica local, os serviços de transporte de cargas, 
uma  especialidade da cidade de Itabaiana, e revelam ainda como as meninas percebem o 
papel da mulher na região: o de dona de casa que vive para cuidar da casa e dos filhos. 
Tudo isso é um reflexo  na brincadeira de aspectos do contexto. As brincadeiras 
tipicamente classificadas como de regras foram as segundas mais encontradas em 
freqüência. O gude e o futebol foram brincados por meninos, a amarelinha e o elástico 
por meninas e o pega-pega por grupos mistos. Os brinquedos industrializados foram os 
mais utilizados pelas crianças, seguidos pela sucata, objetos da natureza e brinquedos 
artesanais. A influência do contexto é claramente vista nas brincadeiras, desde os temas 
de faz-de-conta até nas adaptações das brincadeiras de regras, nos objetos utilizados e 
nas verbalizações. A quantidade de brincadeiras simbólicas encontradas é um dado que 
se contrapões à idéia de que a criança pobre não simboliza. Os resultados também 
revelam a ausência de temas fantasiosos nas brincadeiras destas crianças, o que nos leva 
a questionar a influência que isto pode ter no desenvolvimento.  A ausência de estudos 
voltados para esta questão, mostra a necessidade de mais trabalhos que abordem este 
problema e de pesquisas sobre desenvolvimento em contextos específico brasileiros. 
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Abstract 
 
 
 
This study aimed to describe play and its relation with the context in Sergipe, Brazil. 
Through observation in natural environment, thirty-two children were chosen for this 
study. 55 episodes of play activities were observed. Were observed that most of children 
preferred symbolic play (27%), the play groups were formed by boys (34%) and 57% by 
girls. Play with rules happened in 14% episodes, next was physical exercise. The most 
frequent themes of symbolic play were: transport by boys (86%) e groups mixed with 
boys and girls (40%). Girls preferred play of domestic activities (100%). This result 
shows the existence of gender stereotype among these children. We also can see the 
influence of the context in these play activities: the local economic activity (transport in 
trucks) and the women roles in society: take care of the house and children. The 
manufactured toys were the most used by the children. The children play with any 
object, which demonstrates imagination capacity and creativity. Such fact can confirm 
their adaptation capacity. The context influence is clearly seen in the play activities of 
these children: in the themes of pretend play, in adaptations done with the role play, use 
of objects and verbalizations. This study shows that the idea that poor children don’t 
symbolize must be questioned; these results also reveal the necessity of studies with 
poor children in specific contexts. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Key-words: play, development, context. 



  

I - O ENTENDIMENTO DAS BRINCADEIRAS E DO 

BRINCAR 

 

1. 1 O que é brincar? 

 

O brincar é uma atividade marcante da infância, caracterizando-se como uma 

atividade universal humana, mas que também ocorre na vida de várias espécies, mais 

freqüentemente em animais jovens, e possui algumas características comuns: falta de 

função aparente, utilização de comportamentos específicos da espécie de forma 

exagerada e repetitiva, está associada à vida social, à importância da aprendizagem no 

desenvolvimento e a alto grau de desenvolvimento do cérebro (Resende & Ottoni, 

2002). 

 O estudo da brincadeira pode ser considerado um meio pelo qual é possível 

compreender como ocorre o desenvolvimento comportamental e social. Apesar de já 

existir uma quantidade razoável de pesquisas na área, ainda há lacunas sobre para que 

serve a brincadeira e como pode ter ocorrido a sua evolução filogenética. Pesquisas 

sugerem três possíveis funções: tornar os indivíduos mais flexíveis, promover o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras e propiciar a aprendizagem social. 

(Spinelli, Nascimento & Yamamoto, 2002). Parece também não ter nenhuma 



  

importância biológica evidente, o que está relacionado à falta de um ato consumatório1 

(Resende & Ottoni, 2002; Vieira & Sartório, 2002). 

Entre os humanos, a brincadeira possibilita às crianças entrarem em 

contato com o mundo, com os objetos e com os outros e o acesso a sua cultura. No 

faz-de-conta a criança recria situações do cotidiano, projeta sua vida afetiva, 

expressa suas dificuldades e desenvolve suas possibilidades de ação no mundo, 

adquirindo elementos que contribuem para sua formação enquanto ser humano 

(Bichara, 1994; Conti & Sperb, 2001; Kishimoto, 1997).  

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 brinquedos e situações em brincadeiras. Mesmo em 

civilizações antigas como a Hindu (cerca de 2500-1700 a.C.) há evidências de que o 

brincar sempre tem sido reconhecido como parte natural do repertório comportamental 

humano (Oke, Pant & Saraswathi, 1999). 

Este sistema de comportamento é tão relevante que, à medida que a 

sociedade avança tecnologicamente, observamos que há paralelamente um igual 

investimento em aspectos relacionados ao brincar, como a construção de espaços 

públicos de brincadeira, playgrounds, briquedotecas e brinquedos e jogos que 

incluem os mais recentes avanços da ciência, a exemplo dos videogames e 

computadores (Bichara, 1994). 

                                                 
1 Ato consumatório é uma expressão da etologia que designa o comportamento final de uma seqüência 
comportamental desencadeada por uma motivação específica. Por exemplo, numa situação de fome, 
buscar o alimento e seguido pelo ato consumatório de ingeri-lo. 



  

É consensual entre os estudiosos que o fenômeno da brincadeira é muito 

difícil de se definir (Spinelli, Nascimento & Yamamoto, 2002; Yamamoto & 

Carvalho, 2002), mas apesar disto, vários estudos se propõem a investigar as 

brincadeiras, e o como e o porque as crianças brincam. 

Há 116 diferentes definições de brincadeira listadas no Oxford English 

Dictionary, mas os termos são freqüentemente vagos e acabam fazendo recortes que 

ressaltam diferentes aspectos como a situação, o comportamento ou estados 

internos. Johnson, Christie e Yawkey (1999) consideram que essas diferentes 

abordagens de brincadeira são válidas e importantes em diferentes graus e 

aspectos, porém, são excludentes e não abordam o fenômeno de forma holística.  

Não há uma definição única de brincadeira que satisfaça todos os estudos, 

assim como não há concordância entre os estudiosos sobre suas origens e sua 

função. Uma proposta de definição única que delimite o que é brincadeira do que 

não é e que pretenda ser universalmente aplicável, estará sujeita ao fracasso. 

Além de adotar uma definição de brincadeira que considere adequada para 

cada estudo específico, saber identificar episódios de atividade lúdica também se 

torna uma tarefa inevitável para os pesquisadores, para isto é necessário 

estabelecer critérios que evidenciem que um determinado comportamento é uma 

brincadeira.  

Brougère (1998) acredita que o pesquisador deve estabelecer seus critérios 

para avaliar e identificar uma atividade lúdica, já que esta definição é diretamente 

influenciada por valores culturais que supõem o que é uma brincadeira. Partindo 

do pressuposto de que a brincadeira é contextualizada socioculturalmente, parece 



  

inevitável que cada estudioso do fenômeno tenha que decidir por adotar uma 

definição que se adeque àquele ambiente onde o brincar ocorre. Assim, diminui-se 

a distância entre a teorização e a realidade vivenciada singularmente em cada 

contexto. 

Sutton-Smith (1986) destaca, entretanto, que existem algumas 

características comuns do brincar em várias espécies que podem facilitar a 

identificação da brincadeira: os padrões de comportamentos são reais, mas fora de 

sua motivação de origem, ou seja, os meios são o que importa, não o fim; 

alternância de papéis, por exemplo, quem caça e quem é caçador; não há 

componentes de medo ou agressão; movimentos exagerados e repetição de padrões 

motores; a não existência de uma seqüência fixa, pois há grande flexibilidade para 

a incorporação de novos comportamentos e a predominância em animais jovens. 

Segundo Yamamoto e Carvalho (2002), entre os humanos, a identificação da 

brincadeira pode ser facilitada pelo olhar do pesquisador, pois as crianças ao brincar dão 

pistas faciais e corporais que são facilmente reconhecíveis.  

Adotar uma definição de brincadeira, estabelecer critérios de identificação e 

descrição e classificá-las são aspectos indispensáveis e norteadores para o pesquisador 

que estuda a atividade lúdica. Além disto, é necessário adotar um referencial teórico 

atual que possa abranger a proposta de estudo e fornecer subsídios seguros para a análise 

de acordo com a realidade pesquisada. 

 

1. 2 O que dizem as teorias 

 



  

Várias são as teorias que se propõem a refletir acerca do propósito da brincadeira 

infantil. Muitas delas tentam ir além da mera justificação da existência da atividade 

lúdica: elas procuram determinar o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, e, 

em alguns casos, especificar as condições antecedentes que conduzem a este 

comportamento. 

Não há uma teoria que trate especificamente da brincadeira, nem tampouco uma 

teoria única sobre este comportamento. Apesar de existir uma diversidade de estudos 

empíricos, não há uma integração entre eles para formar uma teoria. Vários autores da 

psicologia do desenvolvimento falam do fenômeno do brincar e reconhecem sua 

importância, apesar de terem explorado pouco este comportamento. Porém, em todas as 

teorias são evidentes os fatores cognitivos e emocionais que direcionam a realização 

desta atividade, além da dimensão afetiva que permeia as interações sociais durante o 

brincar.  

Johnson, Christie e Yawkey (1999) apresentam uma classificação das teorias que 

abordam a brincadeira em clássicas e modernas, dando uma visão geral de como as 

idéias acerca do brincar foram se desenvolvendo até os dias atuais.  

As teorias clássicas foram originadas no século XIX e no início do século XX, 

antes da segunda guerra mundial. Fazem uma tentativa de explicar porque o 

comportamento de brincar existe e seus propósitos, e se baseiam mais numa reflexão 

filosófica do que em dados empíricos. Johnson, Christie e Yawkey (1999) agrupam-nas 

em dois pares: 1 – teorias recreacionais e do excesso de energia, que viam a brincadeira 

como um meio de regulação de energia; e 2 – teoria de recapitulação e práticas, que 

explicava o brincar em termos de instintos.  Autores de cada grupo apresentavam 



  

explicações opostas entre eles sobre como o brincar tem relação com o gasto de energia 

ou com os instintos.  O quadro 1 resume estas quatro visões. 

Teoria Autor Propósito da brincadeira 

Excesso de energia Schiller/Spencer Eliminar o excesso de energia 

Recreação Lazarus Recuperar a energia gasta nas atividades 

Recapitulação Hall Eliminar instintos primitivos 

Prática Gross Treinar instintos necessários para a vida adulta 

Quadro 1. Teorias clássicas da brincadeira (extraído de Johnson, Christie & Yawkey, 

1999: p. 6 ). 

 

Os autores da teoria do excesso de energia acreditavam que qualquer energia 

extra gera pressão no organismo para ser gasta, assim o brincar é um meio de expelir 

este excesso. Esta idéia é popular até hoje, qualquer pessoa que veja crianças brincando 

e correndo incansavelmente depois de um período de sedentarismo, como ficar em sala 

de aula, acaba vendo um indício de verdade nesta teoria. 

A idéia da teoria recapitulação proposta por Lazarus defende exatamente o 

oposto, ou seja, vê o brincar como um meio de restabelecer a energia gasta no trabalho. 

Este gasto gera um déficit que pode ser regenerado através do sono ou do engajamento 

em atividades diferentes daquelas que gerou essa perda, assim, brincar, sendo o oposto 

de trabalho, é um meio ideal para resgatar a energia gasta. Esta idéia também está 

presente no senso comum como uma verdade. Por exemplo, se uma pessoa fica cansada 

fazendo um tipo de atividade, ela irá ter mais disposição se mudar para algo 

completamente diferente. Esta teoria explica a popularidade das atividades recreacionais 



  

dos adultos: depois de uma atividade mentalmente estressante, um período de atividade 

física ou mental (de natureza diferente) pode ser rejuvenescedor. 

A teoria da recapitulação tem como base a idéia de que a ontogenia recapitula a 

filogenia. Segundo Stanley Hall isto ocorre também na brincadeira, pois, através dela, a 

criança passa pelos estágios de desenvolvimento que ele observou entre os humanos e 

segue a mesma ordem da evolução humana. Por exemplo, a criança sobe em árvores – 

como nossos ancestrais primatas - antes de se engajar em brincadeiras grupais – como 

nas tribos humanas. A função da brincadeira seria, então, fazer com que a criança 

elimine os instintos primitivos que não são mais necessários na vida adulta.          

A teoria da prática formulada por Gross (1896) é a que mais influencia até hoje 

as idéias mais modernas sobre a brincadeira; postula que além de eliminar instintos 

primitivos, a brincadeira serve para fortalecer, exercitar e elaborar instintos necessários 

para a vida adulta, ou seja, treinar numa situação segura, habilidades que serão úteis no 

futuro, já que os recém-nascidos humanos e outros animais herdam uma variedade de 

instintos que ainda estão parcialmente desenvolvidos, imperfeitos. Exemplos disto 

seriam a brincadeira de luta, entre os animais, ou quando uma criança aprende as regras 

ao brincar de ser mãe num episódio de faz-de-conta, assim ela exercita as habilidades 

parentais de que precisará na vida adulta. 

É evidente que todas estas teorias têm muitos pontos fracos e já foram 

ultrapassadas. Johnson, Christie e Yawkey (1999) atribuem alguma importância a estas 

teorias: trazem uma perspectiva histórica das idéias sobre brincadeiras; muitas destas 

teorias ainda permeiam as idéias que o senso comum tem sobre o brincar; as teorias mais 

modernas têm suas raízes nestas discussões mais antigas.  



  

 As teorias modernas tentam ir além do que simplesmente explicar porque a 

brincadeira existe, tentando também determinar o papel da brincadeira no 

desenvolvimento. O quadro 2 mostra estas teorias de forma resumida. 

 

Teoria Papel da brincadeira no desenvolvimento infantil 

Psicanalítica 

 

Superar experiências traumáticas; lidar com frustrações. 

Cognitivas 

Piaget 

 

Praticar e consolidar habilidades aprendidas previamente. 

Vygotsky Promover o pensamento abstrato, aprender na ZPD, auto-

regulação. 

Bruner/                             

Sutton-Smith 

 

Gerar flexibilidade no comportamento e pensamento. 

Singer 

 

Modular a taxa de estimulação interna e externa 

Outras Teorias 

 

Modulação da excitação 

 

Bateson 

 

 

Manter a excitação num nível ótimo através do aumento da 

estimulação. 

Promover a habilidade de compreender múltiplos níveis de 

significado. 

Quadro 2. Teorias modernas sobre a brincadeira (Extraído de Johnson, Christie & 

Yawkey, 1999: p. 9 ). 



  

Para Freud (1969), formulador da terapia psicanalítica e da teoria psicodinâmica 

do desenvolvimento da personalidade, o brincar tem um importante papel no 

desenvolvimento emocional da criança. O brincar pode ter um efeito catártico, 

permitindo que a criança se desvencilhe de sentimentos negativos associados com 

eventos traumáticos. Freud enfatiza a produção de prazer envolvida e aborda a 

brincadeira como uma representação da experiência com significado afetivo na qual a 

criança repete experiências desagradáveis, pelo motivo adicional de poderem dominar a 

situação de modo completamente ativo, revivendo experiências traumáticas, sendo assim 

uma atividade terapêutica.  

Já segundo Piaget (1971), além de refletir o nível de desenvolvimento cognitivo 

da criança através dos processos de assimilação e acomodação, a brincadeira infantil é 

uma forma de consolidar e pôr em prática comportamentos, conceitos e habilidades 

previamente aprendidos; ao brincar, a criança não aprende novas habilidades, ela pratica 

e consolida habilidades recentemente adquiridas. Na sua visão, a brincadeira também 

contribui para o desenvolvimento da criança.  

 Ele considerava que toda a ação infantil, em seu estágio inicial, consiste em 

jogo, com exceção das atividades de nutrição e algumas reações emocionais como a 

raiva. Segundo essa concepção, não é possível delimitar claramente o que é jogo e o que 

não é. Para o autor, na brincadeira há o predomínio da assimilação sobre a acomodação, 

ou seja, a realidade é adaptada às próprias necessidades da criança. O pensamento é 

orientado pela preocupação da satisfação individual. O jogo acontece a partir do 

momento em que a criança já compreende o novo fenômeno e a exploração é substituída 

simplesmente pelo prazer. 



  

Piaget (1971) classifica os jogos que a criança apresenta em três tipos: jogos de 

exercício, jogos simbólicos e jogos de regras e os associa aos estágios do 

desenvolvimento cognitivo conforme dispomos no Quadro 3. 

 

Idade aproximada Estágio Cognitivo Tipos de brincadeira predominante 

0 – 2 anos Sensório-motor Jogos de exercício 

2 – 7 anos Pré-operacional Jogos simbólicos 

7 – 11 anos Operações concretas Jogos de regras 

Quadro 3. Teoria de Piaget sobre a brincadeira. 

 

Os jogos de exercícios são os primeiros a aparecer e predominam nos dois 

primeiros anos de vida, são exercícios lúdicos que correspondem a uma espécie de 

simples funcionamento por prazer. Com o desenvolvimento a freqüência destes jogos 

diminui e os outros tipos de jogos aparecerão sucessivamente. Os jogos simbólicos são 

brincadeiras em que um objeto qualquer representa um objeto ausente e só ocorrem a 

partir dos dois anos de idade quando a criança já está no estágio pré-operacional. Os de 

regra consistem em combinações sensório-motoras ou intelectuais que são reguladas, 

quer por um código transmitido de geração a geração, quer por acordos momentâneos, 

caracterizando-os como um jogo específico do indivíduo socializado. 

Quanto à função da brincadeira no desenvolvimento, Piaget (1971) afirma que o 

intercâmbio social realizado na brincadeira propicia à criança desenvolver noções de 

lógica, além disso, propicia o desenvolvimento do pensamento e de outras capacidades. 



  

Vygotsky (2000) explicita o significado da mudança que ocorre no 

desenvolvimento do próprio brinquedo e as transformações internas no desenvolvimento 

da criança que surgem em conseqüência do brinquedo. Ele considerava a atividade 

lúdica importante tanto para o desenvolvimento emocional e social da criança quanto 

para o desenvolvimento cognitivo, pois promove o pensamento abstrato, a aprendizagem 

e o desenvolvimento da linguagem, a interação com os outros e o autocontrole. O 

desenvolvimento de jogos em que há uma clara situação imaginária e regras ocultas para 

jogos com regras às claras e uma situação imaginária oculta, reflete a evolução do 

brinquedo nas crianças. 

Vygotsky (2000) demonstra como através do brinquedo ocorre a divergência 

entre os campos do significado e da visão. No brinquedo, o pensamento está separado 

dos objetos e a ação surge através das idéias e não das coisas, a ação governada por 

regras começa então a ser determinada pelas idéias e não por objetos. Exemplo: um 

pedaço de pau passa a ser um cavalo, pelo fato de a imaginação da criança necessitar de 

um cavalo e o objeto, com semelhanças ou não com o pretendido, torna-se o pivô que 

possibilita o fato. O brinquedo é o pivô da situação imaginária, ele fornece um estágio de 

transição neste sentido. 

A possibilidade de uma situação imaginária na criança é a primeira demonstração 

da autonomia da criança em relação às restrições situacionais. Ela já tem condições de 

superar as limitações ambientais para brincar, consegue arquitetar uma situação 

imaginária no brinquedo e como se adaptar a qualquer limitação do contexto para 

satisfazer seu desejo por brincar. 



  

Ao contrário de Piaget, Vygotsky via a brincadeira como um revelador em 

potencial de novas habilidades que seriam realizadas em situações futuras. Vygostky 

referia-se à brincadeira de faz-de-conta como fazendo parte da Zona de 

Desenvolvimento Proximal (definida como a distância entre dois níveis de 

desenvolvimento) em que as situações imaginadas capacitam as crianças a habilidades 

que estão além de seu nível de competência. Para ele “no brinquedo a criança 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” (Vygotysky, 

2000; p.17). 

Para Vygotsky (2000) os elementos fundamentais da brincadeira são: a situação 

imaginária, a imitação e as regras. Para ele, sempre que brinca, a criança cria uma 

situação imaginária na qual assume um papel, que pode ser, inicialmente imitação de um 

adulto, trazendo consigo regras de comportamento que estão implícitas e são 

culturalmente construídas; num momento posterior, a criança se afasta da imitação e 

passa a construir novas combinações e, também, novas regras. A experiência social 

passa a exercer papel dominante. A brincadeira de faz-de-conta é considerada muito 

importante, nela a criança transita do domínio das situações imaginárias para o domínio 

das regras, criando uma nova relação entre o significado e a percepção, ou seja, entre o 

pensamento e o real. 

Já Bruner (1976) enfatiza a forma como o comportamento de brincar promove a 

criatividade e a flexibilidade. Segundo o autor, na brincadeira os meios são mais 

importantes que os fins. Ao brincar, as crianças não se preocupam em atingir metas, 

assim elas experimentam novas combinações de comportamentos que nunca seriam 



  

possíveis caso estivessem pressionadas a atingir um objetivo final no ato de brincar. 

Uma vez que as crianças tenham explorado essas novas combinações comportamentais 

na brincadeira, elas podem utilizá-las para resolver problemas da vida real. No brincar a 

criança aprende de forma protegida, sem os perigos de uma situação real, o que Bruner 

considera evidência da função adaptativa da brincadeira durante um período de 

imaturidade do desenvolvimento. Além disso, para o autor, a brincadeira serve como 

meio de aquisição da linguagem.  

Sutton–Smith (1986) acredita que a brincadeira estimula o potencial adaptativo 

humano e o desenvolvimento do pensamento simbólico, proporcionando um maior 

desenvolvimento mental para as crianças.  A transformação simbólica que ocorre 

durante o faz-de-conta promove a flexibilidade mental da criança, e estas transformações 

resultam numa larga coleção de idéias criativas e associações que podem mais tarde ser 

usadas para propósitos adaptativos.   

A teoria de Brunner e a de Sutton-Smith estão relacionadas com a teoria clássica 

de Gross (explicitada anteriormente), no ponto de que ambas argumentam que brincar 

prepara a criança para a vida adulta. Entretanto, as duas teorias modernas consideram 

que isto ocorre desenvolvendo a flexibilidade e conservando este potencial, além de 

simplesmente praticando habilidades específicas. 

Singer (1973, citado por Johnson, Christie & Yawkey, 1999) considera a 

brincadeira uma força positiva no desenvolvimento, não apenas um mecanismo para 

lidar com a imaturidade emocional – como defende Freud – ou um meio de assimilação 

– como afirma Piaget. Através da brincadeira, a criança pode otimizar o fluxo de 

estimulação interna e externa, assim, experimentando emoções de prazer. Por exemplo, 



  

uma criança que está numa sala de espera sem ter o que fazer pode se engajar numa 

estimulação interna através de um episódio de brincadeira imaginativo. 

A teoria da modulação da excitação considera que o brincar é causado pela 

necessidade de manter a excitação num nível ótimo no nosso sistema nervoso central. 

Quando há muita estimulação, a excitação aumenta a ponto de causar um desconforto, 

levando a criança a se engajar em atividades que reduzam a estimulação. Por exemplo, 

se a excitação foi elevada por causa da presença de um objeto estranho, ela pode ser 

reduzida explorando o objeto e tornando-o familiar. Esta teoria tem importantes 

implicações na construção de playgrounds e brinquedos. 

Bateson (1955, citado por Johnson, Christie & Yawkey, 1999) considera a 

brincadeira um paradoxo, no sentido de que a criança brincando opera em dois níveis: 

elas estão envolvidas com as regras do faz-de-conta e os significados imaginários dos 

objetos e ações, ao mesmo tempo em que estão conscientes da sua verdadeira identidade 

e das dos parceiros, e dos significados reais dos objetos e ações. Sua teoria estimulou o 

interesse nos aspectos da comunicação durante o faz-de-conta como o estudo de Garvey 

e Kramer (1989) que investigou as mensagens que as crianças usam para estabelecer, 

manter e terminar os episódios. Bateson leva em consideração que a brincadeira não 

ocorre no vácuo, ela é afetada pelo contexto onde ocorre. 

As teorias modernas que tratam da brincadeira têm contribuído muito para 

aumentar nosso entendimento sobre este fenômeno.  

Além dessas teorias, recentemente uma visão sobre a brincadeira fundamentada 

numa abordagem evolucionária do desenvolvimento infantil vem tomando corpo, apesar 

de que a concepção de que a brincadeira está presente em toda a espécie e que por isso 



  

deve ter um valor adaptativo importante, assim como uma história evolutiva, estar 

presente em algumas das concepções apresentadas como em Brunner e Sutton-Smith e, 

de certa forma, Vygotsky. Consideramos que esta é uma visão abrangente que permite 

um exame mais amplo do fenômeno e por isso a adotaremos como referencial principal 

neste trabalho, principalmente, por considerar a natureza biologicamente sociocultural 

do ser humano. 

Na visão de etólogos e evolucionistas em geral, a brincadeira pode ser discutida a 

partir das quatro questões clássicas da etologia formuladas por Tinbergen (1963): 

função, filogênese, ontogênese e causa. Assim acreditamos poder expor de forma mais 

completa e ordenada a visão da psicologia evolucionária sobre a brincadeira. 

1- Função - Para que serve o brincar? Quais as conseqüências deste 

comportamento? Porque foi selecionado?  

Não há teorias consistentes que nos permitam afirmar com segurança o 

significado funcional de tal comportamento (Vieira & Sartório, 2002), mas parece, na 

maioria das vezes, estar relacionada ao treinamento de habilidades futuras, cuja hipótese 

foi pioneiramente formulada por Groos (1896). Nas espécies em que o brincar ocorre, os 

adultos precisam ter habilidades e capacidades especializadas e complexas, além disso, 

têm uma infância longa e protegida, cujo desenvolvimento é baseado na experiência e 

aprendizagem, dessa forma o comportamento de brincar parece ser uma forma de 

aprender habilidades que serão úteis no futuro, sendo a infância uma oportunidade de 

aprender numa situação mais segura, sob proteção. Entre essas habilidades que são 

aprendidas e exercitadas na brincadeira, a exemplo do comportamento de fuga e de luta, 



  

está inserida a interação social para vida em grupo, ou seja, a aquisição de competências 

para a vida social. 

No caso humano, o longo período de infância e imaturidade é uma das 

características básicas, denominada neotenia (Gould, 1977). A neotenia está relacionada 

à desaceleração do desenvolvimento, que é um fenômeno existente nos primatas, e que 

acontece de forma mais acentuada nos humanos. Bruner (1976) acredita que a 

humanização dos primatas se deu em grande parte pelo processo de neotenia. Para 

Gould (1977), é provável que esta desaceleração no desenvolvimento humano em 

relação aos outros primatas, ocorra em função do seu desenvolvimento social. Ele afirma 

que o homem, por ser eminentemente um animal que aprende, sua grande vantagem na 

luta pela sobrevivência está no cérebro - com sua capacidade para aprender através da 

experiência -, já que não é um animal que possui características especializadas como 

presas e garras que o favoreça, por isso, a infância é alongada, atrasando a maturidade 

social e o desejo adolescente de liberdade e independência. 

Bussab (1989), baseando-se em Gould (1977), aponta a importância da 

brincadeira a partir do conceito de neotenia, pois a criança protegida e cuidada pode 

desenvolver através da brincadeira, habilidades necessárias para a vida adulta, além de 

possibilitar um contato mais duradouro e intenso com adultos e outras crianças, criando 

condições para uma nova organização social. Em comparação aos primatas mais 

próximos, o bebê humano nasce muito imaturo e a infância protegida torna-se essencial 

para seu desenvolvimento. 

Para Simon e Smith (1983) uma das funções da brincadeira é tornar o indivíduo 

flexível, ampliando seu repertório comportamental, especialmente na resolução de 



  

problemas. Não por é coincidência que somos os que mais brincam e os mais 

inteligentes dos animais. A relação entre inteligência e brincadeira é sistemática e 

estrutural: as brincadeiras dos bebês, por exemplo, são manifestações da inteligência 

sensório-motora (Parker, 1984). 

Carvalho (1981) afirma que as brincadeiras podem ser vistas como um meio de 

criar oportunidades para desenvolver habilidades para a vida adulta e como importante 

em si mesma, como propiciadora de oportunidades para o vivenciar da sociabilidade. A 

partir deste segundo aspecto a infância passa a ser mais valorizada, como uma fase 

vivida para o presente, e o brincar é visto como um meio e não um fim.  

Considerações sobre as brincadeiras humanas devem incluir também os efeitos 

da evolução cultural. O ser humano passa, além de seu desenvolvimento biológico, por 

uma evolução cultural. Essa evolução cultural está intrinsecamente relacionada com a 

evolução biológica, ou seja, “a cultura produziu o cérebro que a produz” (Carvalho, 

1989, p.89), como dizem Carvalho e Pedrosa (2002:2): “em termos evolutivos, a cultura 

é simultaneamente fruto e instrumento da seleção natural”. 

2 - Filogênese – Porque alguns animais brincam e outros não? Porque o brincar 

foi selecionado e quais as adaptações que ele desenvolveu? Como evolui a brincadeira 

no homem? 

Acredita-se que o comportamento do brincar está relacionado ao grau de 

desenvolvimento encefálico dos animais e ocorre apenas em algumas espécies de aves e 

em várias espécies de mamíferos. Há pesquisas sobre a brincadeira com diversos 

animais, como botos, carneiros, macacos, guepardos, gazelas, focas, entre outros 

(Spinelli, 2004). 



  

Eibl-Eibesfeldt (1989) observou, a partir de estudos comparativos das 

brincadeiras em animais, que os mamíferos e alguns tipos de aves brincam, ou seja, 

animais que precisam adquirir muitas habilidades diferentes através da aprendizagem.  

O Homo ludens como denomina Huizinga (2000) a nossa espécie é uma criatura 

curiosa e lúdica. Estas são heranças filogeneticamente antigas que o impelem a explorar 

o ambiente, buscando situações novas que promovem a aprendizagem. 

A filogenia da brincadeira na espécie humana é caracterizada pela crescente 

complexidade à medida que os modos de vida se tornam mais complexos. As 

considerações sobre a brincadeira devem levar em conta os efeitos da evolução cultural. 

Para Smith (1982) o valor adaptativo da brincadeira de exercício para o treino 

físico deve ter se mantido durante a evolução hominida, há evidências de que esse tipo 

de brincadeira acontece com as crianças de todas as sociedades atuais. A brincadeira de 

luta e fuga é um treino de habilidades de lutas adultas. A brincadeira manipulativa deve 

ter sido selecionada fornecendo flexibilidade para o uso e fabricação de instrumentos. 

3 – Ontogênese - como o comportamento surge durante o desenvolvimento do 

indivíduo? 

A cara de brincadeira e outros sinais afetuosos são gestos sociais que a criança já 

dispõe, porém a maioria dos outros comportamentos que se somam a estes é adquirida 

através da aprendizagem e do comportamento social (Eibl-Eibesfeldt, 1989). 

A criança nasce com um repertório de comportamentos que lhe permite, além de 

sobreviver, começar a interagir com o mundo que a cerca, conhecendo-o, procurando 

aproximação e formando vínculos com outras pessoas. Acredita-se que é neste contexto 



  

que surge e se desenvolve a brincadeira, facilitando a aproximação com pessoas, a 

formação de vínculos sociais e a percepção do mundo no qual está inserida. 

Desde cedo mãe e bebê já interagem brincando numa forma peculiar de 

comunicação não-verbal entre mãe e filho (Carvalho, 1981) que pode ser um olhar 

mútuo, vocalizações, caretas e risadas.  

Aos dez meses, a criança brinca incessantemente. Eibl-Eibesfeldt (1989) 

constatou em seus estudos interculturais que, nos primeiros seis meses, as crianças 

divertem-se observando outras pessoas manusearem objetos, ou se ocupam por muito 

tempo brincando com eles.  

O mundo social da criança é muito importante para o desenvolvimento da 

brincadeira, através da interação com seus cuidadores as crianças adquirem habilidades 

necessárias para o engajamento em brincadeira sociais como os jogos com regras 

(Johnson, Christie & Yawkey, 1999). 

Os sistemas teóricos tradicionais da Psicologia do desenvolvimento, como visto 

anteriormente em Piaget, costumam associar etapas do desenvolvimento infantil a 

formas específicas do brincar. 

Mudanças sistemáticas no comportamento de brincar podem ser observadas em 

períodos de tempo muito pequenos dentro de um determinado evento: as crianças 

exploram os objetos antes de combiná-los ou transformá-los (Johnson, Christie & 

Yawkey, 1999). Há uma seqüência de aquisição da brincadeira que se repete de forma 

razoavelmente estável nas mais diversas populações, por exemplo, a transição do 



  

brinquedo manipulativo para o simbólico e para o jogo com regras ocorre em culturas 

diferentes, aproximadamente na mesma idade (Wolf, 1984). 

4 - Causação – Quais os fatores proximais que eliciam ou controlam o 

comportamento? São os mesmos para toda a espécie? 

Há entre estudiosos uma grande dificuldade de determinar quais fatores 

influenciam o surgimento e a interrupção da brincadeira, existindo uma tendência para 

se considerar que este fenômeno é resultado da interação de vários fatores 

motivacionais, podendo estar em ação para cada brincadeira diferente necessidades e 

desejos. Há uma motivação intrínseca que leva a criança a brincar, não é necessária uma 

estimulação externa para que isso ocorra, a brincadeira acontece independente do 

contexto, este por sua vez, é que vai determinar qual vai ser a brincadeira, como será 

brincada e outras tantas variáveis contextuais que incidem sobre este comportamento 

(Johnson, Christie & Yawkey, 1999).  

Os fatores que determinam a ocorrência da brincadeira podem ser divididos em 

dois: motivação interna e fatores contextuais. O primeiro relaciona-se ao fato de a 

criança possuir uma motivação para brincar em si, pois, desde que nasce ela já apresenta 

manifestações de brincadeira, primeiramente com a mãe. Os aspectos contextuais 

envolvidos são vários e precisam ser melhor analisados, principalmente porque são estes 

que caracterizam a variabilidade da brincadeira, a adaptação da criança ao ambiente e o 

processo de assimilação e transmissão da cultura pela criança. O conjunto de fatores 

proximais que afetam a brincadeira faz parte do contexto onde a criança vive e estudar 

brincadeira é estudar o contexto onde ela ocorre. 



  

Johnson, Christie e Yawkey (1999) falam do imbricamento de três fatores como 

potenciais determinantes da brincadeira: desenvolvimentais (confluências entre natureza 

e cuidado), situacionais (influências ocorrendo no presente) e individuais (fatores 

assentados no passado). Com raciocínio semelhante, Rabinovich (2003) denomina de 

“espaço potencial do brincar” o produto da relação que se estabelece entre fatores 

individuais, culturais e contextuais que se influenciam mutuamente, resultando na 

ocorrência do episódio lúdico.  

Assim a brincadeira é produto de uma variedade de fatores presentes no tempo e 

no espaço onde ocorre, o qual chamaremos de contexto. Este, por sua vez, é um conceito 

complexo, assim apresentaremos adiante uma discussão atualizada sobre os diversos 

conceitos de contexto e aquele adotado para este estudo. 

 

1. 3 Discutindo Contexto e Contextos de desenvolvimento 

 

O desenvolvimento humano ocorre situado num contexto, assim seu estudo não 

pode ser desvinculado do mesmo. A brincadeira vista como um aspecto do 

desenvolvimento infantil não foge a essa regra. 

Quando essa diversidade é abordada o uso da palavra ‘contexto’ torna-se 

recorrente e, na maioria das vezes, utilizado de forma indiscriminada como sinônimo de 

lugar ou situação (Lordelo, 2002).  

Se o estudo de aspectos do desenvolvimento infantil em comunidades específicas 

requer uma análise minuciosa do contexto, o próprio conceito de contexto precisa ser 

discutido. 



  

Algumas escolas de pensamento discutem conceitualmente contexto, como 

aquelas derivadas do modelo de cognição socialmente mediada de Vygotsky e do 

modelo ecológico cultural de Super e Harkness (1996). Para Göncün, Tuermer, Jain e 

Johnson (1999), estas perspectivas teóricas têm em comum a ênfase na importância das 

experiências sociais e culturais para modelar o pensamento e a interpretação de mundo 

das crianças, e uma mudança de foco da criança individual para a criança no contexto. 

É provável que essa mudança seja um dos pontos de origem da noção no senso-

comum e no meio acadêmico de que o desenvolvimento é mais favorável em alguns 

ambientes que em outros, idéia que Lordelo (2002) afirma ser amparada pela visão 

darwiniana de ambiente de desenvolvimento.  

Lordelo (2002) explica que a abordagem neo-darwinista propõe que os 

organismos são influenciados filogeneticamente pelos ambientes a partir das pressões da 

seleção natural, de modo que as espécies ajustam-se às mudanças ocorridas no ambiente. 

Essas mudanças promovem à espécie o desenvolvimento de adaptações para novas 

condições. No caso da espécie humana, os indivíduos são influenciados pelo ambiente 

através de circunstâncias ecológicas variáveis. 

 Os modelos tradicionais na psicologia do desenvolvimento concebem a relação 

ambiente e desenvolvimento como resultado de um tipo de causalidade determinista, que 

é considerado inadequado para explicar o fenômeno do desenvolvimento (Lordelo, 

2002). Para a autora, abordagens atuais reconhecem a complexidade do processo de 

desenvolvimento, no qual o comportamento é organizado como conseqüência do fato de 

o organismo comportar-se no mundo, e não por ser uma atividade genética ou de forças 

do ambiente.  



  

Farver (1999) acredita que o modelo ecológico proposto por Super e Harkness 

(1996) explica como aspectos dos ambientes físicos e psicológicos podem levar a 

diferentes resultados desenvolvimentais para as crianças. No centro do nicho 

desenvolvimental está a criança individual e à sua volta estão os três principais sistemas: 

o ambiente físico e social em que a criança vive, as práticas de cuidados e educação de 

crianças e a psicologia dos cuidadores da criança, com suas crenças e valores. Estes 

componentes funcionam de forma inter-relacionada para mediar a relação da criança em 

desenvolvimento com a cultura. A regulação cultural do ambiente vem da ação 

coordenada destes três subsistemas do nicho, de como suas ações se relacionam entre si, 

com forças externas e com a criança individual. De acordo com este modelo, a 

estruturação cultural do desenvolvimento infantil é formada a partir da coordenação de 

‘settings’, das práticas e da psicologia do cuidador. 

É a partir desse novo quadro de referência, que vem emergindo no estudo do 

desenvolvimento, que o estudo da diversidade vem sendo reconhecido como necessário 

e indispensável para a produção de conhecimento no campo da psicologia do 

desenvolvimento. Para Farver (1999), é importante entender ainda como crescer em uma 

cultura particular leva a diferentes resultados desenvolvimentais, além disso, estudar os 

efeitos culturais sobre os indivíduos implica conhecer o ambiente em que as atividades 

humanas ocorrem. 

 A teoria ecológica de Bronfenbrenner (1996) contrasta com abordagens 

tradicionais pela sua natureza sistêmica ao abordar a interconexão pessoa-ambiente nos 

seus diferentes níveis de contexto, adotando a realização da pesquisa nos ambientes reais 



  

onde as pessoas interagem, considerando a relação pessoa-ambiente de fundamental 

importância para o entendimento do desenvolvimento humano. 

Bronfenbrenner (1996) traz uma concepção de ambiente que vai além dos 

comportamentos dos indivíduos e da situação imediata, incluindo todo o complexo de 

inter-relações que ocorrem dentro do ambiente imediato e que se influenciam 

mutuamente, compondo um sistema estruturado de instâncias: microssistemas, 

compostos pelos padrões de atividades, papéis e relações nas quais as pessoas se 

envolvem e interagem face a face; os mesosistemas, constituídos pelas relações entre os 

diversos ambientes nos quais os indivíduos participam diretamente em um dado 

momento; os exossistemas, que são estruturas mais amplas que englobam os micro e os 

mesossistemas e que têm influência sobre os ambientes imediatos dos indivíduos; e os 

macrossistemas, definidos como padrões globais de ideologia e organização das 

instituições sociais, ou seja, a política e as normas sociais que permeiam e se manifestam 

em todo o complexo de sistemas encaixados e em interconexão, que compõe o ambiente.   

Estas estruturas que compõem o ambiente são conceitos já conhecidos nas 

ciências comportamental e social. O que é novo é a maneira como essas entidades se 

relacionam entre si e no curso do desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1996).  

Cohen e Siegel (1991) sugerem que o estudo das relações entre contexto e 

desenvolvimento deve levar em conta os sistemas sociais, os ambientes físicos e as 

pessoas como participantes ativos, em interação e se influenciando mutuamente. Estes 

autores defendem que levar em consideração o contexto é imprescindível para o 

tratamento adequado da psicologia em todos os seus campos e que o problema deve ser 



  

visto principalmente no campo conceitual, recusando visões que colocam organismo e 

ambiente como entidades independentes. 

Considerar o conceito de contexto de forma mais ampla traz implicações 

importantes para o estudo do desenvolvimento, ao conceber a criança como um ser 

cultural e historicamente situado, cujo estudo não deve ignorar tempo, lugar e história. 

Uma visão de contexto mais abrangente deve incluir também o organismo em 

desenvolvimento, “um organismo criado pela história filogenética de sua espécie, 

consubstanciada em uma herança genética particular que se expressa em um fenótipo 

particular, variável nos limites da norma de reação” (Lordelo, 2002, p.13). 

Essa visão mais completa da relação entre organismo e contexto no curso do 

desenvolvimento humano pode ser abordada sob a ótica da orientação teórica do 

universalismo explicitada por Berry (1999). De acordo com o universalismo, as 

características humanas mais básicas são as mesmas para todos, independente da cultura, 

que por sua vez, influencia seu desenvolvimento e aparecimento.  

Lordelo (2002) relaciona essa idéia à análise dos ambientes de desenvolvimento. 

Desenvolver-se tem algumas metas universais, de base biológica, como a sobrevivência 

com descendência, e muitas outras que são construídas socialmente de acordo com cada 

época, lugar e cultura, como por exemplo, a realização profissional, independência, 

casamento etc. Assim, devemos reconhecer que não há um caminho único para o 

desenvolvimento, cada sociedade julga resultados desenvolvimentais como bons ou 

ruins de acordo com sua história, valores e costumes.    

Consideramos, então, que os fenômenos desenvolvimentais não devem ser 

analisados de forma descontextualizada e atemporal. Além disso, é necessário explorar e 



  

conhecer as potencialidades e limites de cada ambiente de desenvolvimento e suas 

implicações para a criança. O comportamento de brincar, especificamente, recebe 

influência direta do ambiente e essa relação tem sido largamente explorada por 

estudiosos da área, revelando dados surpreendentes de cada realidade particular. Esse 

direcionamento dado ao estudo da atividade lúdica reflete e evidencia os novos rumos 

tomados pela pesquisa em psicologia do desenvolvimento, reforçando essa visão 

emergente que integra comportamento, contexto e cultura. 

Assim como quando estudamos o brincar seu conceito precisa ser definido, o uso 

do termo ‘contexto’ não deve ser utilizado sem um referencial conceitual, já que, como 

vimos acima, na psicologia seus significados são múltiplos e complexos, e não há uma 

definição precisa disponível, assim como ocorre com a brincadeira.  

Ao falarmos de contexto da brincadeira tomamos como referência, para fins 

deste trabalho, a idéia de zona lúdica proposta por Moraes e Otta (2003), que inclui os 

seguintes aspectos: o espaço físico propriamente dito, com suas dimensões e conteúdos;  

o espaço temporal, com o tempo dedicado à brincadeira; o indivíduo com sua história e 

condições sociais. A zona lúdica inclui variáveis que podem influenciar a brincadeira, 

como os diferentes tipos de brinquedos aos quais a criança tem acesso, acesso à 

televisão, as relações familiares, as relações com os pares de brinquedo, o modo de vida 

da região etc. 

O tempo que a criança dispõe para brincar influencia o tipo de brincadeira 

escolhida e como é desenvolvida, por exemplo, se o tempo é curto fica difícil brincar de 

faz-de-conta com grandes enredos e cenários elaborados; pode haver também mudanças 

constantes de um episódio para outro, principalmente em crianças pequenas, no intuito 



  

de explorar o ambiente num curto intervalo. O espaço físico também influencia a 

brincadeira, se é aberto ou fechado possibilita jogos com movimento ou brincadeiras de 

casinha, se é na rua há facilidade de haver jogos tradicionais. A interação entre as 

crianças tem relação com o espaço; Sager, Sperb, Roazzi e Martins (2003) estudaram a 

interação de crianças em pátios escolares de escolas infantis e constataram que em pátios 

com espaço pequenos as crianças interagiam menos, brincavam solitariamente ou 

mantinham-se desocupadas, enquanto que o pátio grande favoreceu o desenvolvimento 

de interações mais elaboradas, chegando à conclusão de que ambientes pequenos 

propiciam conflitos e maiores disputas, o que diminui a freqüência da interação. 

As características individuais incidem diretamente sobre todas as dimensões do 

brincar, desde o uso do tempo e do espaço, até na disposição para interagir com outras 

crianças e com o meio, nos conteúdos que traz para a brincadeira, nas questões de 

gênero e na forma como lida com normas e valores sociais.  

Um outro elemento da Zona Lúdica são os objetos disponíveis para brincar. 

Brinquedos podem ser o veículo para uma determinada brincadeira, a boneca leva uma 

menina a brincar de mãe e a bola estimula os meninos a jogar futebol.  

 Estes e tantos outros fatores que a zona lúdica engloba precisam ser 

considerados quando analisamos o episódio lúdico. A forma como se relacionam numa 

determinada brincadeira é que vai traçar as especificidades daquele contexto e daquelas 

crianças, ao mesmo tempo em que mostram o quê de universalidade existente no brincar.  

Podemos considerar que a zona lúdica é composta de diversos elementos que 

juntos podem identificar um determinado contexto como específico. Como citam 

Moraes e Otta (2003, p.217), neste caso pode-se falar então de uma “zona lúdica 



  

específica”, quando se trata de um espaço físico específico, diferentemente daqueles 

espaços urbanos freqüentemente abordados nas pesquisas em psicologia do 

desenvolvimento. 

Segundo estas mesmas autoras, os ambientes também podem ser classificados de 

acordo com a idéia de ‘zona lúdica ampliada’ que seria o ambiente que proporciona à 

criança uma maior abrangência da zona lúdica, em termos de espaço e de tempo, 

principalmente comparados aos ambientes urbanos de brincadeira. Exemplos desta visão 

podem ser vistos nos trabalhos de Bichara (2003) que destaca a liberdade com a qual as 

crianças de uma comunidade indígena brincam e de Oke e cols. (1999) que afirmam que 

o ambiente rural traz facilidades para as crianças brincarem em função do ambiente 

livre, da natureza, da rua, e das relações com os pares.  

O conceito de Zona Lúdica traz uma idéia de contexto que engloba o 

comportamento das crianças além do aqui e agora, e prioriza as relações que se 

estabelecem no tempo e no espaço que podem ter influência na brincadeira. Porém, este 

conceito é aplicável, em seu significado estrito, apenas para a situação do brinquedo, 

sendo que a generalização desta idéia deve ser feita a partir de adaptação para o 

comportamento estudado fora da brincadeira. 

Um elemento pertencente à zona lúdica é a cultura, esta precisa ser abordada por 

ser um conceito complexo e uma variável importante influenciadora do comportamento 

humano, entre eles o brincar, principalmente neste estudo cuja população se insere num 

contexto em que sua cultura é reconhecida como tendo características específicas. Está 

além do objetivo deste trabalho discutir profundamente este conceito, entendemos que 



  

cultura não é algo externo ao homem, mas constitutiva do fenômeno psicológico e não 

apenas como influenciadora ou variável independente em relação a ele. 

No modelo ecocultural de Berry (1999), todos os fenômenos psicológicos são 

essencialmente vistos como adaptações a contextos culturais e ecológicos específicos. 

Considera a cultura como dinâmica, não é algo dado, mas como sendo interpretada e 

criada diariamente através de interações entre indivíduos e o meio social. 

A cultura está presente nos hábitos, valores, linguagem, modo de vida, entre 

outros aspectos de uma sociedade; e pode constituir-se em um grande diferenciador dos 

modos de brincar entre diferentes populações. Ela está entre os fatores proximais que 

causam a brincadeira e se reflete em quase todos os elementos, como a verbalização, o 

uso de objetos, na interação entre os brincantes e nas regras dos jogos. Está presente 

especialmente no faz-de-conta, na escolha de conteúdos e temas, nos papéis, na questão 

de gênero e nas influências que diversos meios de comunicação estabelecem sobre as 

pessoas. A cultura faz parte da evolução do homem, é elemento da pressão para a 

evolução biológica (Bruner, 1976). 

Corsaro (1985 em Carvalho & Pedrosa, 2002) se refere à cultura do grupo de 

brinquedo (peer culture) que inclui as atividades e rotinas, artefatos, valores e interesses 

compartilhado pelo grupo de crianças, sejam originados do mundo adulto ou criados e 

transformados pelo próprio grupo.  

Num contexto de interações livres, como na brincadeira de rua, a criação de 

normas, a maneira de brincar, os conteúdos etc, são extraídos da cultura onde a criança 

está inserida (macrocultura) e inseridos na dinâmica da microcultura do brinquedo. 

Quando uma criança incorpora conteúdos televisivos na brincadeira e compartilha com 



  

os outros ela está interpretando e compartilhando significados, ressignificando, 

transformando e transmitindo esse elemento da microcultura. Não podemos pensar na 

macro e microcultura como instâncias separadas, pelo contrário, são interligadas e se 

constróem mutuamente através das interações, pois é no contato com o outro que a 

cultura se constitui. 

A partir desta relação vemos que a criança não é mera receptora de cultura do 

meio social onde ela nasceu, ela está agindo ativamente na recriação desta cultura – 

entendendo-a como dinâmica – de forma sutil, não intencional e espontânea, 

principalmente através da brincadeira. Nos grupos de rua esse processo é claro, e não é a 

toa que as brincadeiras tradicionais de rua são consideradas patrimônio cultural da nossa 

sociedade. 

Atualmente, há uma vasta quantidade de pesquisas que investigam a relação 

entre brincadeira e cultura em vários países ao redor mundo. No passado, estas pesquisas 

eram feitas para testar a universalidade dos estágios de desenvolvimento, a prevalência, 

ou mesmo a existência de certos tipos de brincadeiras, como o faz-de-conta; hoje as 

pesquisas buscam outros objetivos mais relevantes e mais ricos do brincar. Johnson, 

Christie e Yawkey (1999) separam estes estudos recentes em três tipos: 1 – Estudos que 

descrevem a brincadeira em culturas específicas; 2 – Estudos que examinam amostras de 

crianças brincando em outros países e comparam estes dados com observações de 

crianças americanas; 3 - Estudos que enfocam a brincadeira de crianças imigrantes nos 

Estados Unidos. Estes estudos são criticados porque não adotam um conceito de cultura, 

nem discutem até que ponto estas são sociedades tão culturalmente distintas a ponto de 

se caracterizar um estudo como sendo transcultural. 



  

As crianças apresentam ou não certos tipos de brincadeira por causa das 

condições contextuais como o espaço físico e o tempo disponível para brincar e objetos 

para sustentar sua imaginação. As atitudes dos adultos em relação à brincadeira também 

são fator crítico. Se faltam condições para a aprendizagem em um grupo sociocultural, 

essa deficiência vai se refletir na ausência de determinada brincadeira ou no seu 

subdesenvolvimento. Para Johnson, Christie e Yawkey (1999), fatores sociais e 

econômicos pesam mais que fatores culturais em contribuir para a freqüência e 

qualidade da brincadeira.  Assim, o conteúdo da brincadeira seria diferente por causa da 

cultura, mas o nível da brincadeira dentro de cada cultura varia em função do nível 

sócio-econômico. 

Uma posição oposta tem sido adotada por vários autores, acusando estes estudos 

transculturais de serem etnocêntricos e preconceituosos, pois partem de pesquisadores 

que não sabem identificar as brincadeiras de crianças que são de uma cultura ou de um 

ambiente socioeconômico diferente.  

Não só pesquisas falham em abordar a relação cultura e brincadeira, Göncü, 

Tuermer, Jain e Johnson (1999) apontam que as teorias dominantes sobre o 

desenvolvimento não abordam adequadamente as diferenças culturais nas brincadeiras e 

se baseiam em estudos com crianças de classe média do mundo ocidental. Além disso, 

os estudos sobre o brincar têm sido norteados por duas posições comuns a todas estas 

teorias: a de que o brincar é uma atividade universal e que promove o desenvolvimento. 

O que torna estes dois pressupostos problemáticos é a forma como são aplicados nos 

estudos sobre brincadeira, pois falar da universalidade da brincadeira implica saber 



  

discernir o que há de universal no brincar e reconhecer a diversidade que caracteriza este 

comportamento. 

Um exemplo disso é a pesquisa realizada por Smith e Dosdsworth (1978) sobre o 

faz-de-conta de pré-escolares de diferentes classes sociais na Inglaterra, que demonstrou 

que crianças de classe média se engajavam em mais episódios de faz-de-conta com 

grandes elaborações, enquanto crianças mais pobres brincavam mais com objetos. Os 

autores relacionaram estes resultados a um atraso no aparecimento da brincadeira 

simbólica em crianças de nível sócio-econômico baixo e afirmam que parece ser de 

comum acordo, entre os estudiosos, que este pode ser um fator decisivo se o 

aparecimento do faz-de-conta ocorrerá por volta dos três anos ou mais tarde, mas já está 

ultrapassada a idéia de que a criança pobre ou de culturas específicas (não-ocidentais) 

não simboliza, como sugeriam pesquisas transculturais.    

 

1.4 Universalidade x Diversidade da brincadeira 

 

É consensual entre estudiosos que abordam a brincadeira, que esta apresenta 

aspectos que a caracterizam como uma atividade universal; essa universalidade não se 

opõe aos fatores culturais ou à diversidade, mas os integra e os constitui (Carvalho & 

Pontes, 2003).  

A universalidade do brincar e sua importância para o desenvolvimento não 

devem excluir a importância de se analisar o contexto em que a brincadeira ocorre, 

levando em conta especificidades culturais no estudo da atividade lúdica, na definição da 

brincadeira e nos critérios estabelecidos para identificá-la.  



  

Um indício dessa universalidade é a estabilidade das seqüências de aquisição de 

brincadeiras em diversas populações, como a transição do brinquedo manipulativo para 

o simbólico e depois para o jogo com regras, observado em culturas diferentes, 

aproximadamente na mesma idade. 

Há brincadeiras que se repetem, com especificidades regionais, entre diversos 

ambientes socioculturais ao longo da história humana, apresentam um grau de 

universalidade extraordinário, tanto no tempo quanto no espaço. “São tradições 

culturalmente transmitidas de geração em geração” (Carvalho & Pontes, 2003 p. 16). Há 

achados sobre brincadeiras que já existiam na pré-história e que continuam existindo até 

hoje com alguma variabilidade, como por exemplo, o jogo de gude que existe desde a 

era neolítica, segundo descobertas antropológicas. Era praticado no Egito com bolinhas 

de mármores, alabastro ou cerâmica: na Grécia e em Roma as bolinhas de vidro eram 

conhecidas como pila vetrea e o jogo como esbatyin (Carvalho & Pontes, 2003). 

Estas brincadeiras que existem no Brasil e em outras partes do mundo geralmente 

ganham denominação regional e alguma variabilidade nas regras, a exemplo do jogo 

acima citado, com bolinhas de vidro que no Brasil é conhecido pelos nomes de jogo de 

gude, jogo de bolita, búlica, búrica, papão, peteca (Carvalho & Pontes, 2003) e bola de 

marratcho ou marraio, como é chamado em Sergipe. Algumas modalidades do jogo 

também variam de região para região.   

Também o pião tem referencias na história e na antropologia: como piões de 

argila datados da pré-história, piões como brinquedo popular cinco séculos antes de 

Cristo, em rituais religiosos dos habitantes da Nova Guiné e no Japão. A pipa é outro 

brinquedo que tem uma história milenar, relacionada em geral a rituais sagrados, bem 



  

como à guerra na China. É também retratada por diversos artistas como Goya, e no 

Brasil por Portinari e Di Cavalcante (Carvalho & Pontes, 2003). 

Com relação à universalidade do brincar, Göncü e cols. (1999) chamam atenção 

para dois aspectos: o primeiro deles é a idéia partilhada pelas mais proeminentes teorias 

do comportamento de que a origem, freqüência e desenvolvimento das brincadeiras das 

crianças seguem os mesmos padrões em diferentes partes do mundo; o segundo é que 

características específicas das brincadeiras apontadas nestas teorias são aplicáveis a 

todas as crianças. Em relação a este último, os autores apontam para o fato de que estas 

teorias enfatizavam as brincadeiras como importantes para a pesquisa apenas para 

entender o desenvolvimento psicológico que a atividade promove, não abordando a 

brincadeira pela brincadeira, como uma atividade válida o suficiente para estudá-la por 

si mesma.  

No entanto, o tratamento adequado da brincadeira sob esse ponto de vista 

essencialmente cultural requer a utilização de ferramentas conceituais, que devem ser 

discutidas e relacionadas na sua adequação ao fenômeno estudado. No caso da 

brincadeira e outros aspectos do comportamento que estejam relacionados ao 

desenvolvimento, o conceito de contexto é essencial e segue os parâmetros atuais da 

psicologia do desenvolvimento.  

A rica diversidade geográfica e sócio-cultural do Brasil possibilita a variação das 

formas de brincar e seus conteúdos, servindo como um rico campo para o estudo da 

brincadeira como prática cultural e dinâmica entre seu caráter universal e as 

especificidades existentes em função dos ambientes socioculturais distintos.  

 



  

1. 5 Brincadeira, Contexto e Cultura 

 

Relacionar brincadeira e cultura como ocorre tão comumente hoje é recente. Os 

primeiros estudos que tratavam da brincadeira não levavam em conta o contexto 

cultural, e as pesquisas com brincadeira eram quase sempre realizadas em laboratório. A 

partir da emergência de teorias que enfatizavam a importância e a influência do contexto 

no desenvolvimento infantil é que os estudos nesta área começaram a reconhecer o 

caráter contextual da brincadeira e ser realizados transculturalmente. Como afirmamos 

anteriormente, estes estudos são muitas vezes contraditórios, enviesados e etnocêntricos. 

Pesquisas com o mesmo enfoque chegam a conclusões diferentes e a referência euro-

americana ainda é predominante em estudos comparativos e mesmo naqueles que se 

dizem transculturais.   

Haight, Wang, Fung, William, e Mintz (1999) acreditam que a brincadeira, 

especificamente o faz-de-conta, tem dimensões universais e variáveis já estabelecidas 

anteriormente a partir de estudos transculturais e da literatura da psicologia cultural. Os 

aspectos considerados universais são a ecologia física (uso de brinquedos) e o contexto 

interpessoal (pares sociais); os aspectos variáveis são os tipos de objetos, os pares de 

brinquedo e os temas das brincadeiras. As dimensões desenvolvimentais estão 

relacionadas ao padrão de interação cuidador-criança e às iniciações dos episódios de 

faz-de-conta. 

Segundo Brougère, (2000) a criança transporta elementos do mundo externo para 

suas brincadeiras e os adapta a sua realidade, esta relação que a criança estabelece ocorre 

dentro das possibilidades que têm de relacionar elementos externos com sua cultura e 



  

seu meio social. Cerqueira-Santos (2004) estudou a brincadeira de crianças em situações 

de rua da cidade de Porto Alegre e observou que os elementos utilizados como tema nos 

episódios são adaptados à realidade cotidiana das crianças, como transportar 

personagens da televisão para suas brincadeiras e modificá-los, inserindo elementos do 

seu contexto, tornando-os mais próximos da realidade vivida no seu cotidiano.   

De acordo com Conti e Sperb (2001), a criança ao reconstruir a realidade 

vivenciada a partir das experiências adquiridas em seus espaços físicos, criando cenários 

novos para suas brincadeiras e novas funções para os objetos disponíveis em seu 

ambiente, externaliza sua compreensão dos eventos sociais do seu meio, ao mesmo 

tempo em que constrói o significado social do brincar. 

Nesse sentido, a noção de que as brincadeiras das crianças são contextualizadas 

socioculturalmente (Corsaro, 1999) é fundamental no entendimento desse fenômeno e na 

sua relação com o ambiente que não pode ser visto apenas como espaço físico, mas, 

além disso, como espaço determinado social e culturalmente. 

É a partir desta noção que o brincar pode ser considerado como uma prática e 

produto cultural de um povo, sendo a criança o agente principal de elaboração, 

transformação e transmissão desta cultura que ocorre principalmente entre os pares de 

brinquedo, isto vai ao encontro da proposição de Vygotsky (2000) de que as formas 

superiores de atividade mental são construídas e transferidas para as crianças através da 

interação com os outros. No caso da brincadeira este processo é claramente observado. 

A influência da cultura no desenvolvimento infantil não é vista apenas como uma 

repetição de eventos vistos ou ouvidos pela criança, uma vez que esta cria e recria, 

recombinando o antigo com o novo. Ou seja, a partir da realidade a criança extrai 



  

elementos, construindo um conteúdo imaginário, permeado pela experiência social e 

individual (Brougère, 2000; Carvalho & Pontes, 2003; Vygotsky, 2000). Seguindo esta 

perspectiva, Corsaro (1999) reconhece a brincadeira como produções coletivas e 

inovadoras, contribuindo tanto para a reprodução da cultura adulta, quanto para a 

produção de culturas particulares entre os parceiros de brinquedos, que Carvalho e 

Pontes (2003) apontam como uma microssociedade com relações específicas. 

Segundo Carvalho e Pedrosa (2002), na microcultura do brinquedo as crianças 

trabalham com elementos da sua macrocultura. Dessa forma, as crianças efetuam uma 

transmissão cultural dupla, da micro e macro cultura. Para essas autoras, a macrocultura 

é percebida através de papéis e valores que as crianças demonstram, por exemplo, na 

estereotipia de gênero. Bichara (2003) considera que essa relação entre brincadeira, 

ambiente e cultura não pode ser vista como linear e as crianças não são agentes passivos 

neste processo, ao contrário, elas são os atores principais. 

É a partir desta importância que a brincadeira tem para o desenvolvimento 

humano e sua relação direta com o ambiente, que o brincar tem sido amplamente 

estudado em diversas partes do mundo e também no Brasil, em seus diferentes 

contextos, chamando atenção à diversidade regional brasileira que caracteriza formas de 

brincar semelhantes, porém com variações de acordo com o contexto sociocultural. As 

relações temáticas e de significado com o cotidiano regional nas brincadeiras são o 

reflexo direto de como especificidades culturais geram características singulares tanto 

nas formas de brincar das crianças, como no seu conteúdo e nos objetos que utilizam. 

Trazendo especificidades do seu meio para brincadeiras que são consideradas até mesmo 

universais e demonstrando como em suas interações na atividade lúdica, principalmente 



  

no faz-de-conta, as crianças revelam as experiências do cotidiano, o modo de vida e a 

cultura da sociedade onde se inserem. 

Apesar da grande quantidade de pesquisas realizadas na área, a maioria dos 

estudos enfoca as crianças urbanas, geralmente brancas e de classe média (Göncün 

e cols., 1999; Gosso & Otta, 2003) e é pequena a produção que trata da relação 

entre ambiente e brincadeiras em culturas rurais, principalmente no Brasil,  

chegando a criar mitos sobre a impossibilidade de um desenvolvimento normal 

entre crianças de ambientes não-urbanos e de baixo nível sócio-econômico 

(Bichara, 2002). Estudos interculturais sobre o desenvolvimento infantil não 

abordam as diferenças étnicas, sociais e culturais em relação ao modo de vida e 

cultura dessas sociedades visando compreender o fenômeno. Os estudos 

comparativos ainda tomam as sociedades européias e americanas como referência e 

modelos únicos. Tendo em vista essas análises parciais e pretensiosas no campo do 

desenvolvimento, Carvalho e Lordelo (2002, p.255) afirmam que estudos realizados 

em diferentes contextos devem se fundamentar em uma “... avaliação sensível, 

exata e principalmente respeitosa destes contextos para fins de intervenção”. 

Achados de pesquisas realizadas por Oke e cols. (1999) na Índia, afirmam que 

um nível sócio-econômico baixo não implica que as crianças terão como conseqüência 

um déficit comportamental em função de algumas privações que as crianças urbanas de 

classe média e alta não têm. Claro que não nos referimos aqui à privação de 

necessidades básicas como o alimento e a moradia, mas de recursos como escola de boa 

qualidade, curso de idioma, acesso a ambientes como cinema, teatro, computador etc. 

Esses autores constataram que crianças com desvantagens sócio-econômicas parecem 



  

brincar de forma mais imaginativa do que aquelas com maiores vantagens econômicas. 

Moraes e Otta (2003) corroboram esta idéia ao observarem, em um estudo feito com 

crianças pobres moradoras de uma praia do litoral de São Paulo, a variedade de 

brincadeiras encontradas neste grupo, sua “criatividade, engenho e imaginatividade” 

(p.145). Bichara (2002) também constatou resultados semelhantes com crianças de uma 

comunidade indígena, chamando atenção também para a criatividade e a fantasia 

presentes nas suas brincadeiras, o que derruba a idéia de autores que afirmam que 

crianças que vivem em ambientes economicamente pobres e de culturas específicas 

brincam menos e conseqüentemente, teriam um padrão de desenvolvimento 

negativamente diferente daquelas privilegiadas economicamente.  

Pesquisas realizadas recentemente no Brasil têm abordado o estudo do 

desenvolvimento humano em contextos sócio-culturais peculiares. Estudos feitos no 

sertão sergipano, entre as crianças da aldeia Xocó (Bichara, 2002) e da comunidade 

negra do Mocambo (Bichara, 1999), com as crianças da praia de Itamambuca de 

Ubatuba/São Paulo (Moraes & Otta, 2003), com índios da aldeia Pakaranã do Pará 

(Gosso & Otta, 2003), nas ruas de bairros periféricos de Belém (Pontes & 

Magalhães, 2003) e com crianças em situação de rua na cidade de Porto Alegre 

(Cerqueira & Koller, 2003) evidenciam a importância de se estudar a brincadeira 

com populações em diferentes contextos e reforçam a idéia de que a cultura local 

exerce influência significativa nas brincadeiras infantis, o que chama atenção para 

a necessidade de análise do contexto cultural em que ocorre o fenômeno para 

torná-lo mais compreensível e passível de uma análise sem posições parciais ao 

utilizarmos a cultura e o modo de vida brasileiros como referencial de análise, 



  

enriquecendo os conhecimentos acerca da psicologia do desenvolvimento no 

contexto do Brasil, possibilitando estudos interculturais. 

Acreditamos, portanto, que estudar o desenvolvimento em ambientes rurais ou 

em países subdesenvolvidos, por exemplo, pode revelar surpresas e derrubar paradigmas 

que ainda norteiam a visão de muitos estudiosos, principalmente daqueles que tomam 

uma cultura dominante como referência única.  

Por isso, este trabalho trata da brincadeira de crianças em contextos específicos e, 

para tal, focaliza dois povoados localizados no agreste sergipano, próximos à cidade, 

mas que ainda preservam características rurais no seu modo de vida.   

Estes ambientes trazem ainda uma característica peculiar, que é o espaço que 

proporciona para as crianças brincarem, não só em termos físicos, mas também em 

relação à liberdade para brincar nas ruas, enriquecida pelo contato com a natureza e 

pelas relações sociais que estabelecem com quase todos que ali residem, caracterizando-

se como uma zona lúdica ampliada, em termos de espaço e tempo: os povoados são 

pequenos, mas as crianças dispõem de ruas, praça, calçada de casa; liberdade de 

movimento e ocupação de espaço; contato intenso com outras crianças e adultos. As 

crianças dispõem de tempo para brincar à vontade, chegam da escola, fazem seus 

deveres e saem à rua para brincar. 

Em estudo anterior, nesta mesma região, Santos e Bichara (2001) constataram 

que aspectos culturais específicos e o modo de vida sertanejo eram fatores de grande 

influência nos tipos de brinquedos que eram comercializados e utilizados pelas crianças 

daquela região. Foram encontrados nestes objetos aspectos que retratam de forma clara a 

sociedade rural, por exemplo, moringas em argila, tipos humanos como o vaqueiro, 



  

carroças etc. Numa pesquisa realizada com crianças acerca da preferência por estes 

brinquedos os dados indicaram uma forte estereotipia de gênero, como a escolha por 

aqueles relacionados às atividades domésticas - mobílias e utensílios - por meninas e 

meios de transportes como a preferência maior dos meninos, refletindo relações sociais 

da comunidade (Santos & Bichara, 2001). Os brinquedos mais produzidos e utilizados 

pelas crianças recebem uma influência direta das tradições culturais da comunidade. A 

maior evidência disto está na produção em larga escala de caminhões de madeira 

bastante semelhantes aos originais, encontrados em todas as feiras do estado. Essas 

autoras consideram que tal fato está relacionado à tradição do uso do caminhão na 

cidade, cuja economia baseia-se no transporte de carga nesse meio de transporte. 

Assim verificamos claramente a relação entre os brinquedos e os aspectos do 

modo de vida local, e considerando cultura como elemento do modo de vida e, portanto, 

do contexto, e esta relação pode ser estendida para as brincadeiras destas crianças. 

Considerando a relevância do brincar para um desenvolvimento saudável 

das crianças e partindo do pressuposto de que investigando a brincadeira é possível 

conhecer aspectos do desenvolvimento infantil que podem ser influenciados pelo 

contexto, esperamos que este estudo contribua para conhecer melhor este ambiente 

e suas crianças e para a produção do conhecimento sobre as brincadeiras das 

crianças brasileiras, principalmente quando nos referimos a um ambiente rural, 

com características culturais singulares.  

Propomos o seguinte problema: qual a relação entre brincadeira e contexto 

em dois povoados do semi-árido sergipano? Como são as brincadeiras das crianças 

que vivem neste ambiente? Como e com quem brincam? Que objetos elas utilizam 



  

para brincar? Como é a brincadeira de faz-de-conta destas crianças? Quais os 

temas preferidos? Que aspectos culturais e sociais são projetados nesta atividade? 

Como são suas brincadeiras tradicionais? Que adaptações fazem ao contexto 

encontrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

II - OBJETIVOS 

 

Geral 

Investigar brincadeiras e sua relação com o contexto em dois povoados 

localizados no agreste sergipano. 

 

Específicos 

 Descrever as brincadeiras encontradas e os grupos de brinquedo; 

 Descrever e categorizar as brincadeiras de faz-de-conta, priorizando os temas, 

enredo, principais papéis, verbalizações etc; 

Investigar nas verbalizações a presença de conceitos, juízos de valor e outros 

elementos que reflitam aspectos culturais mais sutis; 

Arrolar as brincadeiras tradicionais apresentadas, suas principais regras e 

principais adaptações; 

Investigar se existe relação entre as adaptações realizadas e traços ambientais 

e/ou culturais específicos; 

Descrever os objetos utilizados nas brincadeiras, seus usos e possíveis adaptações 

a cada brincadeira; 

Categorizar os objetos quanto a sua origem, material, forma e função 

relacionando-os com práticas regionais. 

 



  

III - MÉTODO 

 

3.1 Participantes 

 

 Foram observadas crianças entre dois e doze anos, de ambos os sexos, brincando 

em ambiente livre de dois povoados da cidade de Itabaiana, localizada no agreste 

sergipano.  

Os aspectos éticos que garantem a integridade das crianças foram considerados 

neste estudo. Foi garantido o sigilo da identidade e das informações obtidas, assim 

como, o pesquisador estava capacitado para oferecer ajuda se a criança solicitasse.  

 

3.2 O local 

 

 A pesquisa foi desenvolvida nos povoados Bom Jardim e São Cristóvão, 

pertencentes ao município de Itabaiana-SE. A escolha desses dois locais se deu 

principalmente pela ligação da autora com a região, tanto por ser natural do município, 

quanto por já ter realizado pesquisas anteriores sobre os brinquedos artesanais 

disponíveis para venda na feira do município (Santos & Bichara, 2001). Sendo assim, 

fatores pessoais se associaram à curiosidade científica sobre brincadeiras e aspectos 

culturais da região, que parecem peculiares em vários aspectos. 

O município de Itabaiana tem área municipal: de 336,9 km² e população de 

76.803, com clima de transição entre o semi-árido e o atlântico, localizada na região 



  

agreste do estado, está distante 56 quilômetros da Capital do estado, Aracaju. Sua 

localização pode ser visualizada na Figura 1. 

 

 

Figura1. Mapa de Sergipe com a localização da cidade de Itabaiana 

 

Itabaiana é um nome indígena, resultado dos sufixos Ita (pedra), Taba (aldeia), e 

Aone (alguém); Tudo junto significa ‘naquela pedra tem uma aldeia onde mora alguém’, 

a palavra pedra refere-se à Serra da cidade. 

O início da colonização das terras da cidade remete-se a 1590, quando a 

expedição de Cristóvão de Barros liquidou os indígenas e iniciou o processo de 



  

colonização de Sergipe. Datam dessa época as primeiras notícias de terras doadas a sete 

lavradores para colonizarem as circunvizinhanças do Rio Sergipe. A primeira sesmaria é 

dada a Ayres da Rocha Peixoto, casado com uma neta de Caramuru. Suas terras 

atingiam áreas compreendidas entre os rios Japaratuba e Sergipe, correspondendo a área, 

cuja cidade estava incluída. O povoamento e colonização de Itabaiana ocorrem durante a 

invasão holandesa, datada provavelmente de 1641. Terras foram distribuídas em grande 

escala, e os colonos contemplados com tais sesmarias fundam o Arraial de Santo 

Antônio, a primeira povoação de Itabaiana e passam a pesquisar ouro na Serra da cidade.  

Como destaque na economia local está o comércio e a feira livre realizada aos 

dias de sábado e quarta-feira num espaço de mais de vinte mil metros quadrados, é neste 

setor que estão os serviços de transporte de cargas,  uma  especialidade de Itabaiana, 

com a cidade sendo conhecida como a Capital Nordestina do caminhão, tal o volume de 

veículos que rodam pelo Brasil e Mercosul, além do próprio Estado de Sergipe. O 

comércio é secularmente vigoroso, o que comprovam incessantes ofícios do Presidente 

da Província de  Sergipe (na era monárquica brasileira), em 1835, para que os feirantes 

de Itabaiana fossem  a São Cristóvão, então Capital de Sergipe, para fazer funcionar a 

feira livre ali criada em julho daquele ano.  

A principal data comemorativa da região é a festa do caminhoneiro, realizada 

todos os anos entre os dois dias que antecedem o dia de Santo Antonio (13 de junho, 

feriado na cidade) e, que a depender do dia da semana pode se estender por mais um ou 

dois dias. 

 

 



  

 

 

3.3.1 Os Povoados 

 

Foram escolhidos dois povoados para a pesquisa com base na hipótese de que 

algumas características em que diferem pudessem se refletir nas brincadeiras, além de 

que brincadeiras de rua tendem a ser mais freqüentes na periferia que no centro da 

cidade.  

O povoado Bom Jardim está localizado na proximidade da serra da cidade, com 

riachos e poços e grande área verde, proporcionando à criança intenso contato com a 

natureza. Alguns supõem que esse povoado deve ter sido chamado pelos primeiros habitantes de 

Üacatu, isto é, üa (roça, sitio, malhada) e catu (bom, boa), que seria Bom Sítio, ou Boa Malhada, ou ainda 

Boa Roça e a locução foi transformada metaforicamente para Bom Jardim.  

Já o povoado São Cristóvão fica mais próximo da sede do município, sendo via 

de acesso da cidade para a serra e outros povoados, tem uma influência mais urbana pela 

proximidade com a cidade e não há uma paisagem exuberante como no outro povoado, 

há maior circulação de pessoas, carros e carroças, principalmente em dias de feira. No 

povoado há uma igreja e uma escola municipal para alunos do ensino fundamental. 

 Em ambos, a população é de classe econômica baixa, os homens trabalham 

como pedreiros, caminhoneiros ou feirantes e as mulheres em geral são donas de 

casa. As ruas dos povoados começaram a serem asfaltadas no período das eleições 

municipais e casas começaram a ser reformadas e construídas. Há luz elétrica e 

postos telefônicos. Em ambos há padarias, bares e pequenas mercearias. 



  

.Os moradores dos povoados e da cidade ainda apresentam costumes ausentes nas 

grandes cidades como conversar com os vizinhos, tomar uma fresca na porta de casa e 

observar o movimento da rua pela janela. Há contato intenso entre as pessoas, ajuda 

mútua, conversa, confidências e mães que olham os filhos das vizinhas, caracterizando 

um ambiente típico de interior. 

 

3.4 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados através de observação direta de comportamento em 

ambiente natural. Foi utilizada a técnica de registro cursivo focal por grupo de 

brinquedo. O observador seguia as crianças mais de perto e registrava os 

comportamentos que observava.  

O tempo de observação foi de 10 minutos, ou até que um episódio tivesse se 

encerrado, por grupo escolhido aleatoriamente. O tempo total de observação foi, em 

média, de duas horas por visita a cada povoado. 

Em campo, procuramos agir com discrição durante a coleta, usando roupas 

simples, levando acessórios básicos para o registro como papel, caneta e uma prancheta. 

O local onde ficávamos para fazer as anotações era escolhido com cuidado a fim de não 

chamar muita atenção das crianças, seguindo as observações de Pontes, Magalhães & 

Bichara (2005) de que a receptividade é o único fator que podemos manipular durante a 

coleta de dados, que é a sua postura em relação à cultura do local. Consideramos, 

portanto, importante ser sensível para perceber a dinâmica cultural do lugar, as pessoas, 

como se relacionam, seu linguajar, entre outros aspectos, para facilitar a coleta. Além 



  

disso, estivemos atentos evitando que a nossa presença no local causasse algum 

desconforto aos moradores. Levamos em conta ainda medidas como evitar contrastes de 

vestuário e linguagem com os moradores e dominar parte dos rituais locais. 

Quando não chovia a maioria dos registros era feito no final da tarde, pois a 

temperatura está mais amena e as crianças saem de casa para brincar, além disso, neste 

horário muitas já chegaram da escola e já fizeram a lição de casa, assim os pais deixam 

que brinquem. O período de observação foi de quatro meses obedecendo ao prazo de 

confecção do trabalho final. 

 A coleta de dados foi realizada seguindo-se os seguintes passos: o pesquisador 

caminhou pelas ruas dos povoados, em horários aleatórios, até encontrar uma criança ou 

grupos de crianças brincando, com idade estimada entre dois e doze anos. As crianças 

foram acompanhadas a uma distância de 10 a 50 metros, tendo apenas os seus 

comportamentos de brinquedo registrados, continuamente. Havendo mais de uma 

criança com as características requeridas, o grupo era observado de maneira geral. 

Durante as observações, o pesquisador estava atento para os seguintes aspectos 

da brincadeira: 1) como iniciava o jogo; 2) o número de participantes no episódio; 3) 

sexo dos participantes; 4) idade; 5) local escolhido; 6) regras explícitas; 7) regras 

implícitas; 8) materiais utilizados; 9) formas de brincar; 10) forma de arranjo social dos 

participantes; 11) verbalizações e vocalizações audíveis; 12) tipo de brincadeira; 13) 

temas da brincadeira; 14) interrupções; 15) lideranças; 16) como termina a brincadeira. 

(Pontes, Magalhães e Bichara, 2005). 

  

 



  

3.4.1 Instrumentos 

 

1. Observação em Ambiente Natural com Registro Cursivo: 

 

Este instrumento foi adotado por permitir a descrição e a compreensão do 

funcionamento do espaço onde os participantes se encontram, além da identificação de 

comportamentos que podem ser categorizados, revelando detalhes da interação pessoa-

ambiente (Alves, Koller, Silva, Reppold, Santos, Bichinho, Prade, Silva & Tudge, 

1999).  A técnica de observação em ambiente natural se mostra o método de pesquisa 

mais viável quando se busca compreender a relação do indivíduo com seu meio e, assim, 

dentro deste objetivo, assegurar o alcance de resultados mais realísticos possíveis em 

relação ao problema de pesquisa em questão (Dessen & Murta, 1997).   

Foram realizadas observações diretas do comportamento em situação natural, 

utilizando-se para isto de registro cursivo da atividade livre das crianças em seu 

ambiente. Os registros cursivos foram realizados no momento da observação e 

consistiam em registrar de forma detalhada os comportamentos, de acordo com a 

seqüência temporal, permitindo também a descrição das circunstâncias ambientais nos 

quais os comportamentos ocorreram (Borges & Dessen, 1998).  

Os registros foram feitos em uma Folha de Registro previamente elaborada para 

este estudo (anexo A). Nesta folha, constaram dados como o número de participantes no 

grupo, atividades, objetos utilizados na brincadeira, condições climáticas, ambiente, 

local e hora. Foram observados de forma focalizada os comportamentos emitidos pelas 



  

crianças em grupos de brinquedo, naturalmente formados, ou crianças brincando 

isoladamente, entre aqueles que estiverem no local.  

Durante a confecção do projeto a pretensão era fazer a filmagem em vídeo tape 

junto com o registro cursivo, porém algumas dificuldades impediram que este 

instrumento fosse utilizado. Porém constatamos que a filmagem causaria grande 

dificuldade para a coleta, pois uma câmera mudaria o foco da atenção das crianças e o 

comportamento, além de que o pesquisador ficaria visado como alguém que está 

filmando as crianças da região. Isto foi constatado num momento posterior à coleta 

quando fomos fazer registros fotográficos do local e percebemos que as crianças tinham 

reações diversas quando viam a câmera, corriam para casa, chamavam a mãe, chamavam 

os amigos e ficavam curiosos para saber o porquê de estarmos tirando aquelas fotos.  Em 

um desses momentos um grupo de crianças que brincavam de festa na porta de uma casa 

parou a brincadeira para olhar para nós; se este momento fosse uma coleta de dados 

estaríamos prejudicados com essa influência sobre as crianças. 

 

3.5 Procedimento de Análise dos Dados 

 

  As unidades de análise foram as brincadeiras das crianças. Os dados coletados 

foram classificados em categorias empíricas a exemplo das contidas em pesquisas na 

área, por exemplo, Moraes e Carvalho (1994), Bichara (2002) e Moraes e Otta (2003), 

que serão detalhadas adiante. A categorização das brincadeiras foi realizada também por 

um juiz neutro a fim de conferir a compatibilidade e fidedignidade da classificação dos 

episódios. 



  

Foi realizada análise da freqüência de cada categoria, considerando os dados 

brutos e os valores percentuais. Esta técnica foi utilizada no intuito de identificar quais 

eram as categorias de brincadeiras mais freqüentes entre as crianças, isoladas ou em 

grupos, e ainda a relação entre o tipo de brincadeira predominante e as idades e o gênero 

das crianças.  

Os dados receberam predominantemente tratamento qualitativo. Foi feita análise 

da relação entre os aspectos culturais específicos e as brincadeiras, a partir dos temas 

utilizados ao brincar, das relações entre os pares de brinquedos, dos objetos utilizados e 

das possíveis transformações que as brincadeiras tradicionais podem sofrer de acordo 

com o contexto. As verbalizações registradas também foram categorizadas e analisadas 

na sua relação com o contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV - COMO BRINCAM E SE RELACIONAM AS 

CRIANÇAS DE ITABAIANA? 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos, seguidos da discussão e 

relação dos dados com a literatura.   

Os dados foram coletados durante quatro meses, num total de 24 visitas a cada 

povoado. Um problema enfrentado durante a coleta foi a chuva e o frio que ocorreram 

de forma abundante nos meses de agosto e setembro, o que tornava as ruas cheias de 

lama, já que não eram asfaltadas e isso impedia que as crianças saíssem de casa para 

brincar na rua assim como dificultava a locomoção do pesquisador pelas ruas dos 

povoados.  A maioria das visitas era feita no final da tarde, depois das 16 horas, a partir 

da constatação de que esse era o horário em que crianças costumam brincar fora de suas 

casas, pois a temperatura se tornava mais amena e encerrava-se o horário de aulas, 

deveres de casa etc. Também foram realizadas observações em alguns horários 

alternativos, principalmente aos sábados, a fim de investigar se havia mudanças em 

aspectos tais quais a freqüência das brincadeiras e quantidade de crianças na rua. 

Desde o início da coleta de dados alguns desafios, próprios ao estudo das 

brincadeiras, se colocaram. O primeiro deles foi o de identificar um episódio. Segundo 

Yamamoto e Carvalho (2002) a identificação da brincadeira entre os humanos pode ser 

facilitada pelo olhar do pesquisador, pois as crianças ao brincar dão pistas faciais e 

corporais que são facilmente reconhecíveis, como o riso e a descontração, possibilitando 

distinguir o brincar de outros comportamentos. Partindo deste pressuposto, adotamos os 



  

critérios utilizados por Bichara (1994) para identificar apenas brincadeiras de faz-de-

conta, mas que se mostraram úteis no sentido de evidenciar se um determinado 

comportamento é uma brincadeira; a verbalização e o comportamento motor. O que a 

criança verbaliza nos indica não só se a criança está brincando, mas também do que 

brinca, pois é comum que, durante a atividade lúdica, ocorra a emissão de gritos, risos, 

mudem o tom de voz e negociem papéis e enredos, além de estabelecerem diálogos que 

são fortes indícios de que estão brincando. O segundo critério é o motor, evidenciado 

por movimentos e gestos. Partindo desses critérios identificamos os episódios, e 

registramos o início e o término de cada um deles. Vale dizer que os episódios foram 

registrados independente do tempo de duração, mesmo que fossem curtos.  

Um segundo desafio foi o de conseguir acompanhar os episódios do início até o 

seu fim, pois é comum as crianças estarem brincando num lugar e depois saírem 

correndo pelas ruas, indo para áreas fora do alcance de visão do observador que as 

perdia de vista. Não se utilizou o recurso de segui-las, para não chamar a atenção sobre a 

observação e, com isso, provocar uma interferência na espontaneidade das crianças o 

que alteraria sobremaneira a natureza dos dados obtidos. 

O terceiro desafio foi decorrente dessa mobilidade das crianças no ambiente: 

saber exatamente quantas crianças encontravam-se brincando em cada sessão de 

observação. A liberdade gerada pela ausência dos perigos encontrados nos grandes 

centros urbanos, pelo conhecimento amplo das pessoas e do ambiente faz com que as 

crianças possam brincar além dos limites da sua casa, entrar e sair de qualquer casa da 

vizinhança sem precisar bater na porta, variar de parceiros e de formas de brincar. Tudo 

isso dificultava o registro exato.  



  

Ultrapassados os obstáculos, foram observadas aproximadamente 32 crianças de 

ambos os sexos: 69,09% eram do sexo masculino e 30,90% eram do sexo feminino, 

indicando assim, uma predominância de meninos brincando na rua, como já foi 

constatado em outros estudos. Este dado vai ao encontro do que diz a literatura, de que 

os meninos preferem lugares abertos para brincar como a rua, que permite muita 

movimentação, enquanto meninas preferem ambientes internos e/ou delimitados que 

possibilitem brincadeiras mais duradouras, com grandes cenários (Archer, 1992).  

 Dentre as meninas observadas, 35,29% tinham idade estimada entre 2 e 6 anos de 

idade e 64,70% entre 7 e 12 anos. Este achado contradiz alguns relatos da literatura, que 

afirmam que é mais comum encontrar meninas mais novas brincando na rua, pois meninas 

mais velhas costumam se engajar em outras tarefas como ajudar a mãe nos afazeres 

domésticos, conversar com as amigas etc (Silva, Pontes, Magalhães, Baia da Silva & 

Bichara, 2005). Entre as crianças do sexo masculino houve uma distribuição mais 

homogênea quanto à faixa etária: 42,10% tinham entre 2 e 6 anos e 57,89% entre 7 e 12 

anos. 

Como já foi dito, as crianças brincavam livremente pelos vários ambientes que 

dispunham, porém a maioria brincava nas calçadas próximas a suas casas. Houve 

também episódios nos arredores, como praças, em frente a bares, degraus de padaria etc. 

Porém o mais comum foi encontrar crianças brincando nas calçados, pois os dois 

povoados onde as observações foram realizadas têm calçadas bastante extensas, dando 

espaço suficiente para as crianças desenvolverem várias brincadeiras, além disso, como 

as ruas estavam em processo de calçamento com acúmulo de material em suas laterais e 

havia casas em construção, as crianças dispunham de materiais como pedras, areia e 



  

tijolos, para utilizar como cenário da brincadeira ou usar como matéria prima para 

construir seus brinquedos.  

Como os resultados encontrados nas duas localidades foram muito próximos, os 

dados foram agrupados e tratados no seu conjunto. 

 

4. 1 - Como as Brincadeiras Foram Categorizadas 

 

Além de identificar, classificar as brincadeiras é importante para aqueles que 

pretendem estudá-las. Segundo Pontes, Bichara & Magalhães (2005), o sucesso da 

descrição das brincadeiras estudadas em ambiente natural dependerá em parte das 

categorias selecionadas. 

Os episódios lúdicos podem ser classificados segundo diferentes critérios, ou 

seja, pode-se construir categorias empíricas a depender do viés do estudo: descrição, 

ocupação do espaço, uso do tempo, objetos, interação social etc. 

 Adotamos primeiramente a classificação proposta por Moraes e Otta (2003) a 

partir das categorias encontradas em Parker (1984) e Piaget (1971) sobre os tipos de 

brincadeiras. Originalmente, Piaget (1971) classificou as brincadeiras em três categorias: 

jogos de exercício, simbólicos e jogos com regras. Parker (1984) com base em Piaget 

aponta cinco tipos de brincadeiras: jogos de contingência, faz-de-conta, jogos com 

regras, brincadeiras agonísticas, e de exercícios. Moraes e Otta (2003) ampliam essas 

classificações e formulam seis tipos de brincadeiras segundo sua descrição: 

 



  

- Brincadeiras de contingência física/de exercício sensório motor: a criança exercita 

um conjunto de comportamentos, relações espaciais e causais e aprende a força e a 

função dos objetos manuseados; 

- Brincadeiras de contingência social: envolvem revezamento de papéis, parecendo 

ser motivadas e reforçadas pelo prazer associado à capacidade de produzir respostas 

contingentes e responder contingentemente aos outros, por exemplo, esconde-

esconde; 

- Brincadeiras simbólicas ou imaginativas: a qual a criança trata os objetos como se 

fossem outros, podendo atribuir propriedades diferentes das que possuem, ou 

atribuir a si e aos outros, papéis diferentes dos habituais e/ou criar cenas imaginárias 

e as representar, como brincar de casinha; 

- Brincadeiras turbulentas/agonísticas: envolvem comportamentos de luta, 

perseguição e fuga, sendo o riso um dos principais aspectos que distinguem a 

brincadeira de uma luta real, por exemplo, brincar de brigar; 

- Jogos de construção: são brincadeiras em que materiais são combinados ou 

modificados para criar um produto novo, como empilhar caixas; 

- Brincadeiras e jogos de regras, nos quais há uma ritualização de papéis e 

representação de cenas pré-determinadas. São, na maioria, jogos competitivos, 

como futebol e bola de gude.  

 

 Os episódios podem envolver mais de um destes componentes descritos. Para 

fins de análise, as autoras propõem que seja considerado o critério preponderante de 

cada episódio, a partir da complexidade da brincadeira, obedecendo a seguinte ordem: 



  

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

Por exemplo, os jogos de bola que, apesar de poderem ser considerados como 

brincadeiras de exercício físico, têm como característica a regra e a competição, sendo 

assim considerados como jogos de regra.  

 As autoras também propõem uma categorização de acordo com a forma de 

interação: 1) brincadeiras solitárias, na qual a criança brinca sozinha; 2) brincadeiras 

paralelas, nas quais duas ou mais crianças brincam lado a lado, mas não há interação 

relacionada com a brincadeira; 3) brincadeiras associativas, duas ou mais crianças 

brincam juntas, interagindo com freqüência, mas não havendo cooperação, nem divisão 

de tarefas ou de papéis, como nos jogos de construção e; 4) brincadeiras cooperativas, 

duas ou mais crianças brincam juntas de um mesmo tema, havendo cooperação ou 

competição, divisão de tarefas e papéis, por exemplo, jogos de regras. 

 As brincadeiras simbólicas são bastante complexas, possuindo elementos como 

enredos, papéis, cenários e diferentes temas. A fim de organizar melhor os dados 

utilizamos o critério de Moraes e Carvalho (1994) para a categorização dos temas de 

faz-de-conta de meninos e adaptamos para incluir os temas brincados por meninas. Estes 

critérios levam em consideração os aspectos descritivos das brincadeiras, possibilitando 

a classificação dos episódios de faz-de-conta em oito categorias de temas: 

1 – Aventura: inclui brincadeiras de heróis, guerras, monstros, polícia e ladrão etc; 2 – 

Esportes: inclui jogos como futebol e atividades como pescaria; 3 – Transportes: inclui 

dirigir carros, avião, motos etc; 4 – Profissões: médico, professora, motorista; 5 – 

Animais: inclui se fazer de cachorro, passarinho, leão etc; 6 – Edificações: inclui 



  

construir casas; 7 – Outros: inclui brincadeiras que não se encaixaram nestas categorias e 

tiveram baixa freqüência. 

Outros elementos constantes das brincadeiras como os objetos utilizados e as 

transformações simbólicas sofridas, assim como as verbalizações, também foram objetos 

de análise, conforme explicitado mais adiante. 

 

4.2 - As brincadeiras Brincadas 

 

Foram registrados 55 episódios de brincadeiras que foram organizados de acordo 

com as categorias propostas por Moraes e Otta (2003) a partir do caráter predominante 

da ação durante o brincar. Vale ressaltar que mesmo trabalhando com categorias pré-

estabelecidas não é fácil classificar as brincadeiras, por isso o pesquisador precisa estar 

atento ao que ocorreu no episódio, como regras, mudança de brincadeira, tema, enredos 

etc, pois são estes os indícios que nos possibilitam classificar cada episódio em sua 

categoria adequada. Há episódios em que as crianças mudam rapidamente de uma 

brincadeira para outra, mudando também a categoria, como passar do faz-de-conta para 

uma turbulenta.  

Foram encontradas 31 tipos de brincadeiras diferentes, expressando uma grande 

variabilidade, principalmente nas brincadeiras simbólicas, como pode ser visto no 

Quadro 4. 

 

 



  

Simbólicas Regras Construção Turbulentas Contingência 

social 

Exercícios 

Físicos 

Escola 
 
Presidente 
EUA 
 
Carregar 
feira 
 
Boneca/mãe 
 
Empurrar 
caixa 
 
Procissão 
 
Político 
 
Andar de 
cavalo 
 
Cozinhar 
 
Dirigir 
 
Cachorro 
 
Construir 
casa 
 
Caminhão 
 
Karaokê 

Gude 
 
Bola/futebol 
 
Macacão2 
 
Pega-pega 
 
Elástico 

Arco e 
flecha 
 
Skate 
 
Carrinho 

Luta 
 
Dar mortal 
 
Empinar 
bicicleta 
 
Andar de 
Bicicleta 
 

Cócegas Puxar o 
cachorro 
 
Carregar 
pedra e areia 
 
Enxada 
 
Subir e 
descer 

Quadro 4. Brincadeiras encontradas em cada categoria 

 

As ocorrências dessas brincadeiras foram transformadas em percentuais, 

primeiramente de forma geral (independente da composição do grupo de brinquedo) e 

dispostas na Figura 2, objetivando visualizar as preferências gerais das crianças. Em 
                                                 
2 Brincadeira mais conhecida como ‘amarelinha’. 



  

seguida, calculou-se os percentuais de ocorrência para cada tipo de brincadeira conforme 

a composição do grupo de brincantes (masculino, feminino e misto), o que foi 

organizado conforme pode ser visto na Figura 3. 

Como pode ser observado na Figura 2, de forma geral, a categoria de brincadeira 

mais brincada foi a simbólica (49%), embora meninos e meninas tenham apresentado 

escores diferenciados representando: 57% das brincadeiras das meninas, 34% das dos 

meninos e 66% das dos grupos mistos, conforme podemos visualizar na Figura 3. Essa 

maior presença de brincadeiras de faz-de-conta em grupos mistos pode ser explicada por 

este tipo de brincadeira poder incluir mais crianças, além do que a variabilidade de 

temas, enredos e papéis favorecem a negociação (Black,1989). 

49%

18%

7%

11%

4%
11% Simbólicas

Regras

Construção

Turbulentas

Contingência
Social

Exercícios
Físicos

Figura 2. Percentuais de ocorrência para cada tipo de brincadeira. 

As brincadeiras de regras ocorreram em 14% dos episódios, seguidas das de 

exercícios físicos. Entre os meninos houve uma distribuição mais homogênea entre as 



  

categorias de brincadeiras, sendo 18% de episódios de regras, 18% de brincadeiras 

turbulentas, 15% de brincadeiras de construção e 15% de brincadeiras de exercícios 

físicos, como podemos ver na Figura 3. Esta variabilidade das brincadeiras dos meninos 

é favorecida pela quantidade maior de meninos na rua. Entre as meninas as brincadeiras 

de regras ocorreram em 29% dos episódios e 14% foram de contingência social.  
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Figura 3. Ocorrência, em percentual, de cada tipo de brincadeira, de acordo com a 

composição do grupo de brincantes. 

 

Um dado interessante é o das meninas apresentarem um percentual superior de 

brincadeiras com regras que meninos e grupos mistos.  A explicação para este resultado 

pode estar ou na freqüência baixa e na pouca diversidade de brincadeiras de meninas, ou 

no período em que a pesquisa foi realizada, já que essas brincadeiras (amarelinha e 



  

elástico) costumam ocorrer sazonalmente. Entre os meninos foram mais freqüentes o 

pega-pega, o gude e o futebol e nos grupos mistos o pega-ajuda que é uma variação do 

pega-pega. 

 Constatamos que entre os meninos houve uma maior diversidade de categorias de 

brincadeiras e uma distribuição mais homogênea na freqüência de cada uma, reflexo, 

possivelmente, da presença maior de meninos brincando na rua, com mais liberdade para 

ocupar espaços mais amplos e afastados de sua casas, pois ainda é predominante a idéia 

de que rua não é lugar de menina (Silva e Cols, 2005) 

 

4.2.1 - O Faz-De-Conta 

 

Um ambiente como os povoados pesquisados em que as crianças se conhecem, 

favorece a ocorrência de episódios de faz-de-conta, pois facilita a negociação de papéis, 

regras, enredo e temas. Esse tipo de brincadeira também pode ser favorecido por alguns 

elementos já estarem previamente estabelecidos pelos brincantes, como a liderança e as 

regras implícitas. 

As brincadeiras simbólicas foram classificadas em: aventura, esportes, 

transportes, profissões, animais, atividades domésticas, edificações e outros. Como pode 

ser visto na Tabela 1, os temas mais freqüentes foram transporte para os meninos (86%) 

e grupos mistos (40%), e atividades domésticas para as meninas (100%). Esse resultado 

revela a existência de uma grande estereotipia de gênero na escolha dos temas das 

brincadeiras de faz-de-conta, principalmente nos grupos segregados, o que condiz com 

achados anteriores, constantes da literatura, que mostram essa preferência de meninas 



  

por temas relacionados com cuidados parentais e outras atividades domésticas e de 

meninos por atividades envolvendo papéis masculinos. Já nos grupos mistos, o resultado 

chama a atenção, por ser transporte um tema considerado masculino, o que talvez possa 

significar um início de quebra da estereotipia, com meninas participando dessa 

brincadeira.  

 

Tabela 1. Percentual de ocorrência para cada um dos temas de faz-de-conta de acordo 

com a composição do grupo de brincantes. 

 

Temas Meninos Meninas Misto 

Aventura _ _ _ 

Esportes _ _ _ 

Transportes 86 _ 40 

Profissões 7 _ 10 

Animais 7 _ _ 

Atividades domésticas  100 _ 

Edificações  _ 10 

Outros  _ 40 

N = 14 3 10 

 

 



  

Ainda sobre os caminhões é importante registrar que a cidade comemora o dia 

do caminhoneiro com uma grande festa e desfiles de caminhões pelas suas principais 

ruas, e um dia é reservado para que as crianças desfilem com seus caminhões de 

madeira. Elas são organizadas em fila, para desfilarem com seus caminhões 

enfeitados, com materiais ou animais de brinquedo em cima da carroceria, simulando 

a carga e diversos outros enfeites, como o santo padroeiro da cidade. Um barbante é 

amarrado na parte frontal do caminhão para a criança puxar, as menores vão com 

algum adulto para o desfile, segurando o caminhão com uma mão e o acompanhante 

com outra. Todos os meninos exibem com orgulho seus caminhões e há uma 

premiação final para o caminhão mais bonito, ou seja, as atividades culturais 

relacionadas ao caminhão estão presentes na vida da criança desde cedo. Expomos a 

seguir um trecho e fotos (vide Figura 4) extraído da revista da cidade sobre o desfile 

mirim dos caminhões: 

No domingo, às 8 horas, um grupo de crianças começa a se formar. Em comum, 

caminhões de brinquedo, feitos de madeira. Um a um vão chegando e fazendo uma 

longa fila, como as filas montadas nos diversos portos do País. Uma hora mais tarde, o 

primeiro caminhão da fila, levando na carroceria a imagem de Santo Antônio, começa a 

ser puxado pelo seu dono, ao som de fogos de artifício. É o começo da Carreata Mirim, 

que neste ano, reuniu 262 caminhões de brinquedos, a maioria de madeira. Na carreata 

era possível ver crianças fazendo “manutenção” nos caminhões, pais ajudando os filhos 

a puxarem o “bruto”, pais consertando os caminhões e até babás puxando a criança 

que puxava o caminhão. A integração foi tanta, que em algumas horas, era difícil dizer 

quem era o adulto e quem era a criança. 



  

 

 

Figura 4. Registro fotográfico da festa do caminhoneiro em Itabaiana. 

 

Na terceira foto, podemos visualizar a fila de ‘caminhoneiros mirins’ em desfile 

com seus caminhões enfeitados, onde percebemos que não há apenas crianças, mas 

também um adulto que participa da brincadeira. Os caminhões das crianças são 

enfeitados de forma semelhante àqueles que saem em carreata pela cidade, como pode 

ser visualizado na primeira foto. A religiosidade relacionada à tradição do caminhão é 

retratada na segunda foto e foi tema de faz-de-conta de duas crianças. 

O brincar de caminhão ocorria com caminhões de madeira vendidos na feira da 

cidade, de plástico ou mesmo com uma caixa de papelão cujo formato lembrava um 



  

caminhão. Em um dos episódios observados, um menino e uma menina brincavam com 

um caminhão de madeira, um boneco de plástico e pedaços de folhas e mato, tentam pôr 

o boneco em pé, o boneco cai e o menino diz: “Santo Antônio vai em pé”, referindo-se à 

procissão que acontece na cidade no dia dos caminhoneiros, na qual o santo percorre a 

cidade num altar montado sobre um caminhão. Folhas e galhos de plantas diversas eram 

utilizados como adornos em volta do boneco, imitando os enfeites que são colocados no 

andor em volta do santo na procissão. 

Na categoria transporte também foi registrado um episódio em que crianças 

simulavam serem transportadas em cavalos, também evidenciando aspectos da cultura 

rural e da cidade, onde há uma grande quantidade de cavalos com carroças nos 

arredores, principalmente na feira.  

Entre os meninos, depois de transporte, os temas profissões e animais 

corresponderam cada um a 7% no total de episódios de faz-de-conta. Entre as 

brincadeiras de profissões foi encontrada a de pedreiro, supostamente influenciada por 

haver casas em construção nos povoados e muitos moradores seguirem esta profissão, e 

a de presidente dos Estados Unidos, demonstrando aí uma influência da mídia, 

principalmente da televisão, nas atividades lúdicas infantis.  

Entre as meninas, como visto acima, nos 3 dos episódios de faz-de-conta 

registrados os temas estavam relacionados a atividades domésticas, corroborando 

achados de outras pesquisas (Black, 1989; Bichara, 2003; Gosso & Otta, 2003; Tizard, 

Philiphs & Plewis, 1976). Isto parece refletir o como as meninas percebem o papel da 

mulher na região: o de dona de casa que vive para cuidar da casa e dos filhos, já que as 

meninas espelham nas brincadeiras de faz-de-conta a realidade que presenciam (Moraes 



  

& Otta, 2003). Essas atividades femininas, como cozinhar e cuidar dos filhos, são 

encontradas na maioria das sociedades, sendo possível até encontrar formas de 

compartilhamento, mas nenhuma onde estas práticas sejam exclusivas dos homens 

(Silva & cols. 2005).  

Se este estudo fosse realizado com meninas de classe média dos grandes centros 

possivelmente encontraríamos também outros temas como brincar de fazer compras num 

shopping; já as meninas dos povoados brincam de cuidados com a casa como cozinhar, 

cuidar do irmão e lavar roupas. Não encontramos temas que envolvessem freqüentar 

lugares mais sofisticados como ir ao balé ou ao curso de inglês, ou andar de ônibus ou 

avião, elas brincam na sua realidade, de acordo com seu modo de vida de forma fiel 

como no fazer carrego de feira, brincar de caminhão ou cozinhar.  

A estereotipia é favorecida nos grupos segregados. Pesquisas revelam o 

desenvolvimento e manutenção pelas crianças de posturas sexualmente estereotipadas 

(Bichara, 2000).  

Nos grupos mistos encontramos crianças engajadas em brincadeiras de faz-de-

conta tipicamente masculinas como transportes e edificações, mas não verificamos 

meninos brincando de faz-de-conta com temas femininos como atividades domésticas.  

O tema show foi encontrado em grupos mistos e é bastante comum, principalmente entre 

as meninas, mas não exclusivamente (Bichara, 2003; Cerqueira-Santos, 2004; Moraes & 

Otta, 2003).  

A brincadeira de escola foi encontrada em grupos mistos, e é interessante notar 

que nestes episódios as meninas são sempre as professoras, elas assumem o papel da 

liderança, enquanto os meninos ficam subordinados a suas ordens no papel de aluno 



  

frente a uma professora representada como autoritária, ameaçadora e que põe o aluno de 

castigo por qualquer deslize de comportamento, entre eles desobedecer ou errar o dever, 

como vemos no diálogo a seguir: 

 

Menina: “-Vou te ensinar” 

Menino: “- Eu já sei”, (risca o quadro) 

Menina: “- Vou colocar você de castigo”, (apaga o que o menino fez) 

Menina: “-Você tem que fazer o seu dever”, (ela escreve as vogais no quadro) 

Menina: “Vai tomar injeção, venha fazer o dever”. 

Menino: “Hoje não tem aula”, (menino sai do cenário da brincadeira) 

Menino volta para a brincadeira: 

Menino: “Agora sou presidente dos Estados Unidos” 

 

Para melhor visualização, todos os temas brincados estão arrolados no Quadro 5 

e dispostos conforme a categoria temática. 

 No episódio relatado anteriormente, vimos que o menino queria se esquivar das 

ordens da menina que faz o papel da professora que, por sua vez, tenta convencer o 

parceiro a obedecer a suas ordens. O menino saiu completamente do cenário da 

brincadeira, voltou e disse: “agora sou presidente do Estados Unidos”, talvez numa 

tentativa de parecer superior à professora, o menino em questão, buscou uma imagem de 

poder, veiculada pela televisão como o homem mais poderoso do mundo, porém ser 

presidente do Estados Unidos se resumiu a ficar sentado numa postura ereta, pois a 

criança traduz na brincadeira a realidade à qual tem acesso, extraída de diversos meios, 



  

entre eles a televisão, cuja imagem que é comumente passada às pessoas que assistem à 

televisão é a do presidente sentado dando entrevistas.  

A mídia exerce um papel considerável nas brincadeiras infantis, principalmente a 

televisão, influenciando a vida e a cultura lúdica, além das referências de que dispõem 

como conteúdo no brincar, reativando-os e se apropriando deles ativamente nas 

brincadeiras (Brougère, 2000). 

 

Temas Meninos Meninas Grupos Mistos 

Aventura _ _ _ 

Esportes _ _ _ 

Transportes Caminhão; cavalo; 

Ferrari; carro; 

empurrar caixa; 

dirigir. 

_ Caminhão; carregar 

feira; 

Profissões Presidente; pedreiro. _ Político; escola. 

Animais Cachorro _ _ 

Ativ. Domésticas _ Cozinhar; mãe. _ 

Edificações _ _ Construir casa 

Outros _ _ Procissão; show; 

karaokê; campanha 

política. 

Quadro 5. Brincadeiras encontradas para cada tema de faz-de-conta de acordo com a 

composição do grupo de brincantes.  



  

Apesar disto, nas demais brincadeiras não foi constatado grande influência de 

temas televisivos, porém atividades e valores da cultura da mídia aparecem incorporados 

ao brincar destas crianças, como no relato anterior onde ser Presidente dos Estados 

Unidos aparece como uma referência. Contudo, temos registro de interrupções de 

brincadeiras para assistir um programa de televisão e referência ao fato de estar 

perdendo um programa: “Tô pedeno maiação”. Isso não quer dizer, entretanto, que não 

existam brincadeiras claramente influenciadas por programas televisivos, apenas elas 

não foram encontradas no período da coleta de dados. Em visita posterior para realizar 

registro fotográfico encontramos crianças brincando de “Big Brother”, coincidindo com 

o período em que uma das edições do referido programa estava sendo exibindo. 

Outro fato a considerar sobre as brincadeiras simbólicas observadas foi a falta de 

grandes cenários e enredos nos episódios observados, o que pode ser em parte 

justificado pelo argumento de que o faz-de-conta com arrumação de cenários 

elaborados, principalmente entre as meninas, ocorre mais em ambientes internos. A 

depender do ambiente, se externo ou interno, as crianças apresentam brincadeiras e 

formas de brincar diferentes. Nas ruas dos povoados onde a pesquisa foi realizada, o 

movimento de pessoas nas calçadas, entre outros fatores, dificultava a construção de 

grandes cenários para brincar. Em um episódio de brincadeira de cozinhar, por exemplo, 

as duas crianças ficavam restritas a uma parte da calçada com seus brinquedos para que 

as pessoas pudessem passar livremente. O faz-de-conta com grandes enredos e cenários 

é uma brincadeira predominantemente feminina, portanto, a pouca quantidade de 

meninas na rua e o fato de brincarem mais em ambientes fechados podem explicar a 

ausência deste faz-de-conta elaborado. 



  

Também percebemos no faz-de-conta destas crianças que não há muitos 

conteúdos fantasiosos, principalmente nos enredos. Como já dissemos anteriormente, os 

temas escolhidos, assim como os enredos desenvolvidos refletiam muito o dia-a-dia da 

comunidade sendo, portanto bastante realísticos. Black (1989) argumenta que a 

preferência por temas retirados do dia-a-dia pode dar-se por serem mais propícios ao 

compartilhamento, pois facilitam a interpretação e negociação, principalmente em 

crianças menores, com menos habilidades simbólicas.  

Têm-se constatado em crianças urbanas uma maior presença de conteúdos 

fantasiosos nas brincadeiras simbólicas, o que Smith (1982) relaciona com o fato de o 

trabalho dos adultos estar distanciado das crianças pequenas, levando-as a buscar outras 

fontes de inspiração para a interpretação de papéis sociais, o que é encontrado 

facilmente em filmes e programas de televisão. Este foi um fato ressaltado nos dados de 

pesquisas brasileiras em contextos não-urbanos como a com índios Pakaranã feita por 

Gosso e Otta (2003) e com crianças de Ubatuba, de Moraes e Otta (2003). Nesses 

contextos foi pouco encontrada a influência de conteúdos extraídos da televisão e mais 

episódios onde a fantasia estava ligada à realidade de seu contexto. No estudo com 

índios Xocó, Bichara (2003) também verifica a existência da mesma relação, 

encontrando mais temas relacionados com o cotidiano e com um modo de vida rural e 

ribeirinho.  

 

 

 

 



  

4.2.2 - Brincadeiras de Regras 

 

Segundo Vygotsky (2000), não há brinquedos sem regras, qualquer forma de 

brincadeira já pressupõe a existência de regras de comportamentos, mesmo que não se 

trate de um jogo com regras formais pré-estabelecidas. “O brinquedo envolvendo uma 

situação imaginária é, de fato, um brinquedo baseado em regras. Pode-se ir além e 

propor que não existe brinquedo sem regras. A situação imaginária de qualquer forma de 

brinquedo, já contém regras de comportamento, embora possa não ser um jogo com 

regras formais estabelecidas a priori” (p.124). Isto é exemplificado com a brincadeira de 

ser mãe: a criança já tem a priori uma idéia de como deve ser o comportamento materno. 

Ao brincar de mãe ela tenta ser o que pensa que uma mãe deveria ser e brincará baseada 

nas regras do comportamento maternal. Somente as ações que estão de acordo com estas 

regras são aceitáveis para a situação do brinquedo que, por sua vez, são de origem 

social, extraídas do contexto, reflexo da cultura.  

Vygotsky (2000) pergunta: “o que restaria se o brinquedo fosse estruturado de tal 

maneira que não houvesse situações imaginárias? Restariam as regras, não 

necessariamente aquelas previamente formuladas e que mudam durante o jogo, mas 

aquelas que têm sua origem na situação imaginária” (p.125). Da mesma forma que uma 

situação imaginária contém regras de comportamento, todo jogo com regras contém uma 

situação imaginária. “Assim que o jogo é regulamentado por certas regras, várias 

possibilidades de ação são eliminadas” (...) “Todo jogo com regras contém, de forma 

oculta, uma situação imaginária” (p.125). Como a maioria das brincadeiras populares 

não é verbalmente codificada, as regras que governam estes jogos podem ser 



  

classificadas em implícitas – não verbalmente codificadas, inferidas através de padrões 

de comportamento – e explícitas – codificadas verbalmente (Pontes, Magalhães & 

Bichara, 2005).  

As brincadeiras tipicamente classificadas como de regras (Moraes & Otta, 2003) 

foram as segundas mais encontradas em freqüência. O gude e o futebol foram brincados 

por meninos, a amarelinha e o elástico por meninas e o pega-pega por grupos mistos.  

As brincadeiras de regra encontradas são todas brincadeiras tradicionais, que são 

aquelas que passam de geração a geração de crianças e caracterizam também a cultura 

local, pois se repetem, com especificidades regionais, em diversos ambientes 

socioculturais ao longo da história humana (Carvalho & Pontes, 2003). Levando em 

consideração que a cultura não é estática, ela está num processo contínuo de 

transformação (Laraia, 2002), constata-se que nas brincadeiras tradicionais, ao mesmo 

tempo em que existem padrões lúdicos universais, observam-se diferenças regionais, 

como as variações nas regras e nos nomes dados às brincadeiras, assim como nas formas 

de brincar que vão se modificando em função da rede de relações sociais de cada grupo 

(Carvalho & Pontes, 2003).  

A denominação das brincadeiras pode mudar de acordo com a região e esta 

variação é constatada em todo o Brasil: o jogo de gude que nós encontramos em 

Itabaiana chamado de bola de marratcho, em outras cidades de Sergipe é chamado de 

marraio ou marraite e no Pará é chamado de peteca; a amarelinha que nós encontramos 

com o nome de macacão, em outras regiões de Sergipe é chamada de macaca; a 

brincadeira de queimada, um misto de jogo de bola e pega-pega, é conhecida na Bahia 

como baleado e em Belém pelo nome de ‘cemitério’ (Carvalho & Pontes, 2003). 



  

Quando observamos uma brincadeira, especialmente as de regras, sua lógica 

interna não nos é dada de forma visível, ela é deduzida pelo pesquisador na observação 

da dinâmica daquela atividade e das relações sociais que se estabelecem naquele 

momento.  Sobre isso, Pontes, Magalhães e Bichara (2005), afirmam que “a estrutura de 

uma brincadeira não é uma realidade empírica, não é imediatamente visível na realidade; 

ela é abstraída e imposta pelo observador (p.3)”. Assim é que constatamos e 

descrevemos as brincadeiras de regras. 

Adiante apresentaremos as brincadeiras de regras mais encontradas como o gude, 

amarelinha, elástico, pega-pega e futebol. 

 

• A Brincadeira de Gude 

  

A maioria dos episódios de gude registrados ocorreu em frente a uma escola 

municipal, de um dos povoados que ficava numa rua que demarca o limite entre a cidade 

de Itabaiana e o povoado. As crianças aproveitavam o intervalo de aula para saírem da 

escola e brincar em frente ao portão, pois nesta área o chão era de terra.  

As brincadeiras de gude foram registradas em sua maioria pela manhã por volta 

das 9:30, no intervalo, e algumas vezes após as aulas, por volta do meio-dia, porém os 

jogos neste horário eram mais curtos e desorganizados, provavelmente devido à 

preocupação dos meninos com a hora de voltar para a casa e com o fluxo de carros e 

pessoas que acabava atrapalhando a brincadeira. O gude foi a única brincadeira de rua 

registrada neste horário. A umidade do chão e a temperatura amena favoreciam o jogo 

de gude, caracterizando sua sazonalidade, constatada também em outros estudos 



  

realizados no Brasil. Segundo Carvalho e Pontes (2003), a sazonalidade de certas 

brincadeiras, como o gude, sugere a sensibilidade da criança para os ritmos e ciclos da 

natureza, mas é ainda pouco documentada e compreendida. 

 Foi observado que o gude era abundante após o período de chuva em que o chão 

estava úmido e facilitava fazer o biloco3 para a brincadeira. Era impressionante a 

quantidade de meninos brincando de gude em outros povoados e praças da cidade pelos 

quais passávamos a caminho dos dois povoados. Nas praças as crianças brincavam na 

terra e nos povoados as crianças brincavam em áreas que não eram asfaltadas. Assim 

que passou o período de chuvas a brincadeira de gude não foi mais encontrada.  

Nos episódios envolvendo o jogo de gude foi interessante observar a quantidade 

de crianças em volta dos jogadores. Enquanto alguns apenas observam, principalmente 

os mais novos, outros ficam atentos para a jogada e apontam quando um brincante 

violou alguma regra. Um outro aspecto que chamou a atenção (esse mais subjetivo), foi 

o orgulho com o qual as crianças carregam seus sacos cheios de bolas, dos mais variados 

tipos e tamanhos. Vale ressaltar que além de ter o preço acessível, a bola de marraio é 

vendida na feira da cidade, onde as crianças ou seus pais podem comprar facilmente. 

Pontes, Magalhães e Bichara (2005) consideram que o observador faz parte do 

grupo, é um componente, assim como os outros praticantes da brincadeira, pois estão de 

alguma forma partilhando o evento. Muitos deles são crianças inexperientes ou menos 

habilidosas, aprendizes em potencial. A brincadeira de rua como evento social reúne 

pessoas e estabelece um pólo de interações, atraindo as crianças. 

                                                 
3 Buraco feito no chão onde a bola deve cair. 



  

 Em todos os episódios de gude observamos crianças em sua maioria com mais de 

10 anos de idade, algumas chegando a ter mais de 12 anos. As crianças pequenas muitas 

vezes são proibidas até mesmo de terem bolas de marraio, pois as mães têm medo que 

engulam. Assim, ter várias bolas e poder brincar é privilégio das crianças mais velhas. 

Pelo linguajar constatamos que o buraco cavado na terra onde a bola tem que cair 

é o bilôco e o ato de bater uma bola na outra se chama tecar. Encontramos dois tipos de 

brincadeira de gude: com biloco e sem biloco, sendo que o primeiro, pela maior 

dificuldade, era brincado por crianças mais velhas e o segundo pelas mais novas.  No 

jogo com biloco a regra básica era bater uma bola na outra (tecar) e derrubar a bola 

‘tecada’ no biloco, se o jogador conseguisse tecar a bola do adversário, tomava-a para si. 

Vale registrar que cada jogador começava a brincar com uma quantidade de bolas igual 

a dos outros e ganhava o jogo aquele que acumulasse mais bolas. 

O jogo sem biloco era mais simples, a regra era apenas tecar a bola do 

adversário, quando isso acontecia as crianças diziam ‘morreu’, referindo-se à bola que 

saía do jogo e à criança que a perdeu. 

Encontramos algumas variações nas formas de jogar a bola, de costas (mas 

olhando para o jogo), em pé de frente para o jogo e de cócoras, sendo que no primeiro 

caso apenas a primeira bola era jogada desta forma, sendo as outras jogadas feitas em pé 

de frente para o jogo. A forma de jogar a bola, com as mãos, entre crianças maiores, era 

a mesma para todas as jogadas: com o dedo polegar preso pelo indicador, no qual a bola 

é apoiada e jogada no impulso do polegar ao ser tirado com força do indicador como 

uma alavanca. A exceção foi a jogada de costas, na qual a criança segurava a bola com 



  

as pontas dos dedos e apenas jogava no chão. Essa forma de jogar com a ponta dos 

dedos também foi encontrada entre as crianças menores. 

Foi interessante notar que havia uma limitação diferente de espaço de acordo 

com o tipo de jogada, quando havia biloco, os meninos ficavam em torno dele de forma 

fixa, sem se deslocar e o limite do espaço era dado pelo círculo feito pelos observadores 

que assistiam a brincadeira. Sem o biloco o espaço não era claramente delimitado, as 

crianças que jogavam se deslocavam pelo espaço da brincadeira segundo a direção que 

as bolas tomavam.  Percebemos que o jogo com biloco era realizado em espaços mais 

restritos, enquanto aquelas sem o bilôco eram realizadas em espaços bem amplos nos 

quais as crianças se deslocavam com liberdade. Isto pode ser interpretado como 

adaptações do jogo ao grau de habilidade das crianças envolvidas e ao espaço que a 

criança tinha para brincar. No jogo com biloco as crianças dispunham de um espaço 

pequeno, com movimento de pessoas e carros, e com a exigência de um grau de 

habilidade maior, enquanto que o jogo sem biloco era realizado numa grande área aberta 

do povoado ou mesmo nas calçadas, e exigia menos habilidade dos jogadores. 

Constatamos ainda que o jogo com biloco tinha uma quantidade bem maior de 

observadores que o jogo sem biloco, que como já dissemos, era jogado por crianças 

menores e era mais simples, e talvez por isso não atraísse muitos aprendizes e assistentes 

interessados. No gude não encontramos nenhum participante café-com-leite, os grupos 

dos meninos maiores eram fechados, as crianças pequenas que assistiam não ousavam 

pedir para brincar, elas brincavam apenas da forma mais simples e com coetâneos. 

As regras do gude pareciam já ter sido assimiladas pelos brincantes, indicando 

que aquela brincadeira já era jogada há muito tempo, provavelmente pelos mesmos 



  

grupos de meninos, pois não foi constatada negociações das regras antes da brincadeira. 

A discussão se dava apenas sobre quem começava o jogo e onde seria feito o biloco.  

   

• Outras Brincadeiras de Regras 

 

 A amarelinha, chamada na região de macacão, era brincada por grupos de 

meninas com idade superior a sete anos. O desenho era feito no chão com um giz e as 

crianças jogavam uma pedrinha para indicar o espaço onde não se pode pisar. Ganhava 

quem conseguisse chegar ao final do desenho sem ter pisado em nenhuma casa proibida. 

A brincadeira era realizada na calçada de uma rua movimentada, porém as pessoas que 

passavam evitavam pisar no desenho, respeitando aquele espaço de brincadeira. 

 A brincadeira de elástico foi encontrada apenas uma vez, também com meninas 

maiores (quatro brincantes). Enquanto duas seguravam o elástico, esticando-o, uma 

pulava sobre o elástico e a outra esperava a sua vez, funcionando como uma espécie de 

juiz do jogo. A brincadeira constituía-se de uma seqüência de movimentos com as 

pernas para dentro e para fora do elástico, cujas regras já pareciam ser conhecidas por 

todas as participantes. Perdia quem errasse na seqüência ou na forma de passar a perna 

pelo elástico. 

Já em relação ao jogo de futebol, o que encontramos foram adaptações como a 

brincada por três meninos numa calçada. O goleiro ficava na frente de um portão largo 

que servia de limite para a bola bater e caracterizar o gol, enquanto os outros dois 

chutavam a bola para o gol; se o goleiro pegasse a bola, trocava de lugar com aquele que 

tinha chutado. Observou-se que apesar de o goleiro ter pego a bola duas vezes e pedir 



  

para trocar de lugar os outros meninos não aquiesceram. O goleiro parecia ser café-com-

leite na brincadeira, pois além de aparentar ser o mais novo do grupo, as regras não 

valiam para ele caracterizando a forma branda da brincadeira descrita por Pontes e 

Magalhães (2003) e discutida mais adiante. 

O pega-pega foi uma brincadeira encontrada em grupos mistos. Conhecida pelo 

nome de pira no estado do Pará, é uma brincadeira em que um brincante corre atrás dos 

outros para alcançá-los (Magalhães, Souza & Carvalho, 2003). Essas autoras descrevem 

a estrutura básica da brincadeira que envolve três etapas: a escolha daquele que vai 

pegar (chamado de “pegador” ou “pega”), a tentativa de pegar os colegas e a troca de 

pegadores, e a finalização.   

Foi encontrada uma variação desta brincadeira chamada pega-ajuda que no Pará 

tem e nome de pira-ajuda (Magalhães, Souza & Carvalho, 2003) e a mesma estrutura da 

brincadeira encontrada nos povoados: uma criança sai correndo atrás das outras do 

grupo e as que forem pegas ajudam as outras a pegarem o restante das crianças. Esta é 

uma variação do pega-pega mais simples, no qual a criança que é pega pela outra sai do 

jogo.  

O pega-pega tem uma limitação imaginária de espaço imposta pelas crianças, a 

qual é preciso que todos os membros respeitem. De acordo com Bichara (2005), a 

maioria das brincadeiras inclui uma delimitação implícita ou explícita do espaço físico 

onde o brincar acontece, essa delimitação do espaço faz parte das regras da brincadeira - 

só vale o que acontece dentro dos limites estabelecidos - que quando não são respeitadas 

traz conseqüências para quem as infringiu, desde ser chamado à atenção pelos colegas, 

até sair da brincadeira.  



  

No caso do pega-pega isso ficou claro num episódio quando um brincante correu 

para além do limite imposto e foi logo alertada pelo pegador: “-Assim não vale”, e logo 

voltou a correr no local permitido. Observamos aí que mesmo que o pegador pudesse 

alcançar o outro fora do limite imposto este não o faria, pois perderia o caráter de 

brincadeira, já que parece que não teria graça ganhar violando as normas.  

O brincar está intimamente relacionado ao prazer em não infringir regras. 

Bichara (2005) afirma que o respeito a estes limites, às vezes abstrato (como no caso do 

pega-pega), é tão exigido porque ir além destes espaços dilui o grande risco de ser pego, 

e é justamente este risco que dá sentido à brincadeira: provocar o pegador aproximar-se 

dele quando ele se afasta e outros comportamentos que aumentem o risco e assim traga 

mais emoção à brincadeira que é percebida pelos gritos e risadas das crianças que 

correm e se movimentam o tempo todo, às vezes até competindo no meio da brincadeira 

para ver quem corre mais rápido.  

Observar as brincadeiras tradicionais de rua nos faz mergulhar numa questão: 

como as formas de brincar e as regras são ensinadas e aprendidas, passando de geração a 

geração?  Como afirmam Pontes e Magalhães (2003), “a impressão leiga é que o jogo e 

o brincar são ensinados como normalmente os adultos ensinam a um outro adulto um 

jogo, de modo sistemático e diretivo” (p.118). É de grande interesse para a psicologia 

social e do desenvolvimento saber como as brincadeiras são passadas de geração a 

geração de crianças, quais mecanismos possibilitam a universalidade destas brincadeiras, 

pois entre as crianças a transmissão da cultura da brincadeira não ocorre de forma 

diretiva nem sistemática, ela ocorre através de mecanismos peculiares que revelam 



  

aspectos importantes do desenvolvimento infantil e do processo de socialização das 

crianças.                                                                                                                                                         

Uma forma de transmissão da cultura da brincadeira bastante encontrada nos 

episódios descrito foi aquela baseada em observação. Nos jogos de gude, 

principalmente, eram sempre vistos vários meninos em torno dos brincantes 

acompanhando atentamente cada jogada. Outra forma encontrada é na utilização das 

formas brandas, termo criado por Pontes e Magalhães (2003), que serão discutidas mais 

adiante. Os episódios de brincadeira de gude sem bilôco parecem representar essa 

situação. 

  

4.2.3 - Outras Brincadeiras: 

 

Além das brincadeiras simbólicas e de regras encontramos outros tipos de 

brincadeiras, em menor proporção, o que não significa que são menos importantes, pelo 

contrário, apresentam características que indicam a influência do contexto, são elas: 

construção, turbulentas, contingência social e exercícios físicos. 

 Um dos aspectos que caracteriza a brincadeira de construção é a confecção do 

brinquedo pela criança. Encontramos crianças brincando de arco e flecha, skate e 

carrinho a partir da junção de diversos materiais e improvisações que resultavam num 

objeto que seria utilizado para a brincadeira.    

 

 

 



  

O arco e flecha foi construído por um menino de cerca de 8 anos com 

pedaços de galho e barbante, a criança estava com mais outros dois 

meninos, um aparentava ser coetânio e outro era menor 

(aproximadamente) 5 anos. A confecção do brinquedo era assistida 

com admiração pelos colegas que não sabiam do que se tratava 

aquele objeto, até que ele começa a brincar com o colega da mesma 

idade que parecia já entender o que era aquele brinquedo, enquanto 

que o menor perguntava insistentemente sobre o objeto e, além disso, 

pedia para brincar o tempo todo. 

 

Os materiais usados para fazer o arco e flecha estavam disponíveis no ambiente, 

pois havia algumas árvores nos arredores da calçada onde brincavam. 

A brincadeira de arco e flecha também foi constatada numa pesquisa realizada 

por Gosso e Otta (2003) com índios da aldeia Parakanã no Pará, porém foi classificada 

como contingência física, pois naquele ambiente era um instrumento habitual na 

comunidade e conhecido pelas crianças que o manipulavam em tamanho reduzido, 

muitas vezes confeccionado pelos pais ou por elas próprias, com o mesmo tipo de 

material que encontramos nos povoados, no entanto, mais elaborado (ponta afiada e 

penas de galinha na extremidade) e com características mais fiéis de um arco e flecha 

genuinamente indígena. Ainda, a brincadeira das crianças Parakanã propunha realmente 

o uso do objeto como é feito pelos adultos, ou seja, a flecha era lançada, mas não havia 

um alvo específico ou competição entre as crianças no que diz respeito à distância 

percorrida ou direção da flecha, A atividade era semelhante a uma espécie de treino de 



  

uso de instrumentos; já as crianças sergipanas simulavam o ato de atirar. As autoras, 

acima citadas, observaram que a brincadeira ocorria com mais freqüência em grupo e 

parecia ser tipicamente masculina, assim como vimos em nossos dados. A brincadeira 

encontrada com índios no Pará e a de crianças de um povoado do agreste de Sergipe, 

apesar da diferença cultural e contextual, apresentam aspectos essencialmente 

semelhantes, como a construção com materiais disponíveis no ambiente e de natureza 

semelhante, a predominância de meninos e a simulação do uso do brinquedo para o fim 

que lhe é atribuído naturalmente, atirar para caçar. 

 Um outro episódio de construção foi visto na brincadeira de skate. Dois meninos 

construíram uma pista de skate com um pedaço de madeira que parecia flexível e 

pedaços de barbante. Estes foram amarrados em cada extremidade da madeira, 

dobrando-a um pouco de forma a deixá-la curva em seguida presos num portão de uma 

casa. Os meninos utilizaram o objeto construído como uma rampa de skate semelhante à 

que vemos nas cidades e brincaram deslizando seus mini skates de plásticos, fazendo, 

inclusive, acrobacias no ar. Foi bastante surpreendente encontrar esta improvisação de 

um brinquedo não muito comum na região; impressionou, sobremaneira, a criatividade e 

a engenhosidade das crianças para construção de um objeto que elas não dispunham em 

seu meio, mas viram provavelmente pela televisão e puderam a partir dos arranjos que 

fizeram entre materiais do ambiente criar um brinquedo para lhes possibilitar a vivência 

de uma situação (andar numa rampa de skate) que não é acessível imediatamente em seu 

ambiente. 

 A terceira brincadeira de construção observada foi a de pista para carrinho, na 

qual um menino por volta de 10 anos de idade constrói uma pista para poder deslizar 



  

seus carrinhos, já que, na rua onde brincava, não havia pavimentação. A pista foi 

confeccionada com dois blocos de construção, dois tijolos e uma tábua de madeira lisa, 

na qual o menino deslizava seus carrinhos, fazia bate-bate entre eles e brincava também 

de deslizar sua bolas de gude.  

De acordo com Bichara (2003) nas brincadeiras de construção a presença do faz-

de-conta fica ainda mais evidente, pois a construção de um brinquedo implica que ele é 

imaginado antes e geralmente possibilita o desenvolvimento de alguma brincadeira com 

base naquela fantasia, o que pode ser claramente percebido nos episódios classificados 

na categoria ‘brincadeira de construção’ nos quais as crianças constroem arco e flecha, 

pista de skate e pista de carro e, a seguir, brincam com estes objetos, a partir do que 

imaginaram antes e durante sua construção. 

Como havia muitas casas sendo construídas no povoado as crianças 

aproveitavam os recursos do ambiente nas mais diversas brincadeiras, entre elas as de 

exercícios físicos. 

As brincadeiras de exercícios físicos encontradas foram: carregar pedra e areia, 

subir e descer montes de pedras e areia, carregar pedra e areia com enxada e correr. Esta 

categoria de brincadeira parece estar mais relacionada com a exploração do ambiente 

físico em que a criança brinca, pois as atividades não pareciam ter um fim em si 

mesmas. Como as crianças subiam e desciam os montes de areia incessantemente, às 

vezes se chocavam no caminho, riam e continuavam as atividades. O que parece 

predominar neste tipo de brincadeira é o prazer na execução da própria atividade, sem 

uma finalidade específica. As brincadeiras de exercícios físicos foram 



  

predominantemente realizadas entre grupos mistos, mas o número de meninos nos 

grupos era sempre superior ao de meninas.  

Uma brincadeira em meio ao trabalho também foi encontrada: dois irmãos, um 

menino e uma menina, estavam carregando pedras e areia da porta de sua casa para a rua 

com a mãe, utilizando-se de enxadas para tal. Ao realizar esta atividade, as duas crianças 

riam e conversavam entre si, parecendo estar brincando. O trabalho muitas vezes é 

realizado como se fosse brincadeira, ou mesmo no desenrolar das brincadeiras, elas 

amenizam o peso do trabalho ao interagir umas com as outras de forma lúdica. Em 

contrapartida, observou-se também que algumas brincadeiras são desenvolvidas com 

muita seriedade, como se fosse a atividade real, como nos episódios da brincadeira de 

escola relatados anteriormente.  

Entre as brincadeiras turbulentas registramos a brincadeira de dar mortal, 

empinar bicicletas e brigar, todas apenas com meninos, corroborando achados que 

afirmam que esta é uma categoria de brincadeira predominantemente masculina. O 

brincar de brigar é bastante citado pela literatura, principalmente pela referência a sua 

função adaptativa no curso da evolução da espécie (Resende & Ottoni, 2002). 

No caso da brincadeira de luta é esperado que ocorra mais freqüentemente entre 

os meninos, enquanto que a de correr, fugir, como o pega-pega, é freqüente encontrada 

em grupos mistos, pois está associada às pressões de seleção associadas à fuga de 

predadores, uma vez que essa habilidade seria igualmente necessária, 

independentemente do sexo.  

 A única brincadeira de contingência social verificada foi fazer cócegas, ocorrida 

entre três meninas. Esta categoria foi a que teve menor freqüência como pode ser 



  

observado na Tabela 1. Este dado vai de encontro aos achados de Cerqueira-Santos 

(2004) em brincadeiras de crianças em situação de rua de Porto Alegre, em que a 

brincadeira de contingência social foi a mais comum, achado que o autor relaciona a alta 

freqüência de episódios sociais. Confrontamos esta interpretação do autor, pois apesar de 

a maioria dos episódios de brincadeiras nos povoados terem sido em grupo, não houve 

predominância de contingência social, o que nos leva a pensar que a formação de grupos 

não determina a ocorrência de brincadeira deste tipo, outros fatores parecem ter 

influências mais decisivas. Moraes e Otta (2003) trazem outro olhar a esta relação ao 

relacionarem a alta freqüência de episódios de contingência social nas brincadeiras de 

crianças da praia de Itamambuca, no município de Ubatuba, São Paulo, ao modo de 

interação das pessoas daquela comunidade, especialmente as mulheres ou as meninas, na 

qual se valoriza o toque, a intimidade, o contato e a confiança mútua, aspectos presentes 

nas brincadeiras de contingências sociais destas crianças e que estão além dos aspectos 

mais característicos desta categoria como a regulação social e o revezamento de papéis. 

As autoras reclamam que este tipo de brincadeira é muito pouco abordado na literatura 

carecendo de estudos que levem em conta esta categoria e os fatores que a influenciam.  

 

4.3 - Uso de Brinquedos e Objetos 

 

Quando falamos em brincadeira, pensamos logo em brinquedos, isto porque a 

maioria das brincadeiras inclui algum tipo de objeto, seja um brinquedo propriamente 

dito, ou seja, confeccionado para esse uso, ou objetos variados que as crianças adaptam 



  

para brincar. Segundo Parker (1984), o uso de objetos parece ser uma adaptação da 

prática de uso de instrumentos. 

São ricas as demonstrações em utilizar objetos encontrados como se fossem 

outros: ninar uma fruta como se fosse um bebê ou uma boneca (Eibl-Eibesfeldt, 1989), 

empurrar uma caixa ou uma lata como se fosse um carrinho etc (Bichara, 1994), por 

isso, uma análise detalhada dos usos que as crianças fazem de objetos diversos pode dar 

pistas interessantes para se compreender as brincadeiras, seus enredos, regras, assim 

como, as fantasias que estão sendo compartilhadas. 

Assim, os brinquedos e outros objetos utilizados nas brincadeiras foram 

primeiramente categorizados quanto a sua natureza em: brinquedos industrializados, 

brinquedos feitos com material de sucata, o brinquedo com material da natureza e os 

artesanais. A freqüência de uso desses diversos materiais pode ser vista na Figura 5. 
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Figura 5. Uso de objetos conforme a sua natureza. 

 

Os brinquedos industrializados que as crianças utilizavam eram diversos, entre os 

mais usados estão a caçamba de plástico, carrinhos, skates, animais de plástico e 

miniaturas de utensílios domésticos. Estes brinquedos podem ser encontrados facilmente 

na feira da cidade por um preço acessível, já que são confeccionados em plásticos de 

baixa qualidade. A maior parte destes brinquedos representa algum tipo de transporte e 

fez parte das brincadeiras de faz-de-conta entre os meninos, especialmente a caçamba de 

plástico. Os animais eram utilizados pelos meninos nas brincadeiras com caminhão, 

como carga e ficavam na carroceria do mesmo. Analisando este fenômeno com a idéia 

de Vygotsky (2000) de que o brinquedo é o pivô da brincadeira, fazendo o elo entre 

fantasia e realidade, podemos relacionar esta estimulação das crianças para brincar de 

caminhão com a influência do modo de vida local que induz a aquisição destes 

brinquedos e seu uso no faz-de-conta com conteúdo diretamente ligado ao contexto. 

Os brinquedos artesanais foram os menos utilizados, porém um fato chama 

atenção, todos os brinquedos artesanais encontrados eram caminhões de madeira 

fabricados na cidade de Itabaiana, vendidos na feira local. Numa pesquisa realizada por 

Santos e Bichara (2001) sobre os brinquedos artesanais vendidos nas feiras do semi-

árido sergipano foi constatado que o caminhão de Itabaiana é o brinquedo mais vendido 

e encontrado em todo o estado, principalmente no próprio município onde a feira dispõe 

de barracas de vendas exclusivas para este brinquedo, como pode ser visto na Figura 6. 

 



  

 

    Figura 6. Barraca de caminhões de madeira da feira de Itabaiana. 

 
Apesar das crianças brincarem mais com os industrializados e estes serem 

produzidos mundialmente em larga escala, ainda persiste em algumas regiões do Brasil a 

produção e venda de brinquedos artesanais, como acontece em Itabaiana. A produção 

local dos brinquedos reproduz para as crianças os elementos de sua própria cultura. 

Além dos caminhões de madeira, que mostram a relação com a atividade econômica da 

cidade, aspectos do modo de vida rural são fielmente reproduzidos nestes objetos. 

Alguns deles são: moringas, cuscuzeiros, carroças, vaqueiros e peões. Esperávamos 

encontrar crianças brincando com mais brinquedos artesanais como os vendidos na feira 

da cidade, mas os brinquedos industrializados de baixa qualidade, muitos importados do 

Paraguai e da China, predominam na preferência das crianças. 

Os materiais da natureza utilizados nas brincadeiras foram pedras, areia, galhos e 

água. A abundância de pedras e areias por causa de construções de casas era bastante 

aproveitada pelas crianças de diversas formas, tanto como suporte para brincadeiras de 



  

exercício físico (subir e descer correndo montes de areia, por exemplo), como na própria 

brincadeira, por exemplo: carga de caminhão, comida etc. 

O material de sucata correspondeu a 27% dos objetos utilizados na brincadeira e 

os mais usados foram o barbante, tampas de garrafas e papel. O barbante foi bastante 

utilizado para amarrar no caminhão e puxá-lo e as tampas de garrafa, abundantes na 

calçadas pela proximidade de bares nos povoados, freqüentemente eram cargas de 

caminhão e o papel era utilizado na brincadeira de escola. O uso da sucata pressupõe que 

a criança crie seu próprio brinquedo. Ao utilizar a sucata para brincar, a criança realiza 

uma transformação simbólica, pois faz-de-conta que aquele objeto é outro. A sucata 

torna primordial a transformação do objeto, pois exige a ação da criança para que seja 

usada fora do seu contexto habitual.   

Foi comum as crianças utilizarem vários tipos de objetos com materiais e origens 

diferentes, principalmente a sucata e o objetos da natureza, para construir seu brinquedo 

ou apenas brincar com estes materiais puros. Alguns episódios chamam a atenção pela 

confecção do brinquedo pela própria criança. Um menino fez um arco e flecha 

utilizando galhos de árvore e barbante; uma pista de skate foi construída com pedaços de 

barbante e um pedaço de madeira amarrados num portão na qual dois meninos 

deslizavam seus skates e um menino brincando sozinho construiu uma pista com tijolos 

e um pedaço de madeira, na qual desliza seus carrinhos e uma garrafa plástica, amarrada 

atravessada por um barbante transformou-se num volante de carro. 

As crianças utilizam objetos do mundo do trabalho (a exemplo da enxada), 

constroem seu próprio brinquedo a partir de sucata (arco e flecha, pista para automóveis 

etc) e utilizam objetos como se fossem outros (uma caixa de papelão vira um caminhão), 



  

o que não significa que seja menor o potencial de imaginação e criatividade destas 

crianças, pelo contrário, elas superam a falta de brinquedos e espaço para brincar de 

forma inovadora. É de impressionar a capacidade destas crianças de aproveitar os 

recursos e transformar a sua volta para brincar. Ausência de brinquedos industrializados 

e sofisticados possibilita a essas crianças uma maior criatividade na simbolização, 

transformações e construções de brinquedo. 

Nas pesquisas realizadas no Brasil têm-se constatado o amplo uso de sucatas e 

materiais da natureza, principalmente por crianças mais pobres, na construção de seus 

brinquedos: índios Parakanã constroem vários objetos em cerâmica e arcos e flechas 

com galhos e barbante (Gosso & Otta, 2003); crianças da periferia de Belém utilizam 

sacos plásticos para empinar (Pontes, Magalhães, Silva & Galvão, 2003); crianças da 

aldeia Xocó utilizam areia, plantas, restos de material de construção etc. (Bichara, 2002). 

O uso de sucata e restos de material para construção de casas, encontrados em terrenos 

baldios, também foi observado em áreas urbanas na Índia por Oke e cols (1999).  

Os meninos xocó, por exemplo, brincam mais com sucata e objetos da natureza 

do que com brinquedos pré-fabricados, por ser o que eles têm disponível em seu 

ambiente (Bichara, 2003), mas não deixam de brincar ou de utilizar algum objeto para 

enriquecer o episódio, o que é evidência de adaptação da criança à situação.  

Toda socialização pressupõe a apropriação de uma cultura e os brinquedos, como 

representação de imagens e símbolos de uma cultura, seriam um dos mediadores desse 

processo. O brinquedo é um veículo de transmissão de cultura para as crianças e os 

fabricantes se utilizam disso para lançar no mercado produtos cada vez mais modernos, 

chamando atenção para os elementos ‘educativos’ presentes naquele brinquedo. Por isso 



  

o brinquedo se tornou uma indústria da imagem, especialmente sob a pressão da 

televisão, que é um meio de atingir a criança de forma direta e é atualmente, uma das 

maiores referências de que elas dispõem, fornecendo conteúdos para suas brincadeiras 

(Brougère, 2000). 

Pesquisas apontam que o uso de objetos pouco estruturados dá margem à 

criatividade da criança, não é uma limitação o fato de uma criança não ter acesso a 

brinquedos, pelo contrário, quando diante desta situação a criança demonstra sua 

imaginatividade e engenho, seja na confecção do seu brinquedo, na adaptação de 

brincadeiras à falta do brinquedo e nas transformações simbólicas. 

 

4. 3. 1 - Transformações Simbólicas 

 

Aqui analisamos não a escolha dos objetos feita pelas crianças para brincar, mas 

as transformações simbólicas que sofrem durante as brincadeiras. Estas transformações 

simbólicas podem se dar de forma material ou ideacional (Mathews, 1977; citado por 

Bichara, 1994). Na primeira a criança refere-se a materiais disponíveis no ambiente, 

enquanto o segundo está relacionado a idéias ou imagens que não estão presentes no 

ambiente da brincadeira. 

A sucata e os materiais disponíveis na natureza são ressignificados pelas crianças 

que os utilizam, pois são objetos que possuem inúmeros significados que não são óbvios 

nem estão evidentes, possibilitando assim novas e inusitadas transformações (Machado, 

1994). Estas transformações evidenciam o desenvolvimento cognitivo destas crianças, 

pois exigem criatividade para realizar e manter estas transformações.  



  

A maioria das transformações realizada pelas crianças nos povoados foi de 

caráter material, como podemos ver no Quadro 4. A transformação imaginária foi 

observada num episódio em que duas crianças andavam e batiam com um chicote no 

chão imaginando estarem montados num cavalo. 

 

Tipo de Objeto Transformações 

Garrafa plástica e barbante Volante 

Galhos de árvore e barbante Arco e flecha 

Caixa de papelão Caminhão 

Pedras e areia Bolo 

Pedaço de madeira e barbante Pista de skate 

Livros Pista para carro 

Esteira Altar 

Boneca Santo Antônio 

Tijolos e pedaço e madeira Pista de carro 

Quadro 6. Materiais utilizados pelas crianças e suas transformações simbólicas. 

 

4.4 - Brincadeiras e Interação Social 

 

Uma outra forma de se olhar as brincadeiras é vendo a formação dos grupos de 

brincantes para tentar compreender quem brinca com quem e como. Para tanto, 

organizamos as brincadeiras encontradas em: solitárias, paralelas, em díades, e com três 

ou mais crianças (Moraes & Otta, 2003).  



  

Foi constatado que as brincadeiras sociais foram mais freqüentes que as solitárias 

e as paralelas. As brincadeiras entre díades e grupos de três ou mais crianças 

corresponderam somadas a 72,% dos episódios, enquanto que as solitárias e paralelas 

corresponderam somadas a 28 % , como mostra a figura 7. Este dado pode ser 

relacionado à socialização das crianças destes povoados, favorecida pelas relações mais 

próximas entre as pessoas da comunidade, contato entre vizinhos e o ambiente da rua 

como contexto que permite a livre organização das crianças sem regras impostas por 

adultos ou instituições.  

 

 

  

Figura 7. Percentuais de brincadeiras segundo a forma de interação. 

Nestes povoados os pais permitem que meninos e meninas brinquem juntos, sem 

restrições, sendo uma grande vantagem deste contexto, pois a brincadeira conjunta 

facilita o contato com o mundo do sexo oposto e a integração entre meninos e meninas.  
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Esta interação intensa é comum, podemos dizer que é o padrão de relação social 

daquele lugar, os adultos têm relações muitas próximas entre si, mesmo não sendo 

aparentados. As pessoas se agrupam nas portas de suas casa para conversar entre 

vizinhos, todos se conhecem, como é comum em cidades pequenas e as crianças 

apresentam uma grande facilidade em interagir umas com as outras. 

A concepção da criança como agente ativo na criação de sua história e no seu 

desenvolvimento e o papel da interação social e da interação criança-criança nesse 

processo é consensual na psicologia do desenvolvimento atual (Carvalho & Pedrosa, 

2002; Carvalho & Pontes, 2003). 

Há pesquisas que relatam a correlação entre fantasia e sociabilidade, indicando 

que crianças que brincam mais de faz-de-conta apresentam-se mais aptas para se 

envolverem com outros companheiros (Corsaro, 1999). O faz-de-conta também é 

apontado como facilitador da interação social, já que requer alto nível de negociação 

entre as crianças, tornando maior a demanda social, ou seja, a necessidade de formar 

grupos (Bichara, 1994).  

É neste processo de socialização e organização do grupo de brincantes que ocorre 

a transmissão da cultura da e na brincadeira, aspecto que será discutido adiante. Durante 

a brincadeira social também ocorre o treinamento de habilidades motoras (Vieira & 

Sartório, 2002). 

 

4.4.1 - Brincadeira e Gênero 

 



  

Um fenômeno importante que aparece quando olhamos as interações mais 

freqüentes é o da segregação por sexo na formação dos grupos de brincantes (7 

episódios só de meninas e 27 episódios só de meninos). Esse não é um fenômeno 

isolado, a literatura da área constata como sendo uma característica importante na 

socialização de crianças pequenas (Archer, 1992; Martin e Fabes, 2001; Silva e cols, 

2005). Isto se dá entre outras razões porque a criança demonstra percepção sobre gênero 

quando brinca, pois desde que nasce já lhe são transmitidas expectativas quanto aos 

comportamentos e atividades que são esperados para um menino ou uma menina. 

Martin e Fabes (2001) estimam que mais da metade das interações entre crianças 

pré-escolares são com aquelas do mesmo sexo, cerca de 10% só com parceiros do sexo 

oposto e o restante com parceiros de ambos os sexos. Segundo esses autores, com o 

aumento da idade, a preferência por parceiros do mesmo sexo tende a aumentar. A 

segregação sexual é mais provável de acontecer em situações pouco estruturadas nas 

quais as crianças podem escolher livremente seu parceiro de brincadeira. Com o passar 

do tempo, estes diferentes comportamentos e interações podem promover o 

desenvolvimento de diferentes habilidades e comportamentos.  

Archer (1992) fala de estudos que demonstram que meninos e meninas 

desenvolvem diferentes subculturas em grupos segregados; meninos brincam em 

grandes grupos e tendem a se relacionar de forma mais ampla com seus parceiros, 

enquanto as meninas brincam intensamente com poucas “grandes amigas” (p.34). Há 

evidências de que a segregação ocorre também em outras culturas. Essa preferência por 

pares do mesmo sexo também ocorre em muitas espécies de primatas.  



  

Quando olhamos nossos dados em conjunto verificamos que 60% das 

brincadeiras ocorreram em grupos segregados e 40% em grupos mistos. Este é um 

resultado interessante por ser alto o índice de brincadeiras mistas em relação a outros 

estudos. Outro aspecto importante é constatado quando olhamos as brincadeiras mistas e 

vemos que a maioria pode ser caracterizada como masculina, ou seja, além de se 

envolverem mais em brincadeiras mistas que segregadas, as meninas se envolvem em 

brincadeiras tidas como masculinas, por exemplo, o faz-de-conta com transportes. 

Meninos não brincam de temas femininos mesmo em grupos mistos, os meninos são 

mais pressionados pela sociedade a exercerem um papel rigidamente masculino. Um 

menino brincando de casinha ou boneca não seria visto com bons olhos e logo seria 

chamado de afeminado. Já para as meninas, brincar de temas masculinos não é 

problema, a menina com jeito moleca é mais aceita que um menino afeminado, além 

disso, vemos que na nossa sociedade mulheres que exercem funções masculinas, 

principalmente no mercado de trabalho, são valorizadas, é uma referência de sucesso. 

Apesar da segregação sexual ser reconhecida, pouco se sabe sobre sua origem e 

conseqüências. Para Silva e cols. (2005) é importante observar o contexto para entender 

o desenvolvimento e a manutenção da segregação. Esses mesmos autores falam sobre a 

crença popular de que a rua não é lugar para meninas, crença esta corroborada pelos 

resultados de várias pesquisas. Porém, os autores acima citados constataram, em Belém, 

uma relação inversa entre aumento da idade e presença de meninas em brincadeiras de 

rua, ou seja, as meninas passam a freqüentar menos a rua com o aumento da idade, ao 

contrário dos meninos. Essa diferença pode surgir em função do aumento da 

responsabilidade com as tarefas domésticas e também das pressões dos adultos por 



  

comportamentos mais apropriados para meninas e brincar na rua não é um deles. Outra 

explicação possível está relacionada com estilos diferentes de brincar: enquanto as 

meninas preferem brincadeiras mais tranqüilas, em ambientes mais delimitados e 

protegidos, mais ligadas à fantasia como casinha e boneca, os meninos preferem brincar 

em ambientes amplos, realizam brincadeiras com muita movimentação, e contato 

corporal como nas turbulentas (Archer, 1992; Martins & Fabes, 2001).  

Alguns autores também constataram que as meninas são mais cooperativas, usam 

mais o discurso, principalmente para manter interações amigáveis e para criar e manter 

relações mais próximas (Black, 1989; Martin & Fabes, 2001). Meninos formam grupos 

amplos, um padrão que é perpetuado na vida adulta em atividades tipicamente 

masculinas como beber e praticar esportes. Brigam mais, são mais desorganizados e 

caóticos e mais ativos (Archer, 1992). A brincadeira entre díades ocorreu mais entre as 

meninas enquanto a formação de grupos segregados foi predominante com os meninos. 

  Na presente pesquisa, as diferenças de gênero encontradas foram marcantes, 

como pode ser visto em alguns resultados já apresentados anteriormente (vide Figura 2, 

Tabela 1 e Quadro 6), em acordo com os achados de diversas pesquisas na área da 

brincadeira que levam em conta esta questão. O tema de brincadeira de faz-de-conta 

predominantemente masculino é o transporte e de brincadeiras só de meninas são as 

atividades domésticas, já nos grupos mistos prevaleceram os jogos de regras, como 

constatamos com as crianças dos povoados do agreste sergipano. 

As meninas se permitem brincar de caminhão junto com meninos, sem 

segregação e estereotipia. Isto pode ser expresso pelo fato de que na cidade muitas 

famílias terem uma vida intensamente ligada com esta atividade: as mulheres e crianças 



  

viajam com o pai, ajudando a descarregar o caminhão e até participando da festa dos 

caminhoneiros – na qual muitas crianças (meninos e meninas) vão dentro ou em cima 

dos caminhões que desfilam pela cidade no dia da festa, buzinando e acenando para o 

público que assiste a festa. É interessante ressaltar que no povoado Mocambo e na aldeia 

Xocó o tema transporte esteve relacionado principalmente a barcos e canoas, refletindo 

assim o modo de vida das regiões, que por serem ribeirinhas, têm como estes como 

meios de transportes mais comuns (Bichara, 1999).  

No entanto, achados de outras pesquisas indicam também forte estereotipia de 

gênero relacionados a outros temas, principalmente àqueles relacionados a atividades 

domésticas, nos quais a freqüência de participação de grupos apenas de meninas é 

sempre muita alta. Estudos mostram que a questão de gênero nas brincadeiras infantis é 

resultado direto do fato de que as crianças desde pequenas estarem atentas aos diferentes 

papéis que homens e mulheres exercem na sociedade, e a compreensão que têm desta 

realidade é explicitada na brincadeira (Archer, 1992; Martin & Fabes, 2001). 

Os pais proporcionam o primeiro modelo associado a cada gênero para a criança; 

que por sua vez, estão sob influência das normas e valores da estrutura sociocultural da 

sociedade em que vivem (Gervai, Turner & Hinde, 1995). Exemplo disto é a estereotipia 

de gênero nos temas de faz-de-conta, pois todas as meninas se espelharam em suas mães 

para exercer o papel feminino, os meninos não fugiram a esta regra, eram pedreiros ou 

caminhoneiros ou carregadores de feira, profissões exercidas por muitos homens da 

comunidade.  

Gervai, Turner e Hinde (1995) pesquisaram, na Inglaterra e na Hungria, até que 

ponto as atitudes tradicionais dos pais em relação ao outro sexo têm relação com as 



  

expectativas que criam acerca dos seus próprios filhos. Encontraram que pais com 

pontos de vista mais tradicionais acerca da relação homem-mulher apresentam mais 

preconceito sexual e expectativas mais estereotipadas sexualmente com seus filhos. 

Constataram também que os meninos são os que recebem maior pressão da sociedade 

neste sentido, ou seja, como relata Archer (1992), um menino afeminado recebe mais 

críticas do que meninas com jeito de moleque. Vale ressaltar que essas tipificações não 

existem só na família, mas ainda entre os parceiros, na escola, na literatura e na tv. 

Vemos nas brincadeiras destas crianças características comuns em toda parte do 

mundo: diferenças de estilo entre meninos e meninas. Na brincadeira, isto foi observado 

no estilo de brincar, uma dupla de meninas brincava de casinha na calçada, encostadas 

na parede, com o espaço bem delimitado. O cenário era composto de panelinhas, xícaras 

e outros utensílios de cozinha, água, ervilhas e uma boneca de plástico (estilo Barbie) 

que foi posta sentada ao lado de uma das panelinhas. As meninas verbalizavam pouco, 

mexiam a panela com os ingredientes, como se estivessem cozinhando. Uma delas, às 

vezes, dava a comida com a colher na boca da boneca, como se tivesse alimentando uma 

criança. Até mesmo o jogo de amarelinha, que é uma brincadeira tradicional de rua, foi 

brincado pelas meninas num espaço delimitado, numa calçada bem pequena. 

Já os meninos brincavam mais com movimento, ocupavam mais o espaço e 

verbalizavam mais entre eles. Como a verbalização nem sempre pôde ser registrada, não 

temos muitos diálogos nos dados, mas foi possível observar que os meninos falam mais 

alto e no faz-de-conta emitem mais animação prosopopéica. Das brincadeiras dos 

meninos a única que foge à regra (espaço amplo e muita movimentação) é o jogo de 

gude; mesmo assim no estilo de gude em que não havia o bilôco o espaço era menos 



  

delimitado, pois o bilôco é o ponto central de referência onde os meninos se concentram 

para jogar. A movimentação e uso de espaço amplo só foram observados entre as 

meninas quando estas brincavam nos grupos mistos, como no pega-pega. 

 

4.5 - Transmissão da Cultura da/na Brincadeira 

 

A brincadeira é um importante agente de transmissão e modificação cultural 

(Carvalho & Pontes, 2003). A cultura infantil não só é influenciada pela cultura adulta, 

mas também a influencia.  

As formas de brincar e os brinquedos mudaram muito, principalmente por causa 

das inovações tecnológicas que caracterizam o mundo moderno e influenciaram a 

fabricação de brinquedos eletrônicos e da diminuição dos espaços públicos em virtude 

da violência. Até mesmo nas zonas mais afastadas dos centros urbanos, as formas de 

brincar vêm sofrendo transformações, influenciadas pela mídia e de alguma forma, pelas 

inovações tecnológicas, principalmente dos brinquedos industrializados.  

A perpetuação dos jogos tradicionais é possibilitada pela transmissão da cultura 

da brincadeira em grupos de faixa etária diversificada: os mais velhos possuem o 

domínio das brincadeiras que têm um arranjo mais complexo e os mais novos aprendem 

mais pela observação e participação periférica na brincadeira (Carvalho & Pontes, 

2003). A Figura 8 mostra um grupo de meninos de idades diferentes jogando futebol. 



  

 

 Figura 8. Grupo de meninos de idades diferentes jogando futebol. 

 

Brougère (1998) considera a brincadeira um ato social que é produzido por uma 

cultura e que, simultaneamente, produz uma cultura específica, denominada cultura 

lúdica, com um conjunto de regras e significações próprias que a criança adquire e 

domina no contexto de seu jogo, na interação com outras crianças, agindo como co-

construtor. Essa cultura lúdica dispõe de referências que permitem ver o jogo como uma 

atividade diferente de qualquer outra, assim, uma criança dificilmente se engana quando 

se trata de diferenciar uma brincadeira de luta de uma briga de verdade. O autor 

considera que um dos fatores que mais influenciam essa cultura é a televisão, 



  

transmitindo conteúdos de brincadeiras que se tornam até internacionais, como a boneca 

Barbie. 

As diferentes variedades que vemos para a mesma brincadeira demonstram o 

aspecto universal e específico da brincadeira enquanto prática e produto cultural. 

Algumas formas de brincar são reconhecidas como universais, a exemplo do jogo de 

esconde-esconde dos bebês desde os primeiros anos de vida e as brincadeiras 

tradicionais de rua como a pipa, o pião, a bola de gude e a amarelinha, entre outras. 

“Brincadeiras são como rituais que se transmitem, repetidos ou recriados, em ambientes 

socioculturais distintos” (Carvalho & Pontes, 2003, p.15). Essa transmissão ocorre no 

próprio grupo de brinquedo, sem interferência de adultos, pois a transmissão cultural é 

mais efetiva entre parceiros de idades próximas, do que entre adultos e crianças. 

A transmissão da cultura da brincadeira é claramente vista nos episódios em que 

crianças mais novas brincam com as mais velhas, seja como observadoras ou como 

participantes ativas da atividade.  

 

4.5.1 - As formas Brandas 

 

Quando o grau de habilidade exigido para algumas brincadeiras é alto, sua 

estrutura pode ser adaptada para permitir a inclusão de crianças menos experientes 

(Carvalho & Pontes, 2003).  Essa adaptação é chamada por Pontes e Magalhães (2003) 

de formas brandas. Estes autores descrevem essas formas de aprendizagem das 

brincadeiras associadas à sociabilidade específica em eventos de rua. 



  

Esta categoria de brincadeira foi criada a fim de explicitar como estruturas 

internas das brincadeiras podem facilitar ou não a apropriação da cultura da brincadeira 

por crianças menos experientes. Estas crianças podem apenas observar a brincadeira ou 

ter uma participação mais ativa na forma de brincadeira branda como no jogo de gude 

sem bilôco.   

A inserção de crianças mais novas pode ocorrer pelo fato de seus irmãos mais 

velhos terem responsabilidade sobre elas, caracterizando assim uma certa 

obrigatoriedade de incluí-la no grupo, ou pelo interesse inerente às crianças pequenas de 

brincarem com as mais velhas, o que é percebido pelo olhar de admiração e curiosidade 

com o qual observam os brincantes e reclamam a atenção e o direito de participar da 

brincadeira. Um episódio registrado deixa explícita esta situação: três meninos, dois com 

cerca de 8 anos e um de 5 anos, brincam de arco e flecha e um dos meninos mais velho 

ensina o outro como usar o brinquedo, enquanto o mais novo quer também aprender, e 

então segue-se o seguinte diálogo:  

 

“– Ninguém avisa preu!”.  (menino menor) 

“- É arco e flecha, você não sabe!”.  (um dos meninos) 

“- Nóis faiz véio um pra você”. (Outro menino maior) 

 

As crianças mais velhas tendem a apresentar preferência em se agrupar 

entre elas; nesses grupos, conhecimento e prática da brincadeira é privilégio 

daqueles mais velhos e experientes no jogo, estabelecendo assim uma hierarquia 

nos grupos de brincantes. A forma branda é uma maneira que estas crianças 



  

encontraram de permitir a entrada das mais novas no jogo, sem exigir delas 

habilidade, regras e resultado compatível, ou seja, a brincadeira é adaptada para 

que os mais novos brinquem sem correr riscos, sem competição, serve-lhe para 

experimentar e aprender, na prática, determinada brincadeira que exige um grau 

de habilidade e compreensão além do que permite sua idade. Porém estas crianças 

pequenas nem sempre são bem vindas e aceitas no grupo, elas participam da 

brincadeira, mas são chamadas de “café-com-leite”, “neném” ou “anjinho”, ou 

seja, não contam muito dentro da brincadeira, mas participam e aprendem, pois a 

habilidade para uma determinada brincadeira é desenvolvida dentro da própria 

situação do jogo, no brincar de brincar. 

Encontramos uma menina com cerca de seis anos brincando de cantar num 

karaokê com a irmã mais velha e outra menina com cerca de oito anos. A 

brincadeira consistia em acompanhar uma música que tocava no toca-fita, 

cantando num microfone de brinquedo e dançando, mas como a menina mais nova 

insistia em brincar, sua irmã pôs uma música para ela dublar, mas a música era 

instrumental e após esperar por algum tempo a criança falou desapontada: “Essa 

não canta!”.  Neste exemplo a brincadeira branda foi criada para incluir um irmão 

mais novo, dár-lhe uma pequena oportunidade de brincar. Também na brincadeira 

de futebol, já relatada anteriormente, a criança que faz o papel de goleiro não é 

inserida nas regras do jogo. Além de ser o mais novo do grupo, era gordo e 

apresentava pouca agilidade para chutar a bola, assim ele servia para preencher 

um papel essencial no futebol, o de goleiro, mas pouco atraente para os meninos 

mais velhos.  



  

 Todas as formas brandas que registramos ocorreram em grupos segregados, 

assim podemos constatar que a hierarquização parece ser maior nestes grupos que 

nos mistos. 

 

4.6 – Verbalizações 

 

Durante as brincadeiras, o registro das verbalizações das crianças foi bastante 

prejudicado por dois motivos: pela distância – mantida para que não houvesse 

interferência da presença dos pesquisadores no comportamento observado – e pela 

ausência de recursos como gravador – que não foi usado para não ser um objeto que 

chamasse a atenção das crianças. 

A metacomunicação no faz-de-conta, como por exemplo, o uso do tempo verbal 

imperfeito é um elemento que não pôde ser registrado devido a restrições metodológicas, 

mas que merece atenção especial nos estudos sobre brincadeira. A interação no faz-de-

conta é o espaço onde podem se refletir a emergência de capacidades lingüísticas 

(Garvey & Kramer, 1989). 

De acordo com a classificação de Bichara (1994), foram observados quatro tipos 

de comunicações entre as crianças, são elas: 

Comentários – emissão de frases soltas na forma de comentários paralelos ou 

disputas fora do conteúdo da brincadeira. Exemplo: “Sua casa parece um castelo”; “vou 

ser pedreiro”; “sou o presidente dos Estados Unidos”; “to pedeno maiação”; “sério sem 

cosquinha”; “Ferrari bota força pelo cano”; “é crocrante”; “vou te ensinar”; “essa não 

canta”. 



  

Animação prosopopéica - dá vida a objetos ou animais, emitindo sons como 

barulho de motor de carro, buzina, latidos, raios etc. Exemplo: “vrumm”; “au au”. 

Organizacionais – Frases que orientam o conteúdo da brincadeira, definição de 

papéis, regras etc. Por exemplo: “Passe um dever para mim”; “Eu vou, você vem”; “Vou 

fazer um bolo”; “Vou dar um mortal”; “assim não vale”. 

Narrativas ou condução de enredo – diálogos, comentários etc, que conduzem a 

brincadeira e desenvolvem o enredo. Exemplo: “Corrija seu dever”; “Vou dar carreira na 

Ferrari”.  

Dentre as verbalizações das crianças destacamos algumas expressões regionais, 

por exemplo: 

 

1 - Vou fazer carrego de feira. 

Como já afirmamos acima, muitos homens, e até crianças e adolescentes 

trabalham na feira da cidade carregando as compras das pessoas para suas casas em 

carrinhos de mão, esta atividade é chamada pelas pessoas em geral de ‘fazer carrego de 

feira’. Assim, tanto este modo de vida quanto a expressão verbal são passados dos pais 

para as crianças e de criança para criança. A brincadeira de carregar feira era composta 

de um menino e uma menina que utilizavam um carrinho de mão que estava na rua em 

função da construção de algumas casas nas redondezas de um dos povoados. O menino, 

após brincar com a menina de subir e descer montes de areia, pegou o carrinho de mão, 

tentou empurrar e emitiu a expressão: “Vou fazer carrego de feira”. 

2 - Bote vixe quanto. 



  

Um menino muito pequeno aparentando ter cerca de quatro anos brincava com 

outros meninos de caminhão e utilizava areia para colocar na carroceria como se fosse a 

carga. A criança mais velha encheu a mão com um punhado de areia para pôr no 

caminhão do menino menor, que falou: “Bote vixe quanto”. Deduzimos que o menino 

quis dizer ‘bote muito”, pois ‘vixe quanto’ é uma expressão de espanto que as pessoas 

da comunidade emitem quando vêem alguma coisa em grande quantidade. É provável 

que a criança tenha visto algum adulto ou uma criança mais velha falando desta forma e 

utilizou dentro do seu entendimento. 

 

3 - Ninguém avisa preu. 

 O episódio em que esta frase foi dita por uma criança está descrito anteriormente 

quando discutimos a brincadeira simbólica. A criança brinca com dois meninos mais 

velhos de arco e flecha, os coetâneos interagem entre si, aquele que construiu o 

brinquedo mostra ao outro o que é o objeto. O menino pequeno (cerca de cinco anos de 

idade) reclamando que quer aprender também diz: “Ninguém avisa preu!”. Neste caso, 

percebemos que ele quis dizer’ ensina’, ao invés de ‘avisa’ e reduz ‘para mim’ para 

‘preu’. 

 

4 – Ô fia do canso! 

  

Dois meninos brincam, cada um com um chicote, batendo no chão simulando 

que estão batendo num animal. Parte do diálogo segue assim: 

  



  

Menino 1: Já pensou eu batendo numa besta assim? 

 Menino 1: Eu ía dizer - se oriente! 

 Menino 2: Quando eu tava no sítio de ..... eu arranquei os capim todo assim 

(batendo o chicote no chão) 

 Menino 1: Ô fia do canso 

  

Essa expressão é muito popular entre os habitantes da cidade, dizem até que, em 

todo o estado de Sergipe, Itabaiana é a única cidade onde ela é tão falada e 

provavelmente foi criada. Como não temos nenhuma referência sobre a origem e o 

significado desta expressão, pensamos que pode ser um xingamento que remete à 

palavra ‘câncer’, assim como outros que também se referem a doenças entre eles, 

cabrunco, peste e gota serena, bastante falados na região. O ‘fia’ é uma redução da 

palavra ‘filha’ que é dita também pelos adultos e transmitida para as crianças. 

As expressões regionais são muito faladas nos povoados, muitas delas são 

específicas da cidade como “canso mariano”, cuja origem não há em registros, mas 

hipotetizamos que se refira ao “cão sumariano” pela semelhança na pronúncia. As 

crianças durante as brincadeiras demonstram a apropriação destas expressões, que são 

aprendidas na convivência com os adultos e entre outras crianças, configurando-se como 

uma expressão do contexto na brincadeira e ainda como transmissão da cultura local. 

 

 

 

 



  

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente vamos tecer algumas considerações sobre as condições de 

realização da pesquisa. O tempo de coleta foi curto, pois o ideal é que, em estudos de 

brincadeira de rua, a coleta seja feita durante o ano inteiro para observar aspectos 

importantes como a sazonalidade, os ciclos de aparecimento das brincadeiras, as 

variações em função de datas especiais como São João ou dia das crianças e outros 

elementos que incidem no brincar. Além disso, houve a ausência de filmagem dos 

episódios, o que poderia permitir um exame mais apurado dos episódios encontrados. 

Isto ocorreu devido a duas dificuldades: a primeira, haver outra pessoa para coletar 

dados, a segunda foi o acesso à filmadora.  A idéia inicial era selecionar algum estudante 

do curso de psicologia da Universidade Federal de Sergipe que estivesse cursando a 

disciplina Observação do Comportamento para formar uma dupla de observadores, 

porém a Universidade entrou em greve exatamente na época em que a coleta foi 

iniciada, impedindo o contato com alunos e professores e também o acesso à filmadora 

do Departamento de psicologia que usaríamos para trabalhar. O uso da filmadora era 

ainda uma fonte de preocupação, pois tínhamos certeza que chamaria a atenção das 

crianças, atrapalhando a coleta. Constatamos isto posteriormente, quando fomos fazer o 

registro fotográfico e verificamos que as crianças quando viam a máquina fotográfica 

paravam de brincar e vinham em nossa direção para fazer pose e ‘sair na foto’. 

Consideramos que, apesar destas limitações, conseguimos atingir os objetivos do 

trabalho. 



  

Um fato que ajudou a execução do estudo foi a receptividade das pessoas da 

comunidade à nossa presença, o que foi facilitado pelo fato de a mestranda ser da cidade 

e conhecer a região e seus costumes. Não houve nenhuma contraposição dos pais à 

observação de seus filhos brincando e dos registros fotográficos, a única coisa que 

pediram foi “- Depois você traz para a gente ver, né?”. Por isso, temos a intenção de 

realizar uma reunião ou palestra na escola de um dos povoados para falar do trabalho e 

levar cópias das fotos que tiramos para as crianças. 

Gostaríamos também de ressaltar que as crianças são pobres, carentes de 

melhores condições de moradia e educação, mas têm suas necessidades básicas supridas. 

Para estudarmos brincadeiras em ambientes específicos, principalmente de nível sócio-

econômico baixo, é necessário fazer uma distinção entre ser pobre e excluído, assim 

como distinguir o não ter acesso à cultura e a tudo que ela representa, e pertencer a uma 

cultura diferente. Estudar brincadeiras de crianças muito pobres, em condição de miséria 

é muito difícil, pois há variáveis que não temos como controlar e que influem 

diretamente no desenvolvimento, entre elas a desnutrição. As crianças destes povoados 

não passam fome, não são analfabetas e não vivem em condições de miséria, mas 

também não vivem em grandes centros e nem têm acesso à literatura, à arte e a recursos 

tecnológicos para brincar como videogames e computadores, o que não parece fazer 

diferença na sua criatividade e capacidade de brincar, se relacionar e aprender. Se há um 

diferencial nesses recursos, essas crianças compensam na liberdade que têm para brincar 

e expressar sua espontaneidade. Elas são crianças ativas, livres e integradas com o 

ambiente, possuem liberdade de espaço e tempo para brincar, possibilitada pelo 

conhecimento que os pais têm dos vizinhos, pela facilidade de saber onde a criança se 



  

encontra, pela ausência do medo da violência (presente nas cidades grandes) e o contato 

intenso com amigos e vizinhos. É incrível também a capacidade de criar situações para 

brincar, construir brinquedos quando estes não lhes são acessíveis e a facilidade que 

apresentam de estabelecer contato social, tanto com outras crianças, quanto com os 

adultos de sua comunidade.  

As crianças brincam de diversas coisas, mesmo com a pouca quantidade de 

brinquedos estruturados, e autores afirmam que brinquedos menos estruturados 

favorecem a imaginatividade (Haight, Wang, Fung, William & Mintz, 1999). 

Interpretamos que esta diversidade pode ser conseqüência também de outras variáveis 

envolvidas, como: espaço livre para brincar, brincadeiras fora da escola, atitudes dos 

pais em relação ao brincar, ou seja, possuírem uma zona lúdica ampliada e diferenciada. 

 A grande quantidade de brincadeiras de faz-de-conta que encontramos é um dado 

que chama atenção, e acreditamos que ajuda a derrubar o mito de que a criança pobre 

não simboliza. Podemos constatar que estas crianças simbolizam muito, mas com um 

diferencial, que é o fato de que seus temas de faz-de-conta são muito relacionados ao seu 

cotidiano e ao mundo adulto. Hipotetizamos que isto deve ocorrer porque o mundo 

adulto é imediatamente dado para elas, o que traz a vantagem de não precisarem 

procurá-lo em outras fontes como a televisão. Contudo, há a ausência de temas mais 

fantasiosos, ligados à imaginação própria do mundo infantil como monstros, lendas etc. 

Mais uma vez levantamos a hipótese de que isto pode ocorrer devido à falta de acesso 

destas crianças à literatura infantil tanto em casa quanto na escola, o que podemos 

denominar de ‘perda cultural’ e a outros fatores presentes na vida destas crianças dos 

quais não temos conhecimento. Isto é um dado bastante intrigante, pois nos estudos entre 



  

as crianças Xocó e do Mocambo (Bichara, 2003), as da praia de Ubatuba (Moraes & 

Otta, 2003) e entre as Parakanã esta falta de temas mais fantasiosos é destacada pelos 

autores. O que há em comum entre todas elas é pouco ou nenhum contato com a 

literatura infantil e outras formas de arte como teatro e cinema. Como não há ainda 

estudos voltados para esta questão, não temos referências que possam nos fundamentar, 

o que mostra a necessidade de mais trabalhos que abordem este problema. 

 Qual a implicação desta ausência de temas fantasiosos para o desenvolvimento 

das crianças? Esta é uma questão que este estudo nos permitiu fazer e em relação á qual 

a literatura da área nos deixa sem resposta, abrindo possibilidade para que uma futura 

continuação deste trabalho seja realizada, ou mesmo que esta questão seja abordada por 

outros pesquisadores do desenvolvimento infantil e de brincadeira. 

O brinquedo é o reino da espontaneidade, a liberdade na rua é a expressão da 

criança. É fascinante observá-las brincando, é especialmente um privilégio poder 

investigar esse mundo da fantasia infantil, em cada momento de observação podemos ser 

surpreendidos com alguma coisa, seja uma verbalização que achamos engraçada ou um 

comportamento inesperado.  Estudar brincadeira e desenvolvimento infantil em geral 

nos exige derrubar qualquer preconceito ou etnocentrismo que muitas vezes leva a 

análises parciais e errôneas. A psicologia do desenvolvimento no Brasil vem 

caminhando em contrapartida a esta postura e os estudos em ambientes específicos estão 

sendo cada vez mais expandidos, enriquecendo a produção de conhecimento sobre o 

desenvolvimento de nossas crianças. 
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VII – ANEXO 

 

Folha de Registro das Observações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Folha de Registro 

 

 

    Episódio nº:                                Data:                         Hora: 

    Sexo dos participantes:                                               Idade: 

    Nº de participantes do grupo (idade e sexo de cada um): 

 

    Local:                                              Objetos utilizados: 

 

 

  Início do episódio – hora: 

  Fim do episódio – hora: 

  Observações gerais (ruídos, interrupções etc): 

  Atividades desempenhadas: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


