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RESUMO  

  

A brincadeira é notadamente reconhecida como parte essencial e intrínseca 

da infância, nas mais diversas sociedades e culturas. Hoje, não mais se questiona 

sua importância para o desenvolvimento infantil, nem seu caráter de universal 

biológico. Além desse caráter universal, a brincadeira, como toda atividade 

humana, é mediada pela cultura e pelo dinamismo das relações interindividuais, 

trazendo características culturais regionais do contexto onde ocorre. Este trabalho 

teve como objetivo descrever as brincadeiras infantis, ocorridas ao ar livre, na Ilha 

dos Frades, identificando os elementos que constituem e caracterizam o contexto 

lúdico deste local. A Ilha dos Frades foi escolhida por ser um local com 

características singulares como ausência de veículos, de ruas calçadas e de água 

encanada, além da introdução da energia elétrica há apenas quatro anos, 

características tipicamente rurais, mesmo pertencendo a um grande município 

como Salvador. Trata-se de um estudo de campo, com caráter descritivo, que 

utilizou observação direta do comportamento em situação natural através de 

registro cursivo de eventos de brincadeiras associado à filmagem e registro 

fotográfico. Foram feitas sessões de observações mensais, no período de 6 meses. 

Foram observados 34 episódios de brincadeira, com duração total de 456 minutos. 

As crianças brincaram a maior parte do tempo sem interferência dos adultos, 

prioritariamente em grupos de não-coetâneos, em brincadeira cooperativas. Os 

resultados mostram a presença muito maior de meninos do que de meninas, tendo 

sido registrado um único grupo de brincadeira composto apenas por meninas. 

Também foi encontrada a presença do chamado “café-com-leite” (criança menor, 

aprendiz da brincadeira). Poucas situações claras de brincadeira de faz-de-conta 

foram observadas e o conteúdo destas girava em torno de temáticas locais 

cotidianas, como pescaria e navegação, sendo marcante a ausência de temas 

fantasiosos. O tipo de brincadeira mais observado envolvia navegação em 

pequenas embarcações como caiaques e canoas. Foi observada a utilização de 

brinquedos construídos pelas crianças, como arraias e barquinhos de isopor. 

Fatores climáticos e ambientais, como altas temperaturas, chuva, maré-cheia e até 

mesmo nível de limpeza das praias exerceram grande influência na dinâmica e na 

presença de brincadeiras ao ar livre ou não. Assim, a brincadeira com todas as 



Brincando na Ilha dos Frades vi

suas possibilidades de construção e de transmissão de cultura se mostra adaptada a 

diferentes contextos, ocupando o lugar de reflexo e reedição da diversidade e da 

complexidade sócio-cultural destes.  

 

Palavras-chave: Brincadeira, contexto, Psicologia Evolucionista 
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ABSTRACT 

 

Play is widely acknowledged as an essential and intrinsic part of 

childhood, in most society and cultures. Nowadays, there are no more doubts 

about its importance for child’s development, neither its quality of biological 

universal. Beyond this universal aspect, play, as every human activities, is 

mediated by culture and relationships’s dynamism, bringing cultural and regional 

traces from the context where it occurs. This study has as objective to describe 

outdoors children play at Ilha dos Frades, pointing the elements that constitute the 

and are characteristics of the ludic context of this location. Ilha dos Frades was 

chosen for it is a place of unique characteristics, like the absence of motorized 

street vehicles, asphalted streets itself and canalized water besides the fact that 

electric power was implemented there only four years ago, typical rural zone 

characteristics in a place that belongs to a big city as Salvador (BA). This is a 

descriptive field study that used naturalistic observation of playing behaviors with 

filming and photographic registration. Six monthly observation sessions was 

made, in witch was registered 34 play episodes in 456 minutes of total duration. 

Children played most of the time with no adult interference, mostly in different 

age groups and cooperative play. Results show a much greater presence of boys 

than girls, the way that only one registered episode was of a girl-only group. Also 

was found the presence of what is called “café-com-leite” (younger chld, play 

learner). Few observed situations was clearly of pretend play and those was 

mainly about local quotidian activities like fishing and navigation, without 

fantastic themes. The most frequently observed kind of play evolved navigation in 

small boats, like canoes and kayaks. It was observed also, the use of toys built by 

the children, like kites and polystyrene little boats. Climatic factors as high 

temperatures, rain, rise tide and even beaches cleanse level greatly influenced in 

the presence and dynamics of outdoors play. So, play with all its possibilities of 

built and culture transmission, shows itself adapted to different contexts, being the 

reflex of the socio-cultural diversity and complexity of these contexts.  

 

Keywords: Play, context, Evolutionary Psychology  
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Apresentação 

 

Inserção no Campo 

 

Nenhum trabalho de pesquisa está isento de alguma forma de identificação 

do pesquisador com seu objeto de estudo. Seja movido mais intensamente pela 

curiosidade que um tema específico desperta, ou pelo desejo de avançar e 

acrescentar conhecimento a um determinado campo, ou pelo reconhecimento que 

sua produção pode acarretar, ou até mesmo pelo prazer e pela “diversão” da 

construção de um processo de investigação. Inúmeras são as motivações que se 

pode apontar para despretensiosamente se tentar explicar o interesse de um 

pesquisador por um objeto de estudo. Muitas vezes o próprio sujeito não sabe 

especificar com precisão que fatores o levaram a despender tanto tempo de 

dedicação debruçado sobre um tópico de investigação, mas certamente suas 

escolhas podem ser contextualizadas em sua história de vida.   

 Neste trabalho, a aproximação do objeto de estudo, as brincadeiras 

infantis, foi anterior a minha entrada no Mestrado, durante o período em que fui 

bolsista de Iniciação Científica. A “inserção no campo” ocorreu mais cedo ainda, 

na medida em que meu primeiro contato com a Ilha dos Frades ocorreu durante a 

minha infância, através de vínculos familiares ao local, que se estendem até hoje. 

É por conta destes vínculos que uma série de informações privilegiadas sobre o 

modo de vida local, como por exemplo, identificar se uma criança é moradora ou 

visitante da ilha a partir da casa em que ela mora, ou está hospedada, que não 

poderiam ter sido obtidas através da metodologia adotada neste trabalho, 
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aparecem no decorrer do texto, sendo inclusive importantes pontos de 

balizamento na análise dos resultados.  

 Hoje, não mais se acredita no mito da “neutralidade científica”, que 

pregava o total distanciamento afetivo entre o pesquisador e seu objeto de estudo, 

pois, conforme mencionado acima, a motivação para pesquisar traz em si mesma 

um afeto pelo objeto de investigação. Entretanto, justamente pela forte vinculação 

com o contexto de investigação, até mesmo porque já fui uma “criança veranista 

brincando na Ilha dos Frades”, é que se tentou ao máximo evitar um envolvimento 

excessivo que pudesse vir a prejudicar a fidedignidade dos dados, bem como a 

análise e interpretação dos resultados. 

 

Por que estudar brincadeira? 

A brincadeira é notadamente reconhecida como parte essencial e intrínseca 

da infância, nas mais diversas sociedades e culturas. Por ilustrar tão bem o modus 

vivendi do ser infantil é que a brincadeira tornou-se foco de interesse de inúmeros 

pesquisadores e estudiosos que buscam a compreensão da organização do mundo 

infantil em si mesmo. Os principais teóricos da área de desenvolvimento 

discorreram sobre o tema, propondo significativas reflexões, a partir de 

referenciais diferentes.  

Através da observação das brincadeiras infantis é possível investigar as 

organizações sociais de grupos infantis, as preferências por gênero e idade, as 

particularidades da comunicação entre os brincantes, a transmissão da cultura da 

brincadeira dentre inúmeros outros focos relevantes ao desenvolvimento. 
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 Pesquisas mais recentes, como a de Oke, Khattar, Pant e Saraswathi (1999) 

na Índia, a de Bichara (2003) em duas comunidades ribeirinhas às margens do rio 

São Francisco, a de Gosso (2004) em uma aldeia de índios Prakanã, e a de 

Mekideche (2005) em Argel, capital da Argélia, realizadas em contextos 

diversificados, afastados dos contextos euro-americanos, e em ambientes naturais, 

têm apontado que as crianças ainda brincam livremente, independente das 

adversidades dos ambientes onde vivem; que os fatores sócio-econômicos não 

interferem na ocorrência de brincadeiras de faz-de-conta e que, as características 

do contexto sócio-cultural perpassam de forma significativa a configuração das 

brincadeiras e os modos de interação entre os brincantes. 

 No entanto, a maioria dos estudos sobre brincadeira ainda mantêm a 

tendência de utilizá-la não como o objeto de estudo, mas apenas como recurso 

metodológico para se investigar diversas peculiaridades do desenvolvimento 

infantil, e apenas recentemente é que a brincadeira, propriamente dita, passou a 

ser o objeto central de pesquisas e investigações. Estes estudos, contudo, se 

concentram nos grandes centros urbanos, em ambientes fechados como salas de 

observação e pátios de escolas. 

Considerando-se que “o brincar compreende uma construção da realidade, 

a produção de um mundo a transformação do tempo e do lugar em que ele pode 

acontecer” (Conti & Sperb, 2001, p.60), emerge a noção de que as brincadeiras 

são contextualizadas sócio-culturalmente, advindo daí a necessidade de se 

investigar as brincadeiras infantis em contextos diversificados, em ambientes 

abertos, se valendo das diversidades e espontaneidades dadas pelos atores sociais. 

Os poucos estudos que se dedicaram a esta temática, como os mencionados 

anteriormente, têm-se mostrado bastante ricos e com grande potencial de 
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produção de conhecimento, uma vez que franquearam o acesso a resultados 

importantes e de certa forma inovadores. Estes, por sua vez, podem viabilizar a 

estruturação de um corpo teórico mais consistente, tendo a brincadeira como 

objeto de estudo.  

O presente estudo se faz relevante uma vez que contribuirá tanto para 

ampliar o escopo de conhecimento em uma vertente ainda carente de 

investigações, como para ampliar o panorama das atividades lúdicas infantis no 

vasto cenário cultural brasileiro. A escolha do local onde ocorrerá a investigação, 

Ilha dos Frades – Ba se justifica na medida em que o mesmo guarda 

características singulares e muito peculiares, que serão descritas posteriormente, 

que compõem um ambiente tipicamente rural, mesmo pertencendo a uma grande 

cidade como Salvador. 

Assim, pretende-se com este trabalho contribuir com o entendimento 

acerca das brincadeiras infantis e da estreita relação que elas mantêm com o 

contexto sócio-cultural em que se manifestam, bem como para o preenchimento 

da lacuna existente na literatura, e, em última instância, para uma maior 

compreensão da organização social e do desenvolvimento infantil. 
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1. Introdução 

 

1.1 O que é brincadeira, afinal? 

O brincar ocupa lugar de destaque no cotidiano infantil, se constituindo 

como a atividade do repertório comportamental humano que melhor ilustra e 

caracteriza esta etapa do desenvolvimento. 

A ludicidade é tão marcante nos seres humanos que o pensador holandês 

Huizinga (2000), em seu livro clássico intitulado Homo ludens, utiliza esta 

expressão para se referir à nossa espécie. Ele considera a idéia de jogo como 

central para a civilização, sendo este um elemento da cultura e, portanto, 

permeando todas as atividades humanas. Todavia, Huizinga não chega a afirmar 

que o “homem que brinca” se sobrepõe ao “homem que pensa”, Homo sapiens, já 

que o raciocínio é que difere o homem dos outros animais, mas, eleva a relevância 

da brincadeira ao patamar de estruturante e constituinte da espécie humana. 

Segundo Smith (1984) a associação entre a inteligência e a brincadeira na espécie 

humana não é simples coincidência, já que somos a espécie mais inteligente e a 

que mais brinca, sendo esta relação sistemática e estrutural; à medida que a 

criança vai crescendo e ampliando suas habilidades cognitivas a complexidade das 

brincadeiras também aumenta. 

Carvalho e Pedrosa (2002), ao falarem sobre a importância da 

brincadeira, afirmam que brincar é uma parte fundamental de nossa herança 

biológica como espécie. Também sobre este aspecto Bichara; Lordelo; Carvalho e 

Otta (no prelo) acrescentam que “ainda que cada cultura, cada grupo, cada turma 

de amigos e mesmo cada criança tenha suas brincadeiras particulares, a simples 

existência do fenômeno é inquestionavelmente universal”. Assim, hoje não mais 
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se questiona a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil, nem 

seu caráter de universal biológico, um dos poucos universais humanos aceito com 

unanimidade.  

À primeira vista parece óbvia a definição de brincadeira, uma atividade 

extremamente comum e talvez a mais marcante e característica da infância, 

entretanto a sua conceituação, para fins de investigação, não é simples. Não existe 

uma definição que seja consensual entre os teóricos e pesquisadores do fenômeno, 

sendo comum encontrar definições diferentes em diferentes estudos (Johnson, 

Christie & Yawkey, 1999). Pellegrini e Smith (1998) também enfatizam esta 

dificuldade em se estabelecer uma definição operacional do fenômeno e fazem 

alusão a uma das definições mais largamente aceita, a noção de que a brincadeira 

é uma atividade predominante em animais jovens, que aparentemente não atende a 

um propósito imediato. Todavia, diante da complexidade do fenômeno é comum 

se encontrar na literatura que nenhuma definição de brincadeira é necessária ou 

suficiente para abarcá-lo plenamente.  

Super e Harkness (1986) apontaram que a ausência de uma definição 

precisa e unânime de brincadeira pode decorrer do fato desta ser um tipo de 

fenômeno diferente, nos diferentes contextos onde ocorre. Compartilhando uma 

noção similar, Brougére (1998, p. 21) afirma que “o jogo só existe dentro de um 

sistema de designação, de interpretação das atividades humanas”, interpretação 

esta que ganha lugar de destaque na medida em que acaba sendo o único recurso 

disponível para definir uma atividade como sendo brincadeira ou não. A 

identificação da brincadeira através do olhar do pesquisador (ou de qualquer 

sujeito) é perpassada por suas crenças e valores, demandando assim que este 

defina claramente os critérios que se irá utilizar para classificar uma atividade 
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como sendo brincadeira. Bjorklund e Pellegrini (2002, p. 299) chegam a afirmar 

que brincadeira é como arte, “nós todos reconhecemos quando vemos, mas 

achamos difícil de definir”.  

A ausência de uma definição específica do que é brincadeira, 

amplamente aceita e com aplicações universais não chega a se constituir um 

problema para o seu estudo, uma vez que tentar enquadrar um fenômeno tão 

complexo, e espontâneo, quanto a brincadeira, implicaria em reduzí-lo a um 

conceito que não é capaz de atender às diversidades do contexto sócio-cultural em 

que ocorre. Entretanto, têm sido frutíferas as discussões, ao longo dos anos, que 

têm buscado levantar características comuns às situações de brincadeiras, em 

diferentes espécies (Bichara, 1994).  

É amplamente aceito, por exemplo, que os filhotes apresentam um nível 

muito maior de envolvimento em interações lúdicas do que os adultos (Eibl-

Eibesfeldt, 1970; Smith, 1984 e Bjorklund &Pellegrini, 2000). Também é 

praticamente consenso que nas situações de brincadeira são utilizados 

comportamentos que possuem utilidade real em outros momentos, ou contextos, 

motivados apenas pelo próprio brincar (Johnson, Christie & Yawkey, 1999; 

Bichara, Lordelo, Carvalho & Otta, no prelo). A presença de sinais típicos de 

situações de brincadeira, como movimentos exagerados ou desajeitados, repetição 

do comportamento sem propósito aparente além da diversão e risos e gargalhadas 

no caso das crianças, também são apontados por diversos autores como 

características universais da brincadeira (Bichara, 1994 & Burghardt 2005). 

Ao elaborarem um dossiê que compara estudos sobre brincadeiras 

humanas e animais Yamamoto e Carvalho (2002) concluem que a identificação da 

brincadeira quando praticada por crianças é facilitada tanto pelo viés do 
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pesquisador, quanto pelas pistas faciais e corporais (na ausência das expressões 

verbais) emitidas pelas crianças. Contudo, é necessário que cada pesquisador 

defina seus próprios critérios para identificação da brincadeira, ou que especifique 

claramente que parâmetros irá utilizar para diferenciar a brincadeira de outros 

comportamentos. 

Aqui, serão utilizados os cinco critérios sintetizados por Burghardt 

(2005), que além de mostrarem-se adequados às demandas metodológicas e do 

contexto de investigação, possuem uma aproximação teórica com este trabalho, na 

medida em que ambos são perpassados por um viés etológico-evolucionista. Os 

critérios são: 

* A performance do comportamento não é completamente funcional no 

contexto em que ocorre. 

* O comportamento é espontâneo, intencional, voluntário, prazeroso, 

reforçador, recompensador ou feito em proveito próprio. 

* O comportamento durante a brincadeira difere da performance “séria”, 

estruturalmente ou temporalmente, sendo geralmente incompleto, exagerado, 

“desajeitado”, ou precoce, ou então envolve padrões de comportamentos com 

formas, seqüências e alvos modificados. 

* O comportamento é repetido de uma forma similar, mas não 

rigidamente estereotipada, durante, ao menos, um período da ontogênese. 

* A brincadeira só é iniciada quando o sujeito se encontra 

adequadamente alimentado, saudável, em situações livres de forte estresse, 

ameaças, ou intensa competição, ou seja, em um ambiente relaxado. 

Pensar a brincadeira somente como um fenômeno complexo, perpassado 

por funções adaptativas, que tornam o indivíduo mais adaptado a demandas 

ambientais e sócio-culturais significa deixar para segundo plano um aspecto 

central na discussão sobre brincadeira: as crianças brincam porque o brincar é 
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prazeroso e por si só, é motivação suficiente. “Essa motivação é que foi criada ao 

longo da evolução devido às conseqüências adaptativas (funcionais) do brincar. 

São justamente a motivação intrínseca e ausência de conseqüências imediatas para 

o indivíduo que fazem do brincar um fenômeno tão peculiar e digno de atenção” 

(Yamamoto & Carvalho, p. 164, 2002).  

A despeito do referencial evolucionista utilizado aqui, as mais diversas 

teorias e abordagens enfocaram a brincadeira. Johnson, Christie e Yawkey (1999) 

enquadraram os muitos teóricos da área de desenvolvimento infantil, que trataram 

do tema, em três diferentes visões acerca do brincar: aquelas que afirmam que a 

brincadeira reflete o desenvolvimento; as que acreditam que ela resulta em 

desenvolvimento e as que reconhecem a brincadeira como reforçadora do 

desenvolvimento. As teorias de Piaget, Vygotsky e Bruner, respectivamente, se 

encaixam como exemplos desta classificação. 

A teoria de Piaget (1971) atribui à brincadeira uma função biológica clara 

na “digestão mental” de situações e de experiências vividas, onde as crianças 

adaptam os dados da realidade às suas próprias necessidades. A teoria de 

Vygotsky (1998), por sua vez, trabalha com a idéia de que através da brincadeira a 

criança cria situações imaginárias que lhe servem como alicerce para o 

desenvolvimento do pensamento abstrato. Em contrapartida, Bruner (1976) 

defende o brincar como uma prática lúdica que viabiliza a aprendizagem, 

reforçando a combinação de comportamentos específicos, que acabam por ser 

incorporados no repertório das crianças, fora do contexto de brincadeira. 

As idéias de Vygotsky, e Bruner acerca do fenômeno da brincadeira, são 

conciliáveis com uma concepção mais recente sobre a brincadeira pautada na 

abordagem da Psicologia Evolucionista do desenvolvimento infantil. Esta 
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associação justifica-se na medida em que estes referenciais trabalham com a 

noção de que “a brincadeira está presente em toda a espécie e que por isso deve 

ter um valor adaptativo importante” (Santos, 2005 p. 11), ao mesmo tempo em 

que consideram a natureza biologicamente sociocultural do ser humano, ou o fato 

deste ser um ser cultural por natureza. Todavia, não é pretensão deste trabalho, 

traçar um paralelo entre as complexas teorias de Vygostky e Bruner, acerca do 

desenvolvimento infantil e das brincadeiras, com a Psicologia Evolucionista, mas 

sim tomar de empréstimo as perspectivas destes autores, que juntamente com o 

referencial teórico adotado neste trabalho abordam a especificidade biológica do 

homem como uma espécie cultural, a fim de discutir de que forma isso se reflete 

na brincadeira das crianças (Yamamoto & Carvalho, 2002). 

Considerando-se que o brincar não é exclusividade da nossa espécie, é 

um comportamento típico de jovens mamíferos, principalmente entre os primatas 

(Smith, 1984) é de se esperar que este seja alvo de interesse de várias ciências, 

dentre elas a Etologia. Aqui, o fenômeno da brincadeira será analisado à luz das 

quatro questões etológicas clássicas, formuladas por Tinbergen em 1963: 

filogênese; função; ontogênese e causação. A análise filogenética irá discorrer 

sobre como a brincadeira pode ter evoluído no curso da evolução humana. 

Através da análise funcional será discutido o porquê da brincadeira ter sido 

selecionada, e quais as conseqüências deste comportamento para a espécie 

humana. Já a análise ontogenética se deterá no surgimento e no desenvolvimento 

do brincar durante a infância. Por fim, ao tratar da causação serão discutidos os 

fatores imediatos que afetam a brincadeira, e se o fazem de uma forma universal.  
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1.2 – As quatro questões de Tinbergen 

 

Filogênese e Função 

Avanços na paleontologia, na biologia e na antropologia durante as últimas 

décadas têm contribuído para alterar o entendimento da evolução humana. Muitos 

especialistas sugerem que os homens e os chimpanzés tiveram um ancestral 

comum cerca de seis milhões de anos atrás (Workman & Reader, 2004; Foley, 

2003). Falar desta proximidade entre o homem e o chimpanzé é importante 

porque a comparação entre espécies é fundamental para se tentar traçar a história 

evolutiva de qualquer comportamento, inclusive da brincadeira, além do que 

usualmente quando o foco é o comportamento humano as comparações 

interespecíficas são feitas com espécies mais próximas filogeneticamente, como 

os pongídeos (Izar, no prelo). 

Do ancestral comum com o chimpanzé até a atualidade um longo 

caminho foi percorrido, com incríveis alterações no Ambiente de Adaptação 

Evolutiva (AAE) e consequentemente das demandas do meio. Mesmo sobre 

diferentes pressões seletivas a brincadeira foi um comportamento selecionado em 

várias espécies, principalmente entre os primatas e outros mamíferos, revelando 

assim que esta tem um valor adaptativo para este grupo (Bichara, Lordelo, 

Carvalho & Otta, no prelo; Pellegrini, Dupuis, & Smith, no prelo). A partir deste 

raciocínio surge a indagação de por que algumas espécies brincam e outras não? 

E, principalmente, por que dentre todas as espécies o Homo sapiens é a que mais 

brinca? As respostas a estas perguntas não podem ser desvinculadas à noção de 

“função”, uma vez que parecem estar intimamente atreladas às habilidades que 

foram necessárias para garantir a sobrevivência de grupos de caçadores-coletores 
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e que são encontradas hoje entre os chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos, 

por exemplo. “Nestes pongídeos, as funções adaptativas prováveis da brincadeira 

são treino físico, prática em habilidades competitivas diádicas e prática para o uso 

de instrumentos” (Bichara, Lordelo, Carvalho & Otta, no prelo).  

Brincadeiras envolvendo perseguição e uso de objetos como arco e flecha 

parecem ter sido especialmente importantes, no treino de habilidades de caça, 

dadas as características do modo de predação hominídeo, similar ao que ainda se 

encontra hoje em alguns grupos de caçadores-coletores (Gosso, Otta, Morais, 

Ribeiro & Bussabb, 2005). Além disso, a natureza social dos primatas, e 

principalmente a complexidade cultural dos grupos humanos, atrelados ao caráter 

social de um grande número de brincadeiras, parecem indicar o quanto a 

brincadeira foi importante no desenvolvimento de habilidades sociais.   

Para Ribeiro, Bussab e Otta (2005) a brincadeira evoluiu como prática 

marcante na infância humana graças às interações criança-criança que ela 

proporciona e que por sua vez viabilizaram as práticas de cuidado entre crianças. 

O potencial adaptativo disto reside na diminuição do tempo de maternagem e de 

supervisão das crianças pelos adultos, permitindo assim que estes pudessem se 

dedicar a outras atividades importantes.  

Bichara, Lordelo, Carvalho e Otta (no prelo) indicam a importância da 

brincadeira para as espécies que precisam adquirir muitas habilidades diferentes, 

na infância, e através da aprendizagem, o que justifica a sua predominância em 

mamíferos. Ressaltam também que muitas vezes a interação entre os pares na 

brincadeira é mais importante para o desenvolvimento social do que a interação 

com a própria mãe.  
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Para essas autoras o desenvolvimento da inteligência representacional 

(surgimento da fantasia), no homem, foi de fundamental importância para 

viabilização da brincadeira social e da utilização de objetos, sendo assim 

selecionado na evolução, e que mesmo havendo divergências cronológicas em 

diversas culturas, a transição do brinquedo manipulativo para o simbólico ocorre 

na mesma seqüência, sendo razoavelmente estáveis. Pode-se dizer então, que a 

curiosidade e a ludicidade seriam traços herdados filogeneticamente, que impelem 

a nossa espécie a “explorar ativamente o ambiente, buscando situações novas que 

promovem a aprendizagem” (Bichara, 1994, p.9).  

Foley (2003, p.246) afirma que “ao longo da evolução do comportamento 

humano, o que foi selecionado não foram comportamentos específicos, mas sim a 

capacidade de responder de forma apropriada a determinadas condições”. A 

brincadeira parece ter sido, principalmente para o Homo sapiens, um destes meios 

bem sucedidos de resposta, tendo assim sido preservada no processo evolutivo. É 

a partir deste ponto de vista que usualmente se diz que um animal com 

experiência lúdica é um “especialista na não-especialização”. Uma vez que a 

flexibilidade comportamental proporcionada pela brincadeira franqueia o acesso a 

diferentes experiências, o indivíduo com esta experiência estaria mais adaptado a 

novas situações e novos ambientes (Bruner, 1976; Bichara, 1994). 

O fato de a brincadeira oferecer oportunidades de gerar respostas novas e 

possivelmente adaptativas em diferentes ambientes a torna um bom exemplo de 

categoria comportamental que afeta os processos evolutivos (Pellegrini, A. 

Dupuis, & Smith, no prelo), além de indicar como a brincadeira está intimamente 

atrelada a situações de aprendizagem e de desenvolvimento social. Bruner (1972) 

também considera as brincadeiras como um espaço de aprendizagem, onde tanto 
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as crianças como os filhotes de outras espécies podem praticar uma série de 

atividades que serão úteis na vida adulta, bem como para o treino de habilidades e 

de limites, envoltos em um ambiente seguro.  

Paradoxalmente, a brincadeira tem sido vista ao mesmo tempo como 

categoria de comportamento sem benefícios imediatos para o indivíduo, e como 

exercendo um importante papel no desenvolvimento infantil (Bjorklund & 

Pellegrini, 2000;2002). Este desencontro pode ser proveniente da divergência 

entre várias hipóteses e teorias acerca da função do brincar. 

Baldwin e Baldwin (apud Bichara 1994) organizaram uma lista de 

funções comumente atribuídas à brincadeira, a partir de antigas referências 

encontradas na literatura, apresentada no quadro a seguir. 

Funções 

Proporcionar exercício físico 
Proporcionar inputs sensoriais que estimulam o SNC 
Desenvolver habilidade perceptual e habilidade latente 
Mostrar e descobrir influências diversificadas sobre 
ambiente 
Descobrir como o ambiente responde a ações 
Proporcionar familiaridade com objetos/instrumentos 
Aprender sobre a própria espécie 
Desenvolver a percepção social 
Desenvolver habilidades motoras 
Facilitar inovações adaptativas 
Desenvolver defesa a predadores 
Dessensibilizar medos 
Vencer desamparos  
Praticar comportamentos adultos 
Facilitar integração no grupo de pares 
Desenvolver vínculos sociais 
Aprendizagem da comunicação 
Aprendizagem da cultura do grupo de pares 
Desenvolvimento do papel sexual 
Estabelecer relações de dominância 
Aprender os papéis de subordinado e dominante 
Controlar a agressão 
Aumentar a flexibilidade comportamental 
Elaborar a agressão 

 Quadro n.1 – Funções comumente atribuídas às brincadeiras 
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Aqui, a perspectiva norteadora será a de que enquanto algumas 

características da brincadeira trazem benefícios a longo prazo, preparando a 

criança para a vida adulta, outras proporcionam benefícios a curto prazo, sendo 

inclusive adaptativas durante o período em que ocorrem, a infância . Sendo assim, 

a brincadeira não é uma versão incompleta do comportamento adulto, uma vez 

que traz benefícios imediatos e adaptados para o nicho desenvolvimetal, podendo 

ser considerada como um ajuste específico ao contexto (Bjorklund & Pellegrini, 

2000; Bjorklund & Pellegrini, 2002; Pellegrini, Dupuis, & Smith, no prelo).  

Uma das principais funções das brincadeiras humanas, a curto prazo, 

parece estar atrelada ao desenvolvimento das habilidades sociais. Sendo o Homo 

sapiens uma espécie extremamente social todos os fatores que contribuem, e 

contribuíram no curso da evolução humana, para a socialização e criação de laços 

afetivos podem ser pensados como sendo adaptativos. A brincadeira pode ser 

considerada um destes fatores. Bussab e Ribeiro (1998) salientam que diversos 

estudos sobre comportamento de crianças pequenas têm demonstrado a existência 

de “adaptações naturais para a interação social e para formação de vinculações 

afetivas”.  

Os outros primatas também apresentam um alto nível de socialização, 

inclusive sendo freqüente a presença de brincadeiras sociais, mas no caso humano 

os níveis de socialização são muito mais elaborados, sendo a sociabilidade talvez 

um dos traços mais marcantes da espécie, advindo daí a importância das 

brincadeiras sociais para o desenvolvimento infantil (Pellegrini & Smith, 1998_a; 

Foley, 2003). 
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A importância das brincadeiras no desenvolvimento de habilidades 

sociais têm sido apresentada em diversos estudos. Um deles, o experimento de 

Suomi e Harlow (1972), é particularmente interessante por ter demonstrado que 

altos níveis de agressividade, em macaco rhesus, podem ser reduzidos quando 

estes se engajam em episódios de brincadeiras sociais. Considerando que altos 

níveis de agressividade são uma desvantagem quando comparados com baixos 

níveis, a brincadeira social pode ser pensada como extremamente adaptativa. 

 Contudo, é importante frisar que mesmo diante de vários argumentos sobre 

as possíveis funções da brincadeira não existem evidências empíricas concretas de 

que brincar aumenta as chances de sobrevivência dos indivíduos. Também vale 

ressaltar que neste trabalho se considera que os mecanismos necessários para 

solucionar os problemas dos hominídeos caçadores-coletores, durante o processo 

de evolução do homem, provavelmente não são os mesmos necessários hoje em 

dia, podendo ter havido outros benefícios acarretados pelas brincadeiras, que não 

seriam adaptativos atualmente, e vice-versa (Tobby & Cosmides, 2005; Izar, no 

prelo). Principalmente quando se considera que mesmo não havendo dúvidas de 

que o AAE seja um conceito de extrema importância, uma vez que tenta 

identificar a herança evolutiva que pode ter dado forma a nosso comportamento 

presente, a natureza fragmentária da evolução humana, composta de tantos 

pequenos acontecimentos, faz com que seja extremamente difícil identificar um 

AAE, ou mesmos alguns AAEs (Foley, 2003; Izar no prelo). 

 Ontogênese e Causação 

Pode-se dizer que os bebês nascem com uma predisposição cultural, e uma 

inegável tendência para a formação de vínculos afetivos. Mesmo precocemente os 

bebês são capazes de apresentar sinais claros de interações e compartilhamentos 
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típicos da espécie. As seqüências de comunicação não-verbal entre mãe e bebê 

também são reveladoras do potencial interacional que o bebê traz consigo, antes 

mesmo de sua “iniciação cultural”. O grande número de estudos sobre os bebês 

nas últimas décadas têm indicado o valor adaptativo das trocas afetivas, na mais 

tenra idade, motivadas em parte pelo poder atrativo das características neotênicas 

dos bebês. Ser capaz de discriminar e preferir a voz e o cheiro da mãe nas 

primeiras semanas, ou conseguir com apenas quarenta e cinco horas de vida 

discriminar o rosto da mãe dentre o de outras pessoas exemplificam esta 

argumentação (Bussab & Ribeiro, 1998; Carvalho 1981). 

Ainda não se pode afirmar com precisão quando os comportamentos 

lúdicos começam a aparecer nos bebês, mas não seria absurdo sugerir, como fez 

Carvalho (1981), que praticamente desde o nascimento os bebês se engajam em 

trocas lúdicas com as mães. Entretanto, é certo afirmar que aos 10 meses de idade 

os bebês já brincam muito (Eibl-Eibesfeldt, 1970). 

Bjorklund e Pellegrini (2000) apresentam a brincadeira como uma 

adaptação ontogenética. Salientam que embora a brincadeira não seja o único 

exemplo de desenvolvimento social, é o mais óbvio.  Diversas teorias atribuem 

diferentes papéis à brincadeira no curso do desenvolvimento, mas quase sempre a 

colocam em local de destaque, assumindo que esta tem um papel muito 

importante na ontogênese. A clássica lista das diferentes funções da brincadeira 

sintetizada por Baldwin e Baldwin, e demonstrada anteriormente, é um ótimo 

exemplo da relevância ontogenética atribuída à brincadeira, uma vez que todos os 

itens estão relacionados com adaptações e benefícios no curso do 

desenvolvimento infantil. Bruner, Piaget e Vygotsky, são exemplos de teóricos 
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clássicos da psicologia do desenvolvimento que também consideram a brincadeira 

como desempenhando um importante papel na ontogênese.  

No decorrer da ontogênese, conforme mencionado anteriormente, a 

brincadeira é muito mais observada, em diversas espécies, durante o período 

correspondente à infância, em formato qualitativamente diferente dos 

comportamentos lúdicos encontrados na fase adulta (Pellegrini, Dupuis, & Smith, 

no prelo). O fato das espécies que mais brincam serem justamente as que possuem 

um período maior de imaturidade e um repertório comportamental mais complexo 

e flexível aponta em direção à importância das brincadeiras como um espaço de 

treino e aprendizagem de habilidades necessários ao longo do seu 

desenvolvimento (Bruner, 1976; Bjorklund & Pellegrini, 2000).  

Esse longo período de imaturidade só é adaptativo em um ambiente onde 

os pais podem dispor de intensos níveis de cuidado e investimento, permitindo 

assim que sua prole possa adquirir e desenvolver inúmeras habilidades úteis à 

sobrevivência, em um ambiente seguro e protegido pelos adultos (Pellegrini, 

Dupuis, & Smith, no prelo). Esta discussão permeia a argumentação desenvolvida 

por Foley (2003, p. 215), que afirma que quando se pensa nas pressões seletivas, e 

nos custos e benefícios do modo pelo qual os homens evoluíram é necessário 

reconhecer que os humanos só puderam evoluir sob condições muito específicas, 

e que “a maneira pela qual nos tornamos humanos foi produto da interação entre 

as populações de indivíduos que vieram a ser nossos ancestrais e os ambientes nos 

quais eles viveram e morreram”. 

Esta reflexão é fundamental uma vez que a importância da brincadeira na 

ontogênese humana parece ter sido maior no AAE, e na atualidade entre 

sociedades mais tradicionais, em que a maior parte da aprendizagem ocorre 
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através de observação, exploração e brincadeira, do que para as crianças da 

sociedade ocidental contemporânea, cuja aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades ocorrem prioritariamente em situações formais de ensino e 

aprendizagem (Gosso, Otta, Morais, Ribeiro & Bussabb, 2005; Pellegrini, Dupuis, 

& Smith; Pellegrini, & Smith, 1998_b). 

O ponto chave desta discussão, para os seres humanos, reside na noção 

de que ao longo do processo evolutivo a “cultura tomou o lugar da biologia”, no 

sentido discutido por Dawkins (apud Foley, 2003) de que os genes são apenas 

replicadores da evolução, uma espécie de moeda corrente utilizada pra medir se 

houve ou não mudança. Os organismos, por sua vez, é que são os veículos da 

replicação já que são estes, e não os genes, que interagem com o meio ambiente.  

Esta visão reforça a idéia de que a causação é uma mistura de fatores e condições, 

já que os genes têm o poder de influenciar o modo pelo qual as características de 

um organismo irão se desenvolver, porém é o ambiente que afeta a maneira pela 

qual a contribuição destes genes irá ocorrer (Foley, 2003).  

Pensar nas causas, ou fatores proximais, que afetam as brincadeiras, 

principalmente as humanas, é o esforço central em um trabalho que se dispõe a 

caracterizar o fenômeno da brincadeira em um contexto específico, tendo como 

base os quatro níveis de análise de Tinbergen.  

Primeiramente, os aspectos relativos ao sexo dos brincantes têm sido 

apontados em diversos estudos como sendo uma causa proximal que afeta as 

brincadeiras. Mais especificamente, as investigações têm chegado à conclusão de 

que, em diversas espécies, os machos se envolvem em mais episódios de 

brincadeiras do que as fêmeas, e tendem a manter este comportamento por mais 

tempo no decorrer da ontogênese. No caso dos humanos não há indícios de que as 
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meninas brinquem menos que os meninos, mas que estas o fazem de forma 

diferente. Os meninos preferem espaços abertos e amplos, enquanto que as 

meninas dão preferência a espaços internos. Os meninos também tendem a se 

envolver mais em brincadeiras segregadas em relação ao gênero do que as 

meninas (Harper, L. & Sanders, K 1975; Maccoby, 1998; Vieira e Sartorio, 2002; 

Pellegrini, 2004; Silva; Pontes; Magalhães; Baia da Silva & Bichara, 2006). 

Outro importante aspecto diz respeito à idade dos brincantes. Inúmeros 

trabalhos sugerem que as crianças preferem brincar com coetâneos, mas brincam 

com quem estiver disponível. Uma explicação para esta preferência pode estar 

atrelada a aspectos próprios da ontogênese, como o repertório de habilidades 

necessárias para uma brincadeira específica, ou ao equilíbrio necessário para que 

os brincantes possam testar limites e medir forças. A formação de grupos de não-

coetâneos por sua vez possibilita os episódios de cuidado entre crianças, 

mencionados anteriormente, e como tem sido abordado mais recentemente na 

literatura, a transmissão de cultura através da brincadeira e a transmissão da 

cultura da brincadeira (Oke, Khattar, Pant & Saraswathi, 1999; Gosso & Otta, 

2003; Pontes & Magalhães 2003). Bjorklund e Pellegrini (2002) abordam a 

transmissão da cultura da brincadeira ao retomarem o clássico trabalho de Kawai 

com macaco-japonês (Macaca fuscata), em que foi observado que um jovem 

animal começou a lavar as batatas usualmente sujas de areia antes de comê-las e 

este comportamento foi aprendido por outros macacos jovens, e em seqüência 

pelos adultos. Bjorklund e Pellegrini consideram que esta inovação foi passada 

entre os animais como parte da “cultura”, e vão além ao concordarem com outros 

estudiosos que pensam a brincadeira como fonte de criatividade e de flexibilidade 

comportamental, que eventualmente pode vir a tornar-se fixa geneticamente. 
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A brincadeira tem se apresentado, entre várias espécies, principalmente 

entre os primatas, como uma atividade social. No caso dos humanos há várias 

décadas já se tem discutido a importância da brincadeira como promotora de 

socialização, conforme visto anteriormente. Foley (2003) estabelece dois grupos 

de relações ao examinar o papel dos aspectos sociais na evolução do cérebro 

humano. Primeiramente ele fala de uma relação positiva no sentido de que quanto 

maior for o grupo, ou quanto mais complexa for a sociabilidade, maior deverá ser 

o cérebro. Em segundo lugar, ele expõe que há uma relação, em termos muito 

mais amplos, entre o cérebro e quantidade e principalmente qualidade da comida, 

ou da ecologia. Ele conclui apresentando um triângulo de relações que ajuda a 

elucidar a complexa natureza dos acontecimentos evolucionários. A figura a 

seguir, extraída de Foley, (2003) ilustra esta argumentação. 

 

 

 

Foley (2003, p.226) também afirma que “as condições ecológicas exigem 

respostas na forma de estratégias sociais, que por sua vez dependem da 

Figura n.1 – O triângulo das relações entre sociabilidade, inteligência e 
ecologia 
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capacidade dos indivíduos de processar informações, capacidade essa, que 

depende de várias limitações energéticas e que, portanto, leva de volta às 

condições ecológicas iniciais”. 

Seguindo o raciocínio desenvolvido até aqui, torna-se claro como os 

aspectos da causação, ou fatores proximais específicos de cada contexto (fatores 

climáticos, ambientais, físicos e sócio-culturais) podem interferir diretamente na 

ontogenia do brincar, uma vez que as crianças representam seu ambiente e através 

da brincadeira aprendem e praticam comportamentos adaptativos a este ambiente 

(Bjorklund & Pellegrini, 2002). 

Aqui, é adotada a perspectiva defendida por Izar (p.25, no prelo) de que 

qualquer abordagem evolucionista, das características humanas, necessita do 

embasamento da etologia, principalmente das quatro questões postuladas por 

Tinbergen (1963): mecanismos causais, ontogênese, filogênese e função. A autora 

também afirma que a Psicologia Evolucionista não é uma disciplina diferente da 

Etologia, uma vez que as bases da primeira se sustentam nas contribuições da 

segunda. E conclui argumentando que “ao adotar essa posição, longe de diminuir 

a importância da nova disciplina, destaca-se a grande contribuição da Psicologia 

Evolucionista ao estudo da evolução do comportamento e da mente, que é a 

integração explícita dos mecanismos psicológicos subjacentes à exibição do 

comportamento, especialmente, ao atribuir às emoções um papel fundamental na 

coordenação de domínios cognitivos específicos”. Sendo assim, pode-se 

considerar que, aqui, no momento em que as questões de Tinbergen são discutidas 

a Psicologia Evolucionista também está sendo abordada. 

 

1.3 – Psicologia Evolucionista, Brincadeira e Contexto 
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Bichara (1994) sugere que o desenvolvimento infantil, e em particular as 

brincadeiras devem ser investigadas de uma forma aprofundada, através de 

metodologias e referenciais teóricos que levem em conta os diferentes fatores que 

podem intervir no desenvolvimento e nas brincadeiras. Aqui, esta sugestão foi 

levada em conta, uma vez que, conforme apresentado previamente, a abordagem 

escolhida para embasar este processo de investigação foi a da Psicologia 

Evolucionista. Esta escolha justifica-se na medida em que a teoria possibilita um 

olhar amplo para a brincadeira, uma vez que os psicólogos evolucionistas têm se 

esforçado em construir um campo teórico capaz de descrever o “funcionamento” 

do homem contemporâneo, em termos de mecanismos psicológicos evoluídos 

(Bjorklund & Pellegrini, 2000) 

Bjorklund e Pellegrini, dentre outros, dedicam-se a aplicar o pensamento 

evolucionista ao estudo do desenvolvimento humano, “acreditando que um 

entendimento dos ‘porquês’ do desenvolvimento pode nos ajudar a adquirir uma 

melhor compreensão dos ‘como’ e dos ‘o quê’ do desenvolvimento” (Geary & 

Bjorklund, 2000). Psicólogos evolucionistas como Cosmides e Tooby (2003) 

propõem que os mecanismos psicológicos são o ‘link’ perdido na evolução do 

comportamento humano.  

Assim, uma das tarefas da Psicologia Evolucionista seria a de identificar e 

descrever mecanismos psicológicos que podem ter servido tanto para solucionar 

problemas reprodutivos ou de sobrevivência, no passado evolutivo da nossa 

espécie, diferenciando-os de efeitos negativos associados com algumas adaptações 

(Oliva et al. 2006). Um exemplo clássico é o tamanho do crânio dos bebês, que 

possibilita o desenvolvimento de um cérebro grande, mas por outro lado, 
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representa uma dificuldade no parto destes. O conceito de custo-benefício emerge 

então como essencial para uma discussão evolucionista. 

A brincadeira infantil, por exemplo, possui altos custos físicos para a 

espécie, algumas vezes resultando em acidentes, além do alto custo de energia que 

algumas brincadeiras demandam. Em contrapartida, apresenta inúmeros 

benefícios a curto e longo prazo, como o desenvolvimento de músculos e de 

habilidades sociais, respectivamente (Pellegrini & Smith, 1998). Pode-se concluir 

então, que muitas adaptações possuem riscos associados a elas, não representando 

uma solução evolutiva ‘perfeita’, mas acabam por proporcionar mais benefícios 

do que custos (Bjorklund & Pellegrini, 2000). A Psicologia Evolucionista pode 

contribuir para a compreensão do desenvolvimento humano na medida em que 

considera a cultura como exercendo um papel fundamental para a nossa espécie. 

Keller (2000), por exemplo, salienta o papel do desenvolvimento como a interface 

entre biologia e cultura e afirma que o desenvolvimento ontogenético é 

constituído através de um processo de construção baseado em módulos 

selecionados, e enquadrado pela teoria de desenvolvimento da cultura. As relações 

entre organismo e ambiente, então, ganham lugar de destaque nesta abordagem. 

Nos últimos tempos, as pesquisas em psicologia do desenvolvimento 

infantil têm recorrido ao uso da palavra contexto, para os mais diversos fins, como 

aponta Lordelo (2002), afirmando que esta merece um tratamento de protagonista 

em lugar de sinônimo para local ou situação. Aqui, como no texto de Lordelo, a 

palavra contexto está atrelada à noção de condições de vida onde as crianças 

crescem e se desenvolvem o que aponta tanto para dimensão físico-espacial, 

quanto para os aspectos temporais, bem como para o espaço de interação entre o 
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sujeito biológico e o ambiente que o cerca, e principalmente para a interface com 

a cultura.  

A relação entre cultura e brincadeira têm sido investigada mais 

recentemente de diversas formas, contudo, como ressalta Santos (2005), estudos 

mais antigos enfocando o tema não levavam em conta o contexto cultural no qual 

a brincadeira estava inserida, e acabavam por apresentar resultados um tanto 

quanto enviesados e/ou etnocêntricos. Felizmente, mais recentemente, diversos 

pesquisadores nacionais, como Carvalho e Pedrosa (2002), Pontes e Magalhães 

(2003) e Seidl de Moura (2005) têm salientado a importância das interações e do 

contexto cultural na organização social da brincadeira.  

Assim, por se constituir como um elemento das relações sociais, a 

brincadeira infantil se configura como processo de cultura. Este “elo entre 

‘cultura’ e ‘criança’ é claramente percebido nos jogos e brincadeiras tradicionais e 

populares, especialmente aquelas desenvolvidas em rua” (Pontes & Magalhães, 

2003, p.117). A chamada brincadeira tradicional contém inúmeros elementos do 

contexto sócio-cultural onde ocorre, tendo sido transmitida de geração em 

geração, sofrendo as alterações que toda prática cultural sofre pelo dinamismo das 

relações a que está sujeita. 

Conceituar cultura não é objetivo nem pretensão deste trabalho. Aqui, será 

utilizada a definição de Carvalho e Pontes (2003, p.17) que consideram cultura 

como sendo “o conjunto de ações e frutos de ações humanas, que transmitidos de 

geração em geração, constituem a identidade de um grupo humano e, ao mesmo 

tempo, o meio em que e pelo qual se constitui a identidade de seus membros”. 

Também, como defendido pelos referidos autores, a brincadeira infantil será 

concebida aqui como prática e como produto cultural, o que potencializa a sua 
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importância e, mais ainda, a importância das crianças enquanto agentes de 

transmissão e reedição dos elementos culturais, através da brincadeira. 

Pesquisas como as conduzidas por Pontes e Magalhães (2003), Bichara 

(2003), Santos e Koller (2003) e Mekideche (2005) verificaram que mesmo hoje 

as crianças ainda fazem das ruas contextos de brincadeiras, inclusive com a 

presença significativa de brincadeiras tradicionais. As “brincadeiras de rua” 

continuam se apresentando como ambientes propícios para a interação criança-

criança, se configurando como um dos espaços primordiais onde ocorre 

transmissão de cultura. 

Como não poderia deixar de ser, a brincadeira tradicional é considerada 

parte do folclore, na medida em que mantém traços específicos de outras épocas. 

Porém “essa cultura não-oficial, desenvolvida sobretudo pela oralidade, não fica 

cristalizada. Está sempre em transformação, incorporando criações anônimas das 

gerações que vão se sucedendo” (Kishimoto,1993, p.15). A brincadeira 

tradicional, então, emerge de forma intensa, talvez até mais do que as outras 

formas de brincadeira, como um elemento contextualizado sócio-culturalmente 

(Corsaro, 1999) que só pode ser compreendido quando este contexto que a 

circunscreve é levado em conta. 

Esta interface entre cultura, tempo, espaço e contexto de brincadeira foi 

sintetizada por Morais e Otta (2003) no conceito de zona lúdica. Esta noção inclui 

o espaço físico, onde se dá a brincadeira, as interações entre os brincantes, os 

equipamentos, os brinquedos (e objetos que desempenhem a mesma função), o 

espaço temporal, e as características culturais regionais dentre outras 

contingências que exercem influência e/ou são influenciadas pelo brincar 

propriamente dito. A essência da noção de zona lúdica está pautada em todas as 
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variáveis que podem influenciar na configuração das brincadeiras, desde o acesso 

à televisão até a variedade de brinquedos disponíveis, incluindo a interferência e 

atitudes dos pais em relação ao brincar.  

Diante da dificuldade, ou talvez até mesmo impossibilidade, de se acessar 

e descrever a zona lúdica em toda a sua complexidade o esforço aqui será em 

direção a descrever os aspectos multidimensionais envolvidos no brincar, em um 

contexto particular, a Ilha dos Frades, na tentativa de se responder o problema de 

pesquisa proposto neste trabalho: “Como se caracterizam as brincadeiras infantis, 

no contexto da Ilha dos Frades?” Para tanto é necessário que, mesmo antes de se 

explorar a delimitação do objeto de estudo, seja feita uma descrição detalhada do 

contexto de investigação. 
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2. A Ilha dos Frades 

  

A Ilha dos Frades (ou Ilha do Frade) situa-se na porção centro norte da 

Baía de Todos os Santos pertencendo ao município de Salvador. Com 

aproximadamente 15 km2 é a segunda em extensão da baía. O acesso mais usual 

ao local é feito através de barcos que partem do município de Madre de Deus, em 

uma travessia de aproximadamente 20 minutos.  

Originalmente a ilha era habitada pelos índios Tupinambás e, segundo 

documentos da ONG Fundação Baía Viva1, eles a chamavam de Paramana, que 

significa “chuva do mar”. Hoje, Paramana corresponde à localidade mais povoada 

da ilha. Apesar da Baía de Todos os Santos ter sido conhecida, e batizada, pelos 

portugueses em novembro de 1501, apenas em 1533, conforme dados da fundação 

citada acima, com a chegada do governador geral do Brasil Duarte da Costa e com 

os padres da Companhia de Jesus é que a Ilha dos Frades passa a ser conhecida 

pelos portugueses. 

Não existe uma versão oficial para a origem do nome “Ilha dos Frades”, 

porém a versão mais conhecida é que este nome foi dado em decorrência de um 

naufrágio de uma nau que transportava franciscanos. Os freis conseguiram 

sobreviver ao naufrágio, mas foram devorados pelos Tupinambás que habitavam o 

local (Souza, 2004). 

 Com o decorrer dos séculos a ilha foi utilizada de diversas formas: como 

quarentena para os escravos africanos recém-chegados; posteriormente como 

                                                
1 http://www.fundacaobaiaviva.org.br - Acessado em 15 de agosto de 2005. 
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refúgio para os navios negreiros; serviu também como estação de recolhimento de 

jesuítas; abrigou um lazareto, o primeiro edificado no Brasil, etc. Os primeiros 

registros de posse de terras da ilha datam de 1850, com a lei no 601, onde foram 

oficializadas as condições para a ocupação das Ilhas (Souza, 2004). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hoje, a Ilha dos Frades possui cerca de 1.005 habitantes, segundo os dados 

do censo do IBGE do ano de 2000 (apud Souza 2004), e destaca-se como uma 

localidade com características bastante peculiares. Mesmo pertencendo, e estando 

próxima, a uma grande metrópole como Salvador, a terceira maior cidade do 

Brasil, o modo de vida local ainda é rústico, podendo ser caracterizado como 

rural, tendo como exemplos: a introdução da energia elétrica na ilha, que ocorreu 

apenas em 2003; a ausência de sistema de esgoto ou água encanada (Lins, Filho e 

Netto, 2003); falta de calçamento e pavimento nas ruas e vielas, e a existência de 

apenas uma escola, que dispõe somente de ensino fundamental de 1a à 4a séries, 

ministrado em uma única sala de aula.  

Figura n.3 – Localização da Ilha dos Frades na Baía de Todos os Santos 
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Um observador mais atento pode captar algumas nuances como a ausência 

de limites rígidos entre o público e o privado. É comum a presença de varais 

estendidos nas ruas e passagens, pessoas sentadas conversando nas portas das 

casas, um modo “coletivo” de criação das crianças, estando seu cuidado não 

somente a cargo dos pais, mas também dos parentes e vizinhos, e até mesmo os 

animais (galinhas, jegues, cães, etc) são criados livremente, chegando a entrar e 

sair das casas, que permanecem a maior parte do tempo com portas e janelas 

abertas. 

A Ilha dos Frades possui quatro localidades bem povoadas, Paramana, 

Torto, Costa e Ponta de Nossa Senhora (P. N. Sra.), sendo o restante da ilha pouco 

habitado. O potencial turístico da Ilha dos Frades é muito grande, dada às belezas 

de suas praias, muitas das quais quase desertas e com água cristalina. Todavia, o 

turismo na região concentra-se em Ponta de Nossa Senhora e secundariamente em 

Paramana. O primeiro local é o mais visitado pelos turistas, inclusive fazendo 

parte do roteiro de visitação de um grande hotel situado na Ilha de Itaparica, 

principalmente durante os meses de janeiro e fevereiro, quando é comum a 

presença de quase 30 embarcações com turistas, nesta parte da ilha (Lins, Filho e 

Netto, 2003). Em finais de semana durante o verão, ou em feriados ensolarados, é 

comum a presença de veranistas, principalmente em Paramana, onde muitos 

possuem casas. Nestas ocasiões, pode-se observar crianças moradoras do local 

brincando com crianças de fora, sendo relativamente fácil distingui-las pelo 

sotaque das primeiras, sendo este um traço marcante dos moradores. 

 Souza (2004) fez um levantamento na Ilha dos Frades através de pesquisa 

domiciliar no local, entre março e abril de 2003, que aqui servirá como importante 
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referencial para um maior entendimento dos hábitos e do estilo de vida dos 

moradores. As tabelas e gráficos a seguir foram extraídos do referido trabalho. 

 

 

Analisando-se a tabela acima é possível perceber que pouco mais da 

metade dos moradores possuem geladeira, mas esta porcentagem sobe muito 

quando o item avaliado é a televisão, chegando a estar presente em mais de 95% 

dos domicílios de Paramana. Este dado está intimamente relacionado com o 

gráfico a seguir, que representa o resultado da pergunta feita por Souza aos 

moradores sobre o que fazem no tempo livre.   

 

 

 

  

 

  

  

 

Na medida em que ficar em casa emerge como a atividade mais freqüente 

de lazer, pode-se inferir que assistir televisão está dentre uma das principais 

atividades realizadas pelos adultos neste período. Mesmo antes da introdução da 

Itens encontrados na casa Costa % P. N. Sra. % Paramana % 

Geladeira 56,00 47,06 64,15 
Televisão 88,00 70,59 95,28 
Rádio 52,00 82,35 75,47 
Fogão 100,00 100,00 100,00 

Telefone Celular 32,00 41,18 21,70 
Telefone Fixo 0,00 0,00 42,45 

Tabela n.1 – Itens encontrados no domicílio dos moradores 

5,51

5,51

5,29

10,13

6,83

0,88

12,11

7,05

4,85

41,85

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Não Informou

Passear/viajar

Ir a Igreja

Pescar/Mariscar

Trabalhar

Estudar/Curso

Ir a praia

Reunir com os amigos

Jogar bola

Ficar em casa
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energia elétrica no local a televisão já era bastante utilizada, alimentada por 

“baterias” de automóveis. Este aspecto é particularmente interessante porque 

algumas mães chegam a se queixar de que os filhos não gostam de “ficar quietos, 

assistindo televisão”, segundo informações colhidas de modo informal entre os 

moradores. 

Já a tabela a seguir diz respeito a um aspecto central na caracterização e 

entendimento de qualquer sociedade, os indicadores econômicos dos moradores. 

 

A renda da maior parte da população da Ilha, nas três localidades, não 

ultrapassa a faixa de R$ 400,00 por mês, sendo esta um média baixa de renda 

mensal. Os dados apresentando por Souza não são muito consistentes no que diz 

respeito ao tipo de atividade econômica dos moradores, já que mais de 40 % não 

informou a mesma. Ainda assim, a categoria “aposentado” aparece em primeiro 

lugar nas três localidades, seguida por comerciante em Ponta de Nossa Senhora. 

Com relação às formas não monetárias de sustento, investigadas por Souza 

(2004), a pesca e a mariscagem são as mais freqüentes com 51,98% e 28,53% do 

total, respectivamente, o que não representa surpresa em se tratando de uma ilha 

com grande potencial pesqueiro. 

Rendimento mensal da família Costa % P. N. Sra. % Paramana % 

Sem rendimento 8,00 5,88 2,83 
Até R$ 200,00 48,00 29,41 20,75 

De R$201,00 à R$400,00 28,00 41,18 46,23 
De R$401,00 à R$600,00 4,00 0,00 15,09 
De R$601,00 à R$1.000,00 4,00 0,00 1,89 
De R$1.001,00 à R$1.400,00 0,00 0,00 0,00 

De R$1.401,00 à R$RS 2.000,00 0,00 5,88 0,00 
Acima de R$2.001,00 0,00 0,00 0,00 
Não informou/não sabe 8,00 17,65 13,21 

Total 100,00 100,00 100,00 

Tabela n. 2 – Rendimento mensal dos moradores 
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 Com relação à educação, Souza encontrou em sua pesquisa que quase 

60,00% da população da Ilha dos Frades (incluindo-se aí as três localidades 

pesquisadas) possui apenas o ensino fundamental de 1a a 4a série. Isto pode ser 

decorrente, também, da dificuldade dos moradores para estudarem, já que depois 

de terminarem a 4a série precisam atravessar de barco para Madre de Deus, e 

somente há poucos anos a prefeitura de Salvador, através da Administração 

Regional XVIII (A.R. Ilhas), passou a fornecer uma espécie de vale transporte que 

os estudantes utilizam nesta travessia (que atualmente custa R$ 2,00).   

 O fato das crianças brincarem ao ar livre constantemente, quase sempre 

sem interferência de adultos, foi o ponto decisivo para a escolha deste local como 

cenário de investigação. A liberdade de escolha de parceiros, de tipos de 

brincadeira, e de formas de apropriação do espaço, por parte das crianças fazem 

com que a Ilha dos Frades seja um contexto lúdico em potencial. As similaridades 

com um contexto rural, como a organização social em “comunidade” (garantida 

também pela pouca quantidade de moradores), tornam os ambientes abertos 

seguros e familiares, sem os perigos típicos encontrados nas ruas dos grandes 

centros urbanos. Esta conotação de ambiente protegido também é compartilhada 

entre os visitantes e veranistas que freqüentam o local, uma vez que é costume 

deixar portas e janelas abertas, mesmo durante a noite.  

A carência de estudos em contextos particulares, principalmente rurais, 

também foi outro fator impulsionador na escolha da Ilha dos Frades como 

ambiente de pesquisa.  Bjorklund e Pellegrini (2002) salientam que a maior parte 

dos estudos sobre desenvolvimento infantil e brincadeiras têm sido conduzidos em 

escolas, e que para que se entenda as circunstâncias em que as crianças se 

desenvolvem, e quanto tempo e energia elas despendem brincando, são 



Brincando na Ilha dos Frades 34

necessários mais estudos descritivos fora do cenário escolar, nos lares e 

comunidades em que as crianças vivem. Também a este respeito, Seidl de Moura 

(2005) afirma que “o desenvolvimento humano é situado no contexto, não 

podendo ser estudado independentemente (...) e só estudando a diversidade e 

buscando conhecer a universalidade de processos e produtos podemos ter avanços 

na ciência do desenvolvimento humano”.  

Assim, a Ilha dos Frades se configura como um importante e singular 

ambiente para investigação das brincadeiras infantis, principalmente a partir de 

uma Perspectiva Evolucionista, que considera que as adaptações e o próprio 

desenvolvimento que os organismos apresentam são resultados das suas 

interações com o ambiente (onde os primeiros afetam o ambiente e são afetados 

por este) sendo imprescindível enfocar estas formas de interação para uma ampla 

compreensão do desenvolvimento destes organismos. (Tobby & Cosmides, 2005). 

 

 

 

Figura n. 5 – Visão da ilha durante travessia a partir 
de Madre de Deus 

Figura n. 6 – Imagem de satélite da Ilha dos Frades 
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3. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Considerando-se a multiplicidade de fatores envolvidos, que determinam 

e são determinados, pelo brincar, o estudo das atividades lúdicas infantis permite 

uma apropriação de vários aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil. 

Aliando-se a esta noção o fato de que o Brasil é um país com uma ampla 

diversidade física e sócio-cultural, favorecendo a co-existência de contextos de 

desenvolvimento completamente diversos, é que se propõem os seguintes 

problemas de investigação: Como se caracterizam as brincadeiras infantis, no 

contexto da Ilha dos Frades? Existem singularidades em suas brincadeiras que 

se possam caracterizar como específicas deste contexto? As variáveis gênero e 

idade interferem de maneira significativa na organização, nas formas de interação 

e na escolha das brincadeiras? 

 Dentro desta perspectiva é que se busca atingir o objetivo geral do presente 

estudo: Descrever as brincadeiras infantis, que ocorrerem ao ar livre, na Ilha 

dos Frades, identificando os elementos que constituem e caracterizam os 

contextos de brincadeira deste local, tendo a literatura como referência para 

fins comparativos. Para tanto foram formulados os seguintes objetivos 

específicos: 

* Identificar as brincadeiras mais freqüentes, descrever suas principais 

regras e eventuais adaptações, estabelecendo associação com categorias como 

gênero e idade, presença de objetos, etc. 

* Averiguar a presença de expressões verbais específicas do contexto, que 

tenham relevância na dinâmica das brincadeiras. 

* Categorizar as formas de interação das crianças, a partir das 

características da composição dos grupos de brinquedo.  
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* Descrever os brinquedos e objetos utilizados nas brincadeiras, bem como 

as formas de utilização dos mesmos. 

* Identificar que características físicas do ambiente que podem favorecer 

ou dificultar a presença de brincadeiras. 

* Identificar se existem diferenças nas brincadeiras apresentadas pelas 

crianças residentes na ilha e pelas visitantes. 
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4. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Por se tratar de um estudo de campo, que objetiva caracterizar as 

brincadeiras infantis de um determinado contexto, o mesmo se configura como 

um estudo descritivo e foi utilizada metodologia observacional. Em se tratando de 

uma pesquisa em ambiente natural, a fim de investigar as brincadeiras infantis, a 

metodologia observacional emerge como única possibilidade de se registrar o 

fenômeno, preservando sua espontaneidade. Todavia, diante da complexidade da 

unidade de análise, os episódios de brincadeira, a observação natural do 

comportamento passa a ser a escolha adequada e viável, em lugar da observação 

sistemática.  

Pontes, Bichara e Magalhães (2006) levantam questões interessantes 

acerca da observação e da descrição de jogos e brincadeiras de rua e fazem 

importantes sugestões referentes à escolha metodológica mais adequada para este 

tipo de pesquisa. Aqui, foram utilizados alguns dos refinamentos metodológicos 

sugeridos como: escolha de locais que apresentem grande quantidade de crianças 

brincando; realizar visitas ao local em turnos e horários diferentes a fim de 

verificar a existência de horários “de pico” com maior presença de brincadeiras; a 

coleta de dados deve ter uma duração de aproximadamente um ano para permitir a 

apreensão de variáveis sazonais importantes que interferem na configuração das 

brincadeiras, como condições climáticas ou férias escolares; a necessidade de se 

utilizar mais de uma técnica de observação; uma minuciosa descrição das regras 

implícitas e explícitas dos episódios de brincadeiras observados e a utilização de 

uma ficha de registro adequada que contemple dados acerca do local, horário, 

quantidade e sexo das crianças envolvidas nos episódios. 



Brincando na Ilha dos Frades 38

 A unidade de análise se constitui das brincadeiras infantis propriamente 

ditas. A partir do momento em que o episódio de brincadeira, e não a criança, é 

tomado como base se torna possível analisar profundamente os outros elementos 

com os quais mantém íntima relação e interferem na sua configuração, como 

gênero, quantidade ou idade das crianças, características sócio-culturais, etc. 

A partir daí é que se embasa, também, a escolha dos instrumentos da coleta 

de dados, que teve como foco o episódio (ou evento) de brincadeira. Seidl de 

Moura (2005) salienta que a utilização da noção de evento, ou de atividade, como 

unidade de análise permite que este seja visto como sendo fenômeno dinâmico e 

afirma que “atividades envolvem pessoas engajadas em realizações socioculturais, 

utilizando e ampliando artefatos e práticas culturais herdados de gerações 

anteriores (p. 23)”.  

É importante que sejam explicitados os critérios que foram utilizados neste 

trabalho para a delimitação do conceito de episódio de brincadeira. Pedrosa e 

Carvalho (2005, p. 432), salientam que em algumas pesquisas “o episódio é 

definido pelo seu conteúdo em termos de algum sistema prévio de categorização: 

por exemplo, ‘episódios agressivos’, “episódios de cuidado’, ‘episódios de faz-de-

conta’”. A categoria utilizada aqui é temática e ampla. A noção de episódio, por si 

só, pressupõe uma situação pontual, marcada por um momento inicial e um final. 

Aqui, o início do episódio de brincadeira é simultâneo ao ato de começar a 

registrá-lo, fato que ocorria logo após a identificação do mesmo pelos 

observadores. O fim do episódio, por sua vez, equivale ao momento em que a 

atividade lúdica é encerrada pelas crianças, e/ou quando estas saem do ângulo de 

visão dos observadores.  
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Outros aspectos importantes, relacionados à definição de episódio de 

brincadeira adotada, e suas implicações metodológicas, serão discutidos na seção 

de análise de dados no próximo capítulo, destinado à descrição do método. 
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5. – MÉTODO 

 

5.1 - Sujeitos 

 Foram participantes desta pesquisa crianças de ambos os sexos, com idade 

aparente entre 3 e 14 anos, que se encontraram em situação de brincadeira em 

ambientes abertos na Ilha dos Frades, sem interferência de adultos na dinâmica 

das brincadeiras. Optou-se por uma ampla faixa etária dos participantes em 

virtude da constatação da existência de grupos de brincadeira largamente 

heterogêneos no que se refere à idade, em um fim de semana de observação 

piloto, antes do início da coleta de dados.  

As crianças não moradoras da ilha, veranistas, também foram sujeitos desta 

pesquisa, a partir dos mesmos critérios de inclusão descritos acima. Esta escolha 

justifica-se na medida em que, principalmente nos fins de semana, a presença de 

veranistas é comum no local, bem como grupos de brincadeiras compostos por 

crianças nativas do local e crianças de fora, sendo assim sua presença um 

elemento característico da realidade da Ilha dos Frades. Os critérios de 

diferenciação das crianças baseiam-se em características observáveis, como o 

sotaque das crianças moradoras do local, o fato destas usualmente entrarem no 

mar vestindo roupas comuns, enquanto as crianças veranistas utilizam roupas de 

banho, como biquíni e sunga (maiô masculino), além de ser comum que apenas as 

crianças de fora utilizem brinquedos industrializados, geralmente destinados para 

brincadeiras em praias (baldinhos, pás, regador, etc).  

A escolha dos sujeitos foi aleatória, em função da sua participação em um 

evento de brincadeira. Em virtude dos procedimentos adotados os mesmos 

também não foram identificados. 
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5.2 - Situação de Observação  

As observações foram realizadas em ambientes abertos, como à beira do 

mar (tanto na praia de Paramana como na praia do Torto) a ponte do cais, na praia 

de Paramana, e nas escadas que dão acesso à praia do Torto. Estes espaços ficam 

nas imediações da localidade mais povoada da ilha, Paramana, e foram escolhidos 

por serem os ambientes abertos com maior quantidade de crianças circulando e 

brincando, em diferentes horários, bem como devido às suas configurações e 

amplitude espacial que permitiram a inserção discreta dos observadores. As 

imagens a seguir possibilitam uma melhor caracterização destes espaços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes locais citados acima foram identificados como adequados para a 

realização das observações após dois momentos distintos de visita à ilha. O 

primeiro momento foi durante um fim de semana em novembro de 2004, onde o 

Praia de Paramana 

Praia de Paramana 

Paramana/Ponte do Cais Escadaria do Torto 

Praia do Torto Praia do Torto 

Figura n.7 - Pontos de Observação  

Figura n.8 - Pontos de Observação  
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objetivo da visita foi verificar a viabilidade de execução da referente pesquisa no 

local, e conseqüente elaboração do ante-projeto que deu origem a este trabalho. O 

segundo momento foi um fim de semana em novembro de 2005 (coleta piloto), 

quando os procedimentos de coleta de dados já estavam delineados, e o objetivo 

da visita foi identificar os pontos de maior presença de crianças em atividade 

lúdica, bem como realizar os últimos ajustes com relação ao posicionamento 

estratégico dos observadores durante as sessões de observação.  

Nos dois momentos referidos, os observadores circularam pela ilha, em 

diferentes turnos e horários a fim de verificar a existência de horários e locais de 

preferência pelas crianças para brincarem ao ar livre, conforme sugerido por 

Pontes, Bichara e Magalhães (2006). Foi constatado, após estas visitas, que no 

intervalo entre 12:00 h e 14:00 h a presença de crianças ao ar livre era exígua (em 

atividade de brincadeira ou não) bem como após às 17:00 h, sendo que a pouca 

iluminação também inviabilizava a observação a partir deste horário.  

Além disto, durante o fim de semana de observação piloto os observadores 

obtiveram maior familiarização com os procedimentos da coleta de dados no 

contexto onde a mesma iria ocorrer, incluindo o manejo da filmadora bem como 

uma maior sincronização entre os observadores a fim de que estes estivessem 

sempre voltados para o mesmo episódio de brincadeira.  

 

5.3 - Procedimentos 

 

 Os dados foram coletados através de observação direta do comportamento 

em situação natural, por uma dupla de observadores, através de duas técnicas 
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diferentes. Cada observador era responsável por apenas um dos procedimentos 

abaixo:  

1) Registro Cursivo de Comportamento, através deste procedimento foram 

realizados registros focais dos episódios de brincadeira. Nestes registros se deu 

ênfase à descrição da brincadeira e de suas regras, ao sexo e idade dos 

participantes, às verbalizações e aos objetos utilizados. Sempre que possível os 

comportamentos observados eram registrados minuto a minuto.  

2) Filmagem e registro fotográfico: As sessões de observação foram 

filmadas, e foi feito registro fotográfico (a partir da filmagem) das diferentes 

brincadeiras encontradas. Os dados coletados a partir da filmagem foram 

confrontados com os registros cursivos a fim de garantir maior fidedignidade dos 

mesmos. 

Os observadores são psicólogos, que tiveram um treinamento prévio em 

observação do comportamento, a partir de uma disciplina destinada a este fim, 

durante a graduação. Os observadores também obtiveram embasamento teórico 

sobre estudos que investigam brincadeiras infantis, em decorrência de uma 

disciplina específica sobre o tema, ministrada no Programa de Pós Graduação em 

Psicologia – UFBA. 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2005 a junho 

de 2006. Inicialmente foram planejadas visitas mensais, onde os observadores 

ficariam alojados na ilha durante um fim de semana (no mínimo 2 dias) por mês, 

quando seriam realizadas as sessões de observação. No entanto, nos meses de 

março e maio devido a fortes chuvas durantes os fins de semana a travessia para a 

ilha ficou dificultada e a coleta não foi realizada neste período. Sendo assim foram 
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feitas 6 visitas ao local, uma em cada mês do período de coleta, nunca havendo 

menos do que três dias de trabalho de campo em cada etapa.  

Para iniciar as sessões de observação os observadores se dirigiam aos 

locais selecionados e quando eram encontradas situações de brincadeira, dentro 

dos critérios definidos anteriormente, estes se posicionavam no local mais 

adequado e iniciava-se simultaneamente o registro cursivo e a filmagem. A sessão 

era encerrada apenas quando a brincadeira era finalizada, ou quando as crianças 

deixavam o local, impossibilitando a continuidade da observação. Os 

observadores percorriam os diferentes pontos de observação, várias vezes por dia, 

em horários diferentes, durante os fins de semana de coleta, até que fosse 

encontrado algum episódio de brincadeira.  

É importante ressaltar que durante qualquer processo de investigação o 

pesquisador está fazendo escolhas. Escolhas estas que neste trabalho também 

perpassam o momento da observação, onde o “olhar” e o julgamento dos 

observadores, embasados pelos critérios descritos anteriormente, identificavam e 

reconheciam uma atividade infantil como sendo lúdica ou não. 

A fim de se evitar uma possível artificialização do comportamento dos 

sujeitos participantes desta pesquisa, os mesmos não foram informados que 

estavam sendo observados. A dispensa do consentimento informado dos 

participantes e/ou responsáveis foi autorizada pelo Comitê de Ética ao qual este 

projeto está submetido, com base na resolução 016/2000 do CFP, de 20 de 

dezembro de 2000, que prevê em seu Artigo 6o que o psicólogo pesquisador 

poderá estar desobrigado do consentimento informado em situações que 

envolvem observações naturalísticas em ambientes público (...) em que não há 

risco de violar a privacidade dos indivíduos envolvidos nem de causar a eles ou 
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aos grupos e comunidades aos quais pertencem, qualquer tipo de 

constrangimento.  

Considerando-se os objetivos da presente pesquisa e tendo em vista a 

garantia do sigilo e da não identificação dos sujeitos, pode-se afirmar que mesmo 

na ausência da concordância das crianças e/ou responsáveis na participação desta 

pesquisa os princípios éticos estão mantidos na medida em os participantes não 

foram, nem serão, expostos a situações que ameacem a sua integridade ou que 

lhes traga prejuízos de qualquer natureza.  

 

5.4 - Análise de Dados 

 

A análise de dados foi feita a partir de dois modelos de transcrição e 

análise qualitativa de episódios de interação, sugeridos por Carvalho e Pedrosa 

(2005), a saber: análise de elementos que compõem um processo em foco e 

análise de episódios para ilustrar empiricamente um argumento.  

O primeiro modelo consiste em uma exposição do pesquisador à repetidas 

exibições das interações filmadas, e as “impressões” geradas “conduzem a certas 

perguntas; a análise buscará nos episódios elementos que esclareçam o processo 

ou processos pertinente(s) a essas perguntas” (Carvalho & Pedrosa, 2005, p. 436). 

Já o segundo modelo se diferencia do primeiro porque “os conceitos orientadores 

da análise não derivam de um exame detalhado um ou mais episódios. Estes 

funcionam, antes, como exemplos de uma argumentação gerada a partir de 

considerações mais gerais” (Carvalho & Pedrosa, 2005, p. 437). 

A partir destes dois modelos os dados de natureza descritiva sofreram 

tratamento qualitativo e, foram cruzados com variáveis como gênero, presença ou 
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não de brinquedos e objetos, idade dos brincantes e fatores climáticos e 

ambientais. Os dados relacionados à freqüência de crianças, quantidade de 

episódios de brincadeiras e duração dos episódios também foram cruzados com as 

variáveis descritas acima.  

Os diferentes tipos de brincadeira encontrados foram agrupados em duas 

categorias: Brincadeiras Primárias e Brincadeiras Incidentais. A primeira, 

principal categoria de análise, refere-se ás brincadeiras inicialmente observadas, 

enquanto a segunda refere-se a outros tipos de brincadeiras que porventura 

ocorriam em meio às Brincadeiras Primárias.  

Além destas duas categorias, também foi criada uma classificação para as 

brincadeiras que foram vistas ocorrendo em diversos pontos da ilha, porém diante 

da impossibilidade de serem registrados de modo fidedigno ou de maneira que a 

discreta presença dos observadores fosse preservada, as mesmas foram 

denominadas como Brincadeiras Secundárias. Os tipos de brincadeira observados 

durante o fim de semana “piloto” também estão incluídos nesta classificação. 

Estes dados não foram desprezados devido à sua relevância enquanto exemplos da 

diversidade e da natureza das atividades lúdicas que configuram o contexto de 

brincadeira da Ilha dos Frades. Todavia, por não atenderem de forma satisfatória 

as demandas dos procedimentos da coleta de dados foi reservado para estes um 

espaço secundário, de “pano de fundo”, na discussão dos resultados.  

Com relação à forma e natureza das interações sociais, foi adotada a 

categorização abaixo, utilizada por Morais e Otta (2003): 

* Brincadeira Solitária: a criança brinca sozinha. Quando há interação 

com outras crianças esta não está relacionada com a brincadeira. 
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* Brincadeira Paralela: duas ou mais crianças brincam próximas umas das 

outras da mesma brincadeira, porém não está havendo interação entre elas. 

* Brincadeira Associativa: duas ou mais crianças brincam juntas, de uma 

mesma brincadeira, havendo interação entre elas, mas sem cooperação ou divisão 

de tarefas. 

* Brincadeira Cooperativa: duas ou mais crianças brincam juntas, de uma 

mesma brincadeira, havendo cooperação, ou divisão de tarefas, ou competição 

entre elas.  

Os brinquedos e objetos presentes nas brincadeiras, por sua vez, foram 

agrupados em três categorias, com base na classificação de Striano, Tomasello e 

Rochat (apud Gosso, Morais & Otta, 2006):  

* Brinquedos Manufaturados: objetos construídos com finalidade lúdica, 

para serem utilizados em brincadeiras, variando de acordo com a natureza da 

fabricação (artesanal, industrial, construído pelas crianças, etc). 

* Elementos Naturais: materiais essencialmente naturais, que não foram 

transformados pelo homem. 

* Utensílios: objetos, ou partes deles, que têm e/ou tiveram utilidade para 

os adultos, inclusive sucatas. 

 

A seguir, o modelo do cabeçalho que organiza os dados provenientes do 

registro cursivo. Este era preenchido no momento da digitação dos registros, 

quando era feita a comparação entre as informações oriundas destes com as 

obtidas através da filmagem. 
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Episódio nº Data Local Duração +- Fita nº  

01 12/11/05 Praia do Torto 23 min 01 

Brincadeira Primária Gênero Brinquedo/Objeto Tipo Horário 

Futebol 1 Sim Bola Tarde 

Brincadeira Incidental Café c/ leite Time da fita Brincantes Tempo 

Sim/ Luta Não 29:00 - 52:30 2/3 Bom 

Interf. Adultos Idade Interação Verbalização Zombaria 

Não 7-9  Cooperativa Sim Sim 

Figura n. 9 – Modelo de cabeçalho  
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6. - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram realizadas 6 etapas de observações, no período de novembro de 

2005 à junho de 2006, onde foram registrados 34 episódios de Brincadeiras 

Primárias, que totalizam 456 minutos de duração, tendo o episódio mais longo a 

duração de 41 minutos e o mais curto 2 minutos apenas. A discussão será focada 

nestes eventos, enquanto que os episódios de Brincadeiras Incidentais e de 

Brincadeiras Secundárias serão abordados no próximo capítulo. 

Os 34 episódios de Brincadeiras Primárias foram identificados como 

sendo brincadeiras a partir dos critérios de Burghardt (2005), descritos na 

introdução. É necessário salientar que em alguns momentos, diante da dificuldade 

de se precisar se um evento era de fato um episódio de brincadeira ou uma outra 

atividade que as crianças estavam realizando, o mesmo foi não foi considerado 

como brincadeira, e foi desprezado na análise. 

Esta dificuldade em distinguir uma situação como um evento de 

brincadeira muitas vezes foi ocasionada porque as crianças estavam envolvidas 

em atividades tipicamente laborais, como pescar ou mariscar. Diversos 

pesquisadores têm relatado a dificuldade em se distinguir se uma situação é de 

fato uma brincadeira ou não, principalmente em estudos realizados em 

comunidades rurais, contextos em que o mundo do trabalho dos adultos e os 

espaços de brincadeiras estão muito próximos (Bichara, 2003; Santos, 2005; 

Gosso, 2005) ou com meninos de rua (Santos, 2004), situação em que muitas 

vezes a própria criança está envolvida em atividades laborais, e que as 

brincadeiras ocorrem em meio a estas.  
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A imagem a seguir (extraída da filmagem do momento em que um menino 

ajudava uma menina a ajeitar o jereré2, para que em seguida os dois fossem 

pescar) exemplifica uma destas situações.  

 

 

 

 

 

Inicialmente foram investigados os resultados referentes à estrutura das 

Brincadeiras Primárias, a partir da descrição da atividade principal e sua 

variabilidade, assim como as adaptações ocorridas em suas regras. A estrutura das 

brincadeiras, conforme explicitado por Pontes e Magalhães (2002, p. 213) “é um 

dos determinantes das relações infantis no sentido de possibilitar arranjos sociais”.  

Com relação às regras das brincadeiras Pontes e Magalhães (2002, p. 214) 

também afirmam que a “compreensão desta estrutura de regras é útil não somente 

para uma melhor descrição da brincadeira em si, como também para compreensão 

da regulação dos membros do grupo e de como eles se comportam com relação a 

esta regulação”.  

É importante ressaltar que os referidos autores salientam dois pontos de 

extrema relevância nesta discussão. Em primeiro lugar, a utilização da palavra 

estrutura não implica em uma concepção da estrutura da brincadeira como 

fenômeno estático e descontextualizado de aspectos temporais e sociais. Em 

segundo lugar, a estrutura da brincadeira é abstraída, capturada e inferida pelo 

                                                
2 Jereré é um instrumento de pesca comumente utilizado na região Nordeste. 

Figura n.10 
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olhar do pesquisador, não equivalendo uma realidade empírica. (Pontes & 

Magalhães, 2002) 

Assim, após a comparação da estrutura dos 34 eventos de Brincadeiras 

Primárias percebeu-se que era possível agrupá-los por seu critério de semelhança 

em relação à atividade predominante (a ação que caracteriza a brincadeira em si) 

em 16 categorias. Estas foram nomeadas, quando possível, a partir do nome 

convencional que as brincadeiras possuem, como arraia, futebol, etc. Quando 

denominações convencionais não se aplicavam ao tipo de brincadeira estas foram 

batizadas a partir de algum elemento que a caracterizasse, como a ação 

predominante ou contexto da brincadeira. Pegar peixe e Caiaque/canoa/Barco 

exemplificam estas brincadeiras. A criação destas categorias fez-se necessária na 

medida em que estas possibilitam analisar como as brincadeiras se 

interrelacionam, além de facilitarem a articulação da estrutura das brincadeiras 

com variáveis como sexo, idade, formas de interação entre as crianças, etc. O 

quadro abaixo (quadro 1) apresenta estas categorias e a respectiva freqüência de 

ocorrência destas. Em seguida será apresentada a descrição destas brincadeiras.  

Brincadeira Freqüência 

Arraia/Guerra de Arraia 4 

Bicicleta 1 

Bobinho 1 

Bola no Telhado 1 

Bombas 1 

Caiaque/Canoa/Barco 7 

Competição de Barcos 1 

Construção na Areia 5 

Desenho na Areia 1 

Esconde-esconde 1 

Faz-de-conta  1 

Futebol 2 

Nadar/pular no Mar 2 

Outros  3 

Pegar Peixe 2 

Surf 1 

Total 34 

Quadro n.2 – Categorias e freqüência dos eventos de Brincadeira Primária 
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6.1 Descrição e Registro Fotográfico das Brincadeiras Primárias 

 

Arraia/Guerra de Arraia: categoria para definir a atividade de “empinar” 

arraia (colocá-la no ar e controlá-la). A guerra de arraia representava o objetivo e 

a diversão maiores da brincadeira. Nesta modalidade as crianças colocavam a 

arraia no ar e tinham como objetivo “cortar” a linha das arraias das outras 

crianças. Para isso utilizavam linhas “temperadas” com cola e vidro moído. 

 

 

 

Bicicleta: brincadeira em que a ação de pedalar (andar de bicicleta) por si 

só representa o objetivo e a diversão da atividade.  

 

 

 

 

 

  

Bobinho: brincadeira em que três crianças se configuraram em uma 

“linha” onde o objetivo das duas crianças das pontas era chutar a bola de uma pra 

outra, de modo seguro para que a criança do meio (o bobinho) não conseguisse 

Figura n.11 Figura n.12 Figura n.13 

Figura n.14 Figura n.15 
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chutá-la ou pegá-la. Já o objetivo do jogador “bobinho” era pegar a bola para que 

a criança que a jogou trocasse de lugar com ele.  

 

 

 

 

 

 

Bola no telhado: brincadeira com bola em que o objetivo era jogá-la no 

telhado da casa, esperar ela rolar por ele e pegá-la de novo.  

 

 

 

 

 

 

 Bombas: atividade que consistiu de “soltar” alguns tipos de fogos 

(bombas) comumente encontrados no período junino.  

 

 

 

 

 

Caiaque/Canoa/Barco: categoria para definir brincadeiras de natureza 

semelhante (navegação), onde a diversão advinha de conduzir ou ser conduzido 

Figura n.17 Figura n.18 

Figura n.19 Figura n.20 

Figura n.16 
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no mar por um caiaque, canoa ou barco. O que difere nestes episódios além do 

tipo de embarcação é a configuração da brincadeira como os exemplos a seguir 

ilustram: em um episódio alguns meninos se revezaram para remar sozinhos um 

caiaque, enquanto em outro evento algumas crianças navegaram juntas dentro de 

uma canoa, tendo uma criança em alguns momentos dentro da água a empurrando 

ou puxando por uma corda. 

 

 

 

 

 

 

 

Competição de Barcos: brincadeira onde era realizada uma espécie de 

“corrida” de barcos de isopor, construídos pelas próprias crianças. Os meninos 

colocavam os barcos cuidadosamente na água, ao mesmo tempo (em direção 

contrária à direção do vento), dispostos lado a lado, e o vencedor era aquele cujo 

barco chegava primeiro em um ponto pré-determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

Construção na areia: categoria para definir diversas brincadeiras que 

ocorreram na areia, na beira da praia, em que as principais atividades eram cavar, 

modelar (para isso utilizando água do mar diversas vezes) e construir figuras e 

Figura n.21 Figura n.22 

Figura n.23 Figura  n.24 
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formas na areia, sempre com auxílio de brinquedos de plástico, tipicamente 

utilizados em praia, como baldes, fôrmas e pás. 

 

 

 

 

 

 

Desenho na areia: atividade onde as crianças riscaram letras e desenharam 

formas na areia, na beira do mar, com auxílio de pedaços de madeira, pedrinhas e 

conchas que encontravam-se dispostas na areia. 

 

 

 

 

 

Esconde-esconde: modalidade mais tradicional desta brincadeira, onde 

uma criança é o “pegador” e esconde os olhos e conta (geralmente em um ponto 

que será o “pique” – locais pré-determinados como postes, paredes etc ) enquanto 

as outras crianças correm e se escondem, para então o pegador procurá-las. O 

objetivo deste é avistá-las e correr de volta para bater a mão no pique enquanto 

anuncia o nome e local da crianças escondidas. Estas por sua vez têm que bater no 

pique primeiro ou sem que o pegador as veja 

 

 

 

 

Figura n.25 Figura n.26 

Figura n. 27 Figura n.28 

Figura n. 29 
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Faz-de-conta: definição geral de uma brincadeira simbólica, 

essencialmente humana, em que as crianças simulam, encenam e/ou representam 

papéis. Na literatura existem diversas expressões para definir este tipo de 

brincadeira, como simulação, brinquedo imaginativo, representativo, simbólico, 

etc Bichara (1994). Neste caso foi a atividade predominante de um evento de 

interação de um menino, sozinho, com um grande pedaço de isopor na beira da 

praia. O objeto fui utilizado como barco e prancha de surf dentre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Futebol: categoria para agrupar episódios da forma mais usual do jogo de 

futebol, onde meninos chutam a bola com o objetivo de arremessá-la em um local 

específico para marcar ponto, ou fazer gol. Entretanto estas brincadeiras não 

contaram com trave ou campo, tendo sido realizadas em uma varanda e em uma 

rua, incluindo os degraus da escada que dá acesso à praia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.30 

Figura n.31 



Brincando na Ilha dos Frades 57

Nadar/Pular no mar: brincadeira em que a principal atividade consistiu de 

nadar, de um ponto a outro, incluindo mergulhar e movimentar-se na água com 

cambalhotas e outras modalidades de movimentos, bem como uma atividade onde 

o objetivo era pular de uma pedra no mar e nadar de volta até a pedra para pular 

novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegar Peixe: atividade em que as crianças tinham como objetivo coletar 

peixes, e outros seres marinhos como siri, utilizando garrafas e copos plásticos 

para “esvaziar” as poças existentes em formações rochosas na beira da praia. Esta 

atividade difere de uma pescaria ou “mariscagem” uma vez que as crianças, 

claramente, não tinha intenção de utilizar os animais coletados para outro fim 

além da diversão, e também, porque o objetivo de esvaziar as poças pareceu em 

alguns momentos mais importante para algumas crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.32 Figura n. 33 

Figura n. 34 Figura n.35 
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Pegar onda (Surf): brincadeira em que as crianças com o auxílio de uma 

prancha de isopor nadam sobre a superfície das ondas, em movimento similar ao 

de esportes aquáticos como “bodyboard”. 

 

 

 

 

 

Outros: atividades executadas pelas crianças onde é possível perceber 

pelas expressões corporais que se trata de uma atividade de natureza lúdica, porém 

não foi possível identificar, por diferentes razões, qual o objetivo da brincadeira 

ou do que se tratava especificamente a atividade.  

 

 

 

 

 

 

Os tipos de Brincadeiras Primárias foram analisados a partir da sua 

relação com diversas variáveis fundamentais para a contextualização do fenômeno 

da brincadeira, como: gênero e idade dos brincantes, tempo de duração dos 

episódios de brincadeira, fatores climáticos e ambientais, presença de objetos e 

brinquedos, formas de interação entre as crianças, verbalizações dos brincantes, 

quantidade de crianças nos grupos de brincadeira e interferência de adultos. A 

discussão proveniente desta análise inicia-se a seguir. 

Figura n.36 

Figura n. 38 Figura n.39 

Figura n.37 
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6.2 - Os grupos de brincadeira – Interação Social 

 

As brincadeiras em grupo foram a forma de organização predominante dos 

episódios de Brincadeiras Primárias. Foram encontrados apenas 3 episódios de 

brincadeira solitária, 6 episódios brincados em díades e 25 em grupos formados 

por três crianças ou mais. Seguindo a classificação quanto à forma de interação, a 

partir das categorias que Morais e Otta (2003) utilizaram, descritas anteriormente 

no capítulo Método, os episódios de brincadeira ficaram assim distribuídos 

(excluindo-se os 3 episódios nomeados como Outros): 

* Brincadeira Solitária – 3 episódios 

* Brincadeira Paralela – 0 episódios 

* Brincadeira Associativa – 4 episódios 

* Brincadeira Cooperativa – 24 episódios  

A classificação das brincadeiras quanto à interação social foi feita com 

base na estrutura de cada episódio individualmente, a partir da definição de cada 

categoria. Os cinco episódios de Construção na areia, por exemplo, foram 

classificados como brincadeira cooperativa porque a interação presente em cada 

um dos episódios foi desta natureza, porém a existência de brincadeiras de 

Construção na areia com diferentes classificações não estava descartada.  

 As brincadeiras solitárias observadas foram um episódio de Faz-de-conta, 

um de Bicicleta e um de Arraia, sendo que os três tiveram curta duração, 

totalizando 12 minutos apenas. Nadar/Pular no mar (2 episódios), Pegar onda e 

Desenho na areia (um episódio de cada) equivalem às brincadeiras classificadas 

como associativas e somam 25 minutos de duração. Já Futebol, Competição de 

barcos, Guerra de Arraia e Pegar Peixe representam alguns dos episódios de 

brincadeira cooperativa, sendo que esta categoria foi responsável por 395 minutos, 
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do total de 456 minutos de brincadeira registrados. Vale ressaltar que os três 

episódios nomeados como Outros também ocorreram em grupo, mas diante da 

impossibilidade de descrição da estrutura destas brincadeiras também não é 

possível classificá-las quanto à forma de interação social.  

Os trechos de eventos de brincadeira a seguir descrevem, respectivamente, 

eventos de brincadeira classificados como brincadeira solitária; brincadeira 

associativa e brincadeira cooperativa. 

Episódio 12 – Faz-de-conta 
14:48 
- Um menino brinca sozinho na beira da praia com um pedaço grande de isopor, 
com formato semelhante ao de um barco. O isopor está flutuando na água e ele o 
segue andando na areia da praia.  
14:49 
- Ele entra no mar e anda em direção ao objeto, ajeitando a bermuda (puxando-a 
pra cima para evitar que molhasse). Quando pega o isopor o menino se curva 
para arrastá-lo sobre a água, trazendo-o em direção à areia. Quando o isopor toca 
na areia ele continua curvado. Parece limpar ou tirar algo debaixo do isopor. 
Ergue-se levantando o objeto. Dá alguns passos e joga o isopor na água de novo. 
Em seguida torna a erguê-lo. Um pedaço menor (que na configuração de um barco 
equivale a vela) solta-se e ele o puxa, ficando com dois pedaços. 
14:50 
- Anda em direção à areia, ainda curvado, com um pedaço de isopor em cada mão. 
Agacha-se, ficando só com o pedaço maior na mão. Joga este uma vez contra o 
chão, alguma coisa parece cair do objeto. Ele o ajeita, recolocando a parte menor, 
que parece com uma vela (não é possível identificar de que material é feito, mas é 
possível ver uma haste preta que prende a vela ao barco). Ele pega o objeto e 
coloca-o na água de novo, observa-o flutuando por alguns instantes e retira-o da 
água. Anda sobre as pedras carregando-o, em direção a um local mais fundo no 
mar. 
 

Episódio 20 – Pegar Onda 
Resumo da Situação: Dois meninos nadam apoiados em pranchas de isopor e 
simulam estar praticando “bodyboard”. Gritam um para o outro uma sinalização 
(não é possível identificar o que falam por causa do forte barulho das ondas) 
quando uma onda está por vir e posicionam-se para “pegá-la”. Repetem a 
atividade várias vezes. 
 
Episódio 19 – Construção na areia 
Resumo da Situação: Três meninas e um menino brincam modelando a areia, na 
beira do mar, utilizando diversos brinquedos de plásticos (baldes, peneiras, pás, 
fôrmas). Em um dado momento executam uma “rotina” em que duas meninas 
enchem várias fôrmas com areia molhada, outra menina pega as fôrmas, entrega 



Brincando na Ilha dos Frades 61

algumas para o menino, que alisa a areia com uma pá, e vai para o mar lavar as 
fôrmas. Repetem esta seqüência algumas vezes ao longo da brincadeira. 

 

Para Harris (apud Gosso, 2005) é universal a tendência das crianças se 

organizarem em grupos. Diversas investigações também têm apontado que bebês 

e crianças possuem “adaptações naturais para a interação social e para a formação 

de vinculações afetivas”. O cenário das brincadeiras observadas na Ilha dos 

Frades vem tanto corroborar essa idéia de aptidão natural para a socialização da 

nossa espécie, e das crianças em particular, bem como apontar diversos outros 

fatores que também contribuem e possibilitam a divisão das crianças em grupo e 

consequentemente a ocorrência de brincadeiras grupais.  

O conhecimento prévio entre as crianças é um desses fatores e talvez o 

mais determinante para que a configuração grupal ocorra com freqüência como 

nos resultados encontrados nesta pesquisa. As observações de Santos (2004), 

Seixas, Schinitman e Bichara (2005) e Santos (2005), conduzidas respectivamente 

nas ruas de Porto Alegre, em praças públicas de Salvador e em dois municípios do 

agreste sergipano, também apontaram o conhecimento prévio entre as crianças 

como importante aspecto na incidência de atividades lúdicas em grupo. Conhecer 

os limites, possibilidades, interesses e o “jeito de brincar” dos outros brincantes é 

essencial para que o grupo de brincadeira tenha sucesso enquanto tal, além do que 

os vínculos afetivos também propiciam um maior nível de confiança entre as 

crianças, tornando assim o contexto de brincadeira mais seguro.  

O conhecimento prévio entre as crianças também pode ser responsável 

pela ocorrência de episódios de brincadeira mais longos, como os observados 

neste trabalho. Possuir experiências lúdicas comuns pode oferecer mais subsídios 
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para que o grupo se mantenha por mais tempo entretido na mesma brincadeira. 

Ter brincado junto anteriormente também pode encorajar a repetição de 

brincadeiras gratificantes para as crianças e/ou a repetição da formação do grupo 

em novas brincadeiras. Os trechos de registros cursivos a seguir descrevem o 

mesmo agrupamento de crianças brincando de Pegar Peixe em dois dias 

consecutivos. 

Episódio 02 – Pegar Peixe (13/11/05) – 31 minutos de duração 
- Dois meninos brincam agachados nas pedras, procurando algo. Um terceiro 
menino chega com um copo descartável nas mãos e diz para um outro menino: 
“Aqui o copo que você pediu.”  
- Os três ficam agachados nas pedras e nas poças procurando algo. 
- O menino menor pergunta: “O que é isso? O que é isso?”  referindo-se a algo 
que outro menino pegou. Um dos meninos maiores joga o conteúdo do copo em 
um porta garrafa. 
- Chega outro menino. Se dispõem em duplas, agachados nas pedras. Algumas 
vezes levantam, procuram e se abaixam de novo. 
- O menor grita: “Oh praí quantos peixinhos!” Outro menino grita: “Não tô 
vendo nenhum peixe”. Outro diz: ”Eita porra!”. Se agacham novamente. 
- O menor fala: “Tenho que pegar uma caixa pra pegar um peixe grande, 
grande...” 
(...) 
- Um menino e duas meninas passam próximo ao local e o menino grita para os 
que estão brincando: “Se acalmem que eu já estou chegando meus filhos.”. 
- Um dos meninos grita para o que acabou de chegar: “Vambora!”. Ele e as 
meninas se juntam ao grupo, na mesma brincadeira. 
- Um dos meninos grita: “Quando eu contar...1, 2, 3 e já...” (parece o sinal para 
que empurrem a pedra maior). 
- Um outro menino grita: “Peraê, peraê.” 
- O menor fala: “Ele pegou um peixão...não foi Pedro?” 
- O menino grita novamente: “1, 2, 3 e já” ( e eles tentam empurrar a pedra de 
novo). “Já, já...tira tira” (referindo-se às pedras). 
- O menor fala: “Eita Viola...vai!” 
- Uma das meninas fala: “Oh o siri ali...oh o siri ali!” (apontando para um local 
nas pedras) 
- Um menino responde: “A gente não quer siri não, a gente quer peixe”. 
 

Episódio 04 – Pegar Peixe (14/11/05) – 41 minutos de duração 
Situação e Resumo: um grupo de crianças (inicialmente 5) está reunido na beira 
da praia, em cima de pedras que se tornam aparentes quando a maré está vazia. A 
brincadeira consiste em ‘pegar peixes’ e outros seres marinhos, utilizando as 
garrafas e copos para esvaziar as poças existentes nas pedras. Todos os brincantes 
do dia anterior aparecem neste episódio, além de um adolescente e outras crianças 
que se juntam ao grupo no decorrer da observação. 
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08:56 
- Estão todos em volta de uma poça, apenas o adolescente está separado. 
- Uma das meninas pergunta: “Gente, cadê minha vasilha? A do siri”. 
- O menino menor grita: “Lucas Grande! Lucas Grande!”. 
08:57 
- O menor grita: “Oh um siri aqui!” (apontando para Lucas) 
(A mulher grita de novo, da porta da casa: “Nada de pegar essa pedra. É peso e 
faz mal.” 
08:58 
- O adolescente junta-se a eles novamente. 
- Um menino diz: “Meu filho você vai pegar por aí? Você quer morrer? Vá pegar 
por aqui, ele mete a patinha pra baixo.” (referindo-se a um siri, que ele mesmo 
pega) 
08:59 
- O menor diz: “Eu não vou pegar nele não”. 
- O adolescente responde: “Não morde não”. 
- O menor fala: “Se ele cair em minha mão eu morro.” Em seguida cantarola: “Tu 
ru tu ru tu ru tu ru” ( música não identificada) 
09:00 
- O menor grita para uma das meninas: “Bora Síria, me seguindo”! (segue 
cantando) 
 

O contexto físico também parece interferir na organização social dos 

grupos de brincadeira. A existência de espaços amplos ao ar livre, bem como a 

ausência de brinquedos e equipamentos fixos, características da Ilha dos Frades, 

podem favorecer a ocorrência de brincadeiras em grupo. Os resultados 

encontrados por Seixas, Schinitman e Bichara (2005) revelam que o contexto 

espacial se mostrou um fator extremamente importante, porém não isolado, na 

formação de grupos, já que estes foram bem mais freqüentes na praça onde havia 

espaços amplos e sem a presença de equipamentos em detrimento das outros 

praças observadas, onde as brincadeiras solitárias, em díades ou paralelas é que 

predominaram.  

A pouca interferência dos adultos nas brincadeiras infantis na Ilha dos 

Frades, e em outros contextos, também pode ser apontada como um fator 

estimulante para formação de grupos na medida em que as crianças possuem a 

liberdade de se organizar segundo seus próprios critérios, além do que a ausência 
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dos pais e/ou cuidadores pode propiciar uma demanda por interações sociais, 

facilitando assim a formação dos grupos de brincadeira. Santos (2004), Gosso 

(2005) e Santos (2005) também ressaltaram em seus resultados a não interferência 

dos adultos nas brincadeiras como sendo um aspecto importante para a formação 

dos grupos de brincadeiras.  

Além das pesquisas nacionais, citadas acima, trabalhos internacionais 

como o de Oke,  Khattar, Pant e Saraswathi (1999) na Índia também têm relatado 

a predominância de brincadeiras em grupo, em detrimento das brincadeiras 

individuais, em contexto de rua ou em ambientes abertos. Entretanto os resultados 

encontrados na Ilha dos Frades destacam-se por revelar uma tendência mais 

acentuada para a organização das brincadeiras em grupo. Tendência esta 

sustentada não somente pelos fatores descritos acima, mas também pelo grande 

número de crianças disponíveis no local, sejam elas residentes da ilha ou 

visitantes.  

Outro aspecto relacionado à interação social que chama a atenção dos 

resultados encontrados nesta pesquisa, além do grande número de brincadeiras em 

grupo, é a ausência de brincadeiras paralelas e a grande quantidade de 

brincadeiras cooperativas. Esta configuração de brincadeira demanda proximidade 

e muitas vezes afinidade entre as crianças, características asseguradas por um 

aspecto marcante do cotidiano da Ilha dos Frades: a vida em comunidade. 

Partilhar do mesmo poço artesiano, do mesmo barco e da mesma rede para pescar, 

e no caso das crianças da mesma sala de aula são exemplos de situações vividas 

diariamente em que o aspecto coletivo emerge de forma preponderante. Carvalho 

e Pedrosa (2003, p. 37 e p. 38) afirmam que “ao contrário do que freqüentemente 

supõe o senso comum, territorialidade não se confunde com individualismo: 
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tipicamente o território é comunitário, é um diferenciador de subgrupos e não 

propriedade individual” e que “o território não é apenas um fenômeno físico, 

geográfico ou político é também um fenômeno psicossocial e de comunicação”. 

O pertencimento a uma comunidade, ou a percepção da coletividade do 

contexto no caso das crianças veranistas, emerge como ponto relevante na 

organização dos grupos lúdicos infantis, na medida em que foi possível observar 

em alguns episódios a facilidade com que crianças que não estavam inicialmente 

participando do evento de brincadeira passaram a fazer parte do grupo. Em 

algumas situações, as crianças que estavam brincando de outra atividade, ou 

estavam apenas de passagem, ao avistarem um grupo ou dupla brincando 

aglutinaram-se a este, usualmente sem verbalizações, passando a fazer parte do 

grupo e compartilhando o espaço de brincadeira de igual pra igual com as crianças 

que já se encontravam brincando. O trecho a seguir exemplifica uma destas 

situações: 

Episódio 02 – Pegar Peixe 
- As meninas se encaminham para casa, sozinhas. 
- Chega mais um menino, sozinho, com um porta garrafas na mão, abaixe-se nas 
pedras junto do grupo e começa a esvaziar poças também.  
- Um dos meninos se afasta do grupo, e esvazia as poças sozinhos. 
- Um menor diz para o recém-chegado: “Um aqui Lucas. Aqui um oh. Aqui um 
peixe. Oh pra lá veio! (aponta para um grupo de urubus que está andando na 
areia) 
- As meninas voltam com um porta garrafa nas mãos também. Elas ficam 
separadas dos meninos. Uma delas grita depois de um tempo: “Viola tem um aqui. 
Viola, isso daqui tem um caranguejo dentro.” 
- Chega mais um menino, vindo de outra direção e junta-se ao grupo dos meninos. 
- O menor fala: “É porque tem um caranguejo dentro. O bicho é forte. Aí, venha 
ver. Aí oh, o que Viola achou. Eita porra. Oh paí, venha ver!”. 
- O menino que estava afastado vai embora. 
- Todos estão reunidos em volta de um mesmo local, formando um único grupo 
agora. 
- Um dos meninos grita algo para um adulto que passa. 
- Chegam mais dois meninos (estes estão de sunga, diferente do outros) que 
estavam passeando na praia, juntam-se ao grupo sem falar nada e agacham-se 
sobre as pedras com os outros. 
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Com relação às díades destaca-se uma espécie de padrão de configuração 

das mesmas. O primeiro aspecto importante é que apenas uma dupla foi composta 

por não-coetâneos, enquanto as outras cinco foram formadas por coetâneos, sendo 

este um perfil oposto ao dos grupos. No que diz respeito ao gênero dos brincantes, 

somente uma dupla foi mista, sendo as outras cinco exclusivamente masculinas. A 

brincadeira cooperativa, por sua vez, foi a forma de interação social dos seis 

episódios em díades. É interessante notar que nesta escolha de pares para a 

formação de díades o padrão que predomina é aquele há muito tempo discutido e 

apresentado na literatura: as crianças preferem brincar com parceiros coetâneos e 

do mesmo sexo, engajando-se em brincadeiras sociais.  

 Considerando-se a relevância da formação de grupos de brincadeira como 

principal forma de organização das crianças observadas neste trabalho, é natural 

que a discussão sobre outras variáveis importantes na configuração das 

brincadeiras infantis, como gênero e idade dos brincantes, seja perpassada pela 

temática da interação social. Além disso, por se constituir como um elemento das 

relações sociais, a brincadeira infantil se configura como processo de cultura e a 

importância da formação dos grupos de brincadeiras emerge novamente na 

discussão sobre sua interface com a transmissão da cultura.  

A importância das formas de interação social nas brincadeiras infantis se 

deve ao fato de que o Homo sapiens é um ser social, um ser de cultura. Sendo 

também importante ressaltar que a sociabilidade não é um traço exclusivamente 

humano, já que “os primatas são, acima de tudo, animais altamente sociais. 

Praticamente todos os primatas antropóides vivem em grupos sociais complexos 

e, portanto, a propensão humana à sociabilidade é parte de uma tendência primata 

mais geral” (Foley, 2003 p.219). Entretanto, o comportamento social dos seres 
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humanos difere enormemente dos outros primatas dada a complexidade cultural 

que determina e é determinada pelas redes sociais humanas, além do que, como 

destacou Foley (2003, p. 217) “uma parte tão grande daquilo que é único e 

especial nos humanos está ligada à sociabilidade”.  
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6.3 - Brincadeiras de meninos e de meninas - Gênero 

 
Episódio 03 
Resumo: Dois meninos, com idade entre 8 e 9 anos fazem uma competição com 
barcos de isopor em uma poça de água do mar, na areia da praia (maré vazia). 
Eles colocam os barcos de um lado da poça, ao mesmo tempo, e correm para o 
outro lado para esperá-los. Experimentam colocar os barcos em diferentes lugares 
e observam o movimento destes.  
Episódio 29 
Resumo: Diversas duplas de meninos, 2 trios e alguns meninos sozinhos, com 
idade entre 4 e 14 anos, estão em volta da ponte do cais, em cima e embaixo dela 
também, empinando arraias. Em torno de 30 meninos estão envolvidos, ao mesmo 
tempo, em uma Guerra de Arraia. Alguns empinam papagaios, mas a maioria está 
empinando arraias. São as únicas crianças e adolescentes em atividade lúdica em 
toda a extensão da praia. 

 

Os resumos dos episódios acima relatados ilustram o perfil encontrado 

entre as crianças da Ilha dos Frades: maior presença de meninos do que de 

meninas nos episódios de brincadeira em ambientes abertos.  

Na literatura encontram-se diversos relatos de pesquisas (Oke, Khattar, 

Pant & Saraswathi, 1999; Bichara, 2003; Gosso, 2005 e Santos, 2005) que 

apontam diferenças entre a freqüência de meninos e meninas em brincadeiras de 

rua e ao ar livre, bem como a existência de segregação sexual na escolha dos 

pares, além de um padrão estereotipado tanto na ocupação dos espaços como na 

preferência por brinquedos e tipos de brincadeiras. Estudos sobre as questões de 

gênero nas brincadeiras infantis em outros tipos de contextos, como salas de 

observação e pátios de escola, (Maccoby, 1988; Bornstein, Haynes, Pascual, 

Painter & Galperín, 1999; Martin & Fabes, 2001; e Morais, 2004) também 

salientam a existência de uma segregação sexual e da tipificação de gênero na 

temática das brincadeiras e na escolha dos brinquedos.  

Investigações sobre o brincar em outras espécies, principalmente com 

primatas, também têm chegado a conclusões parecidas, indicando que é possível 
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perceber padrões diferentes de inserção nas atividades lúdicas de acordo com o 

sexo dos sujeitos. No trabalho de Resende e Ottoni (2002) sobre brincadeiras em 

macacos-prego (Cebus apella) foi encontrada maior freqüência de atividades de 

brincadeira entre os machos do que entre as fêmeas além do que, os machos 

tendem a conservar o comportamento lúdico por mais tempo do que as fêmeas, à 

medida que se aproximam da idade adulta. Entre os micos-leões-dourados 

(Leontopithecus rosalia Linnaeus, 1766) observados na investigação de Oliveira 

(2005), embora não tenha sido encontrada diferença significativa na freqüência de 

brincadeiras entre os machos e fêmeas filhotes, os machos em geral brincaram 

mais do que as fêmeas. Na revisão de Vieira e Sartorio (2002, p.191), sobre 

brincadeiras entre duas espécies de roedores (Mesocricetus auratus e Rattus 

norvegicus), os autores relatam que, entre estes animais, os machos iniciam mais 

comportamentos de brincadeira do que as fêmeas. Eles afirmam também que na 

“maioria das espécies estudadas até hoje, o macho brinca mais que a fêmea. 

Apenas em lobos, cães, coiotes, gatos e gerbilos a fêmea brinca tanto quanto o 

macho. Em nenhum dos estudos revistos a fêmea despende mais tempo em 

brincadeira do que o filhote macho.” 

No caso humano, não há nenhum estudo que aponte que meninos brincam 

mais que meninas, mas sim que brincam, geralmente de forma diferente. Ao longo 

dos anos têm havido numerosas tentativas de se explicar essa estereotipia de 

gênero na preferência por brinquedos e atividades lúdicas, em diferentes culturas, 

por parte de vários estudiosos, embasados nos mais diversos referenciais teóricos 

(Harper, L. & Sanders, K 1975; Maccoby, 1998; Pellegrini, 2004 e Silva; Pontes; 

Magalhães; Baia da Silva & Bichara, 2006). O que estes trabalhos possuem em 

comum é o entendimento que desde muito cedo as crianças já são conscientes que 
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homens e mulheres possuem diferentes papéis na sociedade e que expressam sua 

interpretação destes papéis através das brincadeiras. Segundo Aydt e Corsaro 

(2003) essa é a identidade mais importante que as crianças precisam adquirir em 

seu processo de socialização. 

Nas sociedades mais tradicionais, as brincadeiras estereotipadas em 

relação ao gênero durante a primeira infância são aceitas e encorajadas como uma 

preparação útil para os papéis adultos (Serbin, Poulin-Dubois, Colburne, Sem & 

Eichsteadt, 2001). Assim, de um modo geral, as tipificações de gênero 

encontradas nas brincadeiras refletem o modo de vida do contexto em que a 

criança está inserida, já que de acordo com Bonamigo e Koller (1992) os próprios 

pais iniciam seus filhos nessa estereotipia quando oferecem diferentes tipos de 

brinquedos para cada gênero.   

Na literatura, especialmente a nacional, é comum encontrar a associação 

entre a noção popular de que rua “não é lugar de menina” como justificativa da 

maior presença de meninos do que de meninas em brincadeiras de rua e ao ar 

livre. Neste trabalho esse cenário salta aos olhos a partir da constatação de que dos 

34 episódios de Brincadeiras Primárias registrados neste trabalho apenas 1 foi 

composto por um grupo formado somente por meninas, enquanto os meninos 

foram responsáveis por 19 episódios. Os grupos mistos de meninos e meninas 

foram responsáveis por 14 eventos de brincadeira, sendo que 10 destes contavam 

com a presença apenas de meninas não moradoras da ilha (veranistas) e apenas 4 

contaram com a presença das meninas residentes do local.  

Os quadros abaixo, que servirão como um guia ilustrativo para a discussão 

subseqüente a eles, apresentam os tipos de brincadeiras (a partir das categorias 

descritas anteriormente), a quantidade de episódios que foi observada e a duração 
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destes em minutos (min), classificados em: FF (apenas meninas); MF (meninos e 

meninas) e MM (apenas meninos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debruçando-se sobre estes resultados emergem diversos pontos 

interessantes acerca da configuração do contexto de brincadeira da Ilha dos Frades 

e sua interseção com as questões de gênero. Primeiramente, destaca-se a baixa 

freqüência de meninas moradoras da ilha em brincadeiras ao ar livre. Elas foram 

                                                
3  * Episódios com presença de meninas moradoras da ilha. 
 

Brincadeira Quantidade Duração 

Outros 1 03 min 

Brincadeira Quantidade Duração 

Pegar Peixe 2 72 min 
Futebol*3 1 08 min 

Construção na Areia 5 96 min 
Caiaque/Canoa/Barco* 2 57 min 
Nadar/Pular no mar 1 16 min 

Outros* 1 16 min 
Esconde-esconde 1 03 min 

Bombas 1 03 min 
Total 14 271 min 

Brincadeiras Quantidade Duração 

Futebol 1 23 min 
Competição Barcos 1 10 min 

Bobinho 1 06 min 
Caiaque/Canoa/Barco 5 45 min 

Bola no Telhado 1 18 min 
Bicicleta 1 02 min 

Faz de conta 1 07 min 
Nadar/Pular no mar 1 03 min 

Outros 1 05 min 
Surf 1 03 min 

Arraia/Guerra de Arraia 4 55 min 
Desenho na Areia 1 05 min 

Total 19 182 min 

Quadro n.3 – Brincadeira do Grupo FF 

Quadro n.4 – Brincadeiras do Grupo MF 

Quadro n.5 – Brincadeiras do Grupo MM 
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observadas em apenas 5 episódios de brincadeiras (somando-se os episódios do 

grupo misto e a brincadeira do grupo segregado). Conforme mencionado 

anteriormente, a literatura está repleta de relatos de pesquisas que apontam a 

pouca presença de meninas (e de fêmeas de outras espécies) em brincadeiras de 

rua e em ambientes abertos, quando comparadas com os meninos. Todavia, esta 

ausência foi mais acentuada nestes resultados do que em outros trabalhos onde a 

presença dos meninos também foi maior.  

Vale ressaltar que os eventos de brincadeira do grupo misto totalizam 271 

minutos de duração, enquanto os do grupo segregado de meninos correspondem a 

182 minutos. Porém, os episódios com presença das meninas moradoras 

equivalem a apenas 81 minutos, sendo os grupos mistos formados pelas meninas 

visitantes responsáveis por 190 minutos. A importância de se comparar o tempo 

de duração das brincadeiras registradas em cada grupo deve-se também ao fato de 

que a quantidade de episódios, por si só, não se constitui como elemento 

suficiente de análise, já que conforme mencionado por Bichara (1994) é comum 

que os meninos se envolvam em mais eventos diferentes de brincadeira do que as 

meninas, enquanto que elas se envolvem em episódios mais longos. 

A acentuada ausência de eventos de brincadeira exclusivamente femininos 

é particularmente importante porque não significa que as meninas brinquem 

menos do que os meninos, mas que quando o fazem dão preferência a ambientes 

internos, conforme percebido no decorrer de todo o período de coleta de dados, 

em que foi possível observar as meninas moradoras da ilha brincando nas 

varandas das casas, bem como em algumas ocasiões também foi possível ouvir, de 

fora das residências, verbalizações de meninas em situação de brincadeira dentro 

das mesmas.  
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O que torna esse aspecto mais interessante é que também se pode perceber 

um traço de segregação de gênero na presença e ocupação dos espaços ao ar livre 

pelos adultos da Ilha dos Frades também. Usualmente quando se encontra homens 

e mulheres reunidos, ou em atividades de lazer estes grupos são formados por 

veranistas e não pelos moradores. As mulheres residentes da ilha em sua grande 

maioria são donas de casa e a maior parte das atividades que exercem fora de casa 

são relacionadas às atividades domésticas, como pegar água nos poços, fazer 

compras nas pequenas mercearias da ilha ou algum tipo de trabalho nas casas dos 

veranistas, como cozinhar e limpar. As mulheres adultas também não são vistas 

nas praias ou fora das casas com freqüência. É comum encontrá-las reunidas 

conversando dentro das varandas das casas, enquanto os homens são vistos 

frequentemente reunidos nas praias, jogando futebol na areia, em volta dos barcos 

ou nos bares jogando dominó. Sendo este cenário um excelente exemplo para a 

descrição feita por Woortman (citado por Ribeiro, 2006, p. 158) de que “a casa é o 

domínio da mulher enquanto a ‘rua’ é o domínio do homem”. 

Faz-se necessário salientar que a maioria das famílias que veraneiam na 

Ilha dos Frades são de classe média, oriundas de cidades grandes como Salvador e 

Feira de Santana onde as estereotipias de gênero são menos rígidas e as mulheres 

tendem a cada vez mais ocupar espaços que antes eram reservados apenas aos 

homens.  

Quando os resultados deste trabalho são comparados com os dados obtidos 

nas observações realizadas por Santos (2005), em seu estudo sobre brincadeiras 

infantis em dois municípios do agreste sergipano, é notável a semelhança entre 

eles no que diz respeito à proporção de brincadeiras ocorridas em grupos mistos 

de meninos e meninas e brincadeiras observadas em grupos segregados, 
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respectivamente 40% e 60%, uma proporção que pode ser considerada alta 

quando comparada com outros estudos, como os que serão descritos 

posteriormente.  

Nos dois estudos as meninas se envolveram mais em brincadeiras mistas 

do que segregadas e os meninos se comportaram de maneira oposta. Porém, na 

pesquisa de Santos foi registrado um maior número de grupos de brincadeira 

exclusivamente formados por meninas, 7, do que o que foi registrado neste 

trabalho (apenas 1 grupo, conforme dito anteriormente).  

Outra semelhança entre os resultados encontrados nas duas pesquisas é que 

as meninas sergipanas participaram de muitas brincadeiras tidas como tipicamente 

masculinas quando brincaram nos grupos mistos, a exemplo de faz-de-conta com 

temática de transportes (principalmente com caminhões de brinquedo), enquanto 

que os meninos não se envolveram em brincadeiras com temática tipicamente 

feminina. Esta mesma configuração apareceu entre as crianças da Ilha dos Frades, 

através da participação de uma menina em um episódio de Futebol (brincadeira 

tipicamente masculina) e de algumas meninas em dois episódios de 

Caiaque/Canoa/Barco (cuja temática relacionada a transportes também é 

considerada masculina), ao passo que, os meninos não participaram de atividades 

lúdicas consideradas femininas, mesmo nos grupos mistos.  

É interessante salientar que boa parte dos moradores da ilha possui algum 

tipo de embarcação e que é extremamente comum encontrar não apenas adultos os 

conduzindo, mas também meninos e adolescentes (do sexo masculino), enquanto 

que não é usual, ou mesmo provável, ver mulheres exercendo a mesma atividade. 

Este panorama confere ainda mais um caráter de atividade predominantemente 
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masculina à condução de embarcações e à sua reprodução em situação de 

brincadeira. 

A respeito da preferência dos meninos em participar de brincadeiras em 

grupos segregados quanto ao gênero, Silva, Pontes, Magalhães, Baia da Silva e 

Bichara (2006, p. 118) afirmaram o seguinte: “Sugere-se que, a brincadeira em 

grupos segregados por sexo significa a possibilidade de contextos de 

aprendizagem e reforçamento de comportamentos tipificados, a limitação a 

práticas e comportamentos ‘apropriados’ para cada sexo e, com isso, a 

construção/manutenção de estereótipos de papéis sexuais. Uma vez que a 

segregação entre os meninos é maior, então maior seria também essa 

possibilidade de tipificação entre eles, o que pode estar relacionado à maior 

rigidez de estereótipos entre os meninos”. Esta interpretação do fenômeno traduz 

tanto os achados de Santos, como os dados encontrados na Ilha dos Frades e em 

tantos outros contextos de brincadeira.  

Já na pesquisa conduzida por Bichara (2003), em duas comunidades 

ribeirinhas às margens do rio São Francisco, uma tribo indígena (Xocó) e um 

povoado formado por descendentes de quilombolas (Mocambo), os grupos mistos 

de meninos e meninas equivalem à apenas 18% e 20% do total das brincadeiras 

encontradas, no Xocó e no Mocambo respectivamente, havendo uma maior 

presença de grupos segregados com relação ao sexo. Um ponto de semelhança 

entre os resultados encontrados no estudo de Bichara e os encontrados neste 

estudo diz respeito à interpenetração do modo de vida local na estrutura das 

brincadeiras. Nas duas investigações as meninas auxiliam as mães em suas 

atividades domésticas, desde pequenas, e isso se reflete no seu tempo disponível 

para brincadeiras em ambientes abertos, enquanto que os meninos desprovidos 
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desta responsabilidade dispõem de mais tempo para brincar fora de suas casas, 

assim como os meninos residentes da Ilha dos Frades. 

A divergência entre estes resultados aparece na medida em que enquanto 

as meninas do Xocó e do Mocambo realizam muitas de suas tarefas domésticas no 

rio São Francisco, um dos mais importantes espaços de brincadeira destas 

localidades, elas podem conciliar muitas vezes trabalho doméstico e brincadeira. 

Já as meninas da Ilha dos Frades, que auxiliam as mães a maior parte do tempo 

dentro de suas casas e no trajeto entre estas e os poços artesianos, carregando 

baldes de água, acabam por ser afastadas do principal contexto de brincadeira do 

local, o mar, para realizar as tarefas domésticas.  

Outro aspecto que parece corroborar com a maior presença das meninas do 

Xocó e do Mocambo nas brincadeiras dentro do rio e com a maior ausência das 

meninas da Ilha dos Frades nas brincadeiras na praia é que as mães das primeiras 

foram vistas várias vezes junto com suas filhas dentro do rio, realizando os 

afazeres domésticos, enquanto que as mães das segundas não são vistas no mar, 

como foi mencionado previamente. 

Diversos estudos, como o de Oke, Khattar, Pant e Saraswathi (1999) em 

áreas urbanas da Índia o de Pontes, Magalhães et al (2003), em Belém, também 

relatam o importante papel que as meninas exercem na execução das tarefas 

domésticas e na maternagem de irmãos, bem como a diminuição da sua presença 

em brincadeiras de rua (e na presença nos ambientes abertos também) à medida 

que ficam mais velhas e acumulam mais responsabilidades, fato que não ocorre 

com os meninos. Na pesquisa realizada por Gosso (2005; Gosso et al 2005 e 

Gosso & Otta, 2003), em uma tribo de índios Parakanã (sociedade de caçadores-

coletores), resultados semelhantes são encontrados a partir da análise da interação 
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entre sexo e idade, que também apresentou um efeito significativo no tempo gasto 

em diversos tipos de brincadeiras. Na investigação conduzida por Seixas, 

Schinitman & Bichara, 2005 em praças públicas de Salvador, também foi 

observado um decréscimo da presença das meninas, inversamente proporcional à 

idade, enquanto que o mesmo não foi observado entre os meninos. 

 Também na Ilha dos Frades foi possível perceber uma média de idade 

maior entre os meninos do que entre as meninas, nos eventos de brincadeira 

encontrados. A menina com maior idade observada aparentava ter 11 anos 

(moradora da ilha), à exceção desta todas as outras meninas observadas 

aparentavam ter entre 3 e 10 anos, inclusive as veranistas. Entretanto, foram 

registrados muitos meninos com idade aparente superior a 12 anos (tanto 

moradores como veranistas) envolvidos em longos períodos de brincadeira.  

O que chama atenção desta tendência, encontrada em diversas culturas, é a 

sua semelhança com resultados observados em outras espécies como entre os 

macacos-prego da investigação de Resende e Ottoni (2002) e os roedores 

mencionados por Vieira e Sartorio (2002). Na literatura internacional também 

encontram-se diversos trabalhos que relatam este mesmo padrão em animais mais 

semelhantes à nossa espécie, como os chimpanzés, em que enquanto os machos 

jovens continuam se envolvendo em brincadeiras vigorosas e competitivas, as 

fêmeas jovens diminuem mais ainda a freqüência de brincadeira ao passo que 

começam a adotar comportamentos de maternagem de filhotes, usualmente irmãos 

mais jovens, e a passar mais tempo com fêmeas adultas (Pellegrini, 2004; Mitani, 

Merriwheter & Zhang, 2000). 

Esta congruência entre um padrão de gênero de inserção nas brincadeiras 

da nossa espécie com tantas outras vem a ser mais um elemento para corroborar a 
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noção de que os aspectos mais complexos da cultura também têm base 

psicobiológica e que, tomando emprestadas as palavras de Bussab e Ribeiro 

(1998, p.180) “todas estas características têm relações evolutivas com o contexto 

cultural: ao mesmo tempo em que foram por estes selecionadas, também 

propiciaram a evolução cultural”. 
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6.4 - Idade  

 

A idade dos brincantes é uma importante variável na dinâmica e na 

organização dos grupos de brincadeira. Dos 34 episódios de brincadeira 

registrados, 19 ocorreram em grupos de não-coetâneos, 12 em grupos de 

coetâneos e 3 foram brincadeiras solitárias. Vale ressaltar que neste estudo a idade 

das crianças é uma medida aproximada. 

O critério utilizado para classificar os grupos de brincadeira como 

coetâneos é o mesmo que foi utilizado na pesquisa conduzida por Santos (2004): 

grupos formados por crianças com variação etária de no máximo três anos. As 

imagens a seguir ilustram um grupo de coetâneos e um grupo de não-coetâneos, 

respectivamente, em situação de brincadeira.  

 

 

 

 

 

 

A primeira imagem foi extraída de um episódio de Caiaque/Canoa/Barco, 

que teve duração de 20 minutos. Neste episódio os três meninos brincaram em 

alguns barcos ancorados, pulando de um barco para o outro, pulando no mar e 

jogando as âncoras repetidas vezes. A segunda imagem, por sua vez, retrata um 

momento em que os brincantes de um episódio da brincadeira Pegar Peixe, com 

41 minutos de duração, estão todos reunidos, conversando sobre os peixinhos e 

siris que haviam coletado em recipientes plásticos.  

Figura n.40 Figura n.41 
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O primeiro aspecto que chama atenção é a maior quantidade de episódios 

de brincadeira em grupos de não-coetâneos, 19, do que em grupos de coetâneos, 

12. Alguns autores apontam que as crianças preferem brincar com coetâneos 

(Oke, Khattar, Pant & Saraswathi, 1999; Gosso & Otta, 2003; Pontes & 

Magalhães 2003), mas brincam com quem estiver disponível. Esta última 

afirmação é mais próxima da realidade das brincadeiras de rua (e por 

conseqüência da Ilha dos Frades) e de praças e ambientes públicos em que as 

crianças não são levadas por adultos e vão brincar nestes locais por iniciativa 

própria, como relatado por Santos (2004) em sua pesquisa com crianças 

moradoras de rua, em Porto Alegre e por Seixas, Schinitman e Bichara (2005) em 

sua investigação sobre brincadeiras infantis em espaços públicos urbanos de 

Salvador.  

Não apenas a quantidade de episódios de grupos não-coetâneos foi maior 

do que a de grupos coetâneos, mas estes também foram mais longos. Os seis 

episódios com maior duração (41, 38, 35, 31, 30 e 23 minutos) ocorreram em 

grupos de não coetâneos. Quando somados todos os episódios de cada grupo os 

não-coetâneos totalizaram 325 minutos de brincadeira enquanto que os grupos de 

crianças coetâneas totalizaram 119 minutos de eventos lúdicos.  

Além de ilustrar o critério de classificação dos grupos de brincadeira 

quanto a idade, as imagens 35 e 36 também ilustram outro ponto importante desta 

discussão, uma espécie de perfil da configuração dos grupos de brincadeira com 

relação à idade e ao sexo das crianças. Os grupos exclusivamente masculinos 

(MM) foram formados por coetâneos em 9 eventos (como o exemplo da Imagem 

35), e por não-coetâneos em 7 eventos de brincadeiras. Os grupos mistos quanto 

ao gênero (MF), por outro lado, foram compostos por coetâneos em apenas 3 
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episódios, e por não-coetâneos em 11 episódios (conforme a Imagem 36). O único 

grupo exclusivamente feminino (FF) foi composto por meninas não-coetâneas. O 

quadro a seguir organiza estes dados a fim de facilitar a interpretação e discussão 

dos mesmos. 

  

 

 

 

 

A divisão dos grupos de brincadeira em coetâneos e não-coetâneos e sua 

interseção com a formação dos grupos de acordo com o gênero dos brincantes 

revela interessantes resultados. O primeiro aspecto relevante é a disposição em 

pólos opostos dos eventos de brincadeira coetâneos e não-coetâneos para grupos 

masculinos e para grupos mistos. Enquanto os grupos só de meninos brincaram 

mais com pares da mesma idade do que com meninos de diferentes faixas etárias, 

os grupos mistos brincaram muito mais em grupos de não-coetâneos do que em 

grupos homogêneos, ressaltando assim a preferência dos meninos por brincadeiras 

em grupos segregados.  

É preciso salientar que a baixa freqüência de meninas brincando nos 

ambientes abertos da Ilha dos Frades colabora com a ausência de meninas 

coetâneas disponíveis para a brincadeira, fato que não ocorre com os meninos. 

Contudo, o arranjo dos grupos de meninos e meninas aponta para um fato de 

extrema importância: em 10, dos 11 episódios de brincadeira dos grupos mistos de 

não-coetâneos, a criança mais nova era um menino.  

Idade X Gênero MM MF FF Total 

Coetâneos 9 3 0 12 
Não-coetâneos 7 11 1 19 

Total 16 14 1 31 

Quadro n.6 – Distribuição dos episódios quanto ao gênero e idade dos brincantes. 
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Esse resultado leva à discussão de duas temáticas: a segregação de idade e 

gênero dos grupos de meninos coetâneos pode estar relacionada com uma 

“equilibração dos potenciais de confronto” (Carvalho & Pontes, 2003), enquanto 

que a presença de meninos mais novos e meninas mais velhas, nos grupos mistos 

de não-coetâneos, remete ao fenômeno da prática de cuidado entre as crianças em 

situação de brincadeira.  

Carvalho e Pontes (2003, p.27) sugerem que a configuração segregada 

com relação a gênero e idade, tão comum nos grupos de brincadeira, estaria 

relacionada a uma tendência de se manter harmonia e homogeneidade das 

habilidades dos brincantes, que por sua vez possibilitam “um teste continuado de 

habilidade entre os opositores”. É interessante notar nos resultados desta pesquisa 

que este fenômeno aconteceu justamente nos grupos dos meninos coetâneos, que 

usualmente são mais competitivos, e se envolvem em mais brincadeiras vigorosas 

e com confronto direto e teste de habilidades (Silva; Pontes; Magalhães; Baia da 

Silva & Bichara, 2006). Os eventos de Brincadeira Primária de Competição de 

Barcos e Bobinho, e o episódio de Brincadeira Incidental de Luta representam 

bem este cenário, conforme está demonstrado no fragmento de registro cursivo 

abaixo. 

Episódio 05- Bobinho 
Resumo: Três meninos, com idade aproximada entre 9 e 11 anos, estão na areia 
da praia (coberta de algas e por isso bastante escorregadia) brincando de Bobinho. 
A brincadeira consiste em se posicionar em uma espécie de “linha”, onde o 
objetivo dos dois meninos das pontas é chutar a bola de um para o outro, de modo 
seguro para que o menino do meio (o bobinho) não consiga pegá-la. O objetivo do 
jogador que ocupa o lugar de bobinho é de pegar a bola para que o menino que a 
jogou troque de lugar com ele. Diversas vezes um dos meninos escorrega nas 
algas, quando isso ocorre os outros dois dão risada e o que caiu é claramente 
prejudicado tanto na defesa da bola, como na tentativa de pegá-la.  
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No episódio descrito acima é possível perceber a demanda natural, deste 

tipo de brincadeira, de que os brincantes sejam equiparados em termos de idade e 

habilidades, para que a “equilibração dos potenciais de confronto” esteja presente, 

de forma a possibilitar que todos os meninos quando ocuparem o lugar de bobinho 

tenham condições de competir com os outros para sair deste lugar. Esse episódio 

contou com um desafio a mais que foi a presença das algas na areia da praia, 

deixando o chão escorregadio. 

Com relação à prática de cuidados entre crianças mais velhas e crianças 

mais novas é freqüente encontrar na literatura referências a meninas brincando em 

ruas e ambientes públicos no lugar de “cuidadoras” de irmãos e meninos menores 

(Oke, Khattar, Pant & Saraswathi 1999, Bichara 2003), como foi encontrado aqui 

nos grupos mistos de não-coetâneos. Entretanto, talvez pela maior quantidade de 

meninos em atividade nos ambientes abertos da ilha, também foi observada nestes 

grupos a presença de meninos ocupando o papel de cuidadores de crianças 

menores. Resultados semelhantes foram relatados na pesquisa de Gosso (2005).  

Conforme mencionado no primeiro capítulo, Ribeiro, Bussab e Otta 

(2005) apresentaram recentemente a hipótese de que as práticas de cuidado entre 

crianças mais velhas e crianças mais novas teriam contribuído enormemente para 

a seleção da brincadeira durante a evolução, na medida em que reforçam 

positivamente a interação criança-criança e minimizam o tempo de cuidado e 

Figura n.42 
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supervisão dos adultos. Aqui neste trabalho, parte-se do pressuposto de que as 

práticas de cuidado entre as crianças são uma das funções adaptativas das 

brincadeiras e uma das muitas causas da sua preservação no repertório 

comportamental infantil ao longo da evolução. 

As verbalizações, imagens e trechos de registros cursivos, de quatro 

episódios diferentes, que serão expostos a seguir, têm a finalidade de ilustrar 

momentos de cuidado e atenção, durante as brincadeiras, entre crianças mais 

velhas e crianças menores. 

Episódio 04 – Pegar Peixe 
Resumo da situação: Duas meninas mais velhas (9-10 anos) orientam o menino 
mais novo do grupo (4 anos) a se mover em cima das pedras, na beira da praia, 
onde eles estão brincando. 
- Ficam todos em pé e andam nas pedras. Uma das meninas pergunta: ”Por onde 
foi que a gente passou? (com voz de assombro) Gente, ta ruim de andar aqui”. 
(referindo-se às pedras). 
- O menino menor fala: “Eu vou pra casa fazer xixi”. 
- Uma das meninas fala: “Por aqui dá pra passar”. 
- Outra menina diz para o menino menor: “Vem Lipe!” Ele responde: “Alguém 
me ajuda”! - A menina fala: “Segura aqui” (para alguém segurar a garrafa que 
está em suas mãos) e em seguida pega o menino menor pela mão e o ajuda a andar 
sobre as pedras até chegarem na areia.” 
 

Episódio 13 – Caiaque/Canoa/Barco  
Resumo da situação: Uma menina e um menino maiores informam a mãe do 
menino mais novo do grupo (que estava chorando por não estar na brincadeira) 
que vão colocar o colete salva-vidas nele, para que ele possa acompanhá-los na 
brincadeira na canoa.  
10:08 
- As crianças colocam a canoa na água.  
- Um menino menor chora na beira da praia porque não levam ele.  
10:09 
- O menino maior começa a remar a canoa com as meninas em cima também. A 
menina maior (menina 2) dá um grito e ela e o menino maior pulam na água. 
Voltam pra canoa em seguida. O menor continua chorando) 
10:10 
- Remam em direção ao menor. Um deles grita: “Venha”. A menina maior 
carrega o pequeno e o coloca na canoa.  
10:11 
Uma adulta interfere gritando de dentro de uma das casas na beira da praia (não é 
possível vê-la, apenas ouvi-la): “Ele não pode não”. A menina 2 responde: “Eu 
vou botar o colete nele”. 
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10:12 
- O menino maior e a menina 2 vestem o colete salva-vidas no menor e colocam 
ele na canoa. Ele ainda choraminga um pouco”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episódio 34 – Bombas e Episódio 28 – Guerra de Arraias 
Resumo das situações: A Imagem 40 ilustra o momento em que um menino 
maior ensina um menino mais novo (indicados pelas setas) a soltar uma bomba 
(fogos de artifício juninos). A Imagem 41 mostra um menino mais velho 
consertando o papagaio de um menino mais novo, que estava tendo dificuldades 
para empiná-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Com relação aos tipos de brincadeiras observados não foi possível 

perceber um padrão de preferência de acordo com a idade das crianças, exceto que 

os episódios de Guerra de Arraia foram brincados apenas por grupos de meninos 

não-coetâneos, o que é comum encontrar na literatura uma vez que é um tipo de 

brincadeira tradicional que demanda ajuda tanto no momento de colocar arraias no 

Figura n.43 Figura n.44 

Figura n.45 Figura n.46 
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ar, com no momento de sua construção. Entretanto, outros aspectos relacionados 

às brincadeiras de Guerra de Arraia serão discutidos posteriormente. Outras 

brincadeiras, como Construção e Caiaque/Canoa/Barco foram encontradas de 

forma equilibrada entre os grupos de brincantes com idade heterogênea e 

homogênea.  

Todavia, apesar de não ter havido diferença na preferência pelos tipos de 

brincadeiras, foi possível perceber formas diferentes de brincar. Nos grupos de 

coetâneos as crianças tinham um padrão próprio de escolha, configuração e 

duração da brincadeira, equivalentes à suas características e possibilidades 

psicomotoras e cognitivas. Já os grupos de não-coetâneos diversificaram mais as 

formas de interação e possibilidades diferenciadas de participação na brincadeira, 

bem como se envolveram em episódios de brincadeira mais longos. Um bom 

exemplo a esse respeito foi discutido na sessão sobre interação social, a respeito 

da presença de duplas que foi em sua maioria formada apenas por coetâneos.  

Uma das possibilidades diferenciadas de participação na brincadeira 

citadas acima é na condição de “café-com-leite”, papel que só pode ser exercido 

em grupos com diversidade de idade entre os brincantes. A criança menor, 

aprendiz da brincadeira, que exerce muitas vezes o papel de “observadora” e que 

não está sujeita à mesma rigidez de regras, e consequentemente ao mesmo direito 

de ocupar o papel de brincante propriamente dito, pode participar da brincadeira 

neste lugar especial. Na Bahia, este papel é conhecido como “café-com-leite”. 

Esta modalidade de interação com o grupo de brinquedo não é exclusividade do 

Brasil, tendo sido relatada pelos pesquisadores indianos Oke, Khattar, Pant e 

Saraswathi (1999) que descreveram que na Índia o café-com-leite é conhecido 

como “limão verde”.  
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Neste estudo a presença do café-com-leite foi observada em 6 episódios de 

brincadeira (nos 2 episódios de Pegar Peixe, em 2 episódios de Arraia, em um 

episódio de Caiaque/Canoa/Barco, em um episódio de Futebol) tendo sido 

ocupada nos seis exemplos por meninos apenas. É interessante notar que ao 

contrário dos resultados encontrados por Gosso (2005), entre as crianças da tribo 

indígena Parakanã, não foram registradas crianças menores fora das brincadeiras 

observando outras crianças brincando. Mesmo no lugar de café-com-leite estes 

meninos tiveram participação nos eventos de brincadeira, e os observaram na 

condição de brincantes, ainda que ser café-com-leite implique em não ter a chance 

de chutar a bola, de poder apenas correr atrás dela, como ocorreu em um episódio 

de futebol.  

Outro aspecto essencial para a presença de café-com-leite e da relação de 

cuidado entre crianças mais velhas e menores é o conhecimento prévio entre estas. 

Pesquisas como a conduzida por Bichara (2004), realizada em espaços públicos, 

apontam o conhecimento prévio entre as crianças como um fator de extrema 

relevância para diversos fatores da organização das brincadeiras infantis, 

podendo-se destacar a existência do café-com-leite e a relação de cuidado entre 

crianças mais velhas e crianças menores. Uma comunidade pequena como a da 

Ilha dos Frades, repleta de traços de um modo de vida rural possibilita que as 

crianças (e também os adultos) mantenham laços de amizade e de relacionamento, 

o que favorece a interação e a ocorrência de brincadeiras em grupos necessária 

para a existência das crianças café-com-leite e da relação de cuidado entre elas. 

Além das práticas de cuidado a diversidade de idade também propicia a 

transmissão da cultura da brincadeira entre gerações diferentes de crianças (Pontes 

& Magalhães, 2003; Morais, 2004 e Santos, 2005) bem como possibilita a 
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aquisição e ampliação de um maior repertório de habilidades sociais e a 

aprendizagem de regras e códigos e o manejo de diferentes tipos de brinquedos e 

objetos. Experiências de aprendizagem através da observação e da felixibilização 

de regras para os menores só podem ocorrer quando crianças de várias faixas 

etárias diferentes têm a possibilidade de brincarem juntas.  
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6.5 – Cultura de Pares 

 

Episódio 13 – Caiaque/Canoa/Barco – Duração 38 minutos 
Grupo misto de meninas e meninas, não-coetâneos e moradores da ilha 
10:30 
- A menina 2 batuca na ponta da canoa e inicialmente ela e a menina 3 cantam:  
“É céu, é terra é mar 
O marinheiro é o balanço do mar 
Oh marinheiro olê olê olá 
O marinheiro é o balanço do mar 
Oh marinheiro é hora, é hora de eu viajar”  
- As outras crianças acompanham cantando e o menino menor e a menina 1 
batucam na canoa também (o menino maior continua nadando empurrando a 
canoa enquanto a menina 3 rema e parece liderar a cantoria). Repetem o refrão. 
- Seguem cantando: “Kum ba lá e cá, marinheiro eu sou”.  
(...) 
10:32 
- A menina 3 grita no meio da música: “O marinheiro é o quê?” e os outros 
respondem cantando: “O marinheiro é o balanço do mar.” 
- O menino maior pula na água e volta a empurrar o barco.  
“É céu, é terra é mar 
O marinheiro é o balanço do mar 
A barquinha de Yemanjá (...)” 
- O menino maior empurra a canoa de um lado a outro. 
- Seguem cantando. 
(...) 
10:42 
- Descem da canoa e sobem nas pedras, ainda cantando.  (ficam fora do ângulo de 
visão escondidos por folhagens, enquanto se descolcam até a estátua de Yemanjá, 
mas ainda é possível ouví-los cantando). 
- As três meninas se posicionam embaixo da estátua e fazem uma coreografia. Em 
pé se apóiam em ferros que sustentam a imagem e apontam o dedo para o mar e se 
balançam (as três fazem os mesmos movimentos). O menino foi embora andando 
pela praia. 
- As meninas vão embora e as meninas 2 e 1 saem pulando e sacudindo os braços 
em direção à imagem, olhando para ela. 
 

A universalidade das brincadeiras já foi discutida anteriormente neste 

trabalho. Contudo, um aspecto em particular contribui muito para que a 

brincadeira na espécie humana seja um objeto de estudo tão fascinante: o fato da 

universalidade do fenômeno em lugar de se opor à sua diversidade, o integra e o 

constitui, enquanto elemento cultural (Carvalho & Pontes, 2003). O simples fato 

de uma brincadeira ter uma série de variações, e muitas vezes nomes diferentes, a 
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depender da região onde ela é brincada, já é um indício de que a brincadeira é uma 

prática cultural, concepção esta muito discutida na literatura recentemente e que 

também é compartilhada neste trabalho. 

O episódio descrito acima revela como as brincadeiras são perpassadas 

pelos elementos do contexto sócio-cultural, como o culto a Yemanjá e a 

valorização da imagem do “marinheiro”. Yemanjá é largamente cultuada entre os 

moradores da Ilha, havendo várias estátuas desta nas portas das casas dos 

moradores, além de duas estátuas maiores, fixadas sobre as pedras, uma na beira 

da praia (a imagem que aparece no episódio 13) e outra próxima à ponte do cais, 

em Paramana.  

No decorrer do ano os moradores organizam mais de uma festa em 

homenagem a Yemanjá, momento em que decoram seus barcos e seguem em 

“procissão marítima” para depositar presentes para ela e agradecer pela proteção 

durante as navegações e pelas boas pescarias. 

A forma explícita como os elementos sócio-culturais do contexto 

aparecem neste episódio em particular fortalecem a proposta de Carvalho e Pontes 

(2003), de que a criança tem um papel ativo na transmissão da cultura através da 

brincadeira. Esta concepção é diferente da noção de que a criança é responsável 

somente pela transmissão da cultura “da” brincadeira, uma vez que a coloca no 

lugar de agente de criação e transmissão de cultura “na” brincadeira.  

Um ponto digno de nota acerca da transmissão da cultura na brincadeira 

diz respeito à temática da música, que gira em torno da figura do marinheiro. No 

contexto da ilha pode-se dizer que o marinheiro é uma forma de representar o 

pescador, o homem que trabalha no mar, que utiliza as embarcações no seu 

cotidiano de trabalho e como meio de transporte. Estas embarcações são as 
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mesmas que as crianças utilizam para fins lúdicos, como ocorrido no episódio 13. 

A representatividade das embarcações no cotidiano das crianças é muito intensa, a 

tal ponto que as atividades lúdicas envolvendo navegação foram as mais 

brincadas. Inclusive, durante este episódio, o pai de uma das meninas (a menina 3, 

a mais velha do grupo) atracou seu barco, vindo de uma pescaria e por diversas 

ela saiu do local da brincadeira, para ajudar a levar os peixes que seu pai pescou, 

para casa. 

Um aspecto importante acerca da transmissão da cultura na brincadeira, 

diz respeito às configurações do grupo de brinquedo, que podem facilitar este 

processo. O episódio 13 ilustra uma situação típica onde ocorre tanto transmissão 

de cultura da brincadeira, como de cultura na brincadeira. As crianças possuem 

um bom nível de conhecimento prévio e a facilidade com que se agruparam 

somada ao fato de que algumas alterações no rumo da brincadeira foram feitas 

sem a necessidade de se verbalizar estas mudanças também são indicadores de 

que elas já brincaram juntas anteriormente. Inclusive foi observado que quatro 

crianças que aparecem neste episódio também já foram vistas brincando juntas em 

outro evento de brincadeira.  

Este conhecimento anterior facilita a inserção dos elementos culturais 

comuns a todos na temática da brincadeira. Quando as meninas iniciaram uma 

“dança” embaixo da estátua de Yemanjá não foi necessário consultar se todas 

conheciam ou sabiam do que se tratava, a coreografia simplesmente foi iniciada 

com extrema naturalidade.  

Oke, Khattar, Pant e Saraswathi (1999) também encontraram em suas 

observações das brincadeiras infantis na Índia a presença de músicas, danças e 

outros elementos relativos a rituais religiosos. Os pesquisadores também 
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observaram a inserção de músicas e danças estrangeiras, típicas da cultura pop, 

em meio às manifestações culturais tradicionais locais, indicando assim, como as 

crianças também são responsáveis pela reedição de elementos culturais através da 

brincadeira, uma vez que, assim com os adultos, elas também absorvem os 

conteúdos mais globalizados, difundidos pela mídia. Dados semelhantes foram 

encontrados neste trabalho. Neste mesmo episódio, descrito acima, foi registrada a 

inserção de elementos que não são caracteristicamente regionais, mas que são 

difundidos pela mídia nacional, como músicas de fank. O trecho a seguir ilustra 

este momento. 

10:36 
- A menina 2 começa a cantar e batucar (uma música de funk – Atoladinha4) e os 
outros acompanham: 
“Piririm, piririm, piririm  
Alguém ligou pra mim  
Piririm, piririm, piririm  
Alguém ligou pra mim 
Quem é?  
Sou eu bola de fogo  
E o calor ta de matar  
Vai ser na praia da Barra  
Que uma moda eu vou lançar  
Vai me enterrar na areia?  
Não, não vou atolar  
Vai me enterrar na areia?  
Não, não vou atolar 
To ficando atoladinha 
To ficando atoladinha 
To ficando atoladinha 
Calma,calma foguentinha” 

 

Esse funk, em particular, estava sendo divulgado constantemente, através 

de vários veículos midiáticos, no período em que este evento de brincadeira foi 

observado. Este ponto é particularmente interessante na medida em que mesmo 

antes da tardia inserção da energia elétrica na Ilha dos Frades, equipamentos 

                                                
4 Autoria de Mc Sandrinho consultada em http://bola-de-fogo.letras.terra.com.br/letras/359049/ 
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eletrônicos como rádio e televisão já eram largamente encontrados no local, 

conforme exposto no capítulo 2, estando estes provavelmente intimamente 

relacionados com as formas de lazer dos moradores, já que os mesmos indicaram 

“ficar em casa” como sendo a atividade mais usual nos momentos de lazer e 

tempo livre. Na sessão sobre verbalizações serão discutidos outros exemplos 

acerca da inserção de elementos midiáticos nas brincadeiras.  

É importante relatar que durante o período de coleta de dados, por diversas 

vezes, foi percebida a utilização de rádios, em alto volume, tanto por visitantes 

como por moradores da ilha, tendo esta prática, inclusive, dificultado a audição 

das verbalizações das crianças, e em vários momentos foi registrada nas 

filmagens. 

Pontes, Bichara e Magalhães (2006), recomendam que se dispense especial 

atenção a alguns componentes estruturais da brincadeira como o equipamento 

exigido, as formas de brincar ou modalidades e a faixa etária dos participantes, 

para que se compreenda a transmissão de cultura da brincadeira. Inúmeros outros 

aspectos importantes na configuração da brincadeira, como as questões de gênero 

e as verbalizações utilizadas pelas crianças afetam diretamente a brincadeira e 

estão intrinsecamente relacionados com a cultura de pares. Desde a maior 

presença de meninos do que de meninas brincando ao ar livre, até a 

predominância de grupos de não-coetâneos, passando pela marcante ocorrência de 

brincadeiras em grupos cooperativos fica clara a estreita ligação entre estas 

variáveis e a transmissão de cultura da brincadeira, e na brincadeira. Por fins 

sistemáticos, a relação destes elementos com a cultura de pares está sendo 

contemplada neste trabalho, ao longo das diferentes sessões da discussão dos 

resultados. 
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Pensar em cultura de pares no grupo de brincadeira implica em refletir 

sobre como o ser humano é biologicamente adaptado para cultura, de uma forma 

tão complexa como nenhum outro primata é, e que a predisposição humana para a 

aprendizagem cultural é melhor percebida ontogeneticamente, nos contextos 

infantis de atividades sociais e cognitivas  (Tomasello, 2000), podendo-se destacar 

dentre eles a brincadeira. 
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6.6 - Aspectos Climáticos e Ambientais 

 

Por tratar-se de uma pesquisa ao ar livre, em ambiente natural, os fatores 

climáticos e ambientais são de extrema importância no embasamento da análise 

dos resultados, principalmente porque neste trabalho compreende-se a relação 

entre brincadeira e ambiente como sendo de fundamental importância na 

configuração das brincadeiras, bem como de extrema relevância em termos 

desenvolvimentistas.  

Os fatores climáticos parecem ter exercido influência na dinâmica das 

brincadeiras ao ar livre. Analisando-se o tempo de duração dos episódios 

registrados, bem como a quantidade destes mês a mês é possível se estabelecer um 

paralelo entre a temperatura ambiente e o tempo de permanência das crianças ao 

ar livre e a conseqüente duração das brincadeiras.  

O gráfico a seguir tem por objetivo ilustrar o tempo total de duração dos 

eventos de brincadeira em cada mês/etapa de observação, a fim de facilitar a 

discussão subseqüente.   

 Figura n.47 – Distribuição da duração dos episódios de brincadeira por mês 
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À medida que a temperatura foi aumentando (com o decorrer do verão) 

dos meses de novembro (2005) a janeiro (2006) a quantidade de brincadeiras 

registradas foi diminuindo bem como o tempo de duração destas. No mês de 

janeiro, por exemplo, a presença não só das brincadeiras foi escassa, mas também 

das crianças ao ar livre, como ocorrido em um episódio da brincadeira Outros, em 

que durante todo o período em que foram observadas as crianças permaneceram 

embaixo da ponte do cais, um dos poucos locais em ambiente aberto com sombra 

disponível. Além disso, vários brincantes deste episódio, por diversas vezes 

durante a brincadeira, correram em direção às suas casas e voltaram com copos de 

água, “geladinhos” e picolés. Este foi o período de observação com as maiores 

temperaturas, onde foi possível perceber (porém não registrar) o maior número de 

brincadeiras dentro das casas e nas varandas destas. Este resultado é interessante 

na medida em que mesmo janeiro sendo mês de férias escolares e quando a ilha 

recebe maior número de veranistas foram encontrados apenas 3 episódios de 

brincadeira, com duração total de 36 minutos, enquanto no mês de novembro, 

durante um fim de semana chuvoso e com céu nublado,  foram observados 9 

eventos, totalizando 142 minutos de duração. Vale ressaltar que o episódio de 

brincadeira mais longo encontrado em todo o decorrer da coleta de dados (41 

minutos) foi registrado em novembro.  

 No mês de dezembro houve um acréscimo de temperatura em relação à 

novembro, e também ocorreu diminuição tanto do número de eventos de 

brincadeira, 6 episódios, como do tempo total de duração destes.  

A observação do gráfico permite perceber também o aumento significativo 

da duração dos episódios nos meses de fevereiro e abril em relação ao mês de 

janeiro, e também houve aumento do número de episódios registrados, 6 no mês 
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de fevereiro e 7 no mês de abril. Nos dois períodos a temperatura estava amena, 

havendo chuva intercalada por momentos de céu claro em fevereiro, e ausência de 

chuva em abril.  

Já no mês de junho foram registrados 3 episódios de brincadeira que 

totalizaram o menor tempo de duração de todo o período de coleta de dados, 24 

minutos. A temperatura estava mais baixa do que na etapa anterior de observação, 

no mês de abril, contudo foi um período bastante chuvoso e atípico, onde outros 

fatores como os festejos de São João (onde uma grande parcela dos moradores 

viajou para cidades do interior) e a transmissão dos jogos da Copa do Mundo 

parecem ter contribuído na menor presença de crianças brincando, e circulando ao 

ar livre, ao mesmo tempo em que foi possível perceber um grande número de 

crianças e adultos reunidos em algumas casa assistindo vários jogos de futebol no 

decorrer dos dias de observação. É importante salientar que períodos chuvosos 

não só diminuem como dificultam que moradores e visitantes da Ilha dos Frades 

circulem pelo local, na medida em que a grande maioria das vielas e trechos de 

passagem e acesso são de barro, sem pavimentos, ficando extremamente 

escorregadios, além da freqüente formação de poças de lama nestas ocasiões.  

As manhãs foram o horário preferido pelas crianças para brincarem ao ar 

livre, na Ilha dos Frades, sendo comum encontrar os moradores do local brincando 

nas primeiras horas da manhã, antes de 7 horas da manhã era possível ver crianças 

correndo e brincando, enquanto que os visitantes brincaram mais no fim da 

manhã. Apenas 10 episódios de brincadeira foram registrados no período da tarde. 

De um modo geral, os inícios das manhãs são os períodos mais agitados no 

contexto da Ilha dos Frades, sendo este o horário em que os pescadores são vistos 

trazendo peixes, consertando redes e cuidando das embarcações, enquanto que as 
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mulheres são vistas, também neste período, carregando baldes e latas de água em 

direção às suas casas. No período da tarde é comum ver homens e mulheres, 

algumas vezes crianças também, cochilando na sombra das varandas. Vale 

ressaltar que as regiões do Torto e de Paramana são voltadas pro “nascente”, 

sendo as manhãs o momento mais quente do dia e quando é mais agradável estar 

fora das casas, em contato com a brisa marinha, e longe do calor que as casas, em 

sua maioria pequenas e com tetos baixos, proporcionam.  

A respeito da relação entre temperatura ambiente e brincadeiras, Bjorklund 

(2002) e Pellegrini, Dupuis e Smith (no prelo) afirmam que a temperatura afeta a 

ocorrência de brincadeiras, principalmente as que envolvem maior gasto 

energético, como as brincadeiras de exercício físico. O autor também relata que 

brincadeiras desta natureza ocorrem menos em locais com clima tropical, como é 

o caso da Ilha dos Frades e de boa parte do Brasil, quando comparadas com locais 

com clima mais ameno, ou quando se compara a incidência de brincadeiras em 

um mesmo local em períodos mais quentes e períodos mais frios.  

A temperatura ambiente claramente não é o único fator associado à 

duração e quantidade de episódios de brincadeira observados, porém também é 

clara sua interferência na configuração destes. Em seu trabalho às margens do rio 

São Francisco, Bichara (2003, p. 105), relata que “nos dias de muito calor, por 

exemplo, simplesmente fica-se no rio, brincando, conversando, mergulhando, 

pescando, fazendo qualquer coisa”. Santos (2005) também conferiu ao clima 

status de fator importante para a presença de crianças brincando ao ar livre, ao 

constatar que essas o faziam preferencialmente ao fim da tarde, quando a 

temperatura estava mais amena, nos municípios investigados por ela no agreste 

sergipano. Em sua coleta de dados, durante o verão, nas ruas de Porto Alegre, 
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Santos (2004, p. 47) também se deparou com a maior presença de crianças no fim 

da tarde, com temperatura mais amena, bem como a diminuição da freqüência 

destas em um dos locais porque “o clima estava muito quente e não havia como se 

refrescar”, enquanto que nos outros locais com lagos ou espelhos d’água as 

crianças costumavam banhar-se durante as brincadeiras.  

 Gosso (2005, p. 142), por sua vez, aponta o clima como fator balizador 

para a sua coleta de dados, na medida em que nos dias mais nublados e com 

menor claridade os adultos e crianças, da tribo dos índios Parakanã, realizavam 

poucas atividades ao ar livre, ao passo em que “à medida em que a temperatura 

aumentava, as pessoas pareciam mais ativas”. O trabalho de Gosso, mesmo em 

uma perspectiva inversa da relação entre aumento de temperatura versus 

ocorrência de brincadeiras ao ar livre, comentada acima, reforça a estreita relação 

entre aspectos climáticos e a ocorrência de brincadeiras infantis, bem como a 

relevância das particularidades de cada contexto específico e da sua interação com 

as atividades lúdicas.  

Além dos aspectos climáticos, as características do contexto espacial da 

Ilha dos Frades, bem como a apropriação do espaço físico pelas crianças, foram 

priorizados na análise dos resultados.  

Conforme descrito no método, as observações ocorreram no perímetro de 

duas localidades da ilha, Paramana e Torto. Os dois locais possuem praias bem 

próximas às residências dos moradores e dos veranistas, bem como concentram 

grande número de embarcações, de pequeno e médio porte, ancoradas, quando 

não estão sendo utilizadas. Dos 34 episódios de brincadeiras encontrados apenas 

10 ocorreram nas imediações de Paramana, totalizando 167 minutos, e 24 eventos 

se passaram no Torto, totalizando 289 minutos. A preferência das crianças pelo 
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Torto pode ser justificada, também, por algumas particularidades do local que o 

tornam mais atraente do que Paramana.  

A praia do Torto é mais “limpa” do que a de Paramana sob vários 

aspectos. Primeiramente Paramana possui maior número de embarcações por 

conta do cais, não sendo raro observar resíduo de óleo de motor de barco na água, 

fato que não ocorre no Torto, onde não só existem menos barcos ancorados, como 

a maior parte destes são embarcações desprovidas de motor. Sendo Paramana o 

local mais povoado também não é raro encontrar dejetos oriundos dos 

encanamentos de esgoto das casas na areia da praia ou no mar, já que a única 

saída de escoamento da ilha é despejada neste local, sendo possível ver o esgoto a 

céu aberto. Outra característica que torna o Torto mais atraente é que com a maré 

baixa as praias deste local possuem faixas extensas de areia, quando comparadas 

com Paramana, onde um trecho da praia é ocupado por alguns toldos e cadeiras de 

bares, além do que as formações rochosas ocupam grande parte da praia de 

Paramana e estas estão presentes em apenas um pequeno trecho na praia do Torto. 

É interessante notar a preferência das crianças por um espaço qualitativamente 

melhor do que por um quantitativamente maior, já que a praia de Paramana tem 

uma extensão consideravelmente maior do que a praia do Torto, podendo-se dizer 

que chega a ter mais do que o dobro do tamanho deste. 

É importante comentar que o maior número de observações de episódios 

de brincadeira nas imediações do Torto pode ter sido afetado por este ser o local 

onde os observadores ficaram hospedados durante todo o período de coleta de 

dados. Mesmo percorrendo os locais de observação constantemente, o Torto 

sempre era o ponto de partida.  



Brincando na Ilha dos Frades 101

Dentre os eventos de brincadeira apenas 3 ocorreram fora dos limites da 

praia, sendo que 2 se passaram nas escadarias do Torto, e 1 em uma área 

cimentada, elevada em relação ao nível da praia, em frente às casas em Paramana, 

tendo os outros 31 episódios ocorridos dentro da água, ou na areia da praia. 

Obviamente estes achados estão relacionados aos locais selecionados como 

situação de observação, previamente descritos no método, mas também, a escolha 

destes locais deve-se ao fato destes terem sido os espaços detectados como 

preferidos pelas crianças. A natureza das brincadeiras observadas, que será 

descrita a seguir, revela como as crianças se apropriaram do espaço disponível e 

como o ressignificaram em um espaço de brincadeira, ou em um “espaço da 

criança”, como prefere Ramussen (2004) ao referir-se aos usos e delimitações 

dados aos espaços físicos, em contexto de brincadeira.  

Os resultados encontrados também confirmam que “as delimitações de 

espaços em brincadeiras de rua poderiam estar associadas com as próprias regras 

das brincadeiras e que fatores ambientais e culturais poderiam estar envolvidos 

nessas delimitações”, conforme sugerido por Bichara (2006, p.). Os locais 

povoados da Ilha dos Frades limitam-se a uma faixa de orla, no contorno da ilha, 

sendo o mar e a praia os espaços ao ar livre disponíveis no local. Percebe-se aí a 

imbricação das características do espaço físico disponível na temática das 

brincadeiras encontradas, tendo como exemplos Construção na Areia, Pegar 

Peixes e Surf. A ausência de ambientes mais recolhidos, ou construções que 

pudessem simular abrigos podem, também, ter contribuído tanto para a pouca 

presença de grupos de meninas brincando ao ar livre como para a grande presença 

de grupos masculinos nos locais. A ocorrência de apenas um episódio de 

brincadeira em um grupo exclusivamente feminino também não oferece subsídios 
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para que se faça uma comparação entre os perfis de usos e delimitações do 

ambiente, entre meninos e meninas.  

A predominância de espaços amplos e com poucos obstáculos, por sua 

vez, favoreceu a formação dos grupos, como foi visto previamente na discussão 

acerca da interação social, e a configuração em grupos, em contrapartida, parece 

ter sido responsável pela dinâmica de locomoção e delimitação espacial. Esta 

afirmação justifica-se na medida em que os brincantes ficavam a grandes 

distâncias dos outros membros do grupo apenas quando saiam da brincadeira e 

deixavam definitivamente o local, mantendo um padrão de apropriação do espaço 

enquanto “grupo” e não como um indivíduo isolado.  

Assim, a delimitação do espaço pelas crianças, durante os eventos 

brincadeiras na Ilha dos Frades, reafirma a argumentação de Bichara (2006, p.) de 

que “todas as brincadeiras envolvem a delimitação de algum espaço, desde as 

delimitações de um campo, ou os traçados da amarelinha, até os limites implícitos 

de um pega-pega”, tendo sido encontradas seis, das sete formas de limitação do 

espaço descritas pela autora. Podendo-se destacar Brincadeiras onde parece não 

haver limites de espaço, como no caso da Guerra de Arraias; Brincadeiras onde a 

área onde ela deve ocorrer é delimitada pelos corpos das crianças, como ocorreu 

nas brincadeiras Bobinho e Bombas e, principalmente, Brincadeiras onde a 

demarcação é implícita, ou faz parte de uma tradição, ou de um acordo tácito 

entre os brincantes, conforme observado nas brincadeiras de Esconde-esconde,  

Nadar/Pular no Mar e Caiaque/Canoa/Barco. Um dos episódios de 

Caiaque/Canoa/Barco, descrito a seguir, revela claramente a importância da 

demarcação espacial na brincadeira para os brincantes, seja ela implícita ou 

explícita, e o caráter de regar que a mesma possui. 
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Episódio 32 – Caiaque/Canoa/Barco  
Resumo da Situação: Cinco meninos, com idade entre 9 e 14 anos, revezam-se 
na condução de um caiaque. Enquanto um deles está remando e navegando, os 
outros o aguardam na areia, alternando observar um grupo de adultos em volta de 
um barco e observar o menino que está conduzindo o caiaque. Em um dos 
momentos de revezamento, dois meninos do grupo sobem juntos no caiaque e 
seguem navegando. Distanciam-se da praia muito mais do que os outros haviam 
feito e quando retornam é possível ouvir o próximo menino a pegar o caiaque 
gritando palavras de protesto como: Por que cês foram pra lá? Sai logo daí...sai 
logo. 

 As dimensões espaciais e peculiaridades do contexto físico viabilizaram e 

facilitaram a ocorrência de algumas brincadeiras, bem como podem ter dificultado 

a prática de outras atividades lúdicas. A ocorrência de brincadeiras de construção 

e com temática ligada à navegação, por exemplo, devem-se em grande parte às 

características físicas do local, bem como andar de bicicleta é uma atividade 

dificultada pelas peculiaridades do terreno, como ausência de calçamento, trechos 

muito inclinados e formações rochosas nas praias. Vale ressaltar que foram 

observadas várias crianças ao lado de bicicletas e as empurrando por vielas e ruas 

do local, porém poucas vezes as crianças foram avistadas pedalando, tendo sido 

registrado apenas um episódio de Bicicleta, com apenas 2 minutos de duração.  

Um ponto fundamental nesta exposição diz respeito às possíveis 

adaptações que as brincadeiras podem sofrer devido a determinadas características 

do contexto físico. Estas adaptações diversas vezes se fazem necessárias porque o 

ambiente físico está em constantes mudanças, na medida em que este faz parte de 

um processo de interação entre sociedade e natureza. Um exemplo desta 

necessidade de adequação às transformações do meio físico, ocorrido no contexto 

estudado, está atrelado a uma realidade recente, a instalação do sistema elétrico, 

incluindo grandes postes e fios, por conta da inserção da energia elétrica na Ilha 

dos Frades, em 2003. As crianças, mais especificamente os meninos, tiveram que 

aprender a lidar com esta nova configuração do espaço para poderem brincar com 
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arraias e papagaios. O “espaço aéreo” nas praias, que antes era livre de obstáculos, 

a partir de então passou a contar com novos elementos. As imagens a seguir, 

obtidas durante o período da coleta de dados, mais especificamente na praia do 

Torto, ilustram de maneira significativa esta discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro exemplo de adaptação da configuração das brincadeiras às 

demandas do contexto físico é relativo à substituição do material usado na 

construção dos barquinhos que os meninos utilizam em brincadeiras de 

competição. Há alguns anos atrás, os barcos eram construídos com as cascas que 

protegem os frutos das árvores de ouricuri, um tipo de coco comum em regiões de 

mata atlântica, que eram muito abundantes no local. Atualmente estas árvores são 

escassas, dificultando assim a construção de barquinhos com este material, além 

do que, após a instalação da energia elétrica se proliferou a venda e o consumo de 

produtos em bandejas de isopor, sendo este hoje um material abundante no local, 

e com características parecidas, como a leveza, com as cascas das árvores 

utilizadas antigamente.  

Oke, Khattar, Pant e Saraswathi,(1999) relataram, a partir da análise das 

suas observações de brincadeiras infantis na Índia, que as modificações das 

brincadeiras comumente ocorrem como uma resposta à restrições postas pelo 

Figura n.48 Figura n.49 
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ambiente. 

Esta interface entre as dimensões físicas e a configuração das brincadeiras 

infantis foi discutida por Morais e Otta (2003), que além de desenvolverem o 

conceito de zona lúdica, conforme visto na fundamentação teórica, discorreram 

sobre a existência de um espaço lúdico específico, variando tanto de acordo com o 

tipo de sociedade em que as crianças vivem, rural ou urbana, bem como de acordo 

com os tipos de espaços disponíveis, como acesso à praia, rio, parques, campos, 

playgrounds, etc, estando assim as brincadeiras infantis intimamente ligadas à 

qualidade dos espaços onde estas ocorrem (Bichara, 2004). 

Faz-se importante uma discussão sobre os padrões de sazonalidade que 

algumas brincadeiras possuem e que mantêm uma estreita relação com aspectos 

climáticos. Pesquisas como a conduzida por Pontes e Magalhães et al (2003) 

indicam que brincadeiras como arraia e bolinha de gude, dentre outras, demandam 

certas condições ambientais favoráveis para ocorrerem, o que justificaria também, 

sua presença ser tão largamente encontrada em determinados períodos do ano e 

ausente em outros momentos.  

No caso específico da arraia, empiná-la não depende somente da força do 

vento, mas também da habilidade do empinador e da ausência de obstáculos, 

sendo muitas vezes necessária a presença de um ajudante (Pontes, Magalhães et al 

2003). Neste trabalho, os 4 episódios registrados de Arraia e Guerra de Arraia 

foram observados somente durante uma das etapas de observação (no mês de abril 

onde as condições ambientais favoráveis descritas acima foram encontradas) e 

foram responsáveis por 4 dos 7 episódios ocorridos neste mês e por 55 dos 100 

minutos de brincadeira registrados. Esta prevalência de um mesmo tipo de 

atividade sendo brincada por um grande número de crianças em uma mesma 
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época do ano reafirma o caráter sazonal da brincadeira em questão. Diversos 

fatores podem ser responsáveis pela sazonalidade de algumas brincadeiras que 

vão desde as alterações climáticas provocadas pela alternância das estações do 

ano, até a ocorrência das férias escolares, período em que as crianças têm mais 

tempo disponível para brincar.  

A brincadeira de Competição de Barcos, observada em novembro de 2005, 

também apresentou um traço de sazonalidade, na medida em que tanto no fim de 

semana de coleta piloto (no mesmo mês), quanto no período de coleta regular, 

foram vistos vários grupos de meninos participando desta mesma brincadeira, 

enquanto que nos meses subseqüentes de observação este tipo de brincadeira não 

foi mais visto. A intensidade e a força do vento necessárias para uma boa 

impulsão dos barquinhos no mar pode ser atribuída como uma das características 

que favoreceu a concentração desta brincadeira no período de novembro, 

entretanto não se pode descartar diversos outros fatores, como o caráter de 

novidade que um brinquedo ou brincadeira pode ter durante determinado tempo, e 

após a exploração e habituação, o potencial de divertimento destes poderia ser 

minimizado, sendo assim substituído por outra brincadeira. 

O quadro a seguir expõe os eventos de Brincadeiras Primárias registrados 

em cada etapa de observação, destacando a categoria Caiaque/Canoa/Barco, que 

foi a única brincadeira registrada em todas as visitas ao local, durante a coleta de 

dados. O que chama atenção nestes resultados é que dentre todas as brincadeiras 

observadas Caiaque/Canoa/Barco é a que melhor caracteriza as particularidades 

do contexto da Ilha dos Frades. “Brincar de navegar” talvez seja a mais 

espontânea das atividades lúdicas que se possa encontrar no local, tanto pela 

naturalidade do ato em si, como pela expressividade do que navegar representa 
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para uma comunidade em que a utilização de embarcações é a única via de acesso 

à ilha e é através desta que boa parte do sustento dos moradores é garantida, seja 

pela pesca ou pelo transporte de passageiros. Oke, Khattar, Pant e 

Saraswathi,(1999) salientaram que o conteúdo da brincadeira é certamente 

influenciado pelas características físicas e sócio-culturais do contexto em que a 

criança vive, realidade descrita em inúmeros relatos de pesquisa nacionais e 

internacionais.  

 

Diversos outros estudos no Brasil (Pontes, Magalhães et al, 2003; Santos, 

2005; Seixas, Schinitman & Bichara, 2005) também descrevem a sazonalidade 

dos mais variados tipos de brincadeira. Pontes, Magalhães et al (2003) detiveram-

se particularmente neste aspecto da configuração das brincadeiras infantis, tendo 

realizado uma espécie de inventário, mês a mês, durante um ano, da ocorrência 

sazonal de algumas brincadeiras de rua, em uma localidade na periferia de Belém, 

e concluíram que “a questão da sazonalidade, no entanto, pode ser mais complexa 

do que parece à primeira vista”. Carvalho e Pontes (2003) também exploraram o 

assunto e chegaram a conclusão parecida, salientando que para que se compreenda 

melhor o fenômeno da sazonalidade das brincadeiras este ainda precisa ser mais 

investigado e descrito. 

Novembro Dezembro Janeiro 

Bobinho Bicicleta Caiaque/Canoa/Barco 
Bola no Telhado Caiaque/Canoa/Barco Nadar/Pular no Mar 

Caiaque/Canoa/Barco Construção na Areia Outros 
Competição de Barcos Faz-de-Conta  

Futebol Nadar/Pular no Mar  
Pegar Peixe Outros  

Outros   
Fevereiro Abril Junho 

Caiaque/Canoa/Barco Arraia/Guerra de Arraia Bombas 
Construção na Areia Caiaque/Canoa/Barco Caiaque/Canoa/Barco 
Esconde-esconde Construção na Areia Desenho na Areia 

Surf   

Quadro 6 – Distribuição das Brincadeiras Primárias por mês. 
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6.7 - Brinquedos e Objetos  

 

Episódio 08 – Bola no Telhado 
14:25 
- Um dos meninos (1) joga a bola em cima do telhado da casa. Parece tentar 
“acertar” jogar a bola lá. Faz isso algumas vezes. O menino (2) observa e tenta 
pegar a bola sempre que ela rola do telhado em direção ao chão. 
14:26 
- O menino (1) joga a bola no telhado novamente e ela fica presa lá. Ele e o outro 
menino (2) apontam para o telhado. 
- Passa outro menino (mais velho, 10 anos aproximadamente) fazendo “pontinho” 
com uma bola, e desce a escada. Depois ele senta com uns adultos. 
14:27 
- Os meninos entram na casa correndo. (1) volta trazendo algo que parece um 
grande cano (ou pedaço de pau). Em seguida vai pra casa e volta carregando um 
banco de madeira junto com (2).  (1) sobe no banco com o cano na mão para 
tentar tirar a bola do telhado. 
(...) 
14:34 
- (1) agora está brincando com uma mangueira. Sacode-a de um lado pro outro. 
(2) corre atrás dele, parecendo querer tomar a mangueira (não está mais com a 
bola). (1) entra em casa correndo, puxando a mangueira para que o outro menino 
não a pegue e (2) vai atrás dele. 
- Em seguida os dois saem da casa correndo, sem a mangueira, mas com a bola 
nas mãos. 
 

Bolas, mangueira, copos descartáveis, porta-garrafas, arraias, baldes e 

pás de plástico, caiaques, âncora, barquinhos feitos de isopor, areia e até mesmo 

algas são exemplos de brinquedos, objetos e elementos da natureza utilizados 

pelas crianças nos eventos de brincadeira observados neste trabalho.  

Tendo a brincadeira como objeto de estudo se faz obrigatório dispensar 

atenção aos brinquedos, e objetos que ocuparam este lugar, devido ao importante 

papel que estes possuem na configuração da brincadeira, sendo inclusive, muitas 

vezes, o núcleo central em torno do qual o conteúdo da atividade lúdica se 

desenrola.  

A exploração e a curiosidade estão implícitas na manipulação de objetos 

por parte de diferentes espécies, já tendo sido bastante estudado, no mundo 
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animal, o uso de ferramentas para objetivos diversos, principalmente por primatas, 

e em especial os chimpanzés. Bussab e Ribeiro, (1998) descrevem como a 

freqüente utilização de instrumentos pelo hominídeos foi um importante marco 

evolutivo para o gênero Homo, e também que o uso de ferramentas é um dos 

sinais de um modo de vida sócio-cultural. Entretanto, dada a complexidade do 

fenômeno, a utilização de objetos orientada em direção a fins lúdicos é 

exclusividade apenas dos humanos e dos grandes macacos (apes), conforme 

salientam Bjorklund e Pellegrini (2002). Esses autores também discorrem acerca 

da intensidade com que os objetos e brinquedos são utilizados nas brincadeiras 

infantis, fazendo uma ressalva a dificuldade de se obter uma idéia precisa 

freqüência em que este comportamento ocorre, devido a grande divergência entre 

os critérios adotados pelos pesquisadores para definir brincadeira com uso de 

objetos, ou brincadeira manipulativa (object-oriented play).  

Neste trabalho, os brinquedos são compreendidos como artefatos que 

carregam intrinsecamente significados culturais, sintetizando as representações 

que uma sociedade possui acerca da criança e da infância (Bieler, 2000). Os 

brinquedos, e os objetos utilizados em contextos de brincadeira, também são 

considerados mediadores entre a realidade a fantasia, na medida em que servem 

como ponte, ou pivô, sobre as quais as crianças operam transformações simbólicas 

(Vygotsky, 1998). 

Em apenas 3, dos 34 episódios de Brincadeiras Primárias, (mais 

especificamente nos 2 eventos de Nadar/Pular no mar e no único evento de 

Esconde-esconde) não houve manipulação de brinquedos, artefatos ou objetos de 

qualquer natureza. A natureza destes 3 eventos dispensa o uso de objetos para que 

a brincadeira ocorra, fato que não ocorre quando analisa-se os objetivos e a 



Brincando na Ilha dos Frades 110

estrutura dos outros episódios. Este resultado ressalta a importância que os pivôs 

possuem na configuração das brincadeiras, através o poder atrativo que eles 

exerceram sobre as crianças, de ambos os sexos e de diversas faixas etárias, até 

mesmo porque estes podem ter usos diferenciados a depender de fatores como a 

temática da brincadeira, por exemplo. 

É interessante notar que mesmo os pivôs tendo lugar de destaque na 

maioria das brincadeiras observadas, não se pode afirmar, utilizando dicotomias 

como a classificação de Matthews (1977), que estas eram focadas nos objetos e 

não nas pessoas, já que, conforme discutido anteriormente, os episódios de 

brincadeira foram eminentemente sociais, e em sua maioria envolvendo 

cooperação entre as crianças. Entretanto, é possível afirmar, a partir das palavras 

de Eibl-Eibesfeldt (1970, p. 584), que após o primeiro ano de vida os objetos 

utilizados nas brincadeiras passam a ter um importante papel na mediação das 

interações sociais, especialmente com outras crianças. 

 Muitas são as possibilidades de se classificar os tipos de objetos 

observados, desde a sua forma de utilização até o tipo de material do qual é feito. 

Aqui, inicialmente, os pivôs foram separados com base nas três categorias 

utilizadas por Striano, Tomasello e Rochat (apud Gosso, Morais & Otta, 2006), 

previamente descritas no Método, que classificam os pivôs em: Brinquedos 

manufaturados; Elementos naturais e Utensílios.  O quadro a seguir expõe os 

pivôs separados por categorias.  

Dentre os Brinquedos manufaturados apenas as arraias e os barquinhos de 

isopor não são industrializados, tendo sido inclusive construídos pelos próprios 

brincantes (meninos, moradores do local), artesanalmente. É importante salientar 

que diversos itens desta categoria foram utilizados somente por crianças 
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visitantes, como os brinquedos típicos para brincadeiras em praia: baldinhos, 

pazinhas e fôrmas plásticas e pranchas de isopor.  

 

 

 

 

 

  

Esse ponto é particularmente interessante, uma vez que a partir da 

classificação utilizada, apenas os itens nesta categoria são brinquedos 

propriamente ditos, provavelmente adquiridos por adultos para serem dados às 

crianças (exceto, obviamente, pelos brinquedos construídos por estas), 

justificando talvez, porque as crianças moradoras não foram observadas com 

brinquedos típicos de praia e as visitantes sim. A própria forma de denominar as 

crianças (moradoras e visitantes) deixa escapar a conotação de que a Ilha dos 

Frades é um local de lazer e divertimento planejado para as famílias das crianças 

visitantes, sendo assim natural que estas possuam brinquedos considerados como 

característicos de praias. Enquanto que para as crianças residentes no local, o mar 

e a areia muito próximos e de fácil acesso são dados da realidade cotidiana, 

aspectos marcantes do contexto espacial em que eles residem, podendo-se dizer 

que a praia é quase uma extensão das suas casas, sendo claramente também um 

local de divertimento, mas não de novidade.  

Na categoria Elementos Naturais encontram-se materiais que se espera 

que façam parte do contexto lúdico de uma ilha, como areia, água, conchas e 

Brinquedos Manufaturados Elementos Naturais Utensílios 

Arraia Água Âncora 
Baldinho plástico Algas Barco 

Barquinho de isopor Areia Caiaque 
Bicicleta Concha Canoa 
Bola Galho Copo descartável 

Boneco de plástico Pedra Isopor 
Fôrmas plásticas   Peixe Mangueira 
Pazinha plástica Siri Porta-copo 
Prancha de isopor   Porta-garrafa 

Quadro n.7 – Classificação dos Pivôs em categorias. 
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pedras. Nesta categoria, à exceção das algas, todos os elementos foram utilizados 

tanto por crianças visitantes como por crianças moradoras, inclusive em grupos 

formados pelas duas categorias, como nos dois episódios de Pegar Peixe em que 

os brincantes utilizaram pedras, conchas e capturaram alguns peixes pequenos e 

siris.  As algas por sua vez foram apenas acessórios, uma espécie de pano fundo, 

no contexto dos dois episódios de brincadeira em que foram utilizadas. Tanto no 

episódio de Bobinho, como em um dos eventos nomeado como Outros 

(especificamente o único episódio formado por um grupo só de meninas) as algas, 

que estavam cobrindo praticamente toda a extensão da areia da praia, foram 

utilizadas em situações de zombaria, com as crianças atirando-as umas nas outras.  

Já na categoria Utensílios encontram-se objetos que foram utilizados em 

um maior número de episódios. Primeiramente chama a atenção a naturalidade 

com que as crianças, moradoras da ilha, brincaram com instrumentos e utensílios 

de trabalho dos adultos, como os barcos, caiaques, canoas e até mesmo uma 

âncora. Apenas em comunidades pequenas, usualmente com características rurais, 

é que se observa tão frequentemente, crianças brincando com os utensílios e 

ferramentas que os adultos ainda utilizam em suas tarefas cotidianas. Nestes locais 

as crianças têm um acesso privilegiado ao mundo do trabalho dos pais, quando 

comparadas com as crianças urbanas, sendo assim mais fácil para as primeiras 

observar os pais trabalhando e por conseqüência manipulando os utensílios 

necessários na execução de seus afazeres. 

Resultados parecidos foram encontrados em outras pesquisas nacionais, 

como no estudo de Bichara (2005), em que as meninas eram vistas utilizando as 

panelas das mães em suas brincadeiras no Rio São Francisco e os meninos 

brincando com ferramentas como enxadas, e também, na pesquisa de Gosso 
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(2005) que pôde observar as crianças indígenas até mesmo interrompendo o 

trabalho dos adultos, para brincar com os instrumentos, como facões, que eles 

estavam utilizando. 

Um pedaço de isopor foi o único objeto observado que pode ser 

caracterizado como sucata, sendo todos os outros itens, da categoria Utensílios, 

utensílios de fato. O pedaço de isopor foi utilizado por um menino, no episódio de 

Faz-de-conta, de diversas formas, sendo este o evento de brincadeira onde, 

mesmo na ausência de verbalizações, ficam mais claras as transformações 

simbólicas que um objeto pode sofrer, tornando-se assim, no mais estreito sentido 

vygotskyano, um pivô. Este evento teve duração de 7 minutos, sendo um episódio 

curto quando comparado com a média de duração de todos os episódios, mas 

ainda assim maior do que os outros dois eventos de brincadeira solitária, que 

juntos totalizam 5 minutos. O resumo do episódio e a seqüência de imagens, a 

seguir, evidenciam como foram interpretadas as transformações simbólicas 

ocorridas neste evento, que possui um trecho de seu registro cursivo apresentado 

na sessão sobre interação social.  

 

Episódio 12 – Faz-de-conta – 21/12/05 
Resumo: Um menino, de aproximadamente 12 anos, brinca sozinho na praia com 
um grande pedaço de isopor. A princípio ele segue o objeto, que tem formato 
semelhante ao de um barco à vela, em seguida ele tira o objeto da água, o examina 
e o coloca na água de novo. Depois de um tempo observando a flutuação ele 
segura o isopor e o movimenta sobre a água (movimento semelhante ao de 
empurrar um carrinho). Ele divide o isopor em dois pedaços, colocando o pedaço 
maior na água e tentando se equilibrar sobre este, como se fosse uma prancha de 
surf. Em seguida joga adiante o pedaço menor e bate o pé em cima da “prancha” 
até que esta se parte em dois pedaços. Ele continua em pé em cima do pedaço 
restante até que se desequilibra e sai da água com este pedaço de isopor na mão, 
para então enchê-lo de areia e jogá-lo no mar de novo, observando este flutuar 
novamente. Joga este pedaço mais adiante no mar e segue andando pela areia da 
praia até que encontra outro pedaço do objeto e o coloca no mar novamente, 
movimentando-o de um lado a outro. Em seguida, segura o isopor com uma mão e 
dá um soco neste com a outra (fazendo o objeto cair no chão). Pega de volta e 
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repete o movimento mais duas vezes. Chuta o isopor, se abaixa e dá um golpe 
neste (com a mão aberta). Caminha em direção a uma casa com o isopor na mão e 
dando repetidos golpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Continuando na temática das transformações simbólicas que os pivôs 

podem sofrer, é importante ratificar o papel que as embarcações desempenharam 

nas brincadeiras observadas. Mais do que utensílios, os barcos, caiaques e canoas 

que as crianças utilizaram nas brincadeiras são elementos fortemente carregados 

de significados sócio-culturais importantes no contexto da Ilha dos Frades. Ainda 

que, a partir dos dados coletados, não se possa afirmar que nas brincadeiras 

envolvendo navegar havia um uso imaginativo das embarcações, como se estas 

possuíssem atributos diferentes do que possuem de fato, ou que as crianças 

estavam encenando ou representando, também não se pode descartar a hipótese de 

que as crianças podem estar reproduzindo, mesmo que indiretamente, as relações 

e papéis presentes em seu contexto.  

Figura n.50 

Figura n.51 
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Estar navegando, conduzindo ou sendo transportado por uma embarcação 

remete à noção de “marinheiro” discutida na seção sobre cultura de pares. Noção 

esta estreitamente relacionada com o contexto da ilha, e diante da sua forma de 

inserção na temática das brincadeiras é possivelmente um indício de conteúdo 

fantasioso. Um bom exemplo desta discussão está presente no episódio 25, 

descrito e representando em imagem na seção sobre idade, em que o barco e uma 

âncora foram pivôs da brincadeira, havendo provavelmente um certo grau de 

fantasia envolvido devido ao fato dos meninos reproduzirem o modo como os 

pescadores costumam lançar a âncora.  

Entrevistar os brincantes não estava previsto como um dos procedimentos 

da coleta de dados. Contudo, diante da interrupção de uma das sessões de 

observação, por três meninos pedindo permissão para construírem arraias na 

sombra da varanda da casa onde os observadores ficavam hospedados, foi feito o 

registro deste ocorrido através de uma entrevista informal e filmagem da 

atividade.  

A partir desta rica experiência foi possível saber que os próprios meninos 

são responsáveis por todo o processo de construção das arraias. São eles que “vão 

no mato” pegar galhos finos de árvores para utilizar como “flechas” (nome 

comum na Bahia para as taliscas de madeira que sustentam as arraias). Também 

são eles que vão comprar o papel de seda, a linha e a cola em Madre de Deus (já 

que os mesmos não são vendidos na ilha), e por fim também são os meninos que 

coletam e moem pedaços de vidro, para “temperar” a linha, sendo o “vidro de 

lâmpada o melhor”, conforme mencionado por um deles. O que poderia ser 

inovação em outro contexto, utilizar galhos de árvores como matéria-prima na 

construção de brinquedos, é perfeitamente natural na realidade da Ilha dos Frades, 
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uma vez que, conforme dito anteriormente, há alguns anos atrás era utilizada 

casca de ouricuri na fabricação de barquinhos. O que ressalta ainda mais a estreita 

relação entre brincadeira e contexto, e reafirma o papel que a brincadeira tem de 

espaço de transmissão de cultura, a partir da preservação de hábitos e costumes.  

Também foi possível perceber, a partir da interação do grupo, a liderança 

do menino mais velho, que não somente tinha mais habilidade na fabricação da 

arraia, como exercia o papel de líder, dizendo a todo instante como os outros 

meninos deveriam proceder. As imagens a seguir, extraídas da filmagem, ilustram 

alguns passos da construção da arraia.  

 

 

 

 

 

Figura n.52 
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6.8 Verbalizações 

 

 As verbalizações infantis são os primeiros indicadores de que as crianças 

estão de fato engajadas em uma situação de brincadeira. No primeiro capítulo foi 

comentado que Yamamoto e Carvalho (2002) consideram que a fala das crianças 

é um dos diferenciais que facilita a identificação das brincadeiras dos seres 

humanos, em relação às brincadeiras dos animais. Pontes, Bichara e Magalhães 

(2006) consideram que boa parte do sucesso da descrição de jogos e brincadeiras 

de rua advém do recorte que é feito, e das categorias que são privilegiadas. A 

partir daí estes autores indicam as categorias mais relevantes, e dentre elas citam 

as verbalizações típicas encontradas. 

 No decorrer deste trabalho, foram explicitadas diversas vezes as falas das 

crianças durante as brincadeiras, para ilustrar os mais variados pontos da 

discussão. Entretanto, não foi possível captar todas as verbalizações em todos os 

episódios por várias razões. Mesmo com a utilização de dois recursos, registro 

cursivo e filmagem, para registro dos diálogos, diversos fatores dificultaram o 

acesso pleno a este conteúdo. Porém, a utilização da filmadora permitiu que 

alguns diálogos perdidos e que não puderam ser anotados no registro cursivo 

fossem recuperados e inseridos na transcrição final dos episódios. 

 O próprio desenho da pesquisa é responsável, em parte, por este problema. 

A utilização de observação naturalística em ambiente aberto, anula qualquer 

possibilidade de controle, por parte do pesquisador, de variáveis intervenientes 

durante as sessões de observação do objeto de estudo. Neste trabalho não foi 

diferente. Músicas em alto volume, conversas de adultos, gritos de crianças, som 

do motor dos barcos e latidos de cachorros são alguns dos fatores que 
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atrapalharam a audição e o registro fidedigno das falas das crianças. Todavia, a 

compreensão da estrutura das brincadeiras parece não ter sido afetada por estas 

dificuldades, com exceção dos 3 episódios de Outros, que poderiam ter sido 

identificados se as falas das crianças fossem captadas nestes eventos. 

Apesar de não terem sido encontradas expressões verbais típicas do 

contexto, que pudessem afetar a dinâmica das brincadeiras, foi através do diálogo 

das crianças que alguns elementos sócio-culturais importantes do contexto 

puderam ser identificados como pertencentes ao contexto lúdico. Dentre estes 

elementos destacam-se o culto a Yemanjá, as nuances de faz-de-conta, as práticas 

de cuidado entre crianças e a presença de zombarias nos episódios de brincadeira. 

Todos estes elementos foram descritos e exemplificados nas sessões anteriores.   

Mesmo a fala sendo a mais importante ferramenta de comunicação do ser 

humano, a comunicação não-verbal também é bastante complexa e possui um 

importante papel na configuração das brincadeiras infantis. A análise dos 

resultados parece indicar que os grupos com maior entrosamento negociam e 

discutem menos as regras e rumos da brincadeira, provavelmente porque estes 

limites e direções já foram compartilhados entre os brincantes em outro momento, 

não sendo obrigatória a sua explicitação. 
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7. -  As Outras Brincadeiras 

 

Conforme mencionado no método, foi criada uma classificação para 

abarcar as brincadeiras que não se encaixavam no grupo das Brincadeiras 

Primárias.  Estas brincadeiras foram denominadas como Brincadeiras Incidentais 

e Brincadeiras Secundárias.  

A categoria Brincadeiras Incidentais inclui as manifestações lúdicas que 

ocorriam em meio às eventos de Brincadeiras Primárias, e que não 

necessariamente estavam relacionados a estes, podendo muitas vezes ter sido 

realizados por um brincante, ou por uma parte do grupo. 

As Brincadeiras Secundárias, por sua vez, são aquelas que, pelos mais 

variados motivos, não puderam ser registradas corretamente, através dos 

procedimentos utilizados na coleta de dados, mas que foram observadas e 

registradas de modo informal pelos observadores.   

Estes dados foram preservados e mantidos em uma análise secundária por 

que auxiliam na caracterização do contexto de brincadeiras da Ilha dos Frades, 

sendo portanto relevantes para os objetivos deste trabalho. 

 

7.1 – Brincadeiras Incidentais  

Ter o episódio de brincadeira como unidade de análise viabiliza o acesso a 

uma complexidade de interações, bem como à multidimensionalidade dos fatores 

envolvidos na configuração das brincadeiras. Entretanto, como o episódio em si é 

um acontecimento espontâneo, dinâmico e perpassado por uma série de aspectos, 

a sua análise também é complexa, ampla e difícil de sistematizar. A presença das 
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Brincadeiras incidentais em meio ao desenrolar dos eventos de brincadeira 

exemplifica a complexidade do fenômeno. Analisar este tipo de brincadeira 

juntamente com as Brincadeiras Primárias, seria uma tarefa difícil de ser bem 

sucedida, já que usualmente esta era brincada por apenas um membro ou por uma 

parte do grupo de brincadeira, sem afetar diretamente a Brincadeira Primária em 

questão. 

Praticamente todos os episódios de Brincadeira Primária foram 

intercortados por Brincadeiras Incidentais. As principais Brincadeiras Incidentais 

observadas estão listadas a seguir. 

* Correr/Perseguir 

* Embaixada  

* Faz-de-conta 

* Lutar/Medir força 

* Seguir/imitar 

* Zombarias 

 

As Brincadeiras Incidentais mais freqüentes foram relacionadas a 

situações de faz-de-conta e zombaria, e é acercas desta que esta discussão se 

deterá. 

A brincadeira de faz-de-conta é largamente considerada na literatura como 

sendo uma atividade exclusivamente humana (Bichara, 1994; Bjorklund & 

Pellegrini, 2002). Esta premissa se baseia na noção de que a fantasia e a 

simbolização, que são características essenciais da brincadeira de faz-de-conta, 

envolvem o uso de metarepresentação, que por sua vez seria possível apenas para 

os seres humanos. Para alguns estudiosos (Eibl-Eibesfeldt, 1970; Smith, 1984) o 
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faz-de-conta é universal entre os humanos apesar da grande diversidade de 

freqüência, complexidade e duração encontrados em diferentes sociedades.  

Dentre os eventos de Brincadeira Primária foi encontrado apenas um que 

pode ser claramente definido como brincadeira simbólica ou faz-de-conta 

(descrito previamente). Estes dados diferem enormemente dos encontrados em 

diversas pesquisas realizadas, em ambiente natural, recentemente no Brasil 

(Bichara, 2003; Santos, 2004; Santos, 2005; Gosso, 2005). Ainda que em alguns 

destes estudos a média de brincadeiras de faz-de-conta seja muito menor do que a 

relatada por pesquisas desenvolvidas em grandes centros urbanos, os resultados 

encontrados na Ilha dos Frades revelam um contraste ainda maior.  

Na literatura recente alguns fatores têm sido apontados como co-

responsáveis pela baixa incidência de brincadeiras de faz-de-conta em certas 

populações, usualmente com características mais rurais e/ou nível sócio-

econômico mais baixo. Pouco acesso a conteúdos fantasiosos e de ficção, como 

contos-de-fada e temáticas envolvendo super-heróis, seja através de livros, 

brinquedos, tradição oral ou televisão, seriam as principais causas desta grande 

variação da freqüência de brincadeiras simbólicas. Estes fatores poderiam ser 

aplicados aqui para explicar, em parte, a baixa ocorrência de episódios de 

brincadeira de faz-de-conta. 

Todavia, diversos elementos, principalmente as verbalizações dos 

brincantes, indicam a presença clara de simbolização e fantasia no conteúdo das 

brincadeiras observadas, ainda que na forma de Brincadeiras Incidentais. 

A seguir serão descritos dois exemplos de Brincadeiras Incidentais, 

especificamente situações envolvendo faz-de-conta. 
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Episódio 4 – Pegar Peixe (cena envolvendo crianças visitantes) 
09:03 
- Uma menina se junta a um menino e uma menina que estão em volta da poça e 
diz: “Pega, pega”! 
- O menino diz: “A gente tá brincando”. 
- A outra menina fala: “Cadê aquele peixe? Oh ele aqui”. 
- A outra menina diz: “Peguei, peguei, peguei não”. 
- O menino diz para elas: “Bora brincar! Olha meu peixinho, ele salta... 
(cantarolando) 
09:04 
- Segue falando: “Eu tenho um peixe de estimação também”. 
09:05 
- O menino diz: “Aqui é o banheiro. (Apontando para a poça) Ele vai tomar 
banho e ficar bonitinho”. 
- Uma das meninas fala: “Você devia fazer um aquário pra ele”. 
- Ele responde: “Aqui o aquário”. (referindo-se a uma poça) 
(...) 
- O menino diz para uma das meninas: “Ele gosta de você”. 
- Ela responde: “Ele vem pra meu pé. Ele gosta de ficar enfiado em meu pé”. (ela 
está com o pé dentro da poça onde está o peixe) 
- A outra menina fala: “Vamos pegar peixe na poça que eles estão”. 
- O menino pergunta para elas: “Vocês querem ficar aí tomando conta”? 
- Uma das meninas diz: “Eu quero”. 
- O menino diz: “Eu vou pegar um irmãozinho pra ele”. 

 
Episódio 13 – Caíque/Canoa/Barco (cena envolvendo crianças moradoras) 
10:35 
- O menino maior estava empurrando a canoa em direção a um outro barco. 
Quando a canoa chega perto dele o menino a desvia, uma das crianças grita e os 
outros repetem: “Bi bi bi bi..”  Em seguida o menino maior muda a canoa de 
direção. 
 

Já com relação à zombaria, Morais (2004) afirma que as brincadeiras 

envolvendo zombarias e provocações emitem mensagens dúbias, na medida em 

que estes comportamentos podem estar em um meio termo entre a brincadeira e a 

hostilidade. A autora chegou a compor três grupos de categorias, para classificar 

as reações das crianças alvo das provocações (reações positivas; respostas 

negativas e reações neutras). Neste trabalho, devido a não ocorrência de reações 

negativas ou neutras, as zombarias observadas em meio aos episódios de 

Brincadeiras Primárias foram consideradas como Brincadeiras Incidentais. 
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Além do componente de humor envolvido nas provocações, estas também 

revelaram o alto grau de entrosamento entre os brincantes, uma vez que todas as 

zombarias foram interpretadas como “brincadeiras”, e as mesmas ocorreram em 

grupos onde as crianças claramente possuíam conhecimento prévio. Foram 

observadas provocações verbais (como xingamento e pilhéria) e provocações 

“físicas” (como jogar algas, areia e água em outra criança ou tomar a bola que 

outros meninos estavam usando para fazer embaixadas). Os trechos a seguir, 

exemplificam algumas zombarias registradas. 

Episódio 4 – Pegar Peixe 
08:53 
- Uma menina fala: “Ih, é fêmea.” 
- Um menino fala apontando para o adolescente, e em seguida para um dos outros 
meninos: “Lucas Grande e Lucas Gay.” 
- O menino menor repete o que o maior falou acima. 
- Menina: “Aliás você pode ser o Lucas Grande e o Lucas Gay porque Alexandre 
o Grande era grande e gay.”  
- O adolescente diz: “Você é esperta.” 
- A menina responde: “Eu vi o filme!” 
- Um menino fala: “Lucas Grande é esse.” (apontando para o adolescente) 
(Uma adulta manda um dos meninos parar de carregar pedras porque faz mal) 
- O menino responde gritando: “Viu minha mãe, já parei...tá feliz?” 
- Um dos meninos diz: “Eu sou Lucas pequeno você é Lucas O Grande!” (em 
tom de zombaria) 
- O adolescente responde: “Não, eu sou só Lucas.” 
- Uma das meninas fala: “Você é Lucas O Gay.” (em tom de zombaria também) 
 
Episódio 5 – Bobinho 
10:34 
- Os três meninos fazem o que parece ser uma pausa na brincadeira, enquanto 
discutem algo que não é possível ouvir. Um dos meninos se abaixa e mexe nas 
algas, enquanto os outros dois continuam brincando (ele é o bobinho). Em seguida 
ele se abaixa, pega um monte de algas e joga nos outros dois. Um deles corre e o 
outro revida jogando algas também.  
 
Episódio 8 – Bola no Telhado 
14:32 
- Agora é o menino (2) que joga a bola no telhado. Quando ela cai o menino maior 
(que não estava na brincadeira) vem correndo, e a pega antes dos outros e sai 
chutando, fazendo embaixadas.  Então (2) pega a bola do maior, este a toma e fica 
com as duas na mão. Em seguida chuta a bola dos menores e faz algumas 
embaixadas com a bola dele mesmo. (2) pega a sua própria bola e tenta fazer 
embaixadas também, não consegue e a bola cai escada abaixo. Ele chuta a bola 
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algumas vezes. Pára de brincar alguns instantes, mexe em um tanque de uma casa, 
e volta a brincar, tentando fazer embaixadas.  
- O menino maior levanta-se e faz embaixadas com sua própria bola também. (Os 
dois estão brincando na escada) 
14:34 
- (2) tenta pegar a bola do maior, mas ele a pega primeiro.  
- (2) chuta a sua bola e o maior consegue pegá-la. O maior fica com as duas bolas 
de novo. (2) tenta pegar sua bola de volta, mas o maior fica se esquivando. Então 
o menino maior chuta a bola de (2) para longe, (escada abaixo) e (2) vai correndo 
buscá-la.  
 
 
 Um exemplo de Brincadeira Incidental, além dos exemplos de faz-de-

conta e zombarias, foi uma situação envolvendo uma luta, em meio a um episódio 

de Futebol. É interessante notar que um típico específico de brincadeira de 

exercício físico, que envolve luta e teste de limite (rough and tumble), é 

comumente encontrado nos mais diversos estudos que envolvem brincadeira, 

inclusive em outras espécies (Bjorklund & Pellegrini, 2002). Nos resultados deste 

trabalho, entretanto, esta modalidade de brincadeira apareceu somente na forma 

de Brincadeira Incidental, como a que está descrita a seguir. 

Episódio 1 – Futebol 
Resumo: 2 meninos jogam futebol na varanda de uma casa, um terceiro menino 
que participou da brincadeira em alguns momentos agora os observa do lado de 
fora da varanda. 
17:53  
- A bola cai fora da varanda mais uma vez. O terceiro menino chuta a bola do lado 
de fora sozinho. Os outros dois iniciam uma brincadeira de luta. Caem no chão 
lutando e saem do ângulo de visão. 
17:54 
- Reaparecem, ainda lutando. O maior prende os braços do menor. Solta, zomba 
dele rindo e diz: “Agora doeu”. O menor finge chorar e o maior diz: “Mentira”.  
17:55 
- O terceiro menino joga a bola para eles. A luta pára e o futebol continua. O 
terceiro menino vai embora. 
 
 Ainda faltam elementos na literatura para que se possa fazer uma análise 

mais ampla e profunda dos diversos aspectos diretamente envolvidos na 

configuração das brincadeiras infantis, dentre eles esta noção de “uma brincadeira 

dentro da outra”, como é o caso da Brincadeira Incidental. Talvez a metodologia 
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utilizada neste trabalho não seja a mais adequada para este tipo de tarefa, já que a 

espontaneidade que se ganha na observação naturalística é compensada pela perda 

da possibilidade de quantificação e sistematização de pontos específicos, dada 

pela observação sistemática. Entretando, diante dos exemplos aqui fica clara a 

importância da análise, mesmo que superficial, das Brincadeiras Incidentais e o 

quanto estas são representativas das configurações das brincadeiras infantis no 

contexto da Ilha dos Frades. 

 

7.2 Brincadeiras Secundárias 

 

Nove situações de Brincadeiras Secundárias foram observadas durante o 

período de coleta de dados, porém, por diversas razões não foi possível registrá-

las de acordo com os procedimentos adotados. A maior parte destes eventos não 

foi registrada para não comprometer a discrição da presença dos observadores no 

local, bem como para não afetar a espontaneidade destas situações. 

Os nove eventos de Brincadeira Secundária estão dispostos na figura a 

seguir. 

 

 

  

 

As brincadeiras Pular da ponte e Competição de barcos foram observados 

no fim de semana de coleta piloto, em novembro de 2005. Os outros episódios por 

sua vez, foram vistos ao longo de todo o período de coleta de dados.  

Brincadeiras Secundárias 

Boneca 
Carrinho 
Desfile 

Faz-de-conta 
Garrafão 

Gude com castanha de caju 
Pião 

Pular da ponte 
Competição de Barcos 

Figura n.53 
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Como estes eventos só puderam ser observados durante curtos períodos de 

tempo, não é possível que se faça uma análise detalhada dos mesmos, contudo é 

possível e necessário que se faça um breve contextualização dos mesmos.  

Boneca: forma tradicional de brincadeira de boneca, em que as meninas 

usualmente são mães, ou cuidadoras das bonecas, que ocupam lugar de filhas ou 

crianças. Este foi um episódio de brincadeira grupal, formado apenas por meninas, 

não tendo sido possível identificar se as meninas eram moradoras ou visitantes da 

ilha. As meninas estavam brincando na varanda de uma casa. 

Carrinho: brincadeira solitária, em que um menino, de aproximadamente 4 anos, 

foi observado empurrando carrinhos de plástico na varanda de uma casa. A 

origem do menino não foi possível ser identificada. 

Desfile: um grupo formado apenas por meninas não-coetâneas, visitantes da ilha, 

encenou um desfile de modas. A menina mais velha ficava sentada em uma 

cadeira disposta na rua, enquanto as outras desfilavam em sua frente e ela 

comentava o desfile e batia palmas. É importante comentar que este episódio 

ocorreu no período em que uma telenovela (Belíssima, transmitida pela Rede 

Globo) que abordada o universo de modelos e top models estava sendo veiculada. 

Faz-de-conta: aqui pode ser aplicada a mesma definição utilizada na descrição dos 

episódios de Brincadeira Primária, sendo que neste caso o conteúdo da 

brincadeira girava em torno de um meio de transporte coletivo, provavelmente um 

ônibus. Um grupo misto, de meninos e meninas moradores da ilha, com idade 

aproximada entre 3 e 5 anos brincava na varanda de um casa, onde diversas 

cadeiras estavam dispostas em fila, estando um menino sentado na primeira 

cadeira, representando o motorista, simulando estar segurando um volante. 

Garrafão5: variação da versão tradicional desta brincadeira, que começa quando 

se desenha no chão uma garrafa grande (neste caso na areia da praia) e um círculo 

fora dela, que será o céu, na frente da parte equivalente à boca da garrafa. Após a 

escolha do pegador este sai do e vem correndo por dentro do garrafão tentando 

pegar os jogadores que ficam lado de fora em volta do traçado do garrafão. O 

                                                
5 Descrição extraída de http://www.ufsc.br/~esilva/BrincaGara.html - Acessado em 18 de agosto 
de 2006 
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pegador não pode sair do garrafão e precisa alcançar os jogadores que estão do 

lado de fora. Ele pode com um pulo pegar quem estiver fora, mas tem que pegar 

antes de cair no chão, isso é, tocar com a mão em um jogador antes que seus pés 

toquem o solo. Os outros jogadores não podem entrar no garrafão pela boca, mas 

podem pular por cima dele. Quem for pego do lado de fora ou pisar na linha do 

desenho do garrafão, ou entrar nele pela boca tem que correr rápido para o céu, 

caso contrário receberá murros e tapas, dos outros participantes, até chegar lá. 

Este passa a ser então o novo pegador. Se o pegador sair do garrafão também terá 

que correr até o céu, senão receberá a mesma punição física. Esta brincadeira 

ocorreu em um grupo de meninos não-coetâneos, moradores da ilha. Não foi 

possível identificar as nuances da variação desta brincadeira, mas foi possível 

perceber a ausência de um “pique”como o céu da versão tradicional.       

Gude com castanha-de-caju: uma das formas mais tradicionais da brincadeira de 

gude, em que traça-se um triângulo no chão, e os brincantes tem como objetivo 

“tecar” (arremessar) sua gude (neste caso uma castanha de caju) em direção à 

gude dos outros jogadores, a fim de que esta seja deslocada para fora do triângulo 

e a gude de quem arremessou fique dentro do traçado do triângulo. Esta atividade 

ocorreu em um grupo masculino, de não-coetâneos, moradores da ilha. A 

brincadeira ocorreu em uma viela da ilha, onde o chão é coberto de barro. 

Pião: um grupo de meninos, moradores da ilha, não-coetâneos, foi visto brincando 

com piões de madeira, entretanto não foi possível perceber que variação desta 

brincadeira estava sendo executada. Esta brincadeira foi observada no mesmo 

local onde ocorreu a brincadeira de gude com castanha-de-caju. 

Pular da ponte: brincadeira em que um grupo de meninos não-coetâneos, 

moradores e visitantes da ilha, pulavam, um de cada vez, no mar “de cabeça”, 

dando cambalhotas em vários momentos, de cima da ponte do cais. Esta 

brincadeira só pode ocorrer quando a maré está cheia, período em que as pedras 

em torno da ponte ficam encoberta, viabilizando assim os mergulhos. Esta 

brincadeira foi a atividade onde se percebeu maior potencial de risco para os 

brincantes, uma vez que estes pulavam em meio aos barcos ancorados, muitas 

vezes em espaços restritos. Mesmo sem poder captar as verbalizações foi possível 

perceber uma espécie de competição entre os brincantes, já que à medida em que 
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um realizava uma “acrobacia” ou manobra mais difícil no salto, os outros também 

tentavam repetir o feito e incrementar mais seu mergulho. 

Competição de barcos: pode-se utilizar aqui a definição descrita no capítulo 6 

para a Brincadeira Primária que possui este mesmo nome, uma vez que ambas 

possuem a mesma estrutura. Meninos não-coetâneos e moradores da ilha foram os 

membros desta brincadeira. A única variação deste episódio em relação aos outros 

é que neste foram vistos vários barquinhos feitos com bandejas de isopor de 

diversas cores, enquanto que nos episódios de Brincadeira Primária foram 

observadas apenas bandejas brancas. 

 Os principais pontos de similaridade entre as Brincadeiras Primárias e as 

Brincadeiras Secundárias que se destacam são: maior presença de meninos ao ar 

livre; maior presença de meninas visitantes do que de moradoras brincando fora 

de suas casas; predominância das brincadeiras em grupo; utilização de matérias-

primas abundantes no local para utilizar como brinquedo, ou para construir 

brinquedos e primazia dos grupos de não-coetâneos, em detrimento dos grupos de 

coetâneos.  

 Assim, mesmo desprovidas de observações detalhadas e mais fidedignas as 

Brincadeiras Secundárias se mostraram elementos importantes no processo de 

descrição, compreensão e análise do contexto lúdico da Ilha dos Frades, ainda 

mais por estas terem apresentados várias características em comum com as 

Brincadeiras Primárias, indicando assim que estas são de fato significativas e 

representativas do contexto.  



Brincando na Ilha dos Frades 129

8. Considerações Finais 

 

O primeiro aspecto a ser contemplado diz respeito às escolhas 

metodológicas. A observação direta do comportamento, em situação natural, 

mostrou-se adequada tanto às demandas do objeto de estudo, as brincadeiras 

infantis, bem como às condições do contexto de investigação, a Ilha dos Frades. 

Através dos procedimentos de registro cursivo e filmagem foi mantido o 

compromisso de qualquer investigador em um estudo observacional: captar o 

realismo das variáveis. A essência do comportamento lúdico infantil, a motivação 

intrínseca para simplesmente brincar, e a forma espontânea como esta ocorre 

também foram identificadas através dos procedimentos de coleta de dados.  

As limitações da observação do comportamento em ambiente natural 

também foram claramente percebidas, já que inúmeros fatores dificultaram a 

condução dos procedimentos, como som alto, alterações climáticas súbitas, pouca 

luminosidade no local no período da noite, etc. Também foram sentidas as 

limitações do uso de observação natural em lugar de observação sistemática. 

Alguns pontos poderiam ter sido melhor descritos se a coleta de dados fosse mais 

sistematizada. Contudo, não resta dúvida de que para se atingir os objetivos 

propostos a observação naturalística foi a melhor escolha, e que a utilização de 

filmagem franqueou acesso a diversas interações lúdicas, não poderiam ter sido 

registradas com tanta riqueza de detalhes sem este recurso, principalmente devido 

ao uso do zoom e pela possibilidade de rever os episódios inúmeras vezes. 

A utilização de dois observadores, cada um responsável por um 

procedimento de coleta de dados, também facilitou o acesso aos dados, bem como 

garantiu maior fidedignidade. 
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Ter o episódio de brincadeira como unidade de análise viabilizou um 

acesso mais amplo aos inúmeros aspectos envolvidos na configuração do brincar, 

do que se fosse utilizado o recurso de criança-foco, por exemplo. Talvez pela 

adoção deste formato é que tenham sido registrados tantos episódios com longa 

duração. A desvantagem desta escolha reside na amplitude de interações, fatores, 

e aspectos implícitos no episódio de brincadeira, tornando-os difíceis de se 

analisar, uma vez que estes elementos estão completamente entrelaçados e a 

noção de evento de brincadeira por si só é muito global. 

A dificuldade na análise dos dados justifica-se primeiramente porque 

ainda são poucos os estudos sobre brincadeira que abordam diversos aspectos do 

fenômeno, e também porque, ainda é recente a discussão sobre análise qualitativa 

de episódios de interação entre crianças (Pedrosa & Carvalho, 2005). Ainda assim 

pode-se considerar que o esforço empreendido na análise dos dados foi frutífero, 

uma vez que os objetivos propostos foram alcançados.  

A seguir serão pontuados os principais resultados encontrados, a fim de 

se responder, de forma sistemática, o problema de pesquisa que deu origem a este 

trabalho: Como se caracterizam as brincadeiras infantis na Ilha dos Frades? 

- O primeiro resultado marcante está relacionado com a duração dos 

episódios de brincadeira. Foram registrados apenas 34 episódios de Brincadeiras 

Primárias, mas estes por sua vez, totalizaram 456 minutos de duração. Os 5 

episódios mais longos tiveram duração entre 30 e 41 minutos, o que significa uma 

média alta quando comparados com os relatos de outros trabalhos. 

- A grande quantidade de brincadeiras associadas ao mar, e a contexto de 

praia não causam surpresa, dadas as características físicas do ambiente, mas ainda 

assim merecem ser destacadas. 
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- A predominância de brincadeiras em grupo não é novidade em se 

tratando de brincadeiras ao ar livre, em ambiente semelhante ao das brincadeiras 

de rua, em contextos que as crianças possuem conhecimento prévio ao momento 

da brincadeira, porém os resultados encontrados aqui foram mais marcantes do 

que os usualmente descritos em outros estudos. A ocorrência de apenas 3 

episódios de brincadeira solitária, de 6 em díades e de 25 em grupos é bastante 

significativo. 

- Inúmeros aspectos abordados parecem estar completamente 

interligados, chegando a ser difícil separá-los para fins de sistematização da 

análise. A organização das crianças em grupo, prioritariamente em brincadeiras 

cooperativas, possibilitou tanto a formação de grupos segregados com relação ao 

gênero, como a inserção de crianças de idades diferentes nos mesmo grupos de 

brincadeira.  

- Estes grupos de não-coetâneos, por sua vez, possibilitaram tanto a 

presença das crianças aprendizes de brincadeira (os café-com-leite) bem como 

oportunidades de transmissão cultura da brincadeira e na brincadeira e oportuniza 

situações de cuidado e atenção criança-criança. A partir destas interações grupais 

é que aspectos do modo de vida local são transmitidos e re-editados, desde a 

menor participação das meninas em atividades ao ar livre, até o uso e manejo de 

embarcações e âncoras. 

- A construção de brinquedos a partir de materiais próprios do contexto 

físico local também reforça o importante papel da brincadeira enquanto espaço de 

reprodução de hábitos e costumes, além de sinalizar como desde muito cedo as 

crianças estão adaptadas às demandas e características do meio. 
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- Também graças à formação de grupos como meio principal de 

organização das crianças é que foi possível perceber como os aspectos culturais 

locais estão impregnados na vida delas. A música que exalta a figura do 

marinheiro e as coreografias para Yemanjá, intercortadas por músicas 

contemporâneas, oriundas de outros contexto, mas com grande difusão nacional 

através da mídia  são exemplos claros de que as crianças são realmente agentes de 

transmissão, reedição e por que não dizer de criação de cultura, uma vez que esta 

é pautada por fatores dinâmicos e está em constante transformação. 

 - Os fatores climáticos e ambientais, e as características físicas do contexto 

também tiveram um papel importante na configuração das brincadeiras. A grande 

diminuição da presença de crianças brincando durante os períodos de altas 

temperaturas, a preferência das crianças por brincar no horário da manhã, e até 

mesmo a preferência destas por brincar na praia do Torto, que é qualitativamente 

melhor do que a praia de Paramana, mesmo que esta disponha de mais espaço são 

fortes indícios de como os fatores ambientais interferem diretamente na estrutura e 

na organização das brincadeiras, sendo muitas vezes responsável pela ausência 

destas. 

 - O caráter de sazonalidade de algumas brincadeiras também indica que as 

crianças são sensíveis às mudanças cíclicas da natureza e oferecem mais subsídios 

para futuras discussões acerca deste fenômeno, ainda pouco conhecido e discutido 

na literatura. 

 - A pouca presença de episódios típicos de faz-de-conta pode estar atrelada 

ao pouco acesso que as crianças têm a elementos fantasiosos oriundos de contos 

de fada, desenhos animados e tradição oral. Entretanto, a fantasia e a simbolização 
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não podem ser descartadas dos episódios em geral, uma vez que esta estava 

presente nas brincadeiras, na forma de Brincadeira Incidental.  

 - A análise das Brincadeiras Secundárias, ainda que de modo superficial 

vêm a corroborar os resultados encontrados na análise das Brincadeiras 

Primárias, indicando assim que o perfil encontrado é representativo do contexto 

lúdico da Ilha dos Frades. 

 - Diante da complexidade do fenômeno da brincadeira entre humanos, 

principalmente por conta da complexidade cultural envolvida, a análise das 

brincadeiras a partir das categorias descritas por Tinbergen, filogênese, função, 

ontogênese e causação deteve-se mais no âmbito teórico do que em associação aos 

resultados encontrados. Ainda assim foi possível articular aspectos como 

estereotipia de gênero, situações de cuidado criança-criança, diminuição da 

quantidade de meninas brincando ao ar livre no decorrer da idade (fato que não 

ocorre com os meninos), além dos aspectos relativos ao contexto físico, 

previamente mencionados, com achados e discussões da literatura sobre 

Psicologia Evolucionista. 

 - A experiência da entrevista informal com as crianças, sobre a construção 

das arraias, foi extremamente rica, ficando assim a sugestão para que futuros 

trabalhos enfocando as brincadeiras infantis vão além da observação, a fim de que 

se possa melhor contextualizar o papel que a brincadeira tem para as crianças, a 

partir da visão destas também.  

Espera-se então que este trabalho possa ter contribuído tanto para uma 

maior compreensão do fenômeno da brincadeira, bem como para inspirar que 

futuros trabalhos venham a utilizar a noção de episódio de brincadeira como 

unidade de análise, uma vez que graças a esta escolha foi possível debruçar-se 
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sobre a brincadeira enquanto fenômeno extremamente dinâmico de uma forma 

ampla, já que conforme apontado por Carvalho & Pontes (2003, p.27) “Observar 

crianças brincando nos ensina mais do que Psicologia do Desenvolvimento: 

ensina sobre a natureza do humano e sobre a profunda imbricação entre evolução 

biológica e evolução cultural que o caracteriza”. 
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