
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

                                 INSTITUTO DE PSICOLOGIA  

                PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA  

 

 

 

 SHINIATA ALVAIA DE MENEZES 

 

 

 

 

 

INTERAÇÃO CRIANÇA/CONTEXTO ESCOLAR: A CONSTRUÇÃO DE  

“LUGARES DE CRIANÇAS” ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS 

ESPONTÂNEAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador – BA 

2014 

  



i 

 

SHINIATA ALVAIA DE MENEZES 

 

 

 

 

INTERAÇÃO CRIANÇA/CONTEXTO ESCOLAR: A CONSTRUÇÃO DE  

“LUGARES DE CRIANÇAS” ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS 

ESPONTÂNEAS. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia da 
Universidade Federal da Bahia como 
pré-requisito para obtenção do título de 
Mestre em Psicologia. 

 

 

 

   Área de Concentração: Infância e Contextos Culturais 

 

                                                      Orientadora: Profª. Dra. Ilka Dias Bichara 

 

 

 

Salvador – BA 

2014 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Menezes, Shiniata Alvaia de 
M543   Interação criança / contexto escolar: a construção de “lugares de 

crianças” através das brincadeiras espontâneas / Shiniata Alvaia de 
Menezes. – Salvador, 2014. 

 

178f. :il. 

Orientadora: Profª Drª Ilka Dias Bichara. 
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Instituto 

de Psicologia, 2014. 

1. Psicologia do Desenvolvimento. 2. Psicologia infantil. 3. Educação 
de crianças – Salvador (BA). 4. Crianças – Brincadeiras. I. Bichara, 
Ilka Dias. II.  Universidade Federal da Bahia. Instituto de Psicologia. 
III. Título. 

                                                                 CDD: 155.4 



iii 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe de coração,  

madrinha e tia Lena  

 in memorian. 

Em sua ausência,  

silencio e agradeço. 

 

 



v 

 

            AGRADECIMENTOS 

 

À Mãe Natureza, pela inspiração que vivifica e apaixona. 

 

À minha mãe Nise que, tendo pouca instrução, ensinou-me a escrever e ler significados 

e palavras. Ao meu pai Rona que, motorista de caminhão, investiu em meus estudos. 

Pude, assim, desde cedo tomar gosto pelo conhecimento. Ambos já partiram, deixando 

em mim saudade e uma profunda gratidão. 

Aos meus filhos, Rafael e Daniel, pelo incentivo, apoio e convivência alegre e amorosa. 

Aprendemos e crescemos, junto com Tob, nosso querido guardião canino, amigo de 

anos! 

 

À Profª Dra. Ilka Dias Bichara, pelo acolhimento paciente e valiosas orientações, 

momentos em que compartilhou seus conhecimentos, saberes e experiências, sempre 

incentivando minha autonomia e inventividade. 

 

Às amigas e primas pelos encontros e partilhas em que experimentamos a vibração 

calorosa que torna a Vida mais suave e risonha. 

 

Aos professores do PPGPSI, pelo aprendizado e significativas contribuições; aos 

colegas, pelo apoio e incentivo; aos funcionários, pela colaboração e suporte. 

Ao CNPq, pelo apoio financeiro. 

Às professoras Leda, Islana, Érica e Carla, pela disponibilidade e colaboração, 

indispensáveis à realização deste estudo.  

Em especial, às crianças que participaram desta pesquisa, que, ao brincar, defendem 

seus interesses, demarcam e inventam seus “lugares de criança” como estratégia de 

superação de limites. Que belas elas são em suas brincadeiras!  



vi 

 

 

RESUMO 

 

Ao brincar nos momentos de recreio em áreas de convivência planejadas para 

atividades lúdicas, tais como o parquinho e a brinquedoteca (lugares para crianças), as 

crianças, protagonistas de suas experiências, expõem seus interesses e buscam dialogar 

com o contexto escolar. Assim, constroem lugares de crianças – lugares concretos ou 

abstratos, vinculados a significados únicos e mutantes que emergem nas/das interações 

entre pares estabelecidas nos grupos de brinquedos ou mesmo em brincadeiras 

solitárias. Investigar como as crianças se relacionam com as características físicas do 

ambiente escolar mostra-se não só pertinente, como necessário, visto ainda ser pouco 

comum a abordagem deste tema em estudos de Psicologia do Desenvolvimento no 

Brasil. Considerando tais aspectos, a presente pesquisa teve como objetivo compreender 

como crianças de grupos de 05 anos, brincando espontaneamente com seus pares, 

constroem “lugares de crianças” através da ocupação, apropriação e ressignificação do 

espaço físico das áreas lúdicas da escola pública (“lugares para crianças”). Visando à 

consecução deste objetivo, procedeu-se à observação direta do comportamento lúdico 

de 20 crianças, estudantes de Educação Infantil de uma escola pública municipal, 

situada em Salvador/BA., em duas Fases: inicialmente, na Fase 1, observou-se eventos 

de brincadeira de cada sujeito focal em sessões consecutivas com duração de 05 

minutos cada, no mínimo, sendo que cada criança foi observada duas vezes no 

parquinho e duas vezes na brinquedoteca, em dias alternados; depois, na Fase 2, 

observou-se 08 crianças durante o tempo total do recreio (30 minutos), sendo uma vez 

no parquinho e uma vez na brinquedoteca. Os dados obtidos foram examinados em duas 

dimensões: a) descritiva – que organizou as informações dos registros observacionais 

em tabelas e gráficos, focando onde, de que e com quem as crianças brincaram; b) 

analítica – que considerou o conteúdo de todos os registros cursivos, submetendo-o à 

análise qualitativa de episódios proposta por Pedrosa e Carvalho (2005), mais 

precisamente a Análise de Episódios para Ilustrar um Argumento, discutindo temas 

emergentes característicos da cultura infantil e das interações criança/criança e 

adulto/criança: gênero, interação e cultura; rituais de acesso; as negociações entre pares 

e na interação criança-adulto; os processos de apropriação e desapropriação observados 
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no parquinho e na brinquedoteca; o papel regulador do adulto. Notou-se que o 

parquinho e a brinquedoteca exibiram diferentes estratégias de construção dos lugares 

de criança. No parquinho ocorreram eclosões momentâneas e transitórias que revelaram 

formas criativas de ocupação, apropriação e ressignificação das subáreas – ou seja, os 

lugares de emergiram das e nas brincadeiras das crianças como resultado de suas 

interações. Na brinquedoteca, as crianças utilizaram duas estratégias de construção dos 

lugares de: (1) ocupação e uso, incluindo o trânsito e brincadeiras por toda a área; (2) 

exploração das potencialidades da brincadeira de faz de conta e dos brinquedos 

disponíveis. As diferentes formas de construção de lugares de criança no parquinho e 

na brinquedoteca ilustram o quanto as brincadeiras podem promover flexibilidade 

comportamental, possibilitando a adaptação ao contexto. Além disso, observou-se em 

ambas as áreas lúdicas escolares diferenças de gênero quanto às subáreas ocupadas, tipo 

de brincadeiras e modos de interação. O estudo aponta situações que demandam revisão 

da interpretação dada pela prática pedagógica, tal como comumente exercida, 

enfatizando a necessidade e importância da formação de educadores enquanto fórum 

privilegiado de compartilhamento de saberes e conhecimentos sobre a criança. 

 

Palavras-chave: Brincadeira; Contexto Escolar; Parquinho; Brinquedoteca; Criança. 
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ABSTRACT 

 

While playing in break time’s moments in areas designed for recreational activities, 

such as the playground and toy-library (places for children), children, the protagonists 

of their experiences, expose their interests and seek dialogue with the school context. 

So, they build places of children - concrete or abstract locations, linked to unique and 

mutants meanings that emerge in/from the interaction between pairs settled in  groups of 

toys or even in solitary play. It’s both relevant and necessary to investigate how children 

relate to the physical characteristics of the school environment, since this matter is not a 

common approach in studies of Developmental Psychology in Brazil. Considering these 

aspects, the present study aimed to understand how groups of 05 years aged children, 

playing spontaneously with peers, build "places of children" through occupation, 

appropriation and ressignification physical space of the public school’s recreational 

areas ("places for children "). Intended to achieve this goal, we proceeded to the direct 

observation of play behavior of 20 children, Early Childhood Education students from a 

public school, located in Salvador / BA, in two phases:. Initially in Phase 1, it was 

observed play events of each focal subject in consecutive sessions lasting 05 minutes 

each, at least, each child was observed twice on the playground and twice in the toy-

library, on alternate days; then, in Phase 2, we observed 08 children during the total 

time of break time (30 minutes), once on the playground and once in the toy-library. 

The data were examined in two dimensions: a) descriptive - which organized the 

information from observational records in tables and graphs, focusing on where, what 

and with whom the children played; b) analytical – which considered the contents of all 

the cursive records, submitting them to the qualitative analysis of episodes proposed by 

Pedrosa and Carvalho (2005), more precisely the Analysis of Episodes to illustrate an 

Argument, and debating emerging themes characteristic of children's culture and 

interactions of child / child and adult / child: gender, interaction and culture; rituals of 

access; negotiations between peers and in the adult-child interaction; processes of 

appropriation and expropriation observed on the playground and toy-library; the 

regulatory role of the adult. It was noted that the playground and toy-library exhibited 

different building strategies of “places of children”. On the playground, occurred 
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momentary and transient bursts that revealed creative forms of occupation, 

appropriation and redefinition of the subareas – i.e. places of emerged from and in the 

children’s plays as a result of their interactions.  In the toy-library, the children used two 

strategies for construction of places of : (1) occupancy and use, including transit and 

plays throughout the area; (2) exploiting the potential of the make-account plays  and 

toys available. The different ways of building places of child on the playground and toy-

library illustrate how the plays can promote behavioral flexibility, enabling adaptation 

to context. Moreover, it was observed in both school recreational areas gender 

differences regarding the occupied subareas, type of play and interaction modes. The 

study indicates situations that require revision of the interpretation given by the 

pedagogical practice, as commonly performed, emphasizing the need and importance of 

teacher education as a privileged forum for sharing knowledge and expertise about the 

child.  

 

Keywords: Play; School Context; Playground; Toy-library; Child. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O tema desta pesquisa é a interação criança-contexto escolar estudada através 

das brincadeiras espontâneas manifestas nos momentos de recreio em áreas de 

convivência planejadas para atividades lúdicas, tais como o parquinho e a 

brinquedoteca, consideradas por Rasmussen (2004) como lugares para crianças - 

lugares oficiais, físicos, concretos, pensados, projetados e organizados pelos adultos 

para as crianças, visando atender suas necessidades, proporcionando-lhes um lugar 

seguro e – na visão dos adultos que os planejaram – especial. 

 Ao estudar a cultura espacial infantil, destacando cenários significativos para as 

crianças, Rasmussen (2004) enfatiza que “This shows that children and their bodies 

tacitly point out that they need diferente places than those adults create for them” 

(Rasmussen, 2004, p.161). As crianças, então, quando ocupam tais cenários, deles se 

apropriam reelaborando os espaços de brincar, reinventando objetos disponíveis na 

cultura, revelando usos criativos e por vezes inusitados de equipamentos, criando novos 

cenários (Bichara, 2003; De Conti & Sperb, 2001). É este processo de ressignificação, 

objeto desta pesquisa investigado no contexto escolar, que institui o que Rasmussen 

(2004) nomeia de lugares de crianças – lugares informais, geralmente despercebidos 

pelos adultos; podem ser concretos ou abstratos; são lugares de afeto, de vínculos – 

neles há pessoas, interações; há movimento, histórias. São únicos e mutantes, pois se 

modificam, não permanecem para sempre, acompanham os processos de mudanças 

inerentes ao desenvolvimento. São lugares possíveis – campo e corpo do Imaginário...    

Esta pesquisa articula o processo de ocupação, apropriação e ressignificação que 

conduz à transformação de lugar para crianças em lugar de crianças, ou à criação 

destes, com (1) a compreensão do brincar a partir de referenciais da Psicologia do 

Desenvolvimento Evolucionista (PDE); (2) o estudo das interações criança-criança que 

produz a cultura de pares (Carvalho, 1986; Carvalho & Beraldo, 1989; Corsaro, 2011) e 

(3) a concepção de territorialidade na perspectiva de Carvalho & Pedrosa (2004) que 

aponta para a construção e uso social do espaço através da capacidade das crianças de 
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criar e gerir relações sociais, levando à formação identitária e expressão da dialética eu-

tu, característica da sociabilidade humana. 

Ao estudar o contexto escolar, considera-se as reflexões de Lordelo (2002) sobre 

contexto e desenvolvimento humano, nas quais a autora compreende o contexto de 

modo mais amplo que o ambiente físico, alcançando um sentido de tempo e lugar 

específicos, implicando, assim, na ideia de cultura. Ou seja, pesquisar os diversos 

contextos de desenvolvimento – a escola, no presente caso – significa referir-se a uma 

criança concreta, cultural e historicamente situada.  

Assim, entende-se o contexto escolar como texto cultural moldado por relações 

sociais vivenciadas em um ambiente físico (Campolina & Oliveira, 2009), o que conduz 

à reflexão sobre a educação como política da vida (Sarmento, 2002). Ressalte-se que, 

nesta pesquisa, a escolha pela investigação na escola responde ao interesse da autora 

pela Psicologia do Desenvolvimento, atualiza o compromisso profissional com a área da 

Educação, em especial com a formação do educador, sendo também importante 

contribuição para a atuação como psicoterapeuta de crianças.  

A centralidade do constructo proposto por Rasmussen (2004) – lugares de e 

lugares para crianças – coloca em evidência o ambiente físico da escola, entendido não 

apenas como cenário das interações nele estabelecidas, mas como parte integrante do 

contexto que também informa/forma sobre a cultura vigente (Vasconcellos, 2008; Elali, 

2003) – sendo, assim, um texto dentro de um texto mais amplo.  Isto conduz ao campo 

dos estudos focados na temática da relação pessoa-ambiente e à constatação de que tais 

estudos não prevaleceram na ciência psicológica, ainda que a experiência espacial 

humana seja estudada desde a década de 70 (Elali, 2003; Gunther, 2008). 

Ainda é pouco comum, em estudos de Psicologia do Desenvolvimento no Brasil, 

pesquisas que abordem o ambiente e suas características e como as pessoas – em 

especial, para os fins desta investigação, as crianças – se relacionam com o espaço 

(Kobarg, Kuhnen & Vieira, 2008; Bichara, 2006; Campos-de-Carvalho, 2004).  

“Poucos têm sido os estudos sobre como as crianças dispõem do espaço, ou seja, 

como elas criam, limitam e adaptam os seus próprios espaços de brincadeira, o que 

Rasmussen (2004) chamou de lugares de crianças (children’s places)” (Bichara, 2006, 

p.163).  
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 Há, aqui, uma lacuna, que se acentua ainda mais pelo destaque dado às 

influências do ambiente social no desenvolvimento da criança, evidenciando o que 

Campos-de-Carvalho (2011) considera uma negligência: poucas pesquisas que abordem 

as características físicas do contexto.  Esta posição é reforçada por dados obtidos pela 

Psicologia Ambiental que apontam para a indissociabilidade entre os ambientes físico e 

o sociocultural (Campos-de-Carvalho, Cavalcante & Nóbrega, 2011).  

A área física onde as brincadeiras ocorrem tem se mostrado como uma variável 

significativa na determinação (e previsibilidade) da forma e conteúdo das brincadeiras, 

evidenciando a relação direta das atividades lúdicas com as condições espaciais em que 

ocorrem (Campos-de-Carvalho, 2004; 2011; Raymundo, Kuhnen & Soares, 2010; 

Bichara, 2006).  

Outro aspecto mostra-se igualmente relevante: o engajamento e a 

responsabilidade de profissionais – como psicólogos e educadores – ao investigarem as 

brincadeiras, extrapolam o objetivo do bem-estar das crianças, contribuindo também 

para que estes desenvolvam uma visão de mundo mais rica e abrangente. Tais estudos 

também poderão ser referências para projetos de promoção ou prevenção das áreas de 

Saúde e Educação, dentre outras – por exemplo, poderão embasar a formulação de 

políticas públicas relacionadas a áreas da escola pública, como pátios, quadras, jardins e 

outras, e também subsidiar projetos de urbanização que incluam a criança de forma mais 

efetiva no espaço público (Bichara, 2006; Galindo, Souza, Moura & Rodrigues, 2010).   

No âmbito desta pesquisa compreende-se brincadeiras espontâneas como as 

diversas maneiras de brincar em que a criança, interagindo com seus pares, com eles 

decide, escolhe, propõe, inventa e se entretém com atividades não dirigidas e não 

direcionadas por adultos. Considera-se que vê-las brincando assim é um modo legítimo 

de conhecer seus lugares de crianças construídos nas áreas lúdicas da escola, já que as 

brincadeiras delimitam territórios que têm como característica, entre outras, a função 

comunicativa (Carvalho & Pedrosa, 2004). Ou seja, ao brincar, a criança expõe seus 

interesses e busca dialogar com as normas/coerções estabelecidas pela escola (Wenetz, 

Stigger & Meyer, 2005). Em relação à escola pública, há estudos que apontam para (1) a 

inadequação das áreas disponibilizadas para o desenvolvimento das dimensões afetiva, 

lúdica e criativa das crianças (Pinto, 2004) e (2) a prioridade de investimentos em outras 

áreas físicas, como bibliotecas, por exemplo, não oferecendo áreas adequadas às 
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brincadeiras das crianças que ocorrem nos intervalos (Goffi, 2009). Ademais, as 

pesquisas em Educação Infantil informam que, em geral, há a apropriação da 

brincadeira como instrumento de aprendizagem, evidenciando assim o fraco interesse 

pelo valor intrínseco da brincadeira. Considere-se, ainda, que, embora diversos autores 

tenham desenvolvido estudos sobre pátios, parquinhos, brinquedotecas e outras áreas da 

escola (Sager & Sperb, 1998; Sager, Sperb, Roazzi & Martins, 2003; Wanderlind, 

Martins, Hansen, Macarini & Vieira, 2006), há a necessidade de ampliar o 

conhecimento sobre as interações infantis que aí ocorrem, bem como sobre a utilização 

de outras áreas e dos equipamentos disponibilizados às crianças nessas áreas (Sager et 

al., 2003).  

Este estudo, ao pretender trazer contribuições para o meio científico, 

especialmente para as áreas de Psicologia do Desenvolvimento e Educação Infantil, 

buscou possíveis respostas para as seguintes questões: como as crianças brincam na 

escola? Como respondem às condições de áreas como o parquinho e a brinquedoteca 

nas situações de brincadeiras, durante o recreio? Como ocupam, se movimentam e 

ressiginificam estas áreas?  

Tais indagações/inquietudes levaram ao problema desta pesquisa, assim 

formulado: Como crianças da educação infantil (grupos de 05 anos), em escola pública, 

transformam lugares para crianças em lugares de crianças? 

Os caminhos e diálogos – teóricos e investigativos – percorridos no período de 

dois anos indicam que as brincadeiras, e os lugares onde elas acontecem, têm muitas 

histórias para contar. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Relação Ser Humano\Meio Ambiente e Território; Crianças na Cidade 

 

A relação que o ser humano estabelece com o meio ambiente, desde sua origem, 

referencia-se na necessidade básica de sobrevivência que exige a delimitação de um 

território e a capacidade de apropriação, orientação e deslocamento como uma condição 

existencial. É com base neste referencial que o ser humano busca o sentido (enquanto 

direção, significado e sensibilidade) da construção da vida e do vivido (Azevedo, 

Rheingantz & Bastos, 2000).  

A delimitação e defesa, pela luta ou pela interação, de uma determinada área 

espacial que cumpre a função de oferecer recursos importantes à sobrevivência (tais 

como alimento, abrigo/proteção e parcerias sexuais) e na qual se estabelecem grupos 

sociais é o que caracteriza o conceito biológico de território, utilizado como referência 

pelas ciências sociais para estabelecer o significado geopolítico do termo. Estes grupos 

sociais, diferentes entre si, criam redes de relações expressas de várias maneiras, entre 

as quais se destaca a territorialidade.  

Observando crianças, também as pequenas, interagindo com seus pares em 

situações de brincadeiras, Carvalho e Pedrosa (2003; 2004) propõem uma compreensão 

mais abrangente do conceito de território, situando-o também como fenômeno 

psicossocial e de comunicação, a partir de um deslocamento da relevância funcional – 

que passa da segurança dos recursos para a gestão de relacionamentos interpessoais. Ao 

brincar, geralmente em subgrupos (díades, tríades ou 4-5 participantes), as crianças 

delimitam e usam o espaço, caracterizando o território como tipicamente comunitário, já 

que não se estabelece a propriedade privada – o território é compartilhado com 

parceiros que formam grupos de brinquedos. Assim, as crianças constroem, 

criativamente, casinhas, ninhos, cabanas; fazem riscos (no chão, na caixa de areia, nos 

pátios, nas ruas) definindo fronteiras; defendem estes espaços demarcados (territórios 

microssociais, cuja posse/propriedade são transitórias) de outros indivíduos e 

subgrupos; criam regras de convivência (referências culturais), entre as quais se 

destacam as estratégias e rituais de acesso às brincadeiras (Carvalho & Pedrosa, 2003; 
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2004; Corsaro, 2004) que se desenvolvem nestes espaços – e aqui se encontra o 

território como recurso de comunicação, visto que as crianças de fato entendem o 

significado das configurações espaciais e das relações sociais sinalizadas (Carvalho & 

Pedrosa, 2003; 2004). Há diferentes estratégias e rituais de acesso: aproximação 

gradual, intensa e contínua observação, oferecimento e partilha de um objeto/brinquedo 

pertinente à brincadeira que acontece naquele momento. São formas de comunicação, 

verbais e não verbais, que as crianças compartilham e através das quais se 

compreendem. Exemplo disso é a condição de “ser amigo” como passaporte para 

inserção em grupos de brinquedos, tornando a amizade alvo de negociações e 

barganhas, enquanto status que define relações de pertença a subgrupos (Corsaro, 2004; 

Salgado & Silva, 2010).  

A comunicação pressupõe a relação eu-tu, eu-outro; o indivíduo com sua 

solitude, com sua busca e vivência pessoal e o grupo, com sua construção/vivência 

coletiva. Neste ponto, as autoras Carvalho e Pedrosa (2003; 2004) vão além, já que a 

partir desta dialética (partilha/reclusão, proximidade/separação), característica da 

sociabilidade humana, acrescentam a dialética da construção das identidades individual 

e de grupo “(...) através de estruturação e gestão sociais do espaço e através da 

informação sobre as consequentes relações sociais no grupo” (Carvalho & Pedrosa, 

2004, p.68). 

Pensando as relações estabelecidas pelo ser humano com o meio ambiente 

(apreensão/compreensão/uso do espaço), Elali (2003) enfatiza que estas se definem a 

partir de características biológicas da espécie e características/vivências do indivíduo e 

do grupo etário e social em que está inserido. 

A relação usuário-meio ambiente é recíproca e interdependente (Gunther, 2011; 

Pinheiro & Elali, 2011; Campos-de-Carvalho, 2004). O conceito de affordance 

(Gunther, 2011) explicita esta reciprocidade contínua, enfatizando não apenas os 

impactos das intervenções das pessoas no ambiente, mas também aqueles provocados 

pelos estímulos do ambiente no comportamento humano e, em especial, no escopo da 

investigação aqui proposta, no comportamento de brincadeiras das crianças, que se 

revela extremamente sensível aos efeitos do contexto (Pellegrini, 2001). 

Conforme destacam Van Der Veer e Valsiner (1996), Vygotsky foca a relação 

da estrutura ambiental com a organização psicológica da criança em desenvolvimento, 
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enfatizando a experiência pessoal significativa que emerge na relação criança-ambiente 

e que orienta o curso de seu processo de desenvolvimento. Ou seja, não interessa a 

estrutura ambiental em si mesma, mas a complexa interação vivenciada entre a criança e 

o meio ambiente físico e social, entendida como recurso para as experiências e 

significados psíquicos construídos apartir desta vinculação que pressupõe amediação de 

vários e diferentes outros (experiência interpessoal) e posterior internalização 

(experiência intrapessoal).  

 

1.1.1 Crianças na cidade 

No cenário do século XIX, período de estabelecimento dos limites entre espaços 

públicos e privados, a escola emergiu com diferentes projetos para diferentes classes 

sociais: enquanto que para as classes dominantes o processo de escolarização ofereceu 

oportunidade de preparação intelectual e acesso ao saber universal acumulado 

historicamente, para as classes populares este processo objetivou prover supostas 

carências. Assim, a função de aluno, para as crianças desta classe, mostrou-se, também, 

uma possível solução à demanda de retirá-las das ruas, generalizando-se a vinculação 

entre pobreza e marginalização segregadora, ignorando-se que nas ruas conviviam 

crianças muito diversas (Gomes & Gouveia, 2008). 

 As cidades contemporâneas apresentam diferentes condições (moradia, 

infraestrutura, serviços, lazer, etc.) para as crianças de diferentes origens sociais que 

nelas convivem. Também a forma de ocupação da cidade, como, por exemplo, a relação 

das crianças com as ruas na atualidade, reflete diferenças sociais. Assim, pensar os 

atuais contextos de brincadeiras, em termos urbanos, leva à reflexão sobre a relação 

crianças/cidades.  

A metrópole – espaço síntese da modernidade – se caracteriza por: 

mudança/permanência; caos/ordem; expansão contínua/diferenciação crescente; 

mobilidade, trânsito (de pessoas, valores, formas, funções, significados). A grande 

cidade exibe, hoje, múltiplos e diferentes cenários: por um lado, condomínios 

exclusivos, edifícios-fortaleza, guaritas, seguranças, mecanismos de triagem e seleção, 

muros, cercas, grades, carros (blindados). Por outro, o bairro popular que apresenta, em 

geral, serviços insuficientes, infraestrutura urbana precária, ruas sem asfalto, ausência 
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de áreas verdes e muito poucas opções de lazer (Bustamante & McCallum, 2011), 

inclusive ausência de áreas destinadas às brincadeiras das crianças, como parques, 

praças e parquinhos (playgrounds).  

Neste cenário urbano atual, qual o lugar das infâncias? 

 

“Ao andar pelas grandes cidades brasileiras percebem-se modos distintos de ocupação 

do espaço urbano por crianças: umas brincando em parquinhos, outras tantas morando e 

lutando pela sobrevivência muitas vezes em situação de alto risco e, mesmo assim, 

brincando em locais os mais diversos, tenham sido eles planejados ou não para esses 

usos”. (Cotrim & Bichara, 2013, p.231). 

 

O espaço urbano contemporâneo se caracteriza pela diminuição de locais 

públicos de convivência e interação espontânea a partir da migração da vida social para 

locais privados (Pinto, 2004; Rabinovich, 2004). Este cenário cria importantes 

consequências para a infância e para as brincadeiras vivenciadas em contextos urbanos: 

além da perda da rua como área de brincadeiras, as crianças são expostas à vida pública 

cada vez mais cedo através da mídia, da participação em práticas sociais da 

comunidade, do ingresso em creches e escolas (Lordelo & Carvalho, 2006). Ocorre, 

então, a institucionalização da infância – crescente controle e supervisão das crianças 

pelos adultos, com a justificativa de cercá-las de proteção a riscos físicos e emocionais. 

No entanto, cabe enfatizar que a acessibilidade à rua, de modo familiar e seguro, ainda 

faz parte do cotidiano das crianças de classe popular, a partir da valorização e 

acionamento das ‘redes de sociabilidade’ – vizinhança, compadrio, parentesco 

(Rabinovich, 2004). 

A pesquisa realizada por Bustamante & McCallum (2011) revela que os 

principais cuidadores de crianças de classes populares são parentes “de sangue” ou de 

“consideração”, estes últimos igualmente envolvidos em laços de reconhecimento e 

afetividade recíprocos. As autoras colocam que o parentesco é um espaço de construção 

do cuidado infantil, podendo ser constantemente renovado, mas envolvendo vínculos 

que oferecem afeto e autoridade, deslocando, por vezes, a centralidade dos papéis de 

mãe\pai. Em síntese, a pesquisa conclui que as crianças participam ativamente do 
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próprio cuidado e também, às vezes, cuidam de outras crianças. Estes são aspectos 

também observados em situações de brincadeiras entre crianças de diferentes faixas 

etárias (Brandão & Rabinovich, 2008).  

Estudos desenvolvidos por Bichara (2002) e Moraes e Otta (2003) constatam 

que, face às adversidades e lacunas/carências do contexto, as crianças destacam-se por 

sua criatividade e fantasia. Inclusive fabricam os próprios brinquedos utilizando 

recursos disponíveis: bola com tecidos usados; carros de rolimã com madeira de 

caixotes (Brandão & Rabinovich, 2008). É neste enquadre que se situa a pesquisa 

conduzida por Bichara (2006) em praças públicas, parques e parquinhos de 

Salvador/BA, tendo como base a ideia da brincadeira como uma adaptação importante 

para a espécie humana, desempenhando um conjunto de funções, entre as quais se 

destaca a promoção da flexibilidade comportamental. As conclusões destas pesquisas 

apontam para a influência dos equipamentos direcionados às atividades das crianças e, 

em especial, os usos criativos e inesperados que as crianças fazem dos espaços e 

equipamentos disponíveis – a ressignificação do espaço e objetos, tema abordado por 

Rasmussen (2004).  

 Como o presente estudo foi realizado na cidade de Salvador (BA), com crianças 

de classe popular, torna-se pertinente destacar algumas características desta cidade. 

Observa-se, em Salvador, o contraste entre uma cidade legal, dotada de equipamentos e 

da assistência de órgãos públicos e os “territórios populares” – espaços informais, 

juridicamente ilegais ou resultantes de projetos públicos de reurbanizações, ocupados 

em sua maioria por negros, pobres e desempregados, o que revela uma urbanização que 

produz a periferização - uma forma racional de promover o crescimento urbano com 

segregação social e espacial, reservando aos pobres a pobreza das condições de vida 

produzidas pela própria urbanização segregada (Espinheira & Soares, 2004).  

 Em recente estudo inspirado em Rasmussen (2004), Cotrim & Bichara (2013) 

investigaram “locais para crianças” - parques, praças e parquinhos e “locais não 

planejados” para crianças ou “locais não para” – avenidas, canteiros, rotatórias, etc. 

Os resultados desta pesquisa, que integra um projeto mais amplo sobre espaços urbanos 

para brincar, indicam uma ocupação diferenciada por origem social, evidenciando-se 

também diferenças marcantes no papel desempenhado pelo adulto nos dois tipos de 

locais: os locais para são ocupados por moradores do alto dos morros ou regiões planas 
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da orla e cidade baixa e o adulto que acompanha as crianças brincantes, aparentemente 

pais e babás, assumem o papel de cuidadores, oportunizando brincadeiras e interferindo 

nas interações entre pares; os locais não para são ocupados por moradores das encostas 

e outras localidades que não dispõem de equipamentos públicos para as crianças, que 

são geralmente levadas por adolescentes e adultos jovens que assumem o papel de 

brincantes, participando ativamente das brincadeiras.  

O estudo de Cotrim e Bichara (2013), ao descrever as condições de ocupação e 

restrições do espaço urbano para crianças, provoca reflexões sobre a cidade como 

contexto de desenvolvimento, alertando sobre as diferenças socioeconômicas e variáveis 

socioculturais e situacionais que tornam a infância vivencial e conceitualmente plural, 

ainda que prevaleça atualmente, nos estudos que focam o uso de espaços para 

brincadeiras, a ênfase nos arranjos espaciais que pais e professores organizam e 

oferecem às crianças visando facilitar ou estimular determinadas brincadeiras entre elas 

(Bichara, 2005).  

Concluímos, então, que as significativas mudanças históricas têm produzido 

distintas compreensões sobre o que é ser criança e o que é infância, evidenciando a 

pluralidade de mundos concretos em que diversas crianças vivenciam múltiplas e 

desiguais infâncias. A criança contemporânea vê-se diante do desafio de responder 

criativamente a um mundo complexo que desde muito cedo lhe apresenta situações de 

desigualdade social, de exclusão, preconceitos, negação de direitos. Um mundo que 

cada vez mais estabelece a mudança contínua e veloz como categoria estável num vasto 

campo de incertezas (Morin, 2000) e instabilidade.  

 Mas, que criança é essa, como se desenvolve? Muitas são as explicações na 

Psicologia do Desenvolvimento para esta questão, o que conduz à opção por uma delas, 

considerando as articulações necessárias aqui levantadas. 

 

1.2 – Psicologia do Desenvolvimento Evolucionista-PDE; Brincadeira; Brinquedos 

e Contextos de Brincadeiras 

 

Ancorada nos pressupostos da Teoria da Evolução de Darwin, a Psicologia 

Evolucionista busca compreender o comportamento humano situando-o no fluxo das 
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mudanças que ocorrem no tempo, devido a novas pressões ambientais, que assim 

conferem aos seres vivos uma melhor condição de adaptação (Martins & Vieira, 2010).    

Relacionando o processo de desenvolvimento ao espaço, considera-se uma 

importante contribuição da Psicologia Evolucionista a ideia de que o mecanismo de 

exploração do ambiente foi selecionado como condição de sobrevivência da espécie. 

Este mecanismo se expressa através do movimento livre no espaço – uma experiência 

que “ensina” o sistema nervoso, modelando-o.  

Tais reflexões colocam a ontogênese em evidência, já que a ênfase da Psicologia 

Evolucionista recai na fase adulta e na possibilidade de reprodução. E é justamente a 

relevância da função reprodutiva que justifica a emergência da Psicologia do 

Desenvolvimento Evolucionista (PDE), já que o ser humano, até chegar à maturidade 

sexual, constrói um longo percurso de desenvolvimento caracterizado inicialmente pela 

imaturidade e dependência (neotenia) (Bichara, Cotrim, Fiaes& Marques, 2009b). 

Discutindo a visão tradicional da infância, que considera as etapas imaturas da vida 

apenas uma preparação para a adultez, Bjorklund (1997) faz referência à lagarta e à 

borboleta, tomando-as como metáfora para ilustrar a imaturidade como função 

adaptativa – posição teórica que compreende os estágios da vida como importantes em 

si mesmos; afinal, é a sobrevivência da lagarta que assegura a existência da borboleta.  

Um dos pressupostos da PDE aponta para a superação de modelos dicotômicos 

ao assumir uma postura interacionista que afirma a reciprocidade entre a herança 

biológica e a cultura na qual o indivíduo se insere, que assim são consideradas como 

componentes de um mesmo processo de desenvolvimento. Esta reciprocidade é 

expressa no conceito de ser humano como biologicamente cultural (Bussab & Ribeiro, 

1998). Desta forma, o conceito de desenvolvimento refere-se não a um processo linear, 

caracterizado por uma série de estágios e orientado para objetivos últimos, mas como 

um processo de mudanças progressivas e multideterminadas, que ocorrem a partir de 

interações complexas – que envolvem fatores biológicos, psicológicos e socioculturais - 

estabelecidas em um contexto (Pontes & Izar, 2005; Hansen, Macarini, Martins, 

Wanderlind & Vieira, 2007; Martins & Vieira, 2010). Desta forma, por exemplo, 

compreende-se a infância como fenômeno biopsicossocial (Lordelo, Carvalho & 

Bichara, 2008; Lordelo & Bichara, 2009). 
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Uma das perspectivas centrais da PDE é a abordagem de sistemas de 

desenvolvimento, centrada no conceito de epigênese, definida como a emergência de 

novas estruturas e funções durante o curso do desenvolvimento – ou seja, o 

comportamento resulta da relação bidirecional entre todos os níveis da organização 

biológica e ambiental, desde a genética até a cultura (Bjorklund & Blasi, 2005; Martins 

& Vieira, 2010).  

Entre outros pressupostos da PDE destacam-se a plasticidade e sensitividade 

adaptativa ao contexto. O tema da plasticidade cerebral tem sido um grande desafio para 

as neurociências nos últimos anos, ainda que não seja um tema novo, remontando a 

estudos desenvolvidos desde o final do século XIX (Rotta, 2006). Sabe-se, atualmente, 

que o cérebro tem muito mais capacidade de sofrer alterações, inclusive o cérebro 

adulto que também demonstra possibilidade de renovação, a partir de áreas capazes de 

gerar novas células. Assim, Rotta (2006) coloca que plasticidade não se refere apenas à 

reorganização observada no sistema nervoso central (SNC) após lesões, mas também à 

“(...) capacidade de permitir a flexibilidade do cérebro normal e (...) a cognição. (...) 

Entende-se, dessa forma, que todas as funções corticais superiores envolvidas na 

cognição, como gnosias, praxias e linguagem, são expressões da plasticidade cerebral, 

considerando as modificações em todos os níveis, do molecular ao cognitivo” (Rotta, 

2006:453). 

Compreende-se, então, que o desenvolvimento do cérebro não é apenas um 

processo genético, mas um processo epigenético. Ou seja, a atividade genética tanto 

afeta quanto é afetada pelo processo de maturação, que, por sua vez, tanto afeta quanto é 

afetado pela experiência (Grotuss et al., 2007 citado por Martins & Vieira, 2010). A 

plasticidade é então entendida como uma propriedade inerente ao desenvolvimento – 

uma forma de adaptação (Carvalho, 1998); representa uma especialização ainda não 

alcançada em algum nível (Johnson, 1999). Esse desenvolvimento cerebral requer um 

longo período de desenvolvimento físico e comportamental (Seidl de Moura, 2004). A 

necessidade de uma infância extensa durante a qual se aprende a complexidade social é 

também outro pressuposto da PDE.  

Os tipos de plasticidade cerebral e a relação entre plasticidade cerebral e 

memória/experiência são importantes recursos para o ser humano no estabelecimento de 

uma relação dinâmica e recíproca com o ambiente físico e sociocultural, que exige 
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flexibilidade, capacidade de inovação e performances comportamentais complexas. Na 

história evolutiva do homo sapiens, o desenvolvimento do cérebro (sua notável 

capacidade para aprender com a experiência) assegurou a criação de meios tecnológicos 

que buscam dar conta de suas fragilidades – o ser humano não é um animal 

especializado, não possuindo características físicas apropriadas para a defesa, como 

presas e garras, que lhe assegurariam condições mais favoráveis à sobrevivência. A 

invenção da cultura responde à necessidade de transmissão desses meios às novas 

gerações (Lordelo& Carvalho, 2006). Aqui se destaca o comportamento de brincar, 

característico das espécies que têm um longo período de infância e imaturidade 

protegida, e grande potencial de aprendizagem (Bichara, Lordelo, Carvalho & Otta, 

2009a).  

 

1.2.1 Brincadeira 

 

O brincar é um comportamento universal, complexo, relacionado ao 

desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança. É uma característica 

que predomina na infância, mas que também se manifesta na vida adulta (Bichara et al., 

2009a). Estudado sob muitas perspectivas teóricas, destaca-se aqui a abordagem da 

PDE, que considera que a criança nasce com um repertório que lhe permite, além da 

sobrevivência, interagir com o mundo que a rodeia, criando vínculos com outras 

pessoas, sustentados, inicialmente, por inúmeras situações de brincadeiras que facilitam 

a aproximação, o contato e o desenvolvimento de relações sociais diversas. Assim, o 

brincar se caracteriza como comportamento adaptado e adaptativo da espécie, 

apresentando aspectos filogenéticos e ontogenéticos (Hansen et al., 2007).  

“Adaptado porque, visto de um tempo longo, é comum a todos os membros da espécie; 

adaptativo porque, visto de um tempo mais curto, se todos da espécie brincam, varia o 

como, onde, com que e com quem brincam e, com isto, prepara-se a cena para as futuras 

transformações do cenário humano” (Rabinovich, 2003, p.9). 

Em uma perspectiva etológica, isto é, como fenômenos criados pelo processo de 

evolução, os padrões de brincadeiras – compreendidas como intrinsecamente motivadas, 

sensíveis às condições ambientais, divertidas, prazerosas, livremente escolhidas e 
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flexíveis - e de parceria social são características típicas de cada espécie (Lordelo& 

Carvalho, 2006).  

O alto investimento no brincar, a despeito do elevado custo e riscos, aponta para 

a questão da função da brincadeira, embora ainda existam poucas evidências de seu 

valor adaptativo (Vieira & Sartório, 2002). Há diversas hipóteses sobre a função da 

brincadeira, entre as quais se destacam: adaptação ontogenética (Pellegrini & Smith, 

1998) – o exercício do brincar proporcionando senso de domínio, competência e 

autoeficácia, afetando as experiências da criança com novas atividades; preparação para 

a maturidade – esta tem sido a principal abordagem do brincar; vantagem imediata do 

brincar como preparação para o inesperado. Por exemplo, Spinka, Newberry & Bekoff 

(2001, citado por Lordelo & Bichara, 2009) sugerem que a brincadeira, em especial o 

tipo motora, auxilia no enfrentamento de situações inesperadas, que exigem 

flexibilidade e versatilidade, preparando o indivíduo jovem para o desempenho de 

movimentos súbitos, evitando quedas e corrigindo posturas em caso de perda de 

equilíbrio. 

O brincar é também percebido, pela criança na relação com seus pares, como 

partilha e produção de sentidos e significados do mundo ao redor, o que direciona o 

olhar investigativo sobre as brincadeiras infantis para uma perspectiva de protagonismo.  

 Destaca-se aqui o brincar como oportunidade para interação social e percepção 

da criança de seu mundo social (Bjorklund, 1997). É também importante para o 

desenvolvimento social, emocional, físico das crianças, contribuindo para sua saúde e 

bem-estar (Ridger, Carter, Stratton & McKenzie, 2011). 

 

  1.2.1.1 – Caracterização da brincadeira 

Dada a complexidade do brincar, é possível reconhecê-lo, mas há dificuldades 

em conceituá-lo em termos operacionais – uma única definição genérica mostrar-se-ia 

insuficiente para abarcar um fenômeno universal, mas múltiplo, inclusive porque 

vinculado a diferentes culturas. Assim, o reconhecimento do que é ou não brincadeira 

dá-se a partir de determinadas características, tais como a visibilidade, altos níveis de 

atividade, movimentos exagerados, alternância de “papéis”, entre outros (Bichara et al., 

2009a). Também é importante o estabelecimento de critérios que auxiliam na evidência 
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de determinado comportamento como brincadeira, tais como a verbalização e o 

comportamento motor (Santos & Bichara, 2005).  

Mesmo acontecendo em diferentes contextos culturais, as brincadeiras podem 

ser classificadas quanto ao tipo e modos de interação, por exemplo. Assim, neste estudo, 

utiliza-se a classificação proposta por Moraes e Otta (2003), com base em Parker (1984) 

e Piaget (1971/1945). Esta classificação é considerada uma das mais completas (Santos 

& Bichara, 2005); segue sua descrição: 

1) Brincadeiras de contingência física de exercício sensório-motor - a criança 

exercita um conjunto de comportamentos, relações espaciais e causais e aprende 

a força e a função dos objetos manuseados; 

2) Brincadeiras de contingência social - envolvem revezamento de papéis, 

parecendo ser motivadas e reforçadas pelo prazer associado à capacidade de 

produzir respostas contingentes e responder contingentemente aos outros, por 

exemplo, esconde-esconde; 

3) Brincadeiras simbólicas ou imaginativas - a criança trata os objetos como se 

fossem outros, podendo atribuir propriedades diferentes das que possuem, ou 

atribuir a si e aos outros, papéis diferentes dos habituais e/ou criar cenas 

imaginárias e as representar, como brincar de casinha;  

4) Brincadeiras turbulentas/agonísticas - envolvem comportamentos de luta, 

perseguição e fuga, sendo o riso um dos principais aspectos que distinguem a 

brincadeira de uma luta real, por exemplo, brincar de brigar; 

5) Jogos de construção - são brincadeiras em que materiais são combinados ou 

modificados para criar um produto novo, como empilhar caixas; 

6) Brincadeiras e jogos de regras – nos quais há uma ritualização de papéis e 

representação de cenas pré-determinadas. São, na maioria, jogos competitivos, 

como futebol e bola de gude. 

 

Para fins de análise, Moraes e Otta (2003) consideram o critério preponderante em cada 

episódio, segundo a ordem: simbólicas/regra/construção/turbulência/contingência 

social/exercício físico; também subdividem cada uma dessas categorias com base no 

modo de interação: 

1) Brincadeiras solitárias – nas quais a criança brinca sozinha; 
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2) Brincadeiras paralelas – nas quais duas ou mais crianças brincam lado a lado, 

mas não há interação relacionada com a brincadeira; 

3) Brincadeiras associativas – duas ou mais crianças brincam juntas, interagindo 

com frequência, mas não havendo cooperação, nem divisão de tarefas ou de 

papéis, como nos jogos de construção; 

4) Brincadeiras cooperativas – duas ou mais crianças brincam juntas de um mesmo 

tema, havendo cooperação ou competição, divisão de tarefas e papéis, por 

exemplo, jogos de regras. 

 

Visando à consecução dos objetivos do presente estudo, considera-se pertinente 

abordar, de modo mais aprofundado, alguns tipos de brincadeiras: 

 

Brincadeiras simbólicas ou imaginativas (faz de conta): 

As brincadeiras de faz de conta se caracterizam pela orientação do “como se”, o 

que significa que ações, objetos e verbalizações assumem um sentido/significado não 

literal (Smith, 2010), ou seja, diferem daquilo que são na realidade. Nessas brincadeiras, 

também é possível atribuir a si mesmo e aos outros papéis diferentes daqueles 

vivenciados habitualmente, criar e representar cenas imaginárias, podendo a brincadeira 

evoluir desde uma simples imaginação até a dramatização. Também chamadas de 

brincadeiras simbólicas ou imaginativas, evidenciam uma representação mental que é 

projetada sobre a realidade, com consciência e intenção da parte desta realidade que é 

imaginada, simulada, mas não com o propósito de enganar (Smith, 2010). Ou seja, a 

criança, ao brincar de faz de conta, embora tenha discernimento do que faz parte da 

realidade concreta e do que é sua imaginação, não está enganando, simulando. É 

autêntica em sua brincadeira, na qual, simultaneamente, vivencia e constrói uma 

realidade simbólica que é compartilhada na interação com seus pares (Bichara, 1999). 

Portanto, o faz de conta envolve negociação de significados e através destas 

brincadeiras as crianças, no processo de desenvolvimento, aprendem a agir 

independentemente da percepção dos objetos, diminuindo, assim, a força determinadora 

dos mesmos que orienta e define o comportamento – o que implica considerar que uma 

ação imaginária (hipotética) ensina à criança a orientar seu comportamento não apenas 

pela percepção imediata dos objetos como se mostram ou como aparentam ser, mas 
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também pelos significados que lhes são inerentes, que agora podem ser interpretados 

(Vygotsky, 1984).  

No entanto, quando ainda não consegue separar o pensamento do objeto real, a 

criança faz uso de objetos que possibilitam separar o significado da coisa em si – os 

pivôs que “são, portanto, os objetos que sofrem transformações de significados durante 

a brincadeira simbólica” (Gosso, Morais & Otta , 2006, p.18). 

Gosso et al. (2006) realizaram um estudo comparativo de pivôs utilizados em 

transformações simbólicas de brincadeiras imaginativas, envolvendo 41 meninas e 35 

meninos de cinco grupos culturais brasileiros. Os pivôs foram classificados como 

elementos naturais, utensílios e brinquedos. As autoras constataram que: (1) a escolha 

de pivôs relaciona-se com a disponibilidade de objetos; (2) objetos pouco estruturados 

propiciaram grande número de transformações simbólicas; (3) as meninas usaram mais 

reprodução de seres vivos enquanto que os meninos usaram mais reprodução de 

veículos e armas. Em síntese, o estudo aponta que as crianças, através dos pivôs, 

refletem em suas brincadeiras aspectos de sua individualidade e da cultura na qual está 

inserida.  

O faz de conta é considerado fenômeno universal, apesar da ampla variedade em 

termos de frequência e complexidade observada em diferentes indivíduos e em 

diferentes sociedades. Reflete os padrões culturais vigentes, tais como organização 

social, papéis sociais, relações de gênero, moral, valores. Assim, a relação ficção-

realidade no faz de conta pode ser observada na influência dos modos de vida dos 

adultos com os quais as crianças convivem, principalmente – mas não apenas – os pais, 

que servem como fonte de inspiração para enredos/temas das brincadeiras e se 

expressam também nas próprias relações que as crianças estabelecem no grupo de 

brinquedo (Bichara, 1999; 2001). 

A criança não brinca de forma passiva. Pelo contrário, ao apreender e se 

apropriar da cultura do mundo adulto, as crianças revelam-se ativas, criativas. 

Reinterpretam os padrões da cultura vigente produzindo novos significados que 

influenciam as culturas infantis e adultas, assegurando, assim, a participação na 

produção e transformação cultural. A este processo, que sublinha ações infantis 

coletivas e valores compartilhados, Corsaro (2006, 2009, 2011) nomeia reprodução 

interpretativa. 
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O faz de conta pode ser social ou solitário (Lillard, Lerner, Hopkins, Dore, 

Smith & Palmquist, 2013). Quando vivenciado socialmente, ocorre com maior 

frequência em pequenos grupos e informa sobre as relações de gênero em dado contexto 

sociocultural. Smith (2010) coloca que diferenças de gênero envolvem ambientes de 

brincadeiras, disponibilidade de brinquedos, tipos de atividades. Há diferenças nos 

temas de faz de conta exibidos por meninos e por meninas: as meninas exibem temas 

domésticos e usam mais habilidades linguísticas; nos meninos o faz de conta é 

geralmente mais vigoroso fisicamente, incluindo brincadeiras turbulentas e temas de 

super-heróis. Diversos estudos constatam segregação, estereotipia e tipificação nas 

relações de gênero vivenciadas nas brincadeiras simbólicas e também em outras 

modalidades (Aydt & Corsaro, 2003; Bichara, 2001; Gosso et.al, 2006; Smith, 2010). 

Em relação aos grupos mistos (formados por, pelo menos, uma menina e um 

menino brincando juntos), Bichara (1999) constatou preferência por temas de Aventura 

(conforme classificação de Moraes & Carvalho, 1994) e considerou como possível 

explicação a variação de papéis que a brincadeira propicia e a consequente facilitação 

das negociações e aceitação de regras pelos participantes.  

 

Brincadeiras turbulentas: 

A brincadeira de luta foi identificada pela primeira vez pelo antropólogo Karl 

Goos, em seu livro “Play of Animals”, em 1898 (Lordelo & Bichara, 2009). Elas 

ocorrem quando as crianças exibem movimentos bruscos, semelhantes aos de uma luta, 

porém manifestando a “face de brincadeira”, ou seja, as crianças riem com frequência, 

exibindo expressão facial hilariante, ao mesmo tempo em que o oponente “atacado” não 

demonstra nenhuma expressão de ressentimento; os chutes e golpes não são dados com 

força e às vezes nem tocam no colega. Este tipo de brincadeira envolve atividades como 

luta, perseguição e fuga, provocação e zombaria, rolar em dupla no chão, encostar no 

colega de forma brusca, ocorrendo, em geral, entre amigos.  

Marques & Sperb (2013) elencam diversos estudos que demonstram que as 

brincadeiras turbulentas se relacionam com o desenvolvimento de habilidades 

psicomotoras e sociais nas crianças, tais como a habilidade para enfrentar situações que 

envolvem riscos físicos (Pellegrini & Smith, 1998). Papalia, Olds e Feldman (2006, 
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citado por Cordazzo, Westphal, Tagliari& Vieira, 2010) afirmam que 10% das 

brincadeiras das crianças nas escolas envolvem atividades vigorosas, que podem ser 

interpretadas por brincar turbulento. Smith (1997) afirma que as brincadeiras 

turbulentas auxiliam na distinção entre provocações dos colegas, ou seja, aquelas que 

são lúdicas e as que não são. E Lordelo & Bichara (2009) colocam que tais brincadeiras 

são muito importantes para o desenvolvimento de adultos competentes e socialmente 

maduros. No entanto, tais autoras sinalizam a dificuldade de lidar com as brincadeiras 

turbulentas no contexto escolar: 

“Como é uma forma de brincadeira muito similar às lutas entre crianças, a 

maioria dos professores sente-se desconfortável em aceitá-la no ambiente escolar. De 

fato, no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil não há referência a tal 

atividade e é bem pouco provável que um professor de educação infantil reconheça 

nessa brincadeira algum caráter educativo” (Lordelo & Bichara, 2009, p.348). 

 

1.2.2 Brinquedos 

 Brougère (2004) apresenta o brinquedo como “pivô essencial para uma 

construção de sentido que questiona, sem parar, as contribuições anteriores” (Brougère, 

2004, p.75). Ou seja, a contribuição do brinquedo (e outros materiais) para a 

socialização da criança se dá através da interação lúdica que, por sua vez, oportuniza a 

construção de novos significados resultantes do processo de apropriação dos conteúdos 

veiculados pelos brinquedos – tanto aqueles prescritos, evocados na própria 

configuração dos brinquedos, quanto as significações preexistentes, construídas em 

outras dinâmicas interativas. Desta forma, ao brincar, interagindo com seus pares, a 

criança atualiza as significações anteriormente atribuídas ao brinquedo – e, 

consequentemente, suas contribuições à socialização – tomando como referência sua 

própria cultura, e continuamente o reinventa. Por exemplo, algumas pesquisas relatam 

formas diferenciadas de apropriação do significado de riqueza e beleza associado à 

boneca Barbie pela mídia, colocando-a, a depender do contexto sociocultural que a 

criança vivencia, em situações cotidianas muito distantes do modelo prescrito 

(Bomtempo, 1999; Brougére, 2004). 

Os brinquedos não são objetos desprovidos de sentido, pois refletem e 

representam o contexto sociocultural no qual estão inseridos. Os brinquedos 
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disponibilizados às crianças transmitem símbolos sociais que lhes ensinam atitudes e 

práticas culturais (Bomtempo, 1999; De Conti & Sperb, 2001; Carvalho & Pedrosa, 

2002; Pontes e Magalhães, 2003; Magalhães, Bichara & Pontes, 2003; Brougère, 2004; 

Gosso et al., 2006). 

Bougère (2004) coloca que tanto a criança quanto o adulto precisam se apropriar 

das representações, imagens, símbolos e significados – mediadores indispensáveis na 

relação com os objetos que, na cultura ocidental, tem lugar destacado. Este aspecto 

aponta para a centralidade do processo de apropriação. O brinquedo, sendo uma das 

fontes de imagens e representações culturais, é um suporte das ações lúdicas 

empreendidas pela criança, oportunizando manipulações e interações que ressignificam 

o conteúdo simbólico, possibilitando a interiorização personalizada, portanto autoral, 

base para o processo ativo/criativo de apropriação. 

O brinquedo tem, imbricadas, uma dimensão funcional e uma dimensão 

simbólica. É um objeto peculiar porque tem uma concretude, um “volume” (Brougère, 

2004). Nele a significação se mostra através de uma materialidade – forma, som, odor, 

cor – que fornece relevantes informações culturais. Ao se constituir objeto que 

representa aspectos da realidade, o brinquedo os representa, mas não de forma exata ou 

linear. Ele os modifica e adapta, não sendo uma simples réplica da realidade concreta 

(Bougère, 2004). Ainda que esta modificação se expresse apenas em relação ao tamanho 

– como utensílios domésticos destinados às meninas e meios de transporte destinados 

aos meninos que são miniaturas de objetos de uso adulto – o brinquedo parece se 

distanciar da representação do mundo concreto/real que evoca. Ou seja, diante do 

brinquedo, a criança se depara com uma imagem cultural especialmente construída para 

ela; decifrar essa imagem implica apreender e se apropriar de códigos culturais básicos 

que definem e regulam a vida social - padrões e conduta, inclusive expectativas em 

relação aos gêneros, normas, valores, crenças, ritos. Isto é um desafio constante, ao qual 

a criança responde, em grande parte, no e através do brincar. Como coloca Rabinovich 

(2003): 

“Brinquedo e brincar podem ser pensados como um par dialético que traduz a relação 

entre o adulto e a criança. Enquanto o brinquedo representa a proposta do adulto, o 

brincar expressa a resposta da criança que, deste modo, manifesta a sua autonomia 

escolhendo como e com o que brincar (Benjamim, 2001)” (Rabinovich, 2003, p. 11). 
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Na relação lúdica com o brinquedo, a criança cria formas variadas, inéditas, 

inusitadas de apreensão, ativa e autoral, das informações culturais nele veiculadas. 

Dessa forma, a criança não se limita nem à estrutura do brinquedo, nem ao conteúdo 

simbólico que ele expressa, mas, brincando com ele, sozinha ou em interação, 

transforma-o, atribuindo-lhe novos significados, muitas vezes, inclusive, 

anulando/negando as prescrições (significados anteriores) veiculadas pela estrutura do 

brinquedo e pela propaganda que incrementa sua distribuição e consumo (Brougère, 

2004). Assim, o significado construído pela criança a partir das condições dadas dos 

objetos e da sua participação em brincadeiras não é estático (De Conti & Sperb, 2001).  

Brougère (2004, p.48) coloca que “quanto mais ativa for a apropriação, mais 

forte ela se torna”. E é exatamente a relação ativa, aberta ao possível,introduzida pela 

criança na relação (brincadeiras) com o brinquedo que o diferencia em relação a outros 

suportes culturais (Rabinovich, 2003). 

Brougère (2004) coloca ainda que os brinquedos podem ser definidos de dois 

modos: (1) em relação às brincadeiras – aquilo que é utilizado como suporte em uma 

brincadeira. Pode ser um objeto manufaturado, fabricado pelo próprio brincante, sucata, 

etc. Tudo pode se transformar em brinquedo; o sentido de objeto lúdico lhe é dado por 

quem brinca no momento mesmo em que ocorre a brincadeira. (2) em relação a uma 

representação social – o brinquedo é um objeto industrializado ou confeccionado 

artesanalmente e reconhecido pelo consumidor potencial através de seu aspecto, função 

e do lugar que ocupa no sistema social de distribuição dos objetos. Ele existe como 

brinquedo independentemente da situação de brincadeira e mesmo sem a criança que 

brinca ele continuará a ela destinado, sendo reconhecido como sua propriedade.  

Brougère (2004) considera que, além de brincar, há outros modos de a criança se 

relacionar com o brinquedo:  

Relações de posse que oportunizam negociações visando atender ao desejo de 

utilização – a posse de um brinquedo pressupõe, antes, um momento de escolha, de 

compra ou um oferecimento, um presente (Brougère, 2004). Embora não seja do escopo 

do presente estudo, reflete-se aqui sobre o consumo de objetos para crianças e, em 

especial, o fomento da indústria de brinquedos, inclusive impulsionada por 

brinquedotecas (Bomtempo, 2009).  
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Relações de investimento afetivo, de exploração e descoberta, sem que, 

necessariamente, ocorram situações de brincadeira.  

Segundo Bomtempo (2009), os brinquedos podem ser classificados como: 

Estruturados – reflete em sua estrutura sua finalidade. Ex: boneca Barbie, 

panelinhas, carrinhos. 

Semi-estruturado – permite maior flexibilidade nas formas de brincar, não 

apenas aquela determinada por sua estrutura. Ex: lego. 

Não estruturado – possibilita a livre expressão da criança. Ex: acolchoados. 

Variáveis como idade, gênero, nível de desenvolvimento, complexidade do 

material utilizado afetam o brincar e fazem com que as crianças reajam de formas 

diferentes ao mesmo brinquedo (Bomtempo, 1999).  

Finalizando esta seção, destaca-se que as crianças brincam mesmo na ausência 

de brinquedos manufaturados ou industrializados, utilizando outros objetos disponíveis, 

como elementos naturais, utensílios, ainda que não tenham sido produzidos para esta 

finalidade (Bichara, 1999).  

 

1.2.3 Contextos de brincadeiras 

Os contextos de desenvolvimento referem-se a dimensões/características físicas 

e possibilidades de interações (Lordelo, 2002), integrando a situação imediata e também 

elementos de outros cenários mais amplos nos quais as pessoas convivem (Kobarg et 

al., 2008). A relevância de fatores socioculturais e as características de diferentes 

sujeitos implicam uma alteração da visão sobre a interação pessoa-contexto: o espaço 

passa de pano de fundo (cenário) a objeto de investigação (Bichara, 2006).  

O processo de socialização vivenciado na escola, após a experiência espacial 

(como o ser humano percebe, organiza, se apropria e ressignifica o espaço) nos 

ambientes familiares, inclui não apenas a relação com o outro (colegas/educadores), 

como também a interação com um novo ambiente físico que se apresenta à criança com 

uma dinâmica própria que vai além da noção de espaço tridimensional, alcançando uma 

significação de “lugar” reconhecido e vivenciado por seus usuários. Assim é importante: 
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(1) conhecer como as crianças se deslocam, se orientam e definem seu território e (2) 

organizar espaços que possibilitem a liberdade e o brincar coletivo, favorecendo a 

apropriação e transformação pela própria ação das crianças (Azevedo et al., 2000; 

Campos-de-Carvalho, 2004; 2011).  

Em relação ao espaço físico, pode-se estudar diversos fatores: o espaço 

disponível para as brincadeiras; arranjos espaciais – “refere-se à maneira como os 

móveis e equipamentos existentes em um local estão distribuídos e posicionados entre 

si” (Campos-de-Carvalho, 2011, p.71); seleção e apresentação de brinquedos e 

equipamentos; influência do tipo, quantidade, duração e qualidade das atividades de 

brincadeira das crianças (Johnson, Christie & Yawkey, 1999). Os episódios de 

brincadeira também podem revelar relações entre a organização espacial, densidade e 

diferenças de gênero, entre outros aspectos (Bichara et al., 2009).  

Em ambientes internos, a disponibilidade de espaços e equipamentos por criança 

em classes de pré-escola parece afetar os padrões de brincadeira: espaços maiores têm 

sido associados a mais brincadeira motora ampla, enquanto espaços menores 

aumentariam a quantidade de contato físico entre as crianças e entre estas e a professora 

(Smith e Connolly, 1980), bem como estimulariam o aumento de interações verbais, 

cooperação, brincadeiras de faz de conta e atividades com materiais educativos; áreas 

abertas têm sido associadas a rodar, pular, etc... (Johnson et al., 1999). 

Meneghini e Campos-de-Carvalho (2003) investigaram o efeito do tipo de 

arranjo social em creches da cidade de Ribeirão Preto (SP) e confirmaram a hipótese de 

que arranjos semi-abertos com zonas circunscritas favorecem as interações e atividades 

– como brincadeiras, sem a intervenção de adultos. As zonas circunscritas com 

superfície de apoio oferecem um cenário para múltiplas brincadeiras ao favorecer o 

compartilhamento e ações sociais mais longas.  

Entende-se como zonas circunscritas “áreas espaciais claramente delimitadas em 

pelo menos três lados por barreiras formadas por mobiliários, parede, desnível do solo, 

etc.” (Campos-de-Carvalho, 2011, p.72). Como o nome indica, é a característica de 

circunscrição ou fechamento, um aspecto topográfico, que define tais zonas, não se 

confundindo, por exemplo, com os chamados cantos de atividades. As zonas 

circunscritas são locais em que as crianças podem permanecer em pequenos grupos, 

sem a necessidade de mediação de um adulto ou sem experimentar constantes 
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interrupções devido a trânsito ou ações de outras crianças; este tipo de arranjo espacial 

visualmente aberto proporciona às crianças uma sensação de proteção e privacidade, 

permitindo a concentração em suas atividades e no comportamento de seus pares. As 

zonas circunscritas atuam, então, como suporte para o estabelecimento e a manutenção 

das interações infantis (Campos-de-Carvalho, 2011; 2004; Sager et.al, 2003). Como 

afirma Campos-de-Carvalho (2011): 

“Ainda, a zona circunscrita pode favorecer a emergência de significações, ações e 

conhecimentos comuns já vivenciados por várias crianças, relativos a atividades que, 

em nossa cultura, rotineiramente ocorrem em superfícies delimitadas e elevadas, como 

mesa, cadeira, cama, bancos, estantes, armários, prateleiras etc.” (Campos-de-Carvalho, 

2011,78-79). 

Como este estudo foca duas áreas lúdicas da escola, o parquinho e a 

brinquedoteca, faz-se pertinente abordar, em síntese, algumas pesquisas afins já 

realizadas. 

Parquinhos 

Rasmussen (2004) coloca que o pátio da escola (ou o parquinho - pode-se 

entender assim) é vivenciado como um mundo. É um lugar que consiste de crianças, 

adultos, equipamentos, brinquedos, áreas. A qualidade do pátio depende da quantidade 

de brincadeira que ele proporciona (Liempd, 1999, citado por Sager et.al, 2003). 

Campbell & Frost (1985, citado por Sager et.al, 2003), classificam os pátios em 

quatro tipos: tradicional (superfície plana contendo equipamentos como escorregador, 

balanços e outros); projetados (exibem estruturas feitas em madeira, pedras de vários 

níveis); aventura (espaço com materiais que permitem às crianças a construção de suas 

próprias estruturas) e criativo (uma combinação dos tipos projetado e aventura). 

 Fernandes & Elali (2008) realizaram um estudo observacional sobre o 

comportamento infantil em um pátio escolar com o objetivo de compreender os 

diferentes tipos de relações que as crianças estabelecem com o ambiente. As conclusões 

apontam para a necessidade de planejar pátios escolares organizando áreas para 

atividades diversificadas que qualifiquem a vida das crianças, meninos e meninas de 

várias idades. O estudo ressalta a importância do pátio escolar como local de atividade e 

interação social, enfatizando ainda seu valor afetivo e simbólico, já que é um dos locais 
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da infância mais lembrados por adultos. Quando o parquinho não exibe, em seu arranjo 

espacial, zonas circunscritas, caracterizando-se por um espaço vazio no meio, há a 

tendência das crianças permanecerem em volta da educadora, ocorrendo, porém, pouca 

interação com a mesma ou entre crianças (Campos-de-Carvalho, 2004).  

Estudando a influência do brincar e dos brinquedos em episódios de conflito em 

uma escola pública de educação infantil, nos contextos de pátio ou sala, em Porto 

Alegre/RS, Sager e Sperb (1998) observaram que brinquedos e materiais utilizados 

pelas crianças em brincadeiras influenciam na forma como elas interagem e brincam 

entre pares. O estudo apresentou, dentre outras, as seguintes observações: o brincar do 

tipo solitário é mais frequente em situações em que há mais brinquedos disponíveis; 

ambientes que dispõem de equipamentos que favorecem as atividades motoras amplas 

(como correr, pular, balançar-se e outras) estimulam maior frequência de interações; 

quando não há necessidade de negociar o significado simbólico dos objetos (como no 

caso de brinquedos altamente estruturados – bonecas, carros, etc.), a própria interação 

entre pares é negociada – o estudo enfatizou a construção coletiva de significados, a 

negociação e acordos entre as crianças; objetos sem função específica ou pouco 

estruturados tais como caixas, cilindros de papelão e outros, estimulam o faz de conta, 

por não terem uma função única; o pátio favorece as atividades que envolvem a 

motricidade ampla das crianças. Em síntese, Sager e Sperb (1998) concluíram que o 

gênero das crianças e o contexto no qual brincam influenciam no modo como elas 

interagem e vivenciam conflitos. 

 Em outro estudo, Sager et al. (2003) investigaram a relação entre os pátios (um 

grande e outro pequeno) de duas escolas infantis municipais de Porto Alegre/RS, 

envolvendo 50 crianças na faixa etária entre 5 e 6 anos. A pesquisa considerou as 

diferenças em termos de área, densidade de crianças e materiais, observando os tipos de 

brincadeiras e brinquedos utilizados pelas crianças e os tipos de interações estabelecidas 

entre elas. Os autores observaram que: as crianças estabeleceram mais interações 

associativas e paralelas no pátio grande e mais do tipo desocupada e solitária no pátio 

pequeno; no pátio grande a associação tipo de brinquedos/tipos de interação foi menor 

do que no pátio pequeno; a associação interações/tipos de brincadeiras foi maior no 

pátio pequeno.  Em síntese o estudo concluiu que, considerando-se os aspectos 

ambientais, o pátio grande favoreceu uma maior variação de interações.  
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Compreende-se, desse modo, a estreita vinculação dos parquinhos, enquanto 

lugares para crianças privilegiados, com a dinâmica interativa, notadamente a interação 

criança-criança, a qual é influenciada pela estrutura (tamanho e outras condições físicas, 

densidade, equipamentos, brinquedos e materiais disponibilizados), planejada ou não, 

dessas áreas lúdicas. Este aspecto ganha maior relevância quando se considera o outro 

ser humano – e as interações/relações com ele estabelecidas – como ambiente de grande 

relevância, e por isso selecionado, capaz de propiciar as condições necessárias ao 

processo de individuação, construído no decorrer do desenvolvimento humano 

(Carvalho, Pedrosa & Rossetti-Ferreira, 2012).  

 

Brinquedotecas 

 

Bomtempo (1989) traça um histórico da brinquedoteca, evidenciando os 

múltiplos aspectos estruturais e funcionais que o termo evoca. Segundo a autora, a 

primeira brinquedoteca surgiu em Los Angeles, em 1934. A partir daí, ocorreu uma 

expansão deste movimento nos países europeus, na década de 60, evidenciando o  

compromisso da brinquedoteca com questões socioculturais, além do aspecto lúdico. A 

autora elenca diversos exemplos: em 1967, na Grã-Bretanha, surgiu a primeira 

brinquedoteca para crianças excepcionais; em 1972, na Universidade de Nothingham, 

estudos sobre o desenvolvimento da criança sugeriram a adequação da brinquedoteca 

aos objetivos da ludoterapia; em 1973, em Lyon, a brinquedoteca foi utilizada para a 

pré-testagem de brinquedos, reunindo cerca de 30 fabricantes. Assim, foi desta forma, 

assumindo funções e formas variadas, que a brinquedoteca se expandiu por vários 

países da Europa, constituindo-se como organismo vinculado à escola ou a outras 

instituições educativas, como Casas de Cultura; ou ainda como iniciativas 

independentes, públicas ou privadas.  

 Wanderlind et al. (2006, p.265) definem brinquedoteca como um “espaço 

estruturado para estimular a criança a brincar, possibilitando o acesso a grande 

variedade de brinquedos, dentro de um ambiente especialmente lúdico”. Desta forma, 

espera-se que a instalação de uma brinquedoteca possa atender a importantes e 

desejáveis condições, tais como: possuir um local amplo onde as crianças possam 
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brincar com os brinquedos; sala de dramatização; cantinhos que contemplem interesses 

diversos (Bomtempo, 2009). 

Sobre o papel atribuído à brinquedoteca, Bomtempo (2009) destaca sua 

importância para a criança contemporânea que vive nas grandes cidades, enfatizando 

que este é um lugar privilegiado não só de encontro com as crianças como também de 

observação de suas brincadeiras, já que a grande variedade de brinquedos disponível 

estimula desde o simples tocar e/ou experimentar objetos até a complexidade das 

interações grupais. Tal variedade de brinquedos, inclusive, deve ser maior do que aquela 

que a criança dispõe em casa; também é preciso considerar a tendência de valorização 

da qualidade dos brinquedos demonstrada tanto pela criança quanto por seus pais 

(Bomtempo, 1989).  

Quanto ao empréstimo de brinquedos, Bomtempo (1989) destaca que: 

“A personalidade da criança é favorecida em seu desenvolvimento com a 

responsabilidade do empréstimo, com o enriquecimento de seu gosto pela livre 

expressão no momento da escolha para o empréstimo ou para a solicitação mais 

adequada para a compra de brinquedos pelos pais” (Bomtempo, 1989, p. 390). 

Com base no histórico e caracterização geral das brinquedotecas, são 

consideradas, em seguida, algumas pesquisas realizadas neste tipo de área lúdica, 

ressaltando-se, em síntese, seus resultados principais. 

 Investigando as diferenças de gênero, Wanderlind et al. (2006) desenvolveram 

um estudo em duas brinquedotecas, uma na pré-escola e outra no ensino fundamental. 

Os autores constataram a dificuldade das crianças em se distribuir pelo espaço restrito, 

considerando-se o tamanho e o número de crianças que frequentavam a brinquedoteca 

(densidade). Evidenciaram também as estratégias utilizadas pelas crianças para 

aproveitar o espaço da melhor forma. No espaço restrito, as crianças brincaram muito 

próximas, o que ocasionou interrupção pelo trânsito (passagem de outras crianças). Este 

estudo, no qual um dos espaços investigados era pequeno, mas com qualidade – ou seja, 

apresentava recursos como recantos diferenciados, brinquedistas, variedade de 

brinquedos à disposição das crianças – ainda constatou: maior frequência, para meninos 

e meninas, da brincadeira de faz de conta solitária, o que foi explicado devido ao 

espaço restrito, sem delimitações claras; diferenças entre os gêneros no brincar 
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relacionados a múltiplos fatores – estereotipia em relação a brinquedos/brincadeiras e a 

segregação. 

Rosa, Kravchychyn e Vieira (2010) relataram a experiência de implantação de 

uma brinquedoteca em uma creche filantrópica que atendia cerca de 150 crianças entre 

três meses e seis anos – ação do Projeto de extensão vinculado à Universidade Federal 

de Santa Catarina, denominado “BrinquedoAção: aprendendo e se divertindo com 

brinquedos”, implementado em 2005. Os autores definiram como objetivo da 

brinquedoteca, além de oportunizar brincadeiras espontâneas e transmitir 

conhecimentos a pais e educadores sobre a importância do brincar, desenvolver a 

cooperação entre as crianças, já que um dos desafios dos brinquedistas era a mediação 

de conflitos entre crianças que disputavam o mesmo brinquedo. Os autores assinalaram 

que houve episódios de choro e birra, como também houve episódios em que as próprias 

crianças conseguiram encontrar uma solução para o conflito e compartilharam o 

brinquedo, cada uma brincando um pouco. Neste ponto, os autores, referindo-se ao 

sentimento de posse da criança em relação ao brinquedo, colocam que: 

“[...] a brinquedoteca vem para desmistificar, pois os brinquedos que lá estão são 

de uso coletivo, objetivando gerar nas crianças comportamentos de responsabilidade e 

cooperação” (Rosa et al., 2010, p. 19). 

Outro aspecto a ser destacado do relato de Rosa et al. (2010) é a alteração do 

espaço físico, citada como uma das características das brincadeiras desenvolvidas na 

brinquedoteca. Desta forma, as crianças, por exemplo, mudaram a posição de mesinhas 

e cadeiras de modo a torná-las parte das brincadeiras de casinha e de fazer comidinhas. 

Como Rosa et al. (2010) pontuam, demonstrou-se assim a dinamização do espaço e a 

necessidade exibida pelas crianças de adaptar o espaço às suas brincadeiras. Os autores 

ainda enfatizam que a brinquedoteca também se caracteriza por ofertar às crianças mais 

opções de brinquedos do que a sala de aula, constituindo-se em um local privilegiado 

para a produção de conhecimento sobre a infância e o desenvolvimento infantil. 

Macarini e Vieira (2006) desenvolveram um estudo em que realizaram 517 

observações diretas de eventos de brincadeira livre, objetivando caracterizar as 

brincadeiras de crianças escolares em uma brinquedoteca, identificando os diversos 

brinquedos mais utilizados entre meninos e meninas. Os resultados indicaram 

segregação e estereotipia no brincar infantil, sendo que a composição do grupo de 
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brinquedo, conforme o gênero, determinou o tipo de brinquedo escolhido e utilizado na 

brincadeira. Foi observada uma grande variedade de brincadeiras que os autores supõem 

ser devida ao grande acervo de brinquedos e oportunidades de criações possibilitadas 

pelos diferentes espaços lúdicos da brinquedoteca. 

Em relação à brinquedoteca, Macarini e Vieira (2006) salientam que: 

“Sendo um local propício para estimular a criatividade, é preparada de forma 

que seus espaços incentivem a brincadeira de ‘faz de conta’, a dramatização, a 

construção, a solução de problemas, a socialização e o desejo de inventar” (Macarini & 

Vieira, 2006, p. 52). 

Desta forma, os autores propõem os seguintes objetivos para a brinquedoteca: 

valorizar brinquedos e atividades lúdicas criativas; possibilitar o acesso e o empréstimo 

de brinquedos; orientar as crianças quanto à adequação e uso dos brinquedos; auxiliar as 

crianças a elaborar os sentimentos de posse e o consumo em relação aos brinquedos; 

estimular o desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas, sociais e afetivas. Em 

relação à presença dos adultos, os autores verificaram que tal presença caracterizou-se, 

na maior parte das situações, como ajuda e orientação às crianças no uso dos 

brinquedos, sendo pouco observado o engajamento e participação nas brincadeiras.  

Um último ponto a ser destacado da pesquisa de Macarini e Vieira (2006) refere-

se à constatação de que há poucos estudos empíricos realizados objetivando caracterizar 

as brincadeiras das crianças nas brinquedotecas. Desta forma, os autores sublinham a 

necessidade de implementação de novos estudos nestas áreas lúdicas, considerando-se 

não apenas a importância das brincadeiras, mas também a necessidade de oferecer às 

crianças uma educação integral, na qual a brinquedoteca se destaca por ser um local 

com grande quantidade e variedade de brinquedos, possibilitando ampla diversificação 

de atividades para as crianças. 

Compreende-se, assim, que a brinquedoteca é um lugar para criança 

caracterizado, principalmente, pela grande quantidade e variedade de brinquedos 

disponíveis, muito mais que a residência da criança ou a sala de aula por ela frequentada 

podem lhe ofertar. Ou seja, a brinquedoteca se apresenta à criança como um local que 

irá estimular brincadeiras, especialmente o faz de conta, empreendidas em interações 

entre pares que são mediadas pela escolha, posse, disputas, perdas, partilha e 
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empréstimos de brinquedos, em uma perspectiva (entenda-se expectativa adulta) de 

formação educativa. Tal como o parquinho, destaca-se aqui a centralidade das 

interações lúdicas entre pares, agora mediadas pelas interações criança-

objeto/brinquedos. 

 

1.3 Contexto Escolar: Ambiente Físico e Social da Escola; o Brincar na 

Escola; Cultura Escolar e Dimensão Política da Educação 

 

1.3.1 Ambiente Físico e Social da Escola  

Elali (2003) destaca que, na contemporaneidade, um número significativo de  

crianças habita em apartamentos, o que poderia, segundo a autora, qualificar o tempo 

passado na escola e as condições ambientais disponíveis como oportunidade de 

experienciar movimentos amplos brincando entre pares, ter contato com terra (horta, 

jardins), areia, árvores e animais – o que as crianças, valorizando áreas livres e o contato 

com a natureza, prezam muito, conforme dados da pesquisa que realizou.  

A escola ganha relevância não apenas por ser um lugar onde as crianças passam 

grande parte de seu tempo, mas também por se tratar de um lugar especialmente 

planejado e equipado, também em termos de profissionais especializados, para recebê-

las. Contribuições de outras áreas de estudo e pesquisa – tais como a Psicologia 

Ambiental e a Arquitetura, além da Psicologia do Desenvolvimento, colocam o 

ambiente físico da escola como outro currículo, oculto, que informa à criança a cultura 

institucional – portanto, ao se relacionar com o ambiente físico da escola, a criança 

poderá perceber muito além das aparências. Constata-se, então, que o ambiente físico da 

escola é muito mais que cenário, desempenhando um papel ativo e ocupando uma 

posição relevante no processo formativo da criança (Sager et al., 2003; Pinto, 2004).  

Sobre a arquitetura da escola Vasconcellos (2008, p.50) afirma: “Toda a sua 

estrutura, desde o prédio até o currículo, é disciplinar”. O contexto escolar não é neutro, 

mas um produto cultural que circunscreve não apenas relações interpessoais (distâncias, 

território pessoal, contatos, comunicação, conflitos de poder), mas também sedia 

liturgias e ritos sociais, veicula simbologias, sinaliza hierarquias e relações (Frago e 
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Escolano, 1998, citado por Gonçalves e Fraga, 2005), em um processo denominado 

transposição didática - a conversão de elementos da cultura mais ampla em textos 

escolares, criando assim uma cultura própria da escola (Forquim, 1993).  Assim, o 

espaço educa. Gonçalves e Fraga (2005) consideram que a arquitetura escolar é, ela 

mesma, um programa impregnado de valores que disciplina a aprendizagem sensorial e 

motora. Exemplo disto é a pesquisa desenvolvida por Elali (2003), focando a relação 

escola-natureza em Educação Infantil. A autora conclui que, de um modo não-verbal, o 

ambiente físico causa impactos diretos e simbólicos sobre seus ocupantes, podendo 

facilitar e/ou inibir comportamentos. A disposição das carteiras em sala de aula, por 

exemplo – se em círculos ou em fileiras – além de condicionar os movimentos dos 

alunos dizem muito sobre a relação com o professor, normas institucionais e métodos 

pedagógicos. Ou seja, o próprio ambiente físico possibilita ao aluno a decodificação e a 

aprendizagem de um “conteúdo” implícito: intenções e valores dos adultos/educadores 

que determinam e controlam o contexto escolar.  Tais considerações se alinham à noção 

de que o contexto, por estar vinculado a um tempo\espaço específicos, ultrapassa a 

caracterização do ambiente físico, alcançando a dimensão cultural que o torna único e 

concreto no devir da História (Lordelo, 2002). 

 

 1.3.2  O Brincar na Escola 

Cordazzo et al. (2010) afirmam que, apesar de a escola ser um local onde as 

crianças podem interagir com vários coetâneos, devido às demandas sociais e exigências 

escolares os momentos de interação livre, sem interferência direta dos adultos, são, em 

geral, reduzidos. Ainda assim, refletindo sobre as mudanças sociais da 

contemporaneidade, Cabrita (2005) ressalta que o espaço e o tempo do recreio 

propiciam o desenvolvimento de relações sociais de forma segura. A pesquisa de 

Fernandes (2006), destacando a utilização dos espaços e o comportamento infantil no 

recreio escolar, aponta para a heterogeneidade na ocupação das áreas livres e de seus 

equipamentos, como também na distribuição das interações pelos setores, tendo sido 

mais observado o comportamento associativo amigável. 

No entanto, o que acontece atualmente em muitas unidades de Educação Infantil 

é a dificuldade do professor em compreender a indissociabilidade entre o educar, o 

cuidar e o brincar. Desse modo, a “hora de brincar” se limita aos horários de recreio, 
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momentos, em geral, usados pelos professores para conversar entre si, organizar 

materiais, atualizar planejamentos. Portanto, o professor não está ali, junto, brincando 

com a criança ou observando-a em situações do brincar livre (Silva & Sperb, 1999; 

Cordazzo & Vieira, 2007). 

Contudo, a observação da brincadeira contribui para reafirmar o lugar e ação das 

crianças, mesmo as bem pequenas, como agentes ativos/criativos de seu processo de 

desenvolvimento, construído nas relações que estabelecem com os outros e com o 

mundo (Carvalho & Pedrosa, 2003; 2004). Pedrosa e Carvalho (2009) refletem sobre 

aspectos da relação – assimétrica - entre adulto e criança, especialmente nos papéis de 

educador/educando, que dificultam concretizar esta concepção teórica de criança, 

destacando a compreensão do processo de ensino/aprendizagem como transmissão 

unidirecional do saber do adulto/professor para a criança/aluno, desconsiderando-se as 

capacidades das crianças e a condição permanente de aprendiz do adulto. Há 

implicações educacionais fundamentais daí decorrentes, sinalizadas pelas autoras, que 

apontam para o papel tanto da escola - na medida em que esta consegue propiciar às 

crianças condições físicas e emocionais favoráveis à construção coletiva da 

aprendizagem, quanto do educador – na perspectiva colocada por Vygotsky (1998), que 

o considera mediador indispensável no processo de ensino/aprendizagem, entendendo 

este como contínuo e recíproco.  

Neste sentido, Marques e Sperb (2013) conduziram um estudo observacional 

objetivando investigar as concepções das crianças acerca da escola de educação infantil. 

Os resultados obtidos indicam a ênfase no caráter escolarizante das práticas 

implementadas em escolas de educação infantil - incluindo proposições de diferentes e 

específicas atividades desenvolvidas no contexto escolar - e na função disciplinadora, 

expressa através das regras da escola; e no destaque aos papéis assumidos pelo 

professor: determinador – a criança não é participante das decisões sobre o que, quando 

e de que maneira fazer algo na escola; e mediador  - o professor não se coloca como 

instigador da curiosidade e do pensamento da criança, apesar da orientação vygotskiana 

da escola pesquisada. O estudo ainda aponta para a importância que as crianças 

atribuem ao brincar, sendo o pátio o local da escola mais propício à emergência das 

brincadeiras turbulentas.  
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A discussão sobre o lugar da brincadeira no currículo da educação infantil 

conduz à crítica ao modelo escolarizante evidenciado na organização do ambiente e das 

atividades ofertadas às crianças, organização esta que desvaloriza a brincadeira  

enquanto tal quando dela se apropria como instrumento de aprendizagem e quando a 

coloca em oposição a atividades consideradas produtivas ou propriamente educacionais. 

A desigual distribuição do tempo destinado ao brincar livre e às atividades acadêmicas 

(Lordelo & Carvalho, 2003; Lordelo et al., 2008; Lordelo & Bichara, 2009) exemplifica 

esta oposição. 

Lordelo e Carvalho (2003) colocam que o modelo escolarizante da educação 

infantil se sustenta em mitos da infância, tais como: (1) mito do futurismo, que coloca a 

infância como uma preparação para a vida adulta, sem considerar o bem-estar atual da 

criança; (2) ausência de uma concepção de desenvolvimento como totalidade na qual se 

integram as diversas competências. Dessa forma, investe-se na primazia do 

desenvolvimento cognitivo, o que justifica, por exemplo, atividades de estimulação de 

habilidades acadêmicas, apoiadas pelo uso da brincadeira como recurso para atingir 

objetivos escolares (ou o enquadre utilitarista da brincadeira). Neste sentido, cabe 

considerar que: 

“[...] brincar ativamente pode ser mais importante para o desenvolvimento cognitivo do 

que ficar sentado, envolvido em alguma atividade de alta concentração como em jogos 

de tabuleiro, computador, ou mesmo em sala de aula” (Lordelo& Bichara, 2009, p.342). 

Lordelo e Carvalho (2003) também criticam a transposição de teorias 

psicológicas para a prática educativa sem investimento em pesquisas, experimentações e 

avaliações em ambientes naturais e controlados, como ocorre, por exemplo, com a 

adoção da concepção sociointeracionista/Vygotsky, resultando em situações tais como a 

ênfase no papel mediador do educador, sem, no entanto, enfatizar de igual modo o papel 

da criança autoral e competente, aspecto também central na proposta deste autor; ou a 

transmissão de conteúdos, considerada essencial para os processos de socialização e de 

aprendizagem de normas, sem levar em conta que a criança aprende a todo o momento, 

através de suas múltiplas interações e experiências concretas. Certamente, as 

brincadeiras são uma dessas experiências. 

Refletindo sobre o significado do brincar como espaço de aprendizagem, 

Pedrosa & Carvalho (2009) afirmam que: 
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“[...] crianças brincando juntas nos mostram que não é preciso tornar o brincar um 

espaço de aprendizagem – ele o é intrinsecamente; da mesma forma, não é preciso 

tornar a criança um aprendiz através de contingências ou motivações extrínsecas – 

como ser humano, ela é intrinsecamente aprendiz (Pereira & Carvalho, 2003)” (Pedrosa 

& Carvalho, 2009, p.368). 

 

É neste sentido que, ao enfatizar o caráter auto-motivado do brincar, Lordelo e 

Carvalho (2003) abordam o modelo de motivações intrínsecas, no qual o organismo 

funciona de modo ativo e autodeterminado, sendo capaz de gerar energia para sustentar 

ações que não cessam a partir da saciação ou reequilíbrio, tais como a exploração, a 

manipulação, a ludicidade. Assim, reconhece-se nas funções da brincadeira possibilitar 

aos indivíduos tornarem-se flexíveis, criativos, capazes de responder de forma produtiva 

ao novo, ao inesperado (Bichara et al., 2009). Reencontra-se, aqui, o conceito de 

plasticidade, abordado na seção 1.2.  

Concluindo a seção, reflete-se sobre a necessidade e importância de realização 

de pesquisas sobre a infância que, entre outros temas, abordem pressupostos e modelos 

pedagógicos relacionados à brincadeira (Lordelo et al., 2008; Lordelo                         & 

Bichara, 2009).  

O enfoque do contexto escolar exige também pensá-lo em uma perspectiva mais 

abrangente. Assim, o próximo item discute a cultura escolar e, com base nas reflexões 

de Sarmento (2002), aborda o caráter político da educação. 

 

1.3.3 Cultura Escolar e Dimensão Política da Educação 

 

É preciso refletir sobre a escola como um contexto cultural movido por 

contradições (Campolina & Oliveira, 2009): ao possibilitar a mudança pessoal e 

transformação de si através das relações sociais, a escola pode propor e estimular 

questionamentos, oportunizando ao educando perspectivas emancipatórias. Mas no 

contexto escolar interagem e dialogam múltiplas referências, tendências, posições, 

tornando a escola palco de contínuas negociações entre seus diversos atores: alunos, 
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professores, corpo técnico, poder público. Esta compreensão requer a leitura crítica do 

cenário escolar: suas características físicas, normas escolares explícitas e simbólicas, 

currículos, rotinas, interações, mecanismos próprios de regulação e transgressão. Tal 

leitura aponta para a dimensão política das práticas escolares na perspectiva do que 

Sarmento (2002) considerou como a utopia realizável da educação, centrada na 

afirmação ativa dos direitos das crianças.  

Uma questão essencial atravessa a trajetória profissional de Manuel Sarmento 

(Delgado e Muller, 2006): Como construir uma escola assentada numa visão crítica de 

promoção dos direitos das crianças, assegurados por leis e concretizados no exercício da 

cidadania e prática social efetiva? Em resposta, o autor propõe estudar a infância a partir 

de seu próprio campo – ou seja, colocar no núcleo das investigações “a criança antes do 

aluno e a interação social inter e intrageracional antes da instituição” (Delgado e Muller, 

2006, p.17). Este é o caminho científico proposto pela Sociologia da Infância. 

 Compreendendo educação como a apropriação da cultura humana produzida 

historicamente; e escola como a instituição que provê a educação sistematizada (Paro, 

2008), construir a escola da inclusão e dos direitos requer assumir uma lógica 

alternativa que, segundo Sarmento (2002), envolve os seguintes processos: 

1º - desconstrução dos elementos simbólicos que constituem o senso comum da 

ação educativa de professores e outros educadores que conduzem à exclusão dos 

saberes das crianças dos grupos sociais das classes populares e das minorias 

étnicas e culturais. Isto implica considerar a escola como organização 

aprendente, destacando-se o papel fundamental dos professores no repensar 

ações, normas, fundamentos, projetos (grifo nosso). 

 

2º - reconstrução – a escola necessita reconstituir-se, refundar-se civicamente 

seguindo a lógica dos direitos das crianças.  

 

3º - regresso da pedagogia à questão dos saberes e da forma como esses saberes 

são aprendidos. Sarmento (2002) enfatiza que esta é uma questão central em 

todas as políticas educativas não excludentes. 

 



32 
 

No entanto, ainda que ressalte a atuação e comprometimento dos educadores no 

sentido de propor respostas educacionais para a inserção social, possibilitando às 

crianças exercerem o papel de agentes na construção da agenda social e política, 

Sarmento (2002) coloca que a atual crise institucional da escola de massas não pode ter 

uma resposta exclusivamente pedagógica, pois envolve dimensões políticas que se 

relacionam com dois domínios centrais: (a) reabilitação da escola pública enquanto 

espaço cívico de formação; (b) mobilização da participação das crianças e dos jovens na 

refundação da escola como instância promotora de cidadania. 

Esta escola reinventada, alinhada ao projeto da educação como política da vida, 

requer uma nova dinâmica organizacional, na qual o trabalho docente, coletivo e 

colaborativo, tem destaque (Sarmento, 2002). Reflete-se, assim, sobre a importância da 

formação continuada dos educadores como fórum privilegiado de estudo, debate e 

partilha. Neste sentido, Pedrosa e Carvalho (2009) sustentam que a realização de 

pesquisas por psicólogos da área de desenvolvimento infantil pode ser um caminho de 

parceria e efetiva contribuição. Entende-se que compartilhar resultados destas 

investigações com educadores – em cursos de graduação, pós-graduação, simpósios e 

outros – numa perspectiva de construção coletiva dos saberes sobre as crianças no 

contexto escolar, encontra na formação continuada uma possibilidade concreta de 

possíveis e críticos diálogos interdisciplinares, tendo como pilares norteadores os 

interesses da criança – buscando assegurar-lhe o espaço para sua voz e ações – e o 

compromisso com um projeto de educação e uma prática da psicologia emancipatórios. 

Assim, finaliza-se esta seção citando-se a pesquisa desenvolvida por Silva e 

Sperb (1999), cujos resultados apontam para a importância da qualificação profissional 

do educador, bem como de sua formação continuada, como um diferencial na promoção 

da autonomia da criança.  

 

 

1.4 - As Interações: Interação Criança-Criança; o Papel Regulador do 

Adulto; Cultura de Pares; Diferenças de Gênero na Brincadeira 

 

A ciência dos relacionamentos investiga como comportamentos individuais e 

características de ambos os parceiros moldam suas interações sociais. Hinde e 



33 
 

Stevenson-Hinde (1987) colocam que a criança integra redes de relações que afetam o 

curso de seu desenvolvimento, considerado como processo multideterminado por 

elementos biológicos, interindividuais e sociais. Para compreender o desenvolvimento 

do indivíduo, então, torna-se necessário considerar os diferentes e interdependentes 

níveis de complexidade social – indivíduo (processos psicológicos e comportamento 

individual); interações; relações; grupo social; estrutura sociocultural (instituições, 

valores, crenças, etc.) – e as relações dialéticas (influenciar e ser influenciado) entre eles 

e entre cada um deles.   

Observa-se, assim, uma imbricação dos fatores comportamentais, cognitivos e 

afetivos que – assim interligados – repercutem na vida dos indivíduos.  

As interações são consideradas, por Hinde (1976), as unidades mínimas de 

análise, de curta duração temporal, que ocorrem no mínimo entre dois indivíduos, 

quando, a uma ação proposta por um deles, segue-se uma ação de resposta do outro. 

Hinde (1976) propõe algumas características das interações, entre as quais se 

destacam: 

 o comportamento exibido em uma interação depende de ambos os 

participantes. 

 não apenas há interações e relacionamentos afetados pela natureza dos 

participantes, mas também as características dos indivíduos e dos 

relacionamentos são afetadas pelas interações e relacionamentos que eles 

experimentam.  

 a natureza e o curso de cada interação são influenciados pela história das 

interações passadas entre os indivíduos em questão e, talvez, também por 

suas expectativas de interações futuras. 

 o resultado que emerge das interações resulta da combinação particular dos 

participantes e tem propriedades que não estão presentes no comportamento 

individual de cada participante. 

 cada interação é afetada pelas interações anteriores. Os mecanismos pelos 

quais um tipo de interação afeta outros são diversos e são influenciados por  

convenções culturais.  
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Oliveira (2006) enfatiza a importância de focalizar as interações individualmente 

e analisar os modos como elas ocorrem entre os participantes – ou seja, a dinâmica do 

sistema de trocas (dar e receber) que evidencia similaridades e reciprocidades. A autora 

ainda destaca que em cada interação há uma amostra muito complexa de ações dos 

participantes, sendo que a cada ação se associam emoções e pensamentos de vários 

tipos. Esta complexidade muda de grau e de importância em função da atuação e 

vivência dos indivíduos.  

A diversidade de interações construídas e vivenciadas implica em 

comportamentos variados das crianças, ou seja, em investimento emocional 

diferenciado que cada indivíduo direciona a cada um de seus parceiros. Isto leva à 

formação de relacionamentos de pares distintos que envolvem predileção e escolha de 

parceiros, negociação de papéis desempenhados na interação, percepção bidirecional e 

recíproca, amizades – e tudo isto depende de status e expectativas. 

Dentro de um grupo, as interações infantis tendem a ocorrer privilegiadamente 

em um contexto de brincadeiras; tais interações serão frutos do institucionalmente dado 

(a estrutura da brincadeira transmitida por gerações por via da tradição oral) e das 

relações entre seus membros – ou seja, a estrutura emerge das relações anteriormente 

dadas e com elas interage (Pontes & Magalhães, 2002).  

 

1.4.1 Interação Criança-Criança  

 

As brincadeiras são atividades socioculturalmente contextualizadas e a criança, 

em suas múltiplas interações, produz e transmite cultura (Corsaro,1999; 2011; Wajskop, 

2001; Bichara, 2003; Carvalho & Pontes, 2003; Brougère, 2004). Assim, a interação 

criança-criança é a experiência social mais frequente e intensa a partir da primeira 

infância e a transmissão cultural é mais efetiva neste tipo de relação (Carvalho & 

Beraldo, 1989).  

A história da interação entre crianças remete a uma trajetória social que se inicia 

na família em suas várias configurações atuais, passa por uma expansão com a 

frequência em instituições educacionais e visa o mundo, e nele as inúmeras 

possibilidades e desafios. As interações criança-criança influenciam os processos 
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constitutivos da identidade, da capacidade simbólica, da comunicação e muitos outros. 

Observando-as, nota-se que elas são “altamente organizadas, dotadas das 

complexidades, tendências e conflitos que caracterizam a sociabilidade humana” 

(Carvalho, 1986, p. 209). Há uma motivação básica que sustenta as interações entre 

pares: ser/estar/fazer junto (Carvalho & Beraldo, 1989).  

As crianças interagem desde muito cedo - e o que fazem juntas? Brincam. No 

entanto, como esclarece Carvalho (1986), a motivação lúdica, ou exploratória, ainda que 

muito importante no processo de evolução do ser humano, não torna o brincar tema 

exclusivo das interações sociais. Nos espaços/tempos próprios e únicos das interações 

entre crianças acontecem complexas dinâmicas que integram e articulam 

comportamentos socioculturais diversos nos quais estão implicados a percepção, a 

vivência e o aprendizado da alteridade.  

 

1.4.2 O Papel Regulador do Adulto 

 

Embora o foco do presente estudo seja as interações entre pares, não é possível 

desconsiderar as interações das crianças com o adulto. Assim, além da pesquisa já 

citada de Cotrim e Bichara (2013), destacam-se estudos que abordam a interação 

adulto/criança sob diferentes enfoques e em diversos contextos. 

O papel regulador do adulto é considerado um dos aspectos que se relaciona com 

os padrões de escolha de parceiros sociais e com o tipo de brincadeiras observadas em 

ambiente de creche (Lordelo & Carvalho, 2006). Em estudo desenvolvido em ambiente 

de creche, Lordelo e Carvalho (1998) encontraram resultados que, entre outros, indicam 

a estabilidade de certos modos de organização, tais como a orientação para o adulto e 

para pares. Assim, observou-se que o nível de interação adulto/criança é mais alto entre 

crianças menores, o que indica que o aumento de idade diminui a importância do adulto 

como parceiro de interação, provavelmente devido à maior frequência de interação entre 

pares.  

Condições ambientais também interferem na interação adulto/criança. Estudo 

realizado por Campos-de-Carvalho (1998) explicita as contribuições dos arranjos 

espaciais para a oportunidade de interação entre crianças e destas com o adulto, 
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contribuindo para a compreensão da interdependência entre o arranjo ambiental e o 

papel estruturador da educadora que, através de manipulações simples e de baixo custo, 

pode planejar os ambientes coletivos, favorecendo as interações entre pares e com o 

adulto.  

1.4.3 - Cultura de Pares 

 

A cultura de pares é um tema que se insere nas culturas da infância que, além 

das interações entre pares, integra também as interações da criança com os adultos 

(Sarmento, 2005).  

Considerando-se uma perspectiva etológica, entende-se a espécie humana como 

biologicamente cultural (Bussab & Ribeiro, 1998) assumindo-se o pressuposto de que 

existem adaptações próprias para essa especificidade reveladas desde a primeira 

infância (Carvalho & Pedrosa, 2002). Associa-se aqui a posição sociointeracionista que 

coloca a interação social como matriz da construção do ser humano individual (Seidl de 

Moura, 2004; Vygotsky, 1998). Assim, enfatiza-se o papel ativo da criança na 

construção de sua própria história como indivíduo e também o papel da interação 

criança-criança nesta construção. 

A cultura de pares é pública, coletiva e performática. Corsaro (2011) a define 

como o “conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que 

as crianças produzem e compartilham em interação com as demais” (Corsaro, 2011, 

p.128).  

O grupo de brinquedo é uma microssociedade na qual se constituem complexas 

redes de relações (Carvalho & Pontes, 2003); é um espaço de informação onde a criança 

pode exercitar-se como agente de criação e transmissão de cultura (Carvalho & Pedrosa, 

2002). Esta posição se alinha à ideia de reprodução interpretativa, colocada por Corsaro 

(2011), que enfatiza as ações coletivas das crianças, os valores compartilhados, o lugar e 

a participação infantis na produção cultural, que acaba também influenciando a cultura 

do adulto, do mesmo modo como esta também afeta as culturas da infância.  

Os indivíduos, dentro de um grupo, não se associam aleatoriamente, já que suas 

relações são influenciadas pela sua participação no grupo. O grupo irá criar 

propriedades que serão mais do que a soma das relações constituintes, prevalecendo, 
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assim, sua dinâmica própria criada pelas/nas relações únicas estabelecidas entre e com 

os participantes (Hinde, 1976). Assim, Carvalho e Pedrosa (2002) pensam o grupo de 

brinquedo considerando tanto a macrocultura como a microcultura. 

Em termos de estrutura, o grupo de brinquedo evidencia: sentimento de 

pertencer; obediência às regras do grupo (incorporadas ou criadas); hierarquia; 

cooperação; papéis sociais. A experiência no grupo de brinquedo possibilita à criança 

explorar aspectos fundamentais da interação social que vão além da interação diádica.  

Entre os temas centrais presentes na cultura de pares iniciais, destacam-se as 

tentativas das crianças de obter o controle de suas vidas e tentativas de compartilhar tal 

controle com as demais (Corsaro, 2011). Em relação ao compartilhamento, merece 

destaque as estratégias ou rituais de acesso aos grupos de brinquedos. 

Um valor central das culturas de pares é o fazer coisas em conjunto, ou seja, 

compartilhar momentos de brincadeiras. 

“No entanto, obter acesso a grupos de brincadeiras, manter a interação e fazer amigos 

ainda são árduas tarefas para crianças em idade pré-escolar” (Corsaro, 2011, p.161). 

Assim, observa-se a tendência das crianças à proteção do espaço interativo, o 

que leva a uma resistência às tentativas de acesso à brincadeira de crianças que não 

estão inseridas no grupo. Este comportamento pode parecer egoísta ou não cooperativo 

na percepção do adulto. No entanto, Corsaro (2011) coloca que, ao proteger a 

brincadeira do momento contra a invasão ou ameaça de outras crianças, a criança 

participante quer manter a parceria e o sentimento de partilha. O autor enfatiza que esta 

tendência relaciona-se tanto à fragilidade da interação de pares, sujeita às interrupções 

que geralmente ocorrem em ambientes escolares, como ao desejo infantil de manter o 

controle sobre atividades compartilhadas. 

Por outro lado, as crianças não envolvidas nos grupos de brinquedos querem 

participar; enfrentam, assim, o desafio de criar estratégias de acesso às brincadeiras que 

lhes oportunizem observar o grupo de brinquedo, captando importantes informações que 

irão lhe auxiliar nas tentativas de ingresso no grupo. De modo geral, há algumas regras 

essenciais que podem ser assim resumidas: é possível brincar sem desorganizar o que já 

está estabelecido – ou seja, a estrutura da brincadeira, o enredo, tema, etc. Daí ser 

necessário descobrir o tema da brincadeira, entrar na área e conectar-se à ação através 
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de uma variação do tema. É também comum o oferecimento (mediação) de um 

brinquedo ou proposição de ações correlatas que dão continuidade e enriquecem a 

brincadeira. Corsaro (2011) ainda chama à atenção sobre as habilidades envolvidas em 

tais rituais como precursores para as habilidades utilizadas na vida social adulta, o que 

ressalta a complexidade das interações entre crianças. 

 Na cultura de pares destaca-se, ainda, o conflito (brigas e discussões 

verbais) como característica comum na cultura inicial de pares, incluindo-se as relações 

entre amigos. 

As interações e cultura de pares demonstram a complexidade das vidas das 

crianças, a força de sua autoria, individual e coletiva, que assimila, produz e transforma 

culturas. 

 

1.4.4 - Diferenças de Gênero  

Aydt & Corsaro (2003) relatam que pesquisas comparativas recentes mostram 

que crianças de várias culturas diferem em suas construções de comportamento e 

conceitos de gênero, indicando que o contexto cultural influencia o discurso e ação de 

meninos e meninas e que este é um ponto crucial para qualquer análise da construção de 

gênero entre crianças em suas brincadeiras.  

Assim, compreende-se atualmente papéis de gênero não apenas como o conjunto 

de expectativas comportamentais consideradas socialmente apropriadas e adequadas 

para homens e mulheres de determinada cultura, mas também como preferências e 

atitudes, relacionando as normas prescritas e esperadas, culturalmente estabelecidas, 

com o comportamento individual. Portanto, a aquisição e o desenvolvimento dos papéis 

de gênero se inter-relacionam com variáveis socioculturais e situacionais; inicia-se logo 

que a criança nasce, de modo que, ainda pequena, ela demonstra perceber 

diferenciações que envolvem vários temas relacionados ao gênero, tais como rotulações, 

identidades, preferências por brinquedos sexualmente tipificados e papéis sexuais 

adultos (Bichara, 2001).  

Em relação às brincadeiras, meninos e meninas apresentam tendência para 

brincar de formas diferentes e preferência por brinquedos diferentes (Carvalho, Beraldo, 
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Santos & Ortega, 1993; Bichara, 2001; De Conti & Sperb, 2001, entre outros). Assim se 

estabelecem três conceitos básicos: (a) estereotipia– preferência distinta de meninos e 

meninas por determinados brinquedos e brincadeiras; (b) segregação– preferência de 

meninos e meninas por brincadeiras em grupos homogêneos, ou seja, meninos brincam 

entre si e meninas também; (c) tipificação – escolha de brincadeiras e brinquedos 

socioculturalmente considerados pertinentes, típicos de cada sexo (Bichara, 2001; Aydt 

& Corsaro, 2003). 

A estereotipia de meninos e meninas se expressa nos brinquedos escolhidos, 

tipos de brincadeiras e temas do faz de conta. Assim, meninas geralmente preferem 

bonecas e seus acessórios, utensílios domésticos, brinquedos macios, gostam de cantar, 

dançar e fantasiar; preferem temas de casamentos, festas (casinha, comidinha, mãe-

bebê, aniversários, chás, etc.). Já os meninos gostam, em geral, de brincadeiras de 

super-heróis, papéis com muita ação (homens do espaço, Superman, brincadeiras de 

perseguição, como polícia e bandido ou polícia e ladrão, monstros e lutas) e meios de 

transportes (carros, avião, ônibus, etc.). Gostam ainda de jogar bola, brincar de brigar 

(luta), entre outras. Em grupos mistos pode-se observar brincadeiras como jogos de 

tabuleiro, pega-pega, esconde-esconde (Bichara, 2001; Gosso & Otta, 2003; Wanderlind 

et.al, 2006). 

Quanto ao espaço das brincadeiras, de modo geral meninos preferem espaços 

mais abertos, que lhe permitem ampla movimentação; meninas escolhem mais 

ambientes internos que lhes possibilitem brincadeiras mais duradouras, com construção 

de cenários mais extensos. Buscam, assim, locais mais protegidos, como os cantos 

(Bichara, 2006). 

Revendo diversos estudos, Aydt & Corsaro (2003) colocam que a segregação de 

gênero pode surgir da compatibilidade de interesses entre crianças de mesmo sexo – ou 

seja, como um resultado da preferência de pares por companheiros que demonstrem 

afinidade em termos de estilos de brincadeiras; outra razão possível para a segregação é 

que as crianças descobrem que têm menos possibilidade de rejeição na participação em 

brincadeiras com colegas de mesmo sexo do que com crianças do sexo oposto. Com 

parceiros do mesmo sexo, as crianças formam grupos de brinquedos homogêneos, que 

tendem a ser mais ativos e criativos nas brincadeiras empreendidas.  
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Em relação ao sexo oposto, as crianças tendem a observar mais do que se 

envolver em brincadeiras (Aydt & Corsaro, 2003). Nos grupos mistos, observa-se que 

predomina mais o tipo de brincadeira mais encontrada no grupo de meninos – ou seja, 

neste tipo de interação, meninos, em geral, dominam as brincadeiras sugeridas, o que 

leva à eclosão de frequentes conflitos físicos e rejeições (Sperb & Sager, 1998; Scott, 

2002).  

De qualquer modo, a segregação de gêneros não é dada, mas socialmente 

construída e constantemente negociada nas interações de pares, sendo, assim, muito 

mais que um processo individual universal (Aydt & Corsaro, 2003). No entanto, aqui 

está presente a ideia de reprodução interpretativa (Corsaro, 2009), pois, ainda que as 

preferências de segregação sejam influenciadas pelas prescrições da cultura adulta, as 

crianças interpretam criativamente tais informações, ressignificando-as e, dessa forma, 

constroem as próprias culturas de pares diferentemente das expectativas adultas. 

Inclusive, em algumas situações, a interpretação das crianças sobre questões de gênero 

pode divergir substancialmente das normas adultas (Aydt & Corsaro, 2003). 

Diferenças de gênero podem ainda ser observadas na comunicação verbal e não-

verbal. Meninas dialogam mais e por mais tempo, incluem ideias e sugestões das 

parceiras; usam muito pouco só a vocalização, o que é muito comum nas brincadeiras 

dos meninos – eles imitam motor de carros, buzinas, sons de animais, som de disparo de 

armas, etc.; quando usam verbalizações, em sua maioria são frases soltas ou imitações 

de falas de personagens. Eles também alternam mais os temas das brincadeiras (Bichara, 

2001).  

Finalizando a seção, cita-se De Conti & Sperb (2001) que atentam para a 

questão de que: 

“[...] meninos e meninas transitam entre os universos de brincadeiras 

estereotipadas como femininas ou masculinas. Porém, os personagens representados por 

uns e por outros obedecem às regras de gênero: meninas representando personagens 

femininos e meninos personagens masculinos. Assim, as crianças podem brincar em 

espaços e cenários estabelecidos pela sua cultura como típicos do outro gênero, porém 

representando personagens que seguem o estereótipo de seu gênero” (De Conti & 

Sperb, 2001, p.65). 
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1.5 - Lugares para Crianças e Lugares de Crianças; 

Apropriação/ressignificação – contribuições de Rasmussen e Vygotsky 

 

Como anteriormente explicitado, o lugar de crianças é um lugar de 

ressignificação, a re-leitura que a criança faz do texto cultural adultocêntrico que está 

exposto no lugar para crianças, já que este é investido do planejamento, expectativas, 

normatizações, diretrizes do adulto. Ao se referirem a lugares de crianças nem sempre 

as crianças usam termos/conceitos convencionais. Este aspecto foi constatado por 

Rasmussen e Smidt (2003) em pesquisa na qual as crianças, ao falarem sobre suas 

fotografias do bairro ou vizinhança, não usavam o termo exato e formal 

(neighbourhood), mas utilizavam marcas do bairro ou vizinhança (casas, blocos de 

apartamentos, ciclovias, calçadas) que revelavam (para o olhar das crianças) e eram 

reveladoras (do olhar destas crianças) de suas experiência do bairro ou vizinhança. O 

autor afirma: 

O conceito ‘lugares de crianças’ é um termo de pesquisador infantil para os 

lugares que as crianças apontam, com os quais se relacionam e sobre os quais 

conversam. Enquanto as crianças usam ativamente a palavra ‘lugar’, elas normalmente 

não conversam sobre ‘lugares de crianças’. Na maioria das vezes, seus corpos mostram 

e dizem onde e o que estes são”. (Rasmussen, 2004, p.165). 

Cabe aqui uma diferenciação entre espaço e lugar com base em estudos 

geográficos: o conceito de espaço é mais abstrato, amplo, indiferenciado; o conceito de 

lugar designa um espaço reconhecido, que recebe um investimento especial, que adquire 

significados e atributos específicos (Tuan, 1983; Cavalcante & Nóbrega, 2011). 

Tuan (1983) coloca o espaço como movimento, mobilidade; o lugar como pausa, 

permanência – de rotinas, de significados, de afetos, de experiências. O autor afirma 

que: “O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que 

o conhecemos melhor e o dotamos de valor” (Tuan, 1983, p.6). Assim, o lugar é 

referência de segurança e estabilidade a partir do qual se reconhece a amplidão e a 

liberdade do espaço e nele, à espreita, os riscos e desafios de experiências 

desconhecidas.   
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Neste sentido, os conceitos propostos por Rasmussen (2004), especialmente  

lugares de crianças, se expandem, pois ultrapassam os limites do geograficamente 

dado, estabelecido, alcançando um status de investimento/significado particular, único – 

claramente percebido, no caso dos lugares de crianças, mas também presente no 

lugares para crianças se considerarmos que a criança é um ser ativo, autoral, que recria 

os ambientes nos quais convive. Esta compreensão nos abre a possibilidade de entender 

a dinâmica da relação entre os dois conceitos, sua porosidade, reciprocidade, 

interpenetrações – pois que a ação da criança, apropriando-se, ressignificando e agindo 

sobre os lugares para crianças pode transformá-los em lugares de crianças.   

E que são estes lugares de crianças? Onde estão? O trabalho de Rasmussen 

(2004) reúne diversos relatos de crianças através dos quais se identifica – porque elas 

nos revelam – tais lugares: uma árvore, o pátio da escola, um jardim, etc.. Como diz o 

autor: 

“Uma diferença chave entre “lugar de criança” e “lugares para crianças” é que, 

enquanto os adultos podem destacar e identificar os “lugares para crianças”, apenas as 

crianças podem mostrar e falar sobre “lugar de crianças”. Um lugar, incluindo “lugares 

para crianças”, torna-se um “lugar de criança” depois que uma criança se conecta a ele 

fisicamente. A sensação física permite que um lugar seja codificado com significado 

(...)” (Rasmussen, 2004, p.165). 

 

Refletindo sobre o constructo lugares para e lugares de no contexto escolar, e 

tomando-se como alegoria a relação figura/fundo, considerando os lugares de 

criançascomo figura, pode-se identificar como pano de fundo: o tempo, ou seja, a rotina 

das crianças na escola; as relações sociais, destacando-se as interações criança/contexto 

escolar; criança/criança (cultura de pares); os contextos socioculturais – a multiplicidade 

de referências e significados socioculturais constantemente negociados na escola 

(Rasmussen, 2004). 

Rasmussen (2004) coloca que há situações em que os lugares para e os lugares 

de são idênticos. Tal situação ocorre neste estudo, que faz um recorte do contexto 

escolar e foca a investigação nas áreas lúdicas da escola pesquisada. Rasmussen (2004) 

afirma que há lugares de crianças nas áreas lúdicas da escola, tais como o parquinho e a 
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brinquedoteca.  São lugares menos visíveis do que os lugares para crianças, e os 

adultos tendem a percebê-los sob uma perspectiva diversa das crianças, vendo-os como 

exemplos de bagunça, desordem, destruição e comportamento inadequado. Assim, as 

crianças enfrentam proibições e repreensões dos adultos por elas responsáveis mesmo 

nos lugares para crianças, como o parquinho (playground), às vezes dividido pelos 

adultos em áreas, algumas das quais proibidas, ainda que sejam significativas para as 

crianças (Rasmussen, 2004).  

No entanto, a necessidade de brincar faz com que as crianças superem qualquer 

restrição imposta pelo ambiente, pois são capazes de criar uma área lúdica própria 

utilizando de forma inventiva as condições dadas pelo ambiente, transformando-as 

(Santos & Bichara, 2005). Nota-se, então, que a abordagem de Rasmussen (2004) traz a 

centralidade do processo de apropriação – que possibilita a ressignificação (a autoria 

criativa que cria e transforma lugares). 

Através das brincadeiras, a criança vivencia um intenso processo de 

socialização, no qual manipula as imagens, as significações simbólicas que constituem 

uma parte da impregnação à qual está submetida. Ou seja, as brincadeiras, tal como os 

brinquedos e jogos, não apenas refletem (informam) determinado repertório cultural, 

como repassam (formam) para a criança padrões esperados e autorizados de condutas, 

crenças, hábitos, valores específicos da cultura na qual está inserida. 

 Somando-se à função social da brincadeira a abordagem de Rasmussen (2004), 

compreende-se a criança como protagonista e co-criadora que escolhe, compõe e 

vivencia seus lugares de criança, recriando áreas físicas e equipamentos a ela 

destinados, ou não, organizados a partir de critérios estabelecidos por adultos – os 

lugares para crianças, criando com o ambiente físico uma relação dinâmica de 

transformação mútua, e isto pela vida afora – além dos limites da infância.  

Ao refletir sobre o constructo de Rasmussen (2004) – e mais, tomá-lo como pilar 

de uma pesquisa – faz-se imprescindível considerar as contribuições de Vygotsky, 

especialmente no tocante ao que este autor coloca em relação aos processos de 

interiorização, base para a apropriação/ressignificação. 

A apropriação designa a apreensão que a pessoa faz do mundo, ou seja, suas 

possíveis leituras e visões do mundo com base em sua bagagem sociocultural. É esta 
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apreensão que lhe possibilita se reconhecer como sujeito e lhe autoriza se apropriar de 

sua continuidade histórica através da linguagem e da ação.  

Vygotsky (1988) afirma que: 

“No desenvolvimento cultural da criança, toda função aparece duas vezes: primeiro, em 

nível social, e mais tarde em nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológico), 

e depois no interior da própria criança (intrapsicológico). Pode-se aplicar isto 

igualmente à atenção voluntária, à memória lógica e à formação de conceitos. Todas as 

funções psicológicas se originam como relações entre seres humanos” (Vygotsky, 1988, 

p.94; itálicas no original). 

 O processo de internalização/apropriação de conteúdos culturais implica em 

reorganização/reconstrução da atividade psicológica. Entende-se, assim, que entre a 

criança e o objeto existe a mediação simbólica, o que possibilita à criança não apenas 

utilizar recursos disponíveis em seu campo perceptivo, mas também e principalmente 

planejar suas ações, presentes e futuras, maximizando o uso dos instrumentos e mesmo 

reinventando-os, de modo a obter êxito na solução de problemas. Ou seja, ao agir a 

criança cria, re-cria – a si mesma e ao mundo. E a fala, como atividade simbólica, 

desempenha papel fundamental neste processo, inicialmente acompanhando as ações da 

criança, mas depois tornando-se função planejadora que muda inteiramente o campo 

psicológico, na medida em que se substitui (e também se favorece) a manipulação direta 

por um processo psicológico complexo (superior).   

 Esse longo e contínuo processo ocorre em múltiplos cenários sociais, portanto na 

interação/relação com pessoas. Como colocado acima, a experiência internalizada da 

criança é antes compartilhada nos níveis sociais e, depois, internamente reconstruída, a 

partir de uma série de transformações/apropriações. Considerando o constructo de 

Rasmussen (2004), entende-se que os lugares de criança, como potencial, são 

construídos internamente pela criança a partir deste processo de 

iinternalização/apropriação; assim, na escola, os lugares de criança resultam da 

leitura/interpretação que a criança faz do texto escolar.  

Em síntese, a criança, na relação com o objeto, o interpreta (atribuindo 

significados construídos nas relações socioculturais e que assim as traduzem/expressam) 

e dele se apropria, internalizando-o. Tomando o lugar para enquanto objeto e 

pensando-o na relação sujeito/objeto proposta por Vygotsky, compreende-se que a 
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criança o interpreta, dele se apropria, interiorizando-o; assim se constitui o lugar de – 

como potencial e como expressão, forjado na interação da criança com o lugar para, 

que, por sua vez, oportuniza novas interpretações, que assim constroem outras 

possibilidades de lugar de – e assim por diante. As brincadeiras evidenciam este 

processo e criam, no entendimento de Vygotsky (1988), uma nova zona de 

desenvolvimento proximal, pois a criança, interpretando sua realidade concreta, ou seja, 

atribuindo-lhe significados e continuamente ressignificando-a, coloca-se além de seu 

comportamento habitual, característico de sua faixa etária. Nas situações de brincadeira 

a criança encontra-se em uma ampla tessitura de possíveis, reflexo e (re)invenção da 

vida cotidiana compartilhada, que assim, ao longo do tempo, é internalizada e forma a 

subjetividade.   

Assim, toda brincadeira remete a uma situação imaginária que, tendo regras 

próprias e ocultas, cria uma nova forma de desejos e de possibilidades de satisfazê-los. 

Por isso as áreas lúdicas favorecem o desenvolvimento quando disponibilizam às 

crianças condições de expressão de seu potencial criativo. 

 Retomando o constructo de Rasmussen (2004), é pertinente pensar sobre os 

lugares para crianças a partir desta perspectiva: um lugar para crianças necessita de 

incompletudes, de brechas, possibilitando a expressão de sua inventividade que irá 

desconstruí-lo e transformá-lo em lugares de crianças, aqueles que, de fato, são 

apropriados - no duplo sentido de adequação e posse (Bichara, 2006). Estes lugares 

autorais, por vezes inusitados, são re-construções empreendidas pelas crianças conforme 

seus interesses negociados na relação com o contexto, com pares, com os adultos 

envolvidos (Campolina & Oliveira, 2009). São textos recriados a partir da 

(re)interpretação infantil dos padrões culturais vigentes.  

 

Refletindo sobre o processo de apropriação do espaço da creche, Moreira (2003) 

coloca que, em muitas ocasiões, esse espaço aparenta favorecer o processo de 

desapropriação ou de estranhamento em relação aos objetos (brinquedos, materiais, 

espaços), especialmente em momentos de conflitos e disputas em que é enfatizado que 

tais objetos pertencem à creche, não à criança. 

Neste sentido, à guisa de conclusão desta seção, cita-se Brougère (2004, p.68): 

“A interação lúdica associa às significações preexistentes e aos estímulos 

inscritos no brinquedo uma produção de sentido e de ação que emana da criança. É o 
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momento em que a criança se apropria dos conteúdos disponíveis, tornando-os seus, 

através de uma construção específica, quer ela seja ou não original”. 
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II – CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal que atua na área da 

Educação Infantil desde 1986. Tem como mantenedora uma Associação ligada à Igreja 

Católica – ou seja, há uma parceria entre a Prefeitura e a Mantenedora; ambas arcam 

com despesas com funcionários e alimentação. A gestão é compartilhada.  

A escolha deu-se em função: (1) das características do ambiente físico da escola, 

que se mostraram instigantes para o objetivo deste estudo - o imóvel é próprio, tendo 

292m² de área construída: 06 salas, área coberta de 66m², 04 banheiros, cozinha com 

42m², área de playground e recreação, 01 biblioteca, sala de professores/coordenação 

pedagógica, diretoria e secretaria; sala de vídeo. É uma casa ampla, mas, apesar da 

estrutura cuidada e conservada, não é de todo suficiente para atender à demanda de 

funcionários e crianças, registrando-se dificuldade: de trânsito interno – o acesso a 

algumas instalações precisa ser feito por dentro de salas de aula, como é o caso do 

acesso à brinquedoteca; de compartilhamento de áreas, como, por exemplo, na 

brinquedoteca, cuja área abriga também equipamentos para uso dos funcionários e um 

depósito de merenda escolar, entre outras. Estas são situações que, como foi observado 

e é relatado no capítulo de Resultados e Discussão (p. 66), impacta nas brincadeiras das 

crianças nas áreas lúdicas estudadas; (2) do acolhimento e disponibilidade do corpo 

técnico, das educadoras das turmas pesquisadas e das crianças à proposta da pesquisa. 

A escola situa-se em bairro considerado “de elite”, urbanizado, com ruas 

pavimentadas, saneamento básico e toda infraestrutura necessária, tais como comércio 

em todos os setores, áreas de lazer, atendimento por linhas regulares de transportes e 

escolas. Funciona em turno integral, das 7:30 às 16:30h, de segunda a sexta-feira, 

atuando com crianças na faixa etária de 3 a 5 anos. Oferece, além de atividades 

didáticas, outras atividades, tais como artes, dança, música, capoeira. 

Caracterização da comunidade atendida: 

A maioria das crianças é filha de mães/pais trabalhadores que, em geral, 

desenvolvem atividades profissionais nas casas residenciais e no comércio da região.  

 



48 
 

 2.1 Caracterização da Escola  

 

Considerando-se a ênfase deste estudo na organização do espaço educacional, 

utiliza-se, para fins de caracterizar a escola pesquisada, o modelo proposto por Forneiro 

(1998, citado por Campos-de-Carvalho, 2004), que identifica quatro dimensões do 

espaço - física, funcional, temporal e das relações; apesar de inter-relacionadas, o 

educador tem a possibilidade de manipulá-las de modo independente.   

Dimensão física: 

a) Todos os espaços disponíveis usados pelas crianças:  

A pesquisa focou duas áreas lúdicas do contexto escolar: o parquinho e a 

brinquedoteca. 

 

b) Seus elementos estruturais (tamanho, tipo de piso, janelas, teto, etc.): 

O Parquinho 

Em relação aos demais espaços da escola, o parquinho (vide fotos, Anexo I) é a 

área maior, medindo 64,12m². Pode ser descrito como uma grande varanda, cujas três 

paredes formam ângulos retangulares. Porém, há um lado abaulado, todo gradeado, que 

tem vista para a rua principal. O parquinho não se situa no mesmo nível da rua. Na 

entrada da escola há um portão que acessa a rua principal e, sete degraus acima, a porta 

de entrada que dá acesso à recepção. Todo o piso do espaço é forrado por carpete verde. 

Na parte mais larga situa-se uma sala de serviços de informática, denominada 

pela pesquisadora de ‘salinha do computador’. A sala funciona normalmente nos 

períodos de recreio, mas em nenhuma sessão de observação registrou-se o acesso ou 

permanência das crianças em seu interior.  

 

c) Os objetos disponíveis (materiais, mobiliário, decoração, equipamentos, etc.): 
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Na descrição que se segue informa-se o mapeamento, idealizado pela 

pesquisadora, das subáreas do parquinho, identificadas em negrito (subáreas) e em 

itálico (componentes das subáreas). 

Há uma grande estrutura, denominada aqui de Equipamento 1 (Eq1), que fica 

ao fundo, no centro, em frente à salinha do computador. Tem, no alto, uma plataforma 

em forma de casa, cujo acesso é pela parte traseira, através de uma escada (escada de 

acesso) vertical composta por sete degraus. Desta plataforma sai um escorregador que 

vai até o chão. Na lateral direita do Eq1 há uma argola para se suspender e um balanço. 

Na lateral esquerda há duas argolas para se suspender, um balanço e outro balanço de 

cadeira. Sob a plataforma há uma gangorra de dois lugares e uma escada horizontal.  

No lado fundo do parquinho, no canto esquerdo (canto C), há duas estantes de 

brinquedos que dispõem de: telefones, objetos de praia (baldes), bonecos, carros, 

bichos de pelúcia, brinquedos de encaixe. Na subárea Central mais ampla, vazia, há 

dois velotróis, um cavalo de pelúcia grande, podendo-se montá-lo, três balancinhos – 

dois em forma de animais aquáticos (golfinho e baleia) e um em forma de cavalo, com 

rodinhas.  

Na lateral contígua à salinha do computador há uma lixeira grande, junto à porta 

de entrada (que dá para a recepção); há também uma área destinada às sandálias das 

crianças, que podem brincar descalças; há alguns acolchoados: colchonetes plásticos 

coloridos, uma escada acolchoada em plástico e uma estrutura acolchoada em forma de 

banco, também plástica.  

Todas as paredes do parquinho, bem como da frente da escola e algumas paredes 

internas de outros espaços, são decoradas com desenhos de temas infantis coloridos.  

Há algumas cadeiras e uma mesinha espalhadas ao longo das paredes, 

especialmente na área em frente à porta de acesso (canto A e, na outra extremidade, 

onde o gradil tem início, localiza-se o canto B) – comumente reservada às professoras, 

auxiliares e outros funcionários da escola quando presentes nos momentos de recreio.  

No lado esquerdo do Eq1 há um portão de ferro e um corredor, vetado às 

crianças (canto D), que dá acesso a outros cômodos da escola. Acima da parede de 

fundo há combogó que, junto com o gradil, asseguram maior circulação de ar e a 

luminosidade natural do ambiente. Há ainda dois pontos de luz artificial.  
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O mapeamento ainda incluiu as pilastras do gradil – estruturas de sustentação 

do gradil que, em sua base, projetadas para fora da parede, criam pequenos cantos; 

subárea Total – indicando a circulação das crianças por toda a área do parquinho; a 

frente da sala do computador, pela qual as crianças transitavam. 

A Figura 1 propicia melhor visualização das configurações do mapeamento aqui 

referido: 

 

 

             Figura 1: Subáreas do parquinho 
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d) As diferentes formas de distribuição do mobiliário e materiais dentro do 

espaço:   

O arranjo espacial do parquinho é caracterizado pela ausência de zonas 

circunscritas, havendo um espaço central vazio (subárea Central). 

 

A Brinquedoteca 

 

A brinquedoteca situa-se em uma área comprida, porém estreita (vide fotos, 

Anexo II). Mede 29,31m² e tem a aparência de um corredor. O acesso, a partir da 

entrada da escola, dá-se por dois trajetos: (1) através do parquinho, pelo corredor do 

canto D, chegando-se à sala do grupo 4-B, contígua à sala do grupo 4-A, onde se 

encontra o portão que dá acesso à entrada da brinquedoteca, subindo-se degraus; (2) 

através da recepção, subindo-se uma escada, passando por um corredor, acessando as 

salas dos grupos 4-A e 4-B por dentro da escola, chegando-se então à brinquedoteca.  

 

No fundo da brinquedoteca há uma subárea, denominado para fins desta 

pesquisa, como área de serviço (AS), onde há um banheiro, utilizado por crianças e por 

adultos, e um depósito de alimentos, onde se estoca a merenda escolar.  

 

Não há janelas; a ventilação é feita através de combogó. 

 

 

A Figura 2 propicia melhor visualização das configurações do mapeamento aqui 

referido.  
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Figura 2: Subáreas da Brinquedoteca 

 

c) Os seus objetos disponíveis (materiais, mobiliário, decoração, equipamentos, 

etc.)  

Entrando na brinquedoteca nota-se, no lado esquerdo do portão da entrada, sacos 

plásticos contendo brinquedos doados, ainda não organizados, portanto indisponíveis 

para as crianças. Junto aos brinquedos há o armário dos funcionários, com diversas 

divisórias e fechaduras trancadas. Junto a este armário há outro, sem divisórias, que 

também estava fechado por um cadeado. Ainda do lado esquerdo, há duas estantes de 

brinquedo, uma verde e uma azul, com diversas prateleiras que abrigam brinquedos 

variados em bom estado de conservação: bonecas de tamanhos variados, carrinhos, 

animais em miniatura (de plástico), vassouras de brinquedo, dois carrinhos de compras 

(sem rodas), animais de pelúcia, cestinhas, uma bola, instrumentos musicais (um violão 

pequeno de madeira, alguns brinquedos sonoros), móveis de casinha, muitos utensílios 
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domésticos (panelinhas, pratos, talheres, outros), telefones, penteadeira, castelo, 

brinquedo de praia, um puf, uma mesinha com cadeira. Há poucos brinquedos 

quebrados. 

 Contíguo às estantes há duas pias pequenas; sobre elas há um armário de parede. 

Há outros brinquedos dispostos sobre este armário: carros maiores, como caçambas e 

caminhões; bonecas e telefones. 

Em frente às estantes, encostadas na parede do lado direito, há três mesas 

escolares azuis. Há ainda uma quarta mesa contígua, mas já situada na área de serviço, 

sobre a qual há dois aparelhos de TV quebrados. Ao final da coleta de dados, havia um 

brinquedo virtual também quebrado, que antes, durante várias sessões de observação, 

situava-se entre o segundo armário da entrada e a primeira estante de brinquedo. 

 Chega-se, então, à área de serviço. Junto às duas pias há uma máquina de lavar 

e uma lavanderia; no lado direito há outra máquina de lavar, ainda embalada. Junto dela 

havia uma pilha de cadeiras, aparentemente quebradas, e alguns canos amarrados. Havia 

também um contêiner de lixo, fechado, mas em uso. Contudo, logo após o início das 

sessões de observação, o contêiner foi retirado, bem como os equipamentos quebrados e 

materiais como os canos, mesas e cadeiras quebradas. A área de serviço, que é o local 

mais amplo da brinquedoteca, ficou mais disponível para uso das crianças. 

O mapeamento ainda incluiu as seguintes subáreas: frente do armário de 

funcionários – subárea próxima à entrada, a mais espaçosa, depois da área de serviço; 

corredor – local muito estreito, no meio do corredor da brinquedoteca, por onde 

transitavam crianças e adultos – estes últimos também para acessar a área de serviço 

onde estavam o banheiro e o depósito. 

 

d) As diferentes formas de distribuição do mobiliário e materiais dentro do espaço  

O arranjo espacial da brinquedoteca é caracterizado pela ausência de zonas 

circunscritas. Não há espaço central vazio; há uma passagem entre as paredes e móveis, 

por onde crianças e adultos transitam, configurando um corredor muito estreito. 
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Dimensão funcional: 

a) Modo como as crianças utilizam os espaços e materiais disponíveis (uso 

autônomo e/ou dirigido pelo adulto) 

As crianças frequentam o parquinho e a brinquedoteca segundo uma agenda 

semanal pré-definida, específica, em termos de flexibilização de atividades/horários, 

para cada grupo (5-A e 5-B), mas estruturalmente a mesma – ou seja, as crianças 

desenvolvem as mesmas atividades com igual carga horária, variando os dias da semana 

e os horários das mesmas. Há também atividades gerais com horário fixo, tais como 

refeições, chegada e saída e descanso (ver dimensão temporal, abaixo).  

Em relação à frequência do parquinho e da brinquedoteca, as crianças dispõem, em 

cada visita, de 30 minutos para brincar de modo espontâneo – esse tempo, e mesmo a 

frequência a essas áreas lúdicas, pode variar conforme as atividades desenvolvidas em 

sala de aula, ou eventos, tais como aniversários.  

As crianças podem escolher livremente brinquedos, equipamentos e parceiros de 

brincadeiras – os grupos de brinquedo são formados livremente, sem interferência dos 

adultos (professoras, auxiliares, outros funcionários da escola). 

Observou-se que, em algumas ocasiões, havia interdição de equipamentos, como o 

balanço no parquinho e bonecas guardadas nas prateleiras mais altas da brinquedoteca. 

Houve também interdição de subáreas (atrás da porta do parquinho, por exemplo).  

 

b/c) Funções diversas da mesma área/tipo de atividades desenvolvidas   

 A escola faz uso compartilhado tanto do parquinho quanto da brinquedoteca. 

Como já colocado acima, o parquinho é a área mais extensa da escola e lá são realizados 

diversos eventos, tais como reuniões de pais e celebrações em datas festivas com ou 

sem participação dos pais/mães (Dia das Mães, Dia dos Pais, São João - festa junina, 

celebrada no mês de junho, característica da região nordeste brasileira, e outras). É 

também no parquinho, especialmente na área denominada, nesta pesquisa, de Entrada, 

que os funcionários da escola repousam, geralmente no período entre treze e quatorze 

horas, tempo de sono das crianças. É também nesta área do parquinho que eles lancham 
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ou utilizam os colchonetes para deitar. Também no parquinho ocorrem atividades 

específicas, tais como a capoeira. 

O uso da brinquedoteca para lanches de funcionários, especialmente nas mesas, 

também é comum. É na brinquedoteca que está localizado o armário dos funcionários e 

também o banheiro, utilizado tanto pelas crianças quando estão brincando nesta área 

lúdica, quanto pelos funcionários. Na brinquedoteca, como já assinalado, também se 

situa o depósito de alimentos para a merenda escolar. Há ainda a área de serviço, que 

dispõe de lavanderia e máquina de lavar, além de material de limpeza não acessível às 

crianças.  

 

 

Dimensão temporal (refere-se ao tempo de duração das diferentes atividades e ao ritmo 

e velocidade de sua execução): 

 

As crianças seguem uma rotina abaixo especificada e representada na Figura 3. 

 

Horários fixos:  

Chegada – 7:30h 

Acolhimento – 8 às 8:40h 

Café da manhã – 8:40 às 9h 

Almoço – 11:40 às 12h 

Hora do sono – 12 às 14h 

Lanche – 14 às 14:30h 

Jantar – 16 às 16:20h 

Saída – 16:30h 

 

 

 



56 
 

 

 

         Figura 3: Distribuição das atividades das crianças na rotina escolar. 

 

 

Dimensão das relações: 

Foram observadas, no parquinho e na brinquedoteca, interações entre adulto/criança e 

interações criança/criança. A descrição e análise dessas interações estão disponíveis no 

capítulo dos Resultados e Discussão (p. 66). 
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III – DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Considerando a criança como ser ativo, capaz de se apropriar criativamente dos 

conteúdos socioculturais que lhe são disponibilizados, ressignificando suas experiências 

e propondo transformações, assumindo assim o papel de co-autoria na produção e 

transmissão cultural (Corsaro, 2009);  

Considerando o interesse na interação criança/contexto escolar, especialmente 

diante das questões suscitadas pelas características do mundo contemporâneo; 

 Tomando como referência:  

(1) o constructo proposto por Rasmussen (2004) – constructo que 

possibilita ancorar esta concepção de criança, forjada em anos de atuação 

profissional, oportunizando reencontrá-la e reconhecê-la no tempo/lugar das 

brincadeiras espontâneas;  

(2) o conceito abrangente, ele mesmo ressignificado, de território, 

entendido também como comunicação e gestão de relações interpessoais 

(Carvalho & Pedrosa, 2004), conceito este que dá sustentação às reflexões e 

inquietudes relacionadas aos impactos, nas brincadeiras espontâneas desta 

criança autoral e inventiva, provocados pelas condições físicas e sociais do 

contexto escolar; 

Construiu-se um cenário multifacetado, prenhe de indagações, que engendrou o 

seguinte problema de pesquisa, já exposto na Apresentação e aqui retomado: 

Como crianças da educação infantil (grupos de 05 anos), em escola pública, 

transformam “lugares para crianças” em “lugares de crianças”?  

Estabeleceu-se, assim, o objetivo geral desta pesquisa: Compreender como 

crianças de grupos de 05 anos, brincando espontaneamente com seus pares, 

constroem “lugares de crianças” através da ocupação, apropriação e 

ressignificação do espaço físico das áreas lúdicas da escola pública (“lugares 

para crianças”).  
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Para auxiliar na consecução desse objetivo, foram elaborados sete objetivos 

específicos: 

 

1) Analisar o espaço físico das áreas lúdicas (estrutura, dimensões e conteúdos) 

disponibilizado às crianças nos momentos de recreio. 

 

2) Identificar áreas, tipos de brincadeiras, brinquedos e equipamentos preferidos 

por meninos e por meninas. 

 

3) Identificar os jogos, brinquedos e brincadeiras que ocorrem nas áreas lúdicas da 

escola. 

 

4) Compreender as interações criança-criança que ocorrem nas áreas lúdicas da 

escola, destacando temas emergentes nas brincadeiras que são característicos da 

cultura de pares. 

 

5) Compreender o protagonismo de meninos e de meninas na ocupação, 

apropriação e ressignificação das áreas lúdicas da escola (“lugares para 

crianças”), transformando-as em “lugares de crianças”. 

 

6) Identificar estratégias de construção de “lugares de” empreendidas pelas 

crianças nas áreas lúdicas investigadas. 

 

7) Relacionar o conceito de “lugares para/lugares de crianças” com o conceito de 

territórios demarcados pelos grupos de brinquedo (Carvalho & Pedrosa, 2004), 

identificando possíveis convergências. 
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IV – MÉTODO 

 

Face ao objetivo geral proposto, considerou-se que a realização de pesquisa 

exploratória de abordagem qualitativa seria um caminho possível e adequado para 

flagrar (1) uma criança protagonista de suas experiências, que, brincando 

espontaneamente, interage com o contexto escolar, dialogando com suas controvérsias, 

possibilidades e limites, representados neste estudo pela configuração física e 

sociocultural das áreas lúdicas da escola – o parquinho e a brinquedoteca; (2) a 

dinâmica do constructo de Rasmussen (2004), que envolve processos complexos – 

como apropriação, ressignificação, portanto movimento e transformação. 

Mais que capturar esses episódios de brincadeiras, a opção pela técnica da 

observação naturalística, apesar de suas limitações, possibilitou ao olhar aprendiz da 

pesquisadora ser capturado pela experiência de ver diferente, com planejamento e 

sistematização, tomando a devida distância para evitar efeitos intrusivos; captando e 

registrando fluxos de eventos, descrevendo-os em detalhes, tornando-os outro tipo de 

texto; definindo temáticas que, discutidas, ancoram possíveis respostas – certamente em 

construção – às questões propostas e encontradas durante a investigação (Carvalho, 

Branco, Pedrosa & Gil, 2002; Cordazzo, Westphal, Tagliari, Vieira & Oliveira, 2008). 

 

 4.1 – Participantes: 

 

Participaram da pesquisa 20 crianças da Educação Infantil, que frequentavam 

uma escola pública localizada em Salvador/BA, sendo 10 crianças (05 meninos e 05 

meninas) de cada grupo (5A e 5B), correspondente à idade de 05 anos. 

Na Fase 1, os sujeitos foram escolhidos considerando-se dois critérios: (a) a 

assiduidade – fator que asseguraria a sequência de observações propostas pela pesquisa. 

Assim, apoiada pela coordenação pedagógica da escola, a pesquisadora, no final do 

período das observações piloto, teve acesso à lista de frequência de todas as crianças 

dos dois grupos selecionados, 5A e 5B. Como o início da coleta de dados ocorreu cerca 

de quarenta e cinco dias após o início do ano letivo, estabeleceu-se uma linha de corte 

referente a um número máximo de faltas, acima do qual a criança não poderia participar 
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da pesquisa. Assim, a pesquisadora construiu uma segunda lista informal, elaborada 

segundo o gênero e os grupos escolares, com os nomes dos possíveis participantes 

dispostos em ordem alfabética, para uso exclusivo deste estudo. Procedeu-se, então, à 

aplicação do segundo critério; (2) a ordem de inserção do nome da criança nesta 

segunda lista. Com o objetivo de evitar escolhas tendenciosas, visto que a pesquisadora 

estava concluindo as observações piloto, já dispondo de informações sobre algumas 

crianças observadas nesta fase preliminar, escolheu-se os cinco primeiros meninos e as 

cinco primeiras meninas de cada grupo, inseridos na segunda lista. Desta forma foram 

selecionados os participantes da Fase 1. 

Na Fase 2, as crianças participantes de cada grupo – dois meninos e duas 

meninas - foram selecionadas através de sorteio, tomando-se como referência a mesma 

lista informal, assegurando-se, desse modo, a escolha aleatória dos sujeitos focais na 

Fase 2. 

 

 4.2 – Situação de Observação: 

As crianças selecionadas nas Fases 1 e 2 foram observadas, tanto no parquinho 

quanto na brinquedoteca – áreas lúdicas da escola, nos momentos do recreio, quando 

tinham oportunidade de exibir brincadeiras espontâneas. 

No parquinho a pesquisadora procurou se posicionar em locais mais discretos, 

tendo o cuidado de manter uma distância segura da criança observada, de modo a não 

interferir em suas brincadeiras e interações. Em alguns registros observacionais, no 

entanto, a verbalização da criança e de seus parceiros não pôde ser escutada na íntegra 

devido, principalmente, ao ruído do local, resultante das outras ações lúdicas das 

crianças do grupo. 

Na brinquedoteca a pesquisadora se posicionou, em grande parte dos registros 

observacionais, em locais estratégicos possíveis, em geral na área de serviço ou na 

frente do armário dos funcionários, locais mais amplos. No entanto, a alta densidade de 

crianças e o trânsito – delas e de adultos – em uma área estreita foram desafiantes, não 

chegando, contudo, a comprometer as observações. Também aqui, pelo mesmo motivo, 

algumas verbalizações não puderam ser registradas na íntegra. 
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 4.3 – Instrumento: 

 

Para o procedimento de observação naturalística das brincadeiras espontâneas 

das crianças, utilizou-se o registro cursivo focal, em que se fez uso de folha de registro 

especialmente construída (Anexo III), na qual se registrou o dia e horário da sessão, 

descreveu-se o ambiente social e se fez o registro das atividades realizadas pelas 

crianças em sessões de 5 minutos cada, no mínimo.  

Foram observados: os comportamentos das crianças; suas interações sociais -  

com pares e com adultos, em geral as educadoras e auxiliares, incluindo também, em 

algumas situações, outros funcionários da escola; questões de gênero - interações em 

grupos homogêneos e grupos mistos; rituais de acesso; tipos de brincadeiras escolhidas 

e negociadas; escolha, uso e negociações de equipamentos, brinquedos e outros 

materiais;  estratégias de ocupação das áreas lúdicas (e subáreas). 

 

 4.4 – Procedimento de Coleta de Dados: 

 

Em fins de fevereiro/2013, logo após o início do ano letivo, fez-se um contato 

inicial com a direção e coordenação da escola; agendou-se uma reunião com as mesmas 

para: (1) entrega da carta de apresentação da pesquisadora assinada por sua orientadora; 

(2) apresentação da proposta da pesquisa, que obteve aceitação pelo corpo técnico e 

educadoras, formalizada através de consentimento informado pela Diretora da escola 

pesquisada (ver modelo, Anexo IV). Considerando as questões éticas, esclarece-se que 

esta pesquisa foi isenta do consentimento informado dos participantes e/ou 

responsáveis, com base no artigo 6º da resolução 016/2000 do CFP, de 20 de dezembro 

de 2000, prevista para situações que envolvem observações naturalísticas em ambientes 

públicos e que preservam a identidade dos participantes.  

Seguiu-se, então, uma etapa de exploração do campo – três visitas à escola com 

o objetivo de levantar informações necessárias, primeiramente para a realização das 

observações piloto, que ocorreram no período de 15 a 25/03/2013 e, depois, para a  

construção de um cronograma flexível de coleta de dados, que foi atualizado e 

disponibilizado mensalmente à coordenação a partir de combinações prévias, ajustadas 
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conforme a agenda escolar. Assim, foram obtidas informações sobre o calendário letivo, 

a rotina dos grupos 5A e 5B, especialmente a frequência e horários de visita ao 

parquinho e à brinquedoteca.  

Foi construído um modelo de folha de registro posteriormente aprimorado com 

base nas observações piloto, tendo sido também realizada a seleção dos participantes. 

Com o auxílio de uma graduanda em Arquitetura, fez-se as plantas baixas das duas 

áreas lúdicas. 

As observações piloto, cujos dados não foram inseridos na análise, auxiliaram 

não apenas no treinamento da pesquisadora e aperfeiçoamento da folha de registro e 

outros ajustes, mas, principalmente, oportunizaram o contato com as crianças, 

independentemente de serem sujeitos focais.  

 Ainda que a pesquisadora tenha mantido uma posição discreta e não intrusiva, 

limitando-se a responder às questões e solicitações das crianças, sem intervir em suas 

ações para não influenciar na forma como brincavam, o período das observações piloto 

contribuiu para que as crianças se acostumassem à presença desta e esgotassem a 

curiosidade sobre as atividades por ela desempenhadas (observação e registro).  

Outra contribuição das observações piloto refere-se ao mapeamento das áreas do 

parquinho e da brinquedoteca que criou as subáreas, nomeadas pela pesquisadora 

considerando o modo como cada contexto estava organizado: estrutura, disposição de 

móveis, equipamentos, brinquedos e outros materiais. Em nenhum momento a 

pesquisadora interviu e/ou propôs mudanças, ou emitiu comentários ou opiniões quando 

os adultos envolvidos na escola promoviam alguma alteração nas áreas lúdicas – como, 

por exemplo, a retirada do contêiner de lixo e outros materiais em desuso da 

brinquedoteca, limitando-se a mapear as duas áreas lúdicas, ciente de que o 

mapeamento, enquanto estratégia de organização, não fazia parte da realidade empírica 

do parquinho e da brinquedoteca, sendo uma abstração imposta pela observadora 

(Pontes & Magalhães, 2002). Mesmo com algumas alterações promovidas durante o 

período de coleta de dados, o mapeamento proposto inicialmente pôde ser mantido.  

Assim, nos mapeamentos do parquinho e da brinquedoteca foram nomeadas as 

seguintes subáreas: Parquinho – subárea total, porta, entrada, subárea central, pilastras 

do gradil, acolchoados, frente da sala do computador, equipamento 1 (Eq1) e seus 
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componentes (balanços, balanço de cadeira, argolas, escada horizontal, gangorra, 

pilastra de madeira, escada de acesso, plataforma, escorregador), fundo do parquinho e 

os Cantos A, B, C, D – vide Figura 1, p. 49; Brinquedoteca – portão, entrada, frente do 

armário dos funcionários, mesas, estantes de brinquedo, pias, corredor, área de serviço – 

vide Figura 2, p. 51. 

A coleta de dados ocorreu no período de 01/04 a 24/05 (Fase 1) e 15/05 a 05/06 

(Fase 2). As datas sobrepostas, no mês de maio, em relação às duas fases, se justificam 

devido ao atraso do cronograma em um dos grupos, causado por imprevistos na agenda 

escolar, bem como doença e afastamento de um dos sujeitos que, mesmo assim, pôde 

participar da pesquisa. Dessa forma, iniciou-se a Fase 2 no grupo que estava mais 

avançado, enquanto finalizava-se a Fase 1. Não houve prejuízos na coleta em função 

deste aspecto. 

A coleta de dados, realizada apenas pela pesquisadora, mostrou-se satisfatória tal 

como foi executada, tendo sido concluída no prazo previsto. 

Segue descrições da Fase 1 e da Fase 2:  

Fase 1: observação direta do comportamento de brincadeiras espontâneas de 20 

sujeitos focais, utilizando-se registro cursivo focal dos eventos de brincadeira em 

sessões consecutivas com duração de 5 minutos cada, no mínimo. Nessas sessões foram 

descritas as ações e interações das crianças durante os eventos de brincadeiras. 

Na execução do procedimento de coleta de dados, a pesquisadora, ao chegar ao 

local previamente escolhido para realizar as observações (start point), organizava-se,  

descrevia o ambiente social e permanecia por cerca de 5 minutos em fase de habituação. 

Após essa fase, realizava a primeira observação e subsequentes.  

Cada sujeito foi observado em quatro sessões alternadas, com duração de 5min 

cada, no mínimo, sendo duas observações realizadas no parquinho e duas observações 

na brinquedoteca. Foram computados, para efeito de análise, 76 registros 

observacionais, totalizando 461 minutos de observação. 

 As observações foram conduzidas mediante planejamento prévio que indicou 

data, hora e sujeito focal, estruturado a partir da rotina escolar. Este planejamento foi 

alterado, sempre que necessário, ao longo do processo de coleta de dados. 
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 Fase 2: Com o objetivo de aprofundar os dados obtidos na Fase 1, planejou-se a 

Fase 2, na qual foram selecionados 4 participantes, 2 meninas e 2 meninos de cada um 

dos grupos 5-A e 5-B. Cada um dos sujeitos foi observado durante o tempo total do 

recreio (30 minutos), sendo uma vez no parquinho e uma vez na brinquedoteca. Apenas 

um sujeito não pôde ser observado na brinquedoteca, por motivo de ausência 

prolongada da escola devido a doença. Foram computados, para efeito de análise, 15 

registros, totalizando 450 minutos de observação.  

O tempo total de observação foi de 911 minutos (15h e 11min). 

 

4.5 – Procedimento de Análise de Dados: 

Os dados foram examinados em duas dimensões, sendo uma descritiva e outra 

analítica.  

A análise descritiva se justifica pela necessidade de organizar as informações 

contidas nos registros de observação buscando sistematizar quais brincadeiras foram 

brincadas, com quem e aonde. Essa sistematização permitiu ter uma visão geral dos 

fenômenos ocorridos e indicou caminhos para a análise qualitativa dos episódios. 

Para essa dimensão foram considerados os dados obtidos em cada fase 

separadamente. Seguiu-se a comparação e confrontação dos dados das duas fases, 

objetivando-se detectar pontos de convergência, dissidências e novas referências.  

Assim, foram elencadas as seguintes temáticas:  

a) Quais os tipos de brincadeiras escolhidos pelas crianças – classificadas como 

brincadeiras de contingência física de exercício sensório-motor, de contingência social, 

simbólicas ou imaginativas, turbulentas/agonísticas, jogos de construção, brincadeiras e 

jogos de regras (Moraes & Otta, 2003); b) Com quem as crianças brincaram – se em 

grupos homogêneos ou grupos mistos, e como interagiram (modos de interação) – 

brincadeiras solitárias, paralelas, associativas, cooperativas (Moraes & Otta, 2003); c) 

Aonde as crianças brincaram: se nas áreas do parquinho ou da brinquedoteca e em que 

subáreas, previamente mapeadas pela pesquisadora. 

Os resultados obtidos foram dispostos em tabelas e gráficos para melhor 

visualização e comparação. 
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Para proceder-se à dimensão analítica trabalhou-se o conteúdo de todos os 

registros cursivos, submetendo-o à análise qualitativa de episódios proposta por Pedrosa 

e Carvalho (2005), mais precisamente a Análise de Episódios para Ilustrar um 

Argumento, apresentada a seguir. 

 Pedrosa e Carvalho (2005) colocam que existem diversas formas de trabalhar, 

em nível qualitativo, com episódios de brincadeiras; a escolha da forma mais adequada 

dependerá das perguntas focalizadas e dos objetivos da análise. No caso deste estudo, 

percebeu-se que os resultados construídos a partir de temáticas previamente 

estabelecidas e a discussão que suscitaram poderiam ser também exemplificados com 

episódios retirados do registro cursivo. Dessa forma, encontrou-se neste tipo de análise 

um recurso possível e adequado que, além de contribuir para o enriquecimento dos 

argumentos considerados, oportuniza mostrar recortes do rico – e belo! – conteúdo 

produzido pelas crianças nas situações de brincadeiras espontâneas observadas no 

parquinho e na brinquedoteca. 

 Pedrosa e Carvalho (2005) esclarecem que, neste tipo de análise, a descrição é 

mais global; os episódios são selecionados ad hoc para ilustrar um argumento e/ou uma 

interpretação teórica, funcionando como exemplos de afirmações e reflexões 

referenciadas em considerações mais amplas e objetivando “confrontar e examinar esses 

conceitos e oferecer evidências que permitam ao leitor avaliar sua pertinência e 

consistência” (Pedrosa & Carvalho, 2005, p.437).  

Neste estudo, o episódio foi definido e delimitado pelo seu conteúdo 

referenciado em temáticas previamente estabelecidas e naquelas que emergiram a partir 

da análise dos resultados, a saber: gênero, interação e cultura; os rituais de acesso; as 

negociações entre pares e na interação criança-adulto; os processos de apropriação e 

desapropriação observados e o papel regulador do adulto. Para cada um deles foram 

elencados os “argumentos” e/ou interpretações teóricas condutores da descrição dos 

episódios. Em algumas situações, fez-se necessário proceder ao recorte interno dos 

episódios de brincadeiras, capturando, assim, seus momentos, o que permitiu maior foco 

e riqueza de detalhes no argumento a ser ilustrado. 
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V – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos no parquinho e na 

brinquedoteca, referentes aos meninos e às meninas, considerando-se as duas dimensões 

de análise proposta: inicialmente apresenta-se a dimensão descritiva – que organiza as 

informações dos registros observacionais, focando onde, de que e com quem as crianças 

brincaram – primeiramente na Fase 1 e, em seguida, na Fase 2, destacando-se 

convergências e dissidências encontradas nas duas Fases. 

Em seguida, a partir de caminhos indicados pela dimensão descritiva, passa-se à 

dimensão analítica que, com base na proposta de Pedrosa e Carvalho (2005), analisa, de 

modo conjunto e qualitativo, episódios de brincadeiras das Fases 1 e 2, recortando-os 

com o objetivo de ilustrar argumentos e/ou interpretações teóricas pertinentes ao 

presente estudo e abordados na Introdução. 

Em uma seção posterior, são abordadas as estratégias de ocupação, apropriação e 

ressignificação de espaços empreendidas por meninos e meninas nas duas áreas lúdicas. 

Tais estratégias, além de ilustradas pelos recortes dos episódios, são discutidas à luz do 

constructo de Rasmussen (2004) - lugares para e lugares de crianças. 

O capítulo é finalizado na seção 5.3, em que é abordada a interação 

criança/contexto escolar através de uma leitura conjunta dos resultados encontrados no 

parquinho e na brinquedoteca, articulada com possíveis diálogos entre os eixos 

temáticos deste estudo. Não se trata de uma comparação, que talvez se mostrasse 

limitante, já que o parquinho e a brinquedoteca são duas áreas lúdicas essencialmente 

diferentes; mas antes, é uma possibilidade de diálogo que integra, desafia e é instigado 

por essas diferenças, reflexos das construções e vivências interativas da criança no e 

com o contexto escolar. 

Na estrutura do presente estudo, adotou-se a seguinte convenção: os registros da 

Fase 1 são identificados por número, enquanto aqueles referentes à Fase 2 são 

identificados por letras. Os momentos recortados de alguns dos episódios registrados 

são identificados através de números romanos.  
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5.1 – O Parquinho 

 

5.1.1 – Brincando no Parquinho: Dimensão Descritiva – Fase 1 

 

Foram computados, nesta fase, 37 registros observacionais, sendo que 03 

registros foram descartados por se tratar de comportamentos de exploração de   

brinquedos durante todo o tempo (não-brincadeira); busca por espaço durante todo o 

tempo de observação (comportamento denominado transição, segundo Cordazzo, et.al, 

2008) e tentativas frustradas de participação em brincadeiras.  

Ao todo foram registrados 71 episódios de brincadeiras, sendo 31 de meninos, 

26 de meninas e 14 de grupos mistos. As crianças brincaram de 62 modalidades 

diferentes de brincadeiras, elencadas por subárea no Inventário de Brincadeiras do 

Parquinho (Anexo V).  

 

Onde as crianças brincaram?  

Iniciamos a análise pelo exame dos lugares escolhidos pelas crianças em suas 

brincadeiras e quais as frequências observadas para cada um desses lugares, objetivando 

conhecer preferências gerais e possíveis associações com a composição do grupo. Para 

tal utilizamos o mapeamento descrito nas páginas 48 e 49, assim constituído: Entrada, 

Acolchoados, subárea Total, subárea Central, Pilastras do Gradil, Equipamento 1, 

Frente da Sala do Computador, Fundo do Parquinho, Cantos A, B, C e D.  

 

 

A tabela 1 mostra as frequências observadas para grupos de meninos, meninas e 

mistos em cada uma dessas subáreas delimitada: 
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Tabela 1 

Frequência de brincadeiras por gênero para cada subárea do parquinho. 

 
Menina Menino Grupo Misto Total geral 

Eq. 1 10 11 4 25 

Acolchoados 6 2 4 12 

Area Total 1 8 2 11 

Area Central 3 2 2 7 

Canto C 4 1 1 6 

Pilastras 2 
 

1 3 

Entrada 1 2 
 

3 

Fundo do Parquinho 2 
  

2 

Frente Sala Computador 1 
  

1 

Canto D 1 
  

1 

Total geral 31 26 14 71 

 

Como se observa, os dados da Tabela 1 indicam que os meninos brincaram no 

Eq1 (11 episódios) e na subárea Total (08), preferencialmente – a subárea Total indica 

que a brincadeira ocupou e/ou transitou por todo o parquinho como, por exemplo, nas 

brincadeiras de pega-pega. Os meninos também brincaram nos Acolchoados, na subárea 

Central e Entrada (02 episódios em cada subárea) e também no canto C (01). Estas eram 

subáreas mais abertas, que comportavam movimentos mais amplos. 

Em relação às meninas, notou-se que elas brincaram no Eq1 (10 episódios), nos 

Acolchoados (06), no canto C (04) e na subárea Central (03), preferencialmente. Mas 

também ocuparam todas as outras subáreas do parquinho: Pilastras do Gradil, Entrada, 

Fundo do Parquinho, Frente da Sala do Computador, Canto D – ou seja, subáreas mais 

periféricas. 

Para uma melhor visualização dessas escolhas, a Figura 4 ilustra a ocupação de 

meninos e de meninas da área do parquinho.  
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Figura 4: Ocupação de meninos e de meninas na área do parquinho 

Nota: Meninas (cor rosa); Meninos (cor azul); Trânsito (setas verdes) 

 

Observou-se, assim, que havia subáreas comuns a meninos e meninas, mas que 

as meninas tendiam a ocupar espaços delimitados, formando pequenos territórios 

(Carvalho & Pedrosa, 2004) como será discutido mais adiante. 

Neste sentido, a presente pesquisa confirma uma tendência apontada em outros 

estudos: os meninos preferem brincadeiras que ocupam grandes espaços e com muita 

movimentação e as meninas preferem ocupar espaços mais restritos e organizados 

(Levy, Taylor & Gelman, 1995; Harper & Sanders, 1975; Bichara & Carvalho, 2008; 

entre outros).  

Essa constatação ficou evidente, principalmente em relação aos meninos, quando 

se observou que a mesma brincadeira podia se restringir à subárea Central ou se 

expandir pela subárea Total, ocupando diversas outras subáreas do parquinho. 

Observou-se, assim, uma continuidade entre estas duas subáreas, com elevada 
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frequência de brincadeiras comuns. Considerando que o mapeamento do parquinho é 

uma abstração imposta pela pesquisadora (Pontes & Magalhães, 2002), pode-se 

entender que as crianças, quando brincavam de forma motora mais ampla, não ficavam 

circunscritas ao espaço vazio e central do parquinho, mas expandiam a brincadeira para 

outras subáreas, muitas vezes para o parquinho como um todo (a subárea Total), como 

no caso da brincadeira de pega-pega e suas variações imaginativas de polícia/ladrão ou 

perseguição do monstro.  

Estes dados se evidenciam no Inventário das Brincadeiras no Parquinho (Anexo 

V). Nota-se que o número das brincadeiras “dos dois igual” (Carvalho et al., 1993) – 

aquelas brincadas tanto por meninos quanto por meninas  (25) – supera o total de 

brincadeiras exibidas pelos meninos (21) que, por sua vez, se sobrepõe às brincadeiras 

específicas de meninas (16). 

Ainda com base na Figura 4, nota-se que as áreas comuns identificadas foram: a 

entrada, o Eq1, subárea Central, subárea Total, acolchoados e o canto C. Já as subáreas 

delimitadas pelas meninas foram: frente sala do computador, fundo do parquinho, canto 

D, pilastras do gradil.  

Os meninos não apresentaram subáreas exclusivas, pois, como informa a Tabela 

1, as meninas ocuparam todas as subáreas do parquinho. Observou-se, então, que em 

termos de diversidade na escolha das subáreas de brincadeira, houve diferença entre 

meninas (10) e meninos (06). Houve também diferenças em relação a quais subáreas 

foram escolhidas: aparentemente, houve primazia do Eq1 para ambos os sexos, mas 

apenas considerando as subáreas do parquinho de modo isolado, pois a soma das demais 

subáreas supera a frequência de escolha do Eq1, tanto para os meninos como para as 

meninas. Assim, entende-se que houve a atratividade do Eq 1, mas, no conjunto, as 

demais subáreas foram também atrativas. A Tabela 01 detalha este aspecto: o Eq1 

contabilizou um total 25 episódios. No entanto, a soma do número de episódios 

ocorridos nas demais subáreas de maior frequência (36 episódios) é superior, 

evidenciando 11 episódios a mais. Considerando todas as demais subáreas do parquinho 

encontra-se uma diferença de 46 episódios de brincadeiras. Pode-se entender, então, que 

as crianças brincaram muito no Eq1, mas também brincaram muito em outras subáreas, 

especialmente nos Acolchoados, subáreas Total e Central e o Canto C.  
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Pelo que os dados indicam, as crianças expressaram a tendência de aproveitar ao 

máximo as oportunidades propiciadas pelo parquinho. Assim, entende-se que, apesar da 

configuração tradicional do parquinho e do arranjo espacial caracterizado pela ausência 

de zonas circunscritas (Campos-de-Carvalho, 2004), as crianças brincaram, usufruindo 

de suas diversas subáreas. Pode-se considerar, então, a despeito da área improvisada, 

que o parquinho demonstrou ter qualidade, já que proporcionou muitas e inventivas 

brincadeiras (Liempd, 1999, citado por Sager et.al, 2003).  

 

De que as crianças brincaram?  

 

De posse de algumas informações sobre onde as crianças brincaram no 

parquinho, surge a curiosidade de saber quais foram as brincadeiras brincadas. Assim, 

esta seção considera os tipos de brincadeiras empreendidos por meninos, meninas e 

grupos mistos. A Tabela 2 relaciona, de modo geral, as subáreas do parquinho com os 

tipos de brincadeiras e aponta para o equilíbrio entre brincadeiras de contingência física 

(CF=34) e brincadeiras simbólicas (S=32); evidencia ainda a ocorrência de brincadeira 

turbulenta (T=02) e jogos de construção (JC=02). Nota-se que prevaleceu no Eq1 a 

brincadeira de CF (19); o Eq1 ainda indica a ocorrência de 06 brincadeiras simbólicas.  

 

                        Tabela 2 

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas do parquinho 

 
Física Simbólica Turbulenta Jogo Constr. Social Total geral 

Eq. 1 19 6 
   

25 

Acolchoados 3 8 
 

1 
 

12 

Area Total 6 5 
   

11 

Area Central 3 3 1 
  

7 

Canto C 2 3 1 
  

6 

Pilastras 
 

3 
   

3 

Entrada 1 1 
  

1 3 

Fundo do Parquinho 
 

1 
 

1 
 

2 

Frente Sala Computador 
 

1 
   

1 

Canto D 
 

1 
   

1 

Total geral 34 32 2 2 1 71 

 

Como pode ser visto, nos Acolchoados prevaleceu a brincadeira simbólica (08). 

Nesta subárea também ocorreram 03 episódios de brincadeira de contingência física. Já 
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a subárea Total indicou um equilíbrio entre as brincadeiras de contingência física (06) e 

simbólica (05). Observa-se também que houve equivalência na subárea Central da 

brincadeira de contingência física (03) e brincadeira simbólica (03).  

As brincadeiras simbólicas ocorreram em todas as áreas do parquinho; já as  

brincadeiras turbulentas ocorreram nas subáreas Central e canto C.  

Observando-se os números totais de episódios de brincadeiras discriminados por 

subárea, nota-se que as maiores frequências situam-se nas seguintes subáreas, elencadas 

em ordem decrescente: Eq1 (25), Acolchoados (12), subárea Total (11), subárea central 

(07) e canto C (06).  

Surge, então, a curiosidade: houve diferenças nas brincadeiras de meninos e de 

meninas nas diversas subáreas do parquinho, sejam comuns ou exclusivas? Para 

responder a esta pergunta passamos ao exame detalhado sobre a ocorrência de 

brincadeiras em cada subárea por gênero. A tabela 3 mostra a frequência relativa às 

brincadeiras dos meninos.  

 

Tabela 3 

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas do parquinho - meninos 

 
Física Simbólica Turbulenta Social Total geral 

Eq. 1 9 2 
  

11 

Area Total 5 3 
  

8 

Entrada 1 
  

1 2 

Area Central 1 
 

1 
 

2 

Acolchoados 
 

2 
  

2 

Canto C 
  

1 
 

1 

Total geral 16 7 2 1 26 

 

Nota-se que prevaleceu a brincadeira de contingência física no Eq1 (09) e 

também na subárea Total (05). A brincadeira simbólica ocorreu na subárea Total (03), 

Eq1 (02) e Acolchoados (02) e apresentou os seguintes temas: explosão de bombas, 

casa/fihos, cabana, animais, perseguição/atirar.  

Já as meninas, como pode ser visto na Tabela 4, ocuparam o parquinho de forma 

mais diversificada, brincando de faz de conta em praticamente todas as subáreas.  
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Apesar disso, desenvolveram mais brincadeiras no Eq.1, a maioria delas de 

exercício físico.  

Tabela 4 

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas do parquinho - meninas 

 
Simbólica Física Jogo Contr. Total geral 

Eq. 1 2 8 
 

10 

Acolchoados 3 2 1 6 

Canto C 3 1 
 

4 

Area Central 1 2 
 

3 

Pilastras 2 
  

2 

Fundo do Parquinho 1 
 

1 2 

Frente Sala Computador 1 
  

1 

Entrada 1 
  

1 

Canto D 1 
  

1 

Area Total 
 

1 
 

1 

Total geral 15 14 2 31 

 

Percebe-se inicialmente que as meninas exibiram maior número de episódios 

(31) do que os meninos (26). Houve um equilíbrio entre brincadeiras de contingência 

física (14) e brincadeiras simbólicas (15), nas quais predominaram as temáticas 

casa/cuidados parentais, identificando-se também os temas de meios de transporte e 

perseguição/atirar. No entanto, é interessante a alta frequência da brincadeira simbólica 

em uma área lúdica que convida às brincadeiras com o corpo: correr, pular, dar 

cambalhota, saltar, dependurar-se, rolar, saltitar, gritar, bater palmas, cantar, dançar, 

especialmente considerando-se que é a maior área da escola. Há ainda 02 episódios de 

jogos de construção que ocorreram nos Acolchoados e no Fundo do Parquinho.  

  Considerando-se as subáreas de forma isolada, destacam-se, além do 

Eq1, os Acolchoados (06), o canto C (04), a subárea Central (03). Observe-se que houve 

apenas 01 episódio na subárea Total. 

Tendo considerado os dados relativos aos meninos e às meninas, passa-se a 

abordar os dados referentes aos grupos mistos. Observou-se que, dos 71 episódios de 

brincadeiras registrados no parquinho, 14 deles ocorreram em grupos mistos, o que 

evidencia uma acentuada segregação de gênero (Bichara, 2001; Aydt & Corsaro, 2003), 

ou seja, houve o predomínio dos grupos de brinquedos homogêneos.  

Desta forma, já que se evidenciou baixa frequência de meninos e meninas 

brincando juntos, surge o interesse em conhecer mais sobre tais brincadeiras.    Visando  
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responder a esta curiosidade, elaborou-se o Quadro 1, que relaciona as subáreas 

ocupadas pelos grupos mistos, o tipo e a modalidade de brincadeira desenvolvida pelas 

crianças. 

Quadro 1 

Brincadeiras em grupos mistos nas subáreas do Parquinho  

 
Subáreas do parquinho 

 
Tipo de 

Brincadeira 
 

 

 
Modalidade  

 
 

Eq1  02 CF                          pular, gritar 
             balançar-se forte/balançar colega 

        02 S                     casa/filhos    festa  
            perseguição “O Monstro” 

   

Acolchoados 01 CF subir  a escada alcoch. e pular 

       03 S esconde-esconde de rosto 

  taxi/carro; médico 

   

Subárea Total 02 S fuga polícia – perseguição/atirar                                          
 

   

Subárea Central 02 S cabana - balancinho com pelúcia 

   

Pilastras do Gradil 01 S                   imitar bicho 

   

Canto C 01 CF                  pega-pega               

   

TOTAL 10S/04 CF  

Nota: CF = contingência física; S = simbólica 

 

Considere-se que as brincadeiras de pega-pega e suas variantes simbólicas – 

perseguição, perseguição do “Monstro”, fuga de polícia – assim como a brincadeira de 

esconde-esconde, são características de grupos mistos (Bichara, 2001; Gosso & Otta, 

2003; Wanderlind et.al, 2006). 

Atente-se ainda para as modalidades das brincadeiras das subáreas Pilastras do 

Gradil (imitar bicho) – lembrando que esta subárea somente apareceu nas brincadeiras 

dos meninos em situação de grupo misto, computando apenas este episódio; e canto C 

(pega-pega), considerando-se que estas são brincadeiras mais características de 

meninos, especialmente levando-se em conta que tais subáreas abrigaram, quando 

ocupadas por grupos homogêneos de meninas, brincadeiras tipicamente femininas, 
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como casinha e suas variações. Isto ilustra a tendência, nos grupos mistos, do domínio 

de meninos em relação às brincadeiras sugeridas (Sperb & Sager, 1998). 

Pode-se entender, então, que as subáreas ocupadas pelos grupos mistos 

oportunizaram aos meninos brincarem em subáreas de predomínio feminino, como os 

Acolchoados, Pilastras do Gradil e canto C, ainda que a frequência tenha sido de apenas 

um episódio.  

Observa-se que as brincadeiras em grupos mistos ocorreram em subáreas 

comuns, situadas em sua maioria – excetuando-se as Pilastras e o Canto C – no centro 

do parquinho, o que reforça a exclusividade das meninas em subáreas mais periféricas. 

Nas interações em grupo misto prevaleceu a brincadeira simbólica (10), que aconteceu 

preferencialmente nos Acolchoados (03), em relação à brincadeira de contingência 

física (04).  

 

 

Com quem as crianças brincaram?  

 

Conhecendo-se um pouco mais sobre onde e de que as crianças brincaram, 

surgem algumas perguntas inevitáveis: Como elas interagiram quando brincaram nas 

subáreas do parquinho? Houve relação entre os tipos de brincadeiras e os modos de 

interação? A Figura 5 possibilita visualizar a frequência dos modos de interação de 

meninos e de meninas, bem como a frequência de interações cooperativas nos grupos 

mistos.  
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Figura 5 . Frequência dos modos de interação no parquinho para meninos, meninas e grupos mistos. 

 

Observa-se que, no geral, as crianças brincaram mais de forma cooperativa (40 

episódios), seguida de brincadeiras solitárias (28). Identificou-se a frequência dos 

seguintes binômios: CF-solitária e S-cooperativa, ainda que tenham sido observados 11 

episódios de brincadeira de contingência física com modo de interação cooperativa. As 

frequências para brincadeiras associativas (2) e paralelas (1) foram muito baixas. Isto 

pode ser explicado pelas configurações do espaço e, principalmente, pelos tipos de 

brincadeiras mais frequentes. 

 A Figura 5 indica ainda que, em relação às meninas, prevaleceram as interações 

solitárias, seguidas do modo cooperativo; esta frequência se inverteu nos meninos, com 

o predomínio das interações cooperativas, seguidas do modo solitário. No entanto é 

importante destacar que não houve, praticamente, diferença entre o número de 

interações cooperativas de meninos e de meninas – apenas 01 episódio a mais para os 

meninos. Observa-se ainda que houve forte impacto dos grupos mistos na frequência de 

interações cooperativas (13) que, inclusive, se assemelhou ao total de brincadeiras 

cooperativas exibido pelas meninas.  

Observou-se que os meninos exibiram interações cooperativas que prevaleceram 

na subárea Total (05), no Eq1 (03); houve ocorrências também na Entrada e 

Acolchoados (02) e na subárea Central e canto C (01). As interações solitárias foram 

exibidas no Eq1 (07) e na subárea Total (03), conforme indica a Tabela 5. 
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Tabela 5 

Frequência de modos de interação em subáreas do parquinho - meninos 

 
Cooperativa Solitária Paralela Associativa Total geral 

Eq. 1 3 7 1 
 

11 

Area Total 5 3 
  

8 

Entrada 2 
   

2 

Area Central 1 
  

1 2 

Acolchoados 2 
   

2 

Canto C 1 
   

1 

Total geral 14 10 1 1 26 

 

 

 Já as meninas, como evidencia a Tabela 6, demonstraram interações solitárias 

que prevaleceram no Eq1 (06) – prevalência também observada nos meninos. As 

interações cooperativas (04) foram mais frequentes também no Eq1. Há aqui um padrão 

interessante, já que outras subáreas ocupadas por meninas exibiram interações solitárias 

e cooperativas em frequências equivalentes. Observe-se: nos Acolchoados ocorreu 

frequência equivalente (03) para ambos os modos de interação; também no canto C e no 

Fundo do Parquinho houve frequências equivalentes de interações solitárias e 

cooperativas, (02) e (01) respectivamente. Pode-se considerar que as meninas brincaram 

em algumas subáreas exibindo flexibilidade nos modos de interação, ou seja, tanto 

brincaram sozinhas como em parceria nas subáreas Eq1, Acolchoados, canto C e Fundo 

do Parquinho.  

 

Tabela 6 

Frequência de modos de interação em subáreas do parquinho - meninas 

 
Solitária Cooperativa Total geral 

Eq. 1 6 4 10 

Acolchoados 3 3 6 

Canto C 2 2 4 

Area Central 2 1 3 

Pilastras 2 
 

2 

Fundo do Parquinho 1 1 2 

Frente Sala Computador 
 

1 1 

Entrada 1 
 

1 

Canto D 
 

1 1 

Area Total 1 
 

1 

Total geral 18 13 31 
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5.1.2 – Brincando no Parquinho: Dimensão Descritiva – Fase 2 

 

 Nesta Fase, procedeu-se à observação de 02 meninos e 02 meninas de cada 

grupo, 5-A e 5-B, totalizando 08 crianças, durante o tempo total do recreio, que, em 

geral, era de 30 minutos. Os dados aqui apresentados referem-se às frequências de 

brincadeiras nas diferentes subáreas do parquinho, tipo de brincadeiras e modos de 

interação de meninos, meninas e grupos mistos.  

Ao todo foram registrados 55 episódios de brincadeiras, sendo 26 de meninos, 

25 de meninas e 04 de grupos mistos.  

 

Onde as crianças brincaram?  

A primeira evidência da análise descritiva de onde aconteceram as brincadeiras 

das crianças é que tanto meninos quanto meninas brincaram muito no Eq1, conforme se 

observa na tabela 7. 

 

Tabela 7 

Frequência de brincadeiras por gênero para cada subárea do parquinho (Fase 2) 

 
Menino Menina Grupo Misto Total geral 

Eq. 1 16 12 2 30 

Area Central 3 5 1 9 

Area Total 3 3 1 7 

Acolchoados 4 1 
 

5 

Pilastras 
 

3 
 

3 

Canto C 
 

1 
 

1 

Total geral 26 25 4 55 

 

Este é um dado novo em relação à Fase 1, na qual o Eq1 teve destaque, mas 

como subárea isolada, não superando o somatório de episódios ocorridos nas demais 

subáreas. Já na fase 2 houve uma prevalência do Eq1, considerando-se que a soma de 

episódios de brincadeiras protagonizados nas demais subáreas ocupadas (25) foi menor 

do que os 30 episódios exibidos pelo Eq1.  
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Observou-se também que as subáreas ocupadas nas Fases 1 e 2 foram 

praticamente as mesmas, tanto para meninos quanto para meninas, sendo este um ponto 

de convergência entre as duas fases. Assim prevaleceu a alta frequência de meninos e de 

meninas brincando nas seguintes subáreas: Eq1, Subáreas Total e Central, Acolchoados. 

As meninas, no entanto, brincaram em mais duas subáreas: Pilastras do Gradil e Canto 

C, ou seja, brincaram em mais subáreas do que os meninos (Anexo VI). 

 

De que as crianças brincaram?  

O desempenho de meninos e meninas, em termos de tipos de brincadeiras 

observados no parquinho, foi muito parecido. Note-se que a diferença entre brincadeira 

de contingência física e brincadeira simbólica é de apenas um episódio a mais para os 

meninos (Anexo VI). No entanto, a tendência aos binômios CF-Solitária e S-

Cooperativa, observado na Fase 1, também é percebida na Fase 2, apesar da alta 

frequência das brincadeiras de contingência física com interação cooperativa, conforme 

indica a Tabela 8. Este é, inclusive, um ponto de convergência em relação à Fase 1. 

 

        Tabela 8 

Frequência de tipos de brincadeiras e modos de interação no parquinho (Fase 2) 

 
Social Simbólica Jogo Contr. Física Total geral 

Cooperativa 1 14 1 13 29 

Solitária 
 

3 
 

23 26 

Total geral 1 17 1 36 55 

 

 

Em relação às brincadeiras simbólicas dos meninos, houve destaque nos 

seguintes temas: luta, ataque, tiros, festa. Note-se que tais temas apontam para a 

confirmação da brincadeira/brinquedo mediando uma modalidade da brincadeira 

simbólica representativa do tipo turbulento, já evidenciada na Fase 1.  

Em um dos episódios houve ocorrência simultânea de duas brincadeiras 

simbólicas com temáticas de festa e tiros, ocorridas no Eq1 (plataforma); ou seja, ao 

mesmo tempo em que participava de uma brincadeira de festa coletiva (grupo misto), 
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um menino também brincava de atirar em colegas que estavam abaixo da plataforma, 

com quem interagia de forma cooperativa.  

Houve ocorrência de uma brincadeira de contingência social (jogo de regras – 

futebol) na subárea Total, envolvendo interação cooperativa entre meninos.  

Em relação às meninas, observou-se, na Fase 2, quanto ao tipo de brincadeiras, 

a ocorrência de uma inversão em relação à Fase 1, prevalecendo as brincadeiras de 

contingência física em relação às brincadeiras simbólicas, nas quais predominam as 

temáticas de carro, atividades domésticas (casinha, fazer comida), telefone. Uma 

possível explicação pode ser algumas características das brincadeiras de contingência 

física no parquinho, que mostraram tendência a ocorrer em sequência variada e muito 

rápida, como que “de passagem”, podendo este aspecto estar relacionado ao tempo do 

recreio no parquinho. Ou seja, a rapidez e variedade nas brincadeiras de contingência 

física podem ser uma forma das crianças explorarem a área no tempo curto de que 

dispõe, às vezes menos de 30min, experimentando, seguidamente, os diversos 

brinquedos (especialmente os componentes do Eq1) e as variadas possibilidades de 

brincadeiras com seu corpo. 

As brincadeiras em grupos mistos aconteceram em três subáreas: Eq1 e subáreas 

Total e Central, totalizando 04 episódios de brincadeiras. Houve predomínio da 

brincadeira de contingência física, sendo computado apenas um episódio de brincadeira 

simbólica (Anexo VII). 

 

Com quem as crianças brincaram?  

O enfoque das subáreas e tipos de brincadeiras que nelas se desenvolveram na 

Fase 2 desperta a curiosidade sobre como as crianças interagiram nas situações lúdicas. 

Assim, observou-se, conforme indica a tabela 9, que os meninos, ao contrário da Fase 1, 

exibiram maior frequência de interações solitárias, ainda que a diferença seja de dois 

episódios de brincadeiras. Inicialmente pensou-se que uma possível explicação para a 

prevalência da brincadeira cooperativa na Fase 1 seria a maior frequência de  

brincadeiras simbólicas (07), comparada à Fase 2 (08), considerando-se a tendência ao 

binômio CF-Solitária e S-Cooperativa. No entanto, a diferença no número de episódios 

é inexpressiva para sustentar este argumento. Possivelmente a variação encontrada 
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reflete o momento observacional e também a flexibilidade interativa dos meninos que 

oscila, de modo natural, entre momentos de brincadeiras solitárias e compartilhadas, 

refletindo, possivelmente, a dinâmica eu/outro, reclusão/partilha que caracteriza a 

sociabilidade humana (Carvalho & Pedrosa, 2004). 

 

                        Tabela 9 

Frequência de modos de interação em subáreas do parquinho (Fase 2) 

Meninos/ GM 

 
Solitária Cooperativa Total geral 

Eq. 1 12 6 18 

Area Total 1 3 4 

Area Central 1 3 4 

Acolchoados 2 2 4 

Total geral 16 14 30 

 

 

 A Tabela 9 ainda revela que há uma distribuição mais equilibrada de interações 

solitárias e cooperativas nas subáreas Total, Central e nos Acolchoados, do que aquela 

observada no Eq1, no qual predominam as interações solitárias. Observe-se que as 

quatro ocorrências de grupos mistos na Fase 2 impacta menos o comportamento lúdico 

dos meninos em relação ao impacto registrado na Fase 1. 

 

Já as meninas, conforme indicado na tabela 10, exibiram maior frequência de 

interações cooperativas (19), inclusive no Eq1, ainda que também se possa observar que 

é nesta subárea que ocorre a maior frequência de brincadeiras solitárias entre as meninas 

(04). Tais dados sugerem flexibilidade no comportamento lúdico das meninas, já 

evidenciada na Fase 1. Talvez a atratividade do Eq1, ao promover brincadeiras de 

contingência física rápidas e variadas, esteja relacionada a exibições mais constantes de 

interações solitárias entre as crianças. 
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                           Tabela 10 

Frequência de modos de interação em subáreas do parquinho (Fase 2) 

Meninas/ GM 

 
Cooperativa Solitária Total geral 

Eq. 1 10 4 14 

Area Central 4 2 6 

Area Total 3 1 4 

Pilastras 2 1 3 

Canto C 
 

1 1 

Acolchoados 
 

1 1 

Total geral 19 10 29 

 

 

Ressalte-se que, nas duas Fases, as meninas apresentaram maior frequência de 

interações cooperativas, seguidas das interações solitárias e poucas interações 

associativas, sendo este um ponto de convergência observado. Em nenhuma das Fases 

foi registrada ocorrência de interação paralela, possivelmente explicada devido às 

dimensões não muito extensas do parquinho e pelo período de convivência das crianças 

dos grupos 5-A e 5-B, que frequentavam a escola já há três anos, compartilhando as 

mesmas classes.  

           Houve expressivo predomínio de grupos homogêneos de meninos e de meninas 

nas duas Fases, indicando elevada segregação de gênero – outro aspecto convergente. 

A interação criança-criança suscita outras questões de gênero, além da 

segregação nos grupos de brinquedo (Carvalho, 1986; Carvalho & Beraldo, 1989; 

Carvalho & Pedrosa, 2002; Bichara et al., 2006). Para tal se faz necessário não apenas 

constatar as frequências relativas a um ou outro gênero, mas adentrar seus conteúdos, 

examinando-os na sua totalidade, nos fenômenos associados e nas particularidades. Fez-

se necessário, então, recorrermos à descrição dos episódios registrados e análise de seu 

conteúdo, o que evidenciou, inclusive, outras temáticas relevantes para os objetivos 

propostos por este estudo. 
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5.1.3 – Brincando no Parquinho: Dimensão Analítica - Fases 1 e 2  

 

A apresentação e análise descritiva dos dados observados nas Fases 1 e 2 

apontam caminhos que conduzem à compreensão da transformação do parquinho (lugar 

para crianças) em  um lugar de crianças (Rasmussen, 2004), a partir das brincadeiras 

espontâneas.  

Esta seção busca percorrer tais caminhos, analisando conjuntamente episódios 

de brincadeiras, colhidos dos registros observacionais das Fases 1 e 2, com base na 

proposta de Pedrosa e Carvalho (2005), mais especificamente a Análise de Episódios 

para Ilustrar um Argumento. Assim, para a apresentação e consecução desta dimensão 

da análise, procede-se da seguinte forma: (1) inicialmente discutem-se temas 

emergentes característicos da cultura infantil e das interações criança/criança e 

adulto/criança: gênero, interação e cultura; rituais de acesso; as negociações entre pares 

e na interação criança-adulto; os processos de apropriação e desapropriação observados 

no parquinho; o papel regulador do adulto. Em seguida abordam-se, de modo mais 

aprofundado, os tipos de brincadeiras – simbólica, turbulenta, e um exemplo de 

brincadeira de jogo de regras (futebol) – tal como percebidas no parquinho.  

A abordagem destas temáticas conduz, finalmente, à captura das diferentes 

estratégias que constroem lugares de, a partir de formas criativas de ocupação, 

apropriação e ressignificação do parquinho como lugar para crianças, processo 

discutido na seção 5.1.4.  

 

Gênero, interação e cultura 

Para iniciar essa análise recorremos à descrição de episódios ilustrativos de 

diversos fenômenos associados às questões de gênero. Note-se que o Registro 02, 

protagonizado por meninas, e o Registro 36, protagonizado por meninos, fazem 

referência a um brinquedo comum – uma onça de pelúcia (vide foto abaixo). 

Registro 02: Festa de aniversário 

Duas meninas brincam, no Canto D, de festa de aniversário de “Lucas”, uma onça de 

pelúcia. Tina é a mãe de Lucas e também da boneca Mônica; ela brinca com Francis, 
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que age como se fosse também outra filha. Depois de cantar “Parabéns”, Francis entrega 

um objeto para Lucas, como presente. Mas Tina não o aceita e verbaliza: “É de menina, 

que é amarelo e rosa, é de menina”. Francis escolhe outro brinquedo para presentear e 

diz que aquele ficará para a boneca Mônica. 

Além do reconhecimento das normas sociais que identificam um brinquedo 

como adequado a um ou outro gênero, observa-se, neste episódio, que a escolha do tema  

e do local - um canto para a brincadeira de casinha, são típicos entre meninas (Bichara, 

2006). Pode-se, assim, compreender mais sobre a ocupação periférica da área do 

parquinho pelas meninas, que assim encontraram locais semelhantes aos cantos nos 

quais puderam desenvolver, de forma mais protegida, brincadeiras que demandavam 

organização de cenários, configurando-se bem diferentes daquelas que exibiam ampla 

movimentação motora comumente observada em áreas mais espaçosas.  

Outro aspecto das questões de gênero observado no parquinho foi a forma de 

interações entre meninos e meninas que envolveram disputas, de subáreas ou de 

brinquedos, e provocações lúdicas – que em geral resultaram em riso e brincadeiras 

momentâneas – ou provocações agressivas, geralmente resultando em breves conflitos, 

ilustradas pelo episódio a seguir: 

Registro 13: Provocação de menino (I) 

Mariana volta ao canto C onde sua parceira lhe aguarda; traz alguns brinquedos que 

escolheu na estante. No momento em que está entregando os brinquedos à colega, um 

menino chega e a provoca, querendo tomar seus brinquedos. Ela, brincando, “ataca-o” e 

corre atrás dele.  

 As observações permitiram capturar um episódio de brincadeira que coloca em 

foco o papel de gênero e suas inter-relações com variáveis culturais e situacionais (Aydt 

& Corsaro, 2003; Bichara, 2001). Neste episódio, três meninos, colocados de castigo 

pela auxiliar no local entre a Porta e os Acolchoados, dispondo apenas de uma onça de 

pelúcia, desenvolveram uma brincadeira de cuidado paternal. Neste faz de conta, o 

brinquedo, nomeado de “Onção”, recebeu cuidados básicos (higiene e nutrição) e 

suporte afetivo de seu “pai” e de seu “tio”. No desenrolar da brincadeira, os meninos 

brincaram com “Onção”, em diferentes momentos do episódio, de quatro tipos de 

brincadeira – ou seja, o faz de conta inicial se desdobrou, e, embora conservasse seu 
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enredo principal (cuidado paternal), integrou outras brincadeiras típicas de meninos, 

como faz de conta com tema carro e brincadeira turbulenta (brincar de brigar, 

provocações), exemplificados a seguir:  

 

Registro 36: Cuidado paternal 

(I) 

(...) Silas pega a onça, mexe no rabo e ri. 

(II) 

(...) Paulo brinca fazendo a onça atacar Silas, que diz: “Ai, seu onção, para! Quer 

brincar?” 

 

 

 Desta forma, este episódio descreve um faz de conta com temática característica 

de menina, mas vivenciado por meninos que empreenderam cuidados paternais 

mantendo referenciais típicos da cultura masculina, ilustrando o que De Conti & Sperb 

(2001) sinalizam sobre o trânsito das crianças entre os universos de brincadeiras 

estereotipadas como femininas ou masculinas, em que as personagens escolhidas e 

representadas asseguram a obediência às regras do próprio gênero. Isto pode ser 

observado, no episódio considerado, quando os meninos decidiram sobre a paternidade 

de “Onção”: 

 

 (III) 

(...) Silas chama a onça de “filho”, mas Paulo verbaliza, sério: “Eu sou o pai, porque fui 

eu que pegou”. Silas concorda. Pouco depois combina com Paulo: “Eu sou o tio”. 
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  Onção (para os meninos) ou Lucas (para as meninas) 

 

 

Assim, a solução encontrada por Silas foi se situar em outro papel condizente 

com sua condição masculina; o lugar de tio, socialmente reconhecido, lhe garantia 

proximidade e vínculo. Em nenhum momento da brincadeira houve referência à figura 

feminina. Os meninos assumiram totalmente os cuidados com “Onção”, o que também 

conduz à reflexão sobre as interfaces da brincadeira com a cultura vigente, no caso, as 

transformações socioculturais, especialmente em relação à família, que modificam o 

papel de pai, que tende a ser mais participativo. Assim, a brincadeira também pode ter 

tido inspiração em modelos cotidianos vivenciados pelos meninos, que refletem as 

mudanças contemporâneas (Bandeira, Goetz, Vieira & Pontes, 2005).   

Um último aspecto a destacar foi a capacidade dos meninos em ressignificar 

uma situação desfavorável - o confinamento em um local restrito, muito próximo à 

parede do parquinho, sem disponibilidade de brinquedos típicos de meninos. É 

interessante observar aqui a engenhosidade dos meninos ao lidar com um limite espacial 

que os colocou, momentaneamente, em um padrão de escolha feminina: ao invés da 

subárea aberta, propícia ao movimento amplo, eles forçosamente ocuparam uma subárea 

pequena, com características de “canto”, geralmente ocupada por meninas em suas 

brincadeiras de casinha e outras afins (Bichara, 2006). E, de fato, os meninos criaram 
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uma brincadeira mais característica de menina, mas dela se apropriaram, recriando-a 

segundo seu estereótipo de gênero.  

A apropriação/ressignificação também abrangeu a interação adulto-criança, na 

medida em que os meninos escaparam, de certa forma, à imposição da auxiliar: não 

apenas conseguiram desenvolver e se envolver em uma brincadeira dinâmica e rica, 

como também, no desenrolar desta, foram conquistando mais espaço e outros 

brinquedos, contando principalmente com a cumplicidade de um colega, ou seja, através 

das possibilidades das interações entre pares (Corsaro, 2009). Este aspecto pode ser 

ilustrado pelo final da brincadeira, em que todos os três meninos e “Onção” brincavam 

de carro, recriando, assim, a brincadeira inicial, antes da aplicação do castigo. 

(IV) 

(...) Paulo pega uma miniatura plástica em forma de rinoceronte e também um pequeno 

carrinho de mão, sem as rodas e coloca a onça de pelúcia sentada nele. Depois, os três 

meninos brincam de faz de conta de carrinho. Carlos usa o rinoceronte como carro.  (...) 

Em seguida, Carlos pega a onça e deixa-a atrás de si, brincando com ela em um carro 

imaginário.  

 Pode-se, então, refletir que o episódio descrito exemplifica um momento em que 

os meninos se relacionaram com o parquinho enquanto lugar de criança – lugar de 

possibilidades, não de limites. Assim, um local intermediário, inerte, sem estímulo, 

tornou-se cenário de um empreendimento lúdico inventivo. Este episódio ilustra que, 

através de jogos e brincadeiras, as crianças desenvolvem estratégias de apropriação do 

espaço (Bichara et al., 2006). Assim, subvertem a racionalidade adultocêntrica que 

elabora, normatiza e privatiza espaços destinados à infância. 

Entende-se então que, mesmo em uma época em que é controlada e 

supervisionada – especialmente na escola, as crianças encontram meios de assegurar sua 

autoria e autonomia – ainda que parcial – em relação ao brincar. A interação entre pares, 

enquanto experiência social frequente e intensa, desempenha, neste sentido, papel 

fundamental.   
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Rituais de acesso  

 

Participar de grupos de brinquedos, portanto compartilhar brincadeiras entre 

pares, possibilita à criança vivenciar significativas experiências em complexas redes de 

relações. No entanto, a inserção nestes grupos não é tarefa fácil, havendo uma 

tendência, entre as crianças que brincam juntas, à proteção do espaço interativo já 

conquistado. Assim, em geral, os participantes dos grupos de brinquedo já constituídos 

mostram-se resistentes à chegada de novos membros. A inserção no grupo requer, 

então, diferentes estratégias ou rituais de acesso, que permitem à criança que busca 

inclusão captar informações que lhe serão úteis em suas tentativas de ingresso no grupo 

(Carvalho & Pontes, 2003; Corsaro, 2011). O êxito, ou não, de tais tentativas dependerá, 

no entanto, não apenas da observância de regras essenciais, como também das 

interações estabelecidas entre as crianças. 

Os rituais de acesso ganham importância na presente pesquisa na medida em que 

realçam a interação criança-criança nos grupos de brinquedos como propulsora de 

criação e partilha de significados que engendram a criação de lugares de crianças.  

Observou-se, tanto no parquinho como na brinquedoteca, rituais de acesso, 

alguns dos quais são ilustrados e discutidos nos registros descritos abaixo. Inicialmente, 

toma-se como referência o Registro 11, que não integrou a análise visto tratar-se de 

descrição de não brincadeira (Cordazzo, et.al, 2008), ou seja, durante todo o tempo da 

observação, a criança em foco, uma menina, criou estratégias de acesso a brincadeiras 

ou buscou parcerias.  

 

Registro 11: Estratégias de acesso à brincadeira 

(I): Heloísa olha as crianças brincando em uma mesinha e verbaliza para uma das 

meninas do grupo: “Vou passear, viu, mãe?” Senta-se sobre o balanço, continua falando 

com a colega, chama-a de mãe. Depois, pega o balancinho e brinca com ele, sozinha.  

(II): (...) Heloísa verbaliza para a mesma colega: “Olha, mamãe, o que eu achei!” Senta-

se com a menina e lhe diz, segurando um brinquedo – réplica de um instrumento 

médico: “Mãe, eu fui no médico”. A menina diz: “Não pode pegar”. Heloísa deixa o 
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brinquedo, sai andando pelo parquinho e oferece a um menino um disco plástico 

colorido. Verbaliza para ele: “Olha o bracelete da sorte”.  

(III): Heloísa vai à estante e pega outros discos coloridos (“braceletes”). Traz para a 

menina na mesa. Depois de lhe entregar, sai correndo.  

(IV): Heloísa pega dois balancinhos, traz para perto do grupo de meninas na mesa. Diz: 

“Mãe, ói o que eu trouxe, mãe! Gente, olha a baleia! Ali é o filhinho dela” – aponta para 

o outro balancinho, menor. As meninas escutam, mas continuam a brincar na mesa. Não 

respondem. Heloísa sai e vai brincar sozinha com os acolchoados. O recreio termina. 

Este episódio, em seus diversos momentos, ilustra a dificuldade de se introduzir 

em um grupo de brinquedo – mesmo sendo de crianças de mesmo sexo – e compartilhar 

a brincadeira. Foram várias e diferentes tentativas de participação, todas rechaçadas 

pelas meninas brincantes, que resistiram às tentativas de acesso de Heloísa, protegendo 

assim seu espaço interativo (Corsaro, 2011).  

A princípio Heloísa tentou uma estratégia não invasiva (Momento I): 

posicionou-se na brincadeira no lugar de filha, mas foi passear – ela sabia que para 

entrar no grupo precisaria do apoio da colega a quem chamou de “mãe”, que poderia 

interceder junto às demais colegas e viabilizar seu acesso. Heloísa, então, aguardou 

brincando sozinha no balanço. Em seguida (Momento II), fez uma investida mais direta: 

pegou um brinquedo já escolhido pelas meninas do grupo, associando-o a uma 

proposição temática – ida ao médico. Mas a colega foi enfática e, ao lhe negar a 

permissão de pegar o brinquedo, negou-lhe o acesso à brincadeira. Heloísa entendeu a 

mensagem e saiu, terminando por descobrir uma nova ideia - os “braceletes”. Os 

momentos III e IV reeditam primeiro uma tentativa menos invasiva – oferecimento de 

um brinquedo, e depois a tentativa de propor uma brincadeira, uma variante do tema de 

casinha e mãe/filhos (Corsaro, 2011). Mas o acesso lhe foi outra vez negado. O recreio 

terminou sem que Heloísa tivesse conseguido brincar com as colegas, ainda que tivesse 

tentado e observado as regras de praxe em suas tentativas. 
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Negociações; apropriação/desapropriação; papel regulador do adulto 

  

 No contexto escolar acontecem múltiplas interações, resultando em necessárias e 

constantes negociações entre seus atores. Assim, o uso social do espaço e de seus 

equipamentos é uma construção coletiva que resulta das decisões negociadas nas 

interações entre pares e na interação criança-adulto. Assim, o espaço é 

permanentemente transformado (Moreira, 2003; Campolina & Oliveira, 2009).  

 

No parquinho, a dominância do Eq1, em termos de preferência das crianças é 

também demonstrada nas negociações que envolvem o uso de seus componentes, 

especialmente os balanços, um dos componentes mais disputados tanto por meninos, 

quanto por meninas. Assim, foram observados diversos momentos de negociações “da 

vez”, como explicitam os seguintes episódios de brincadeiras: 

 

Registro 30: Permuta do balanço (I) 

Túlio está no balanço, Elias o empurra. Túlio finge gritar (“Uai! Uai! Uai!”) e ri. Elias o 

balança mais fortemente. Túlio diz: “Eu não gosto, para, Elias!”. Ele para. Os dois 

meninos recomeçam a mesma brincadeira, Elias também ri. (...) Agora Elias quer o 

balanço, mas Túlio diz: “Só mais uma vez!”. Elias vai brincar no cavalinho, que está 

próximo ao balanço. Diz para Túlio: “Pôxa, deixa eu ir!”. Túlio entrega o balanço ao 

colega e vai para o cavalinho. Depois, empurra Elias no balanço, com força. Os dois 

riem. (...) Túlio diz: “Ô, Elias, é minha vez!” Elias responde: “Só mais duas!”. Túlio 

volta a brincar com o cavalinho. Elias sai do balanço. Túlio volta a se balançar.  

 

Registro E: Permuta do balanço (II) 

Bia pede a Fanny para “ir no balanço”. Fanny diz para Úrsula (outra colega que brinca 

em outro balanço, ao lado): “Deixa aí, Úrsula, ela ir!”. (...) Bia diz à Fanny: “Deixa eu ir 

aí”. Fanny lhe diz: “Ali, ó, Úrsula tá te dando!”.  
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                                           Eq 1 – gangorras e balanços 

 

Tais negociações ilustram a dinâmica dos grupos de brinquedo que possibilita à 

criança experimentar aspectos básicos da interação social, especialmente aspectos 

relacionados à interação criança-criança – experiência mais frequente e intensa da 

infância (Carvalho & Beraldo,1989; Carvalho & Pedrosa, 2002). As interações, do 

modo como caracterizadas por Hinde (1976), resultam da experiência anterior de cada 

participante, ainda que tenham dinâmicas e configurações diferenciadas daquelas 

exibidas individualmente pelos participantes. Estas ideias, quando aplicadas às 

interações entre pares, sublinham a dimensão criativa das crianças e revelam facetas da 

escolha de parceiros na formação de díades ou de grupos de brinquedos. Por exemplo, 

os dois meninos envolvidos no Registro 30 acima tinham o costume de brincar juntos, 

tanto no parquinho, quanto na brinquedoteca. Ambos integraram o grupo de crianças 

observadas, o que possibilitou identificar um padrão comportamental que revelava, 

entre ambos, uma relação hierárquica, em que Túlio exibia claramente o papel de líder 

que determinava as brincadeiras, condicionando assim à sua vontade e às condições 

aleatórias por ele estabelecidas a participação ou veto a Elias nas brincadeiras. O 

aprofundamento de tais aspectos, no entanto, foge ao escopo do presente estudo. 

No que se refere às interações entre pares, é importante focar a dinâmica do 

sistema de trocas que sustentam as negociações “da vez”, descritas acima. 
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A disputa pelos equipamentos e também pelos brinquedos pode provocar 

situações de conflito que também caracterizam a cultura de pares (Corsaro, 2011), como 

exemplificado no episódio abaixo: 

Registro 20: Disputa pelo canto da Pilastra do Gradil 

Stella brinca na Entrada do parquinho com três bichos de pelúcia. Carrega-os pelo 

parquinho; depois os deixa em um canto da Pilastra do Gradil, onde Káthia brinca. 

Stella fala com ela, mas Káthia se aborrece e joga os bichos em cima da colega; logo 

depois, sai do canto. Stella recolhe os bichos e os arruma no canto. (...) Káthia volta e 

retoma seu lugar; Stella tenta retomar o canto, mas desiste. Outra colega chega, 

brincando. Stella sai, acompanhando-a, rindo. 

 O gênero da criança e o contexto no qual se desenvolve a brincadeira 

influenciam a interação entre pares e o modo como ocorre o conflito (Sperb & Sager, 

1998). Considerando-se os objetivos do presente estudo, reflete-se sobre o episódio 

acima focando o contexto da brincadeira e, mais especificamente, uma subárea do 

parquinho: as Pilastras do Gradil.  

 

                                            Pilastras do Gradil 

 



94 
 

 

Pode-se considerar, dada a configuração do parquinho, que a simples ocupação 

das meninas – distribuída ao longo da área periférica, circundando o parquinho, ainda 

que seja frequente a escolha pelo Eq1 e exista o uso da subárea Central – é um exemplo 

de lugar de criança, já que não há cantos ou zonas reservadas mais adequadas a 

brincadeiras que demandam um tempo de organização, como é o caso da brincadeira de 

casinha e temas afins (mãe/filho, fazer comidinhas, entre outros) (Bichara, 2004). 

Assim, as meninas buscam locais um pouco mais protegidos - entre eles, os pequenos 

cantos das Pilastras do Gradil, que, às vezes, evitam que os brinquedos arrumados 

sofram impactos de outras crianças.  

As meninas conseguem, assim, ressignificar o parquinho, redesenhando-o de 

modo a encontrar áreas possíveis mais adequadas às características de suas brincadeiras. 

As situações de conflito são geralmente mediadas pelos adultos que tendem a 

estimular o sistema de trocas, buscando assegurar a oportunidade para todos, mediante 

compartilhamento dos brinquedos e equipamentos institucionais, ou seja, que 

“pertencem à escola”. Nem sempre funciona dessa forma, já que as crianças, ao brincar, 

apossam-se do objeto, investindo-o com seus próprios significados (Brougère, 2004). 

Em muitas situações, é doloroso ter que compartilhar – inclusive porque a brincadeira é 

interrompida sem que seja finalizada, ou, como o tempo do recreio é exíguo, 

especialmente quando comparado ao tempo destinado a outras atividades da escola, 

como a atividade didática ou o sono após o almoço (vide Figura 3, p. 55), há situações 

em que a criança nem teve tempo de brincar com o objeto. Como, então, pode abrir mão 

dele?  

O arranjo espacial do parquinho, sem zonas circunscritas e com um espaço vazio 

central, favorece as interações focadas no adulto em detrimento do estímulo às 

interações entre pares, além de dificultar que o adulto assuma o papel de brincante, e 

não apenas de cuidador (Campos-de-Carvalho, 1998; 2004; Cotrim & Bichara, 2013). 

As observações apontaram diversos comportamentos dos adultos que podem ser 

considerados como variantes do papel de cuidador – adaptações deste papel ao contexto 

escolar. Assim, no papel de regulador das brincadeiras espontâneas de meninos e de 

meninas no parquinho, os adultos, em geral as professoras e as auxiliares, exibiram os 
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seguintes comportamentos: veto, orientação/interação, verbalização, participação, 

trânsito, indiferença. No entanto, observou-se que prevaleceu o comportamento 

‘inexistente” – ou seja, quando não há nenhum tipo de regulação por parte do adulto, 

ainda que este esteja presente. Retoma-se aqui a importância do educador observar as 

brincadeiras das crianças, aprendendo sobre elas, com elas (Silva & Sperb, 1999; 

Ferreira, 2004; Cordazzo & Vieira, 2007).  

Sendo um lugar para criança, planejado e equipado, o parquinho oferece 

flexibilidade, permitindo a ocupação criativa das crianças, ou seja, a apropriação e 

ressignificação que o torna, também, um cenário propício às múltiplas eclosões de 

lugares de criança, como ilustrado pelos episódios descritos anteriormente. 

Essa flexibilidade se evidencia, por exemplo, no uso variado e muitas vezes 

inusitado de suas diferentes subáreas, bem como na multiplicidade de tipos e 

modalidades de brincadeiras, notadamente de contingência física e simbólica, 

desenvolvidas nas diferentes subáreas, de modo cooperativo ou solitário, 

predominantemente em grupos homogêneos e, em algumas situações, em grupos mistos.  

Segue episódios simbólicos ilustrativos ocorridos no Eq1. 

Registro E: Onde arrumar a casinha? 

Fanny chama uma colega enquanto tenta arrumar os brinquedos (de casinha) embaixo 

do escorregador. Depois, prefere arrumá-los em um canto de pilastra do gradil.  

Registro 10: Brincadeira de “Monstro” na plataforma do Eq1 

Zilda sobe a escada do Eq1, vai para a plataforma. A colega que está lá grita: “Monstro, 

monstro!”. Elas descem rapidamente pelo escorregador e sobem de novo pela escada. 

Agora há mais crianças na plataforma que brincam gritando: “O monstro, o monstro!”. 

Este último episódio convida à reflexão sobre o faz de conta. 

 

Brincadeiras simbólicas no parquinho 

Em relação aos temas e dinâmicas evidenciados nas brincadeiras de faz de conta, 

prevalecem, nas meninas, as temáticas que imitam situações na vida real e brinquedos 
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como utensílios domésticos, móveis, bonecas, ou seja, atividades relacionadas ao 

cuidado parental; nos meninos prevalecem temáticas de perseguição/tiros, animais, 

meios de transporte, entre outros – tais resultados se alinham àqueles encontrados em 

outras pesquisas (Bomtempo, 1999; Bichara, 2001; Bichara & Carvalho, 2008; Smith, 

2010). 

A brincadeira de “Monstro” descrita acima ocorreu no Eq1, local preferencial 

das brincadeiras de contingência física. É um dos poucos exemplos de brincadeira em 

grupo misto, já que se constatou elevada segregação de gênero, tanto para meninos 

quanto para meninas. O tema exibido é característico desse tipo de grupo de brinquedo, 

evocando a aventura, já que a formação mista favorece maior variação de papéis 

(Bichara, 1999).  A seguir, outros exemplos de faz de conta. 

 

Registro 30: Brincadeira de imitar bicho na Pilastra do Gradil  

 Túlio está no canto da Pilastra do Gradil, onde tem uma cabana formada com 

acolchoados. Ri e vocaliza, imitando um bicho. Sai da cabana, depois volta e vai 

“ameaçar” os colegas que estão dentro da cabana. 

Este é também um exemplo de grupo misto que se aproxima – pelo viés da 

aventura, do perigo, da ameaça – da temática da brincadeira do “Monstro”. Mas também 

expressa um comportamento territorial, na perspectiva de deslocamento da relevância 

funcional da segurança dos recursos (território estritamente biológico) para a gestão de 

relacionamentos interpessoais que pressupõe a função comunicativa (território 

microssocial), como propõem Carvalho e Pedrosa (2003; 2004). Assim, entendendo a 

cabana como uma variação da casa, do ninho, evidencia-se, neste episódio, o status de 

território como fenômeno relacional, indo além da função meramente comunicativa e 

alcançando o patamar da diferenciação e fusão, dialética que caracteriza a sociabilidade 

humana. Essa diferenciação (a reclusão, a separação, o eu) e a fusão (a partilha, a 

proximidade, o nós), são representadas na casa/cabana através do dentro/fora – no 

registro, o “bicho” que, dentro da cabana, ri e vocaliza; e o “bicho” que sai e fora da 

cabana ameaça quem continua lá dentro (Carvalho & Pedrosa, 2003; 2004). A sequência 

da brincadeira revela sucessivas tentativas de Túlio de invadir a cabana e a mobilização 

das crianças que estão dentro da cabana para sustentar as “paredes” acolchoadas e não 
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permitir que o “bicho” entre (defesa do território). Nesta brincadeira, como indica o 

episódio, o riso (de quem está dentro e de quem está fora) é constante. 

O episódio seguinte descreve outra brincadeira de cabana, à qual se aplica a 

discussão acima. Mas ressalta ainda mais as possibilidades dos acolchoados como 

brinquedos não estruturados.  

Registro 26: Brincadeira de cabana com os acolchoados  

Fábio e Nair arrumam os acolchoados e, usando a parede como suporte, montam uma 

cabana, sem teto, em que um colchonete funciona como porta. Outra menina participa 

da brincadeira. Eles entram na cabana, riem. Outro menino se aproxima, ajuda a colocar 

mais acolchoados. Fábio sai, volta e se esconde na cabana. Nair abre a “porta” da 

cabana e diz: “Acabou!”. Fábio e uma colega pegam outro colchonete e se cobrem. Nair 

retira os acolchoados e os leva para outro canto do parquinho. Constrói outra cabana lá. 

Seis crianças correm para lá e a brincadeira recomeça. 

Contabilizou-se, no parquinho, 14 diferentes brincadeiras, simbólicas e de 

contingência física, criadas pelas crianças com os acolchoados. Como afirmam 

Carvalho e Pedrosa (2003):  

[...] materiais pouco estruturados dão mais margem à experimentação e elaboração de 

novos usos, diferentemente dos brinquedos e objetos mais estruturados, que tendem a 

ser usados de forma mais convencional (Carvalho & Pedrosa, 2003:43).  

As brincadeiras simbólicas com os acolchoados, além de evidenciarem um faz 

de conta social que se desenvolve em pequenos grupos, ilustram a relação 

objeto/significado que a criança vivencia na perspectiva de Vygotsky (1984). Como 

brinquedos não estruturados, os acolchoados funcionam como pivôs que, durante a 

brincadeira simbólica, sofrem múltiplas transformações de significado, auxiliando a 

criança no aprendizado da ação independente do objeto, ou seja, ensinando-lhe a 

orientar seus pensamentos não mais para a forma perceptível dos objetos, mas para os 

significados que lhes são inerentes e passíveis de interpretações e negociações. Assim 

torna-se possível a orientação “como se” que caracteriza a brincadeira simbólica, 

possibilitando que uma representação mental se projete sobre a realidade concreta e crie 

uma realidade simbólica que pode, então, ser compartilhada com pares (Bichara, 1999; 

Smith, 2010).  



98 
 

O episódio que se segue descreve os preparativos para a brincadeira de casinha. 

Exemplifica também o que Cordazzo, et. al. (2008) entendem como transições – o 

comportamento da criança entre uma brincadeira e outra. 

Registro: arrumando a casinha 

Francis diz à outra colega: “Vamos arrumar?”. E canta: “Arrumar a casa pra brincar...”. 

Continua cantando enquanto pega brinquedos na estante. 

 

Brincadeiras turbulentas no parquinho 

 

A brincadeira turbulenta era proibida na escola, sendo vetada e veementemente 

repreendida, com possibilidade de punição a qualquer forma de manifestação direta. 

Assim, registrou-se apenas duas ocorrências na Fase 1. Não houve ocorrências na Fase 

2. Segue-se um dos registros: 

Registro 22: Brincadeira turbulenta – momento potencial 

Elias interage com um colega, ensaiam uma brincadeira de luta, mas são repreendidos 

pela auxiliar que verbaliza: “brincadeira de luta não pode!”.  

De fato, o que ocorre é um momento potencial – a eclosão de um movimento 

que não se desenvolve. Mas houve uma intenção clara dos meninos, expressa nos gestos 

que convidam e desencadeiam a brincadeira de luta, inclusive com a manifestação da 

face de brincadeira, própria da modalidade turbulenta (Lordelo & Bichara, 2009). 

Sabendo-se da importância da brincadeira turbulenta para o processo de 

desenvolvimento (Marques & Sperb, 2013; Lordelo & Bichara, 2009; Pellegrini & 

Smith, 1998; Smith, 1997), o que ocorre no parquinho (e também na brinquedoteca) da 

escola pesquisada em consequência de sua proibição?  

A partir do “currículo” escolar informado à criança nas condições físicas, 

estabelecem-se as condições interativas, inscritas na cultura de referência e expressas, 

cotidianamente, nos binômios interação criança-criança e interação adulto-criança 

(Carvalho, 1986; Carvalho et al. 2002; Sager et.al, 2003; Elali, 2003; Pinto, 2004; 

Gonçalves & Fraga, 2005; Lordelo & Carvalho, 2006).  
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A inscrição da escola nesta cultura de referência, através do que Forquim (1993) 

denominou de transposição didática, resulta no estabelecimento de uma cultura escolar 

própria (Campolina & Oliveira, 2009). É com esta cultura que a criança/aluno dialoga 

no dia-a-dia, também nos momentos de brincadeira no recreio. E o faz utilizando-se das 

possibilidades da cultura de pares a que pertence, inclusive da possibilidade de 

transgressão (Corsaro, 2011). 

O veto, o não à brincadeira turbulenta na escola é uma proposição da cultura 

escolar, que a justifica. O que interessa aqui é como as crianças observadas 

responderam coletivamente à normatização que regulava e limitava suas brincadeiras. 

Notou-se, pela frequência quase inexistente da brincadeira turbulenta no parquinho – e 

sua ausência na brinquedoteca - que, pelo menos aparentemente, a regra era cumprida. 

Mas mesmo diante das evidências dos dados, aquela pergunta acima colocada persistia. 

Refletia-se sobre a importância desse tipo de brincadeira na construção identitária 

masculina e também em sua presença em outras culturas.  Mas, principalmente, 

considerava-se aqueles dois únicos momentos potenciais observados – porque a 

brincadeira estava ali, desafiante, excitante. O fato de não ser permitida não significava 

que não acontecia.  

Tais reflexões conduziram ao constructo de Rasmussen (2004), já que a 

proibição, ao regular as brincadeiras das crianças, em especial dos meninos, colava-se, 

como regrra ao parquinho (e também à brinquedoteca), incorporando-se ao 

institucionalmente dado (cultura escolar). No entanto, “as interações em uma 

brincadeira serão fruto do arranjo entre o institucional e o relacionalmente dado” 

(Pontes & Magalhães, 2002:213). Colocava-se em questão, assim, a dinâmica da 

interação criança-criança e da interação adulto-criança – e as possibilidades de 

apropriação/ressignificação que as crianças poderiam criar, em resposta à proposta da 

cultura escolar, representada no investimento da autoridade adulta e unilateral (Pedrosa 

& Carvalho, 2009).  

Os dados foram apontando, à medida que transcorriam a sistematização e 

análise, possíveis respostas. A frequência das brincadeiras simbólicas em geral, mais 

elevada na Fase 1, mas presente na Fase 2, portanto lado a lado com a brincadeira de 

contingência física em um ambiente como o parquinho despertou a atenção e exigiu um 

olhar mais acurado. Chegou-se, assim, às brincadeiras de faz de conta típicas de 
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meninos, que, em geral, são mais vigorosas fisicamente e incluem a modalidade 

turbulenta e temas de super-heróis (Smith, 2010). O episódio abaixo exemplifica: 

 

Registro 31: Brincadeira de guerra/atirar com discos plásticos 

Carlos brinca de guerra com outros meninos, esconde-se próximo à escada acolchoada, 

usando-a como barricada ou trincheira. Pega outro brinquedo, “atira” em outro menino. 

Ri muito e grita. Atira em outro colega. Cinco meninos estão envolvidos na brincadeira, 

todos usam discos coloridos e outros brinquedos como armas. [5 minutos depois] O 

porteiro toma todos os discos de todos os meninos participantes e a brincadeira termina.  

Observou-se que mesmo essas expressões eram vetadas e repreendidas. Mas elas 

aconteciam. E a censura, se bem tivesse um efeito imediato no comportamento das 

crianças, que obedeciam, não impedia que a brincadeira tornasse a acontecer. E ainda 

uma vez ... e outra vez... 

Observou-se também que, em geral, havia nessas brincadeiras objetos 

mediadores: na luta de “espadas”, nas brincadeiras de atirar e em outras. Como 

brincadeira simbólica, havia a orientação do “como se” e a mediação simbólica (Smith, 

2010; Bichara, 1999), conforme ilustrado no registro abaixo: 

 

Registro 29: Brincadeira de luta com espada  

Túlio pega na estante algumas peças de encaixar e forma uma “espada”. Sai correndo, 

luta com a espada com outros colegas, movendo-a no ar. Depois guarda-a nas costas, 

sob a camisa.  

 

Chegou-se, assim, à relação entre a baixa frequência, quase inexistente, de 

brincadeira turbulenta no parquinho com a alta frequência dos temas de 

perseguição/atirar das brincadeiras simbólicas e dos episódios de luta de brinquedos 

(bonecos, animais). 

Considerando Benjamim (2001), quando coloca o brinquedo representando a 

proposta do adulto e o brincar como as possibilidades de respostas da criança, encontra-



101 
 

se nesta apropriação dos brinquedos como mediadores entre a brincadeira turbulenta 

proibida e a via possível de sua expressão através da brincadeira de faz de conta, não 

apenas uma substituição de uma forma de brincar por outra, mas uma solução 

engenhosa que emerge da cultura de pares e (1) transgride a norma adulta ao se apossar 

de sua proposta (representada no brinquedo - inclusive na seleção de sua oferta, já que 

não havia nenhum tipo de brinquedo bélico na escola), ressignifica-a (através do 

processo de transformação simbólica do brinquedo) e então a usa como possibilidade de 

vivência da brincadeira proibida, ainda que sob censura; (2) ressignifica também o 

parquinho (lugar para crianças), na medida em que a proposta adulta investe-o de 

possibilidades e limitações, e o veto à brincadeira turbulenta era uma dessas limitações. 

Assim, nos momentos, ainda que breves, em que o grupo de brinquedo se apropria do 

parquinho, abrindo brechas para vivenciar, pela via do faz de conta, formas do brincar 

turbulento, vê-se o parquinho emergir ressignificado, transformado em lugar de 

criança.    

Evidencia-se, portanto, que, diante da necessidade de brincar, as crianças tendem 

a superar qualquer restrição imposta pelo ambiente físico/social. E o fazem enquanto 

protagonistas; e suas construções resultam da constante negociação de seus interesses 

nas relações com o contexto, com seus pares e com os adultos (Santos & Bichara, 2005; 

Campolina & Oliveira, 2009). 

 Finalizando a abordagem da brincadeira turbulenta no parquinho, traz-se a 

contribuição de Bomtempo (1999), ao sinalizar que, enquanto o brinquedo bélico 

(armas e outros acessórios) guardar características que permitam à criança identificá-lo 

como brinquedo, ele ainda estará no lugar da representação, ou seja, mediando o diálogo 

que a criança estabelece entre a fantasia e a realidade concreta. O uso deste tipo de 

brinquedo, ou a representação deste através de outros objetos (uma “arma” formada 

com blocos de encaixar, por exemplo), segundo a autora, não irá estimular a 

agressividade da criança além do grau que lhe seja inerente. A brincadeira estará 

expressando sua experiência, constituindo-se em um modo de fantasiar e descobrir o 

mundo, como qualquer outra brincadeira. O risco está, segundo a autora, na semelhança 

entre o brinquedo bélico e uma arma “de verdade”, que confunde a criança, o que 

poderá ocasionar sérios acidentes. 
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Brincadeira de regras no parquinho: jogo de futebol 

 

Na Fase 2 houve a ocorrência de um jogo de futebol que, diferentemente daquele 

observado na Fase 1, pôde ser desenvolvido, tendo duração de 30 minutos, tempo total 

do recreio. Esta brincadeira de contingência social iniciou-se na subárea Central, 

envolvendo interação cooperativa entre meninos, e se expandiu envolvendo 11 subáreas, 

aqui citadas de acordo com a trajetória da bola e delimitação do campo no jogo: Porta, 

Entrada, subárea Central, Eq 1 (escada de acesso, plataforma, escorregador e  

plataforma/embaixo), Fundo do Parquinho, Recepção, Pilastra do Gradil, Acolchoados.  

A Figura 6 auxilia na visualização desta brincadeira, discutida em seguida, 

ilustrada com diversos momentos, recortados do episódio de brincadeira (Registro A). 

 

Figura 6: Diagrama do futebol no parquinho  
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(I) Acontece uma dividida sob o Eq1 – longe da demarcação do campo. (...) Túlio 

sobe a escada de acesso com a bola, ri; quer chutar a bola do alto da plataforma, 

mas desiste. Joga a bola com as mãos e escorrega rindo.  

 

A ocupação das subáreas do parquinho (lugar para) pelos meninos, durante o 

jogo, exemplifica sua apropriação e ressignificação como lugar de criança, no caso 

lugar de inscrição da cultura masculina, representada através de uma brincadeira que, 

mesmo não sendo atualmente exclusiva, ainda é uma referência na vivência e 

construção identitária de muitos meninos.  Esse lugar de criança emergiu no parquinho 

através da cumplicidade entre adulto/criança, reafirmada no desenrolar do jogo, como 

ilustram os momentos seguintes: 

(II) Nair começa a construir uma casinha com colchonetes, encostando-os em uma das 

traves, tornando-a parede. A professora intervém dizendo: “Nair, saia daí, faça sua casa 

em outro lugar, aqui, neste canto. Deixe os meninos brincarem de bola!”. Nair retira os 

colchonetes e vai armar a casa no canto indicado pela professora. 

(III) Um jogador se machuca, vai fazer queixa à professora, que diz ao jogador que fez a 

falta: “Isto é cartão vermelho!”. O menino sai do jogo.  

 

A posição de brincante assumida pela professora não é frequente nos momentos 

do recreio, nem no parquinho, nem na brinquedoteca, já que o papel regulador do adulto 

tende a ser o de cuidador, geralmente expresso através de vetos, repreensões, punições. 

No entanto, a professora não deixou de exercer sua função reguladora, como 

exemplifica o momento abaixo: 

A professora verbaliza: “Esse campo tá muito grande” e manda os meninos diminuírem 

o “campo de futebol”, recuando uma das traves. Eles obedecem. 

E nem os meninos deixaram de confrontar e transgredir a regra estabelecida pelo 

adulto, comportamento característico das culturas de pares (Corsaro, 2011): 

De novo a “trave” cai e outra vez Túlio a levanta, recolocando-a quase junto ao 

escorregador. Nota-se que, assim, o “campo de futebol” fica bem maior do que antes, 

quando a professora mandou recuar.  
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A brincadeira de futebol adapta-se às condições físicas e sociais do parquinho 

(Bichara, 2004) na medida em que acontece em um cenário de múltiplas e simultâneas 

brincadeiras, ocupando diferentes áreas, interagindo, portanto, com as outras crianças e 

suas brincadeiras. Também se impõe ao cenário do parquinho, ganhando, pela 

mediação/cumplicidade da professora, status prioritário em relação ao gênero, como se 

observa no momento (II) acima, em que Nair retirou seus brinquedos e deslocou-se para 

um canto – local mais propício à brincadeira de casinha, de fato, embora o 

comportamento da menina possa ser compreendido melhor como uma tentativa de 

provocar os meninos, atrapalhando o jogo, tentativa frustrada pela ordem da professora.  

O aspecto de ressignificação da área pode ser capturado no seguinte momento: 

 

(IV) A partida recomeça, Túlio chuta de novo, a bola cai na recepção, um colega diz: “É 

escanteio”. Túlio posiciona-se na porta da entrada do parquinho e cobra o escanteio. O 

jogo continua. 

 

Quanto às condições sociais, a brincadeira de futebol no parquinho instiga a 

reflexão sobre possíveis aproximações entre o conceito de lugar de criança 

(Rasmussen, 2004) e o conceito de território proposto por Carvalho e Pedrosa (2004). 

As fronteiras imaginárias, flexíveis e transitórias que circunscreveram o futebol 

precisaram ser continuamente defendidas pelos ocupantes/jogadores – de modo a 

assegurar a continuidade do jogo – de investidas tanto de outras crianças que tentavam 

interferir e/ou interromper a brincadeira, quanto de comportamentos provocativos dos 

próprios jogadores. Mas, nesta segunda situação, o que ocorre, aparentemente, é uma 

brincadeira dentro de outra, conforme ilustram os momentos a seguir:  

 

(V) [...] Um colega vai chutar a bola para o gol, mas antes Túlio chuta e derruba a trave. 

O colega grita: “Está esculhambando!”. Todos sorriem e o jogo continua.  
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(VI) Túlio passa pelos acolchoados para pegar a bola; outro jogador tira a trave, Túlio 

vê e grita: “Pô, véio!”. E recoloca a trave no lugar. Mas outro colega a derruba de novo, 

jogando-se nela. Túlio ri.  

Já a interferência de colegas não jogadores pode ser ilustrada nos momentos 

seguintes: 

(VII) Túlio fica no gol. Depois corre atrás da bola. Ernesto se aproxima, pega a trave, 

Túlio reclama com ele. 

(VIII) [...] Ernesto derruba a trave, outro jogador grita: “Ô, Ernesto!”. 

 

 

5.1.4 – A construção de lugares de criança no parquinho 

 

Ao brincar no parquinho, as crianças transpõem obstáculos: equipamentos, 

materiais, outras crianças brincando, e mesmo a regulação dos adultos, em geral a 

professora e a auxiliar, que podem, inclusive, vetar a brincadeira. Ainda assim as 

brincadeiras se ajustam às condições físicas do parquinho, como observado, por 

exemplo, nas brincadeiras de perseguição, em que, geralmente, a rota de fuga incluía 

subir a escada de acesso do Eq1, passar correndo pela plataforma, muitas vezes ocupada 

por outras crianças – inclusive envolvidas em brincadeira de casinha – descer o 

escorregador e circundar o parquinho como um todo. Entende-se que esta é uma solução 

criativa encontrada pelos grupos de brinquedo: diante das características do parquinho, 

que dificultam a brincadeira mais ampla, as crianças garantem suas brincadeiras (Santos 

& Bichara, 2005), transformando as limitações em estímulos e desafios potenciais – 

inclusive o desafio de confrontar ou burlar a regra e a autoridade do adulto, como ilustra 

o seguinte episódio: 

Registro 24: Brincadeira de pular e gritar na plataforma 

Algumas crianças sobem na plataforma, várias meninas e um menino. Gritam, riem e se 

movimentam muito. Uma menina verbaliza alto: “É loucura!”. [3 minutos depois] A 

professora manda arrumar os brinquedos. Neste momento, todas as crianças que estão 
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na plataforma gritam: “Êêêê...!!!”. Continuam a brincadeira e não guardam os 

brinquedos.  

Este episódio flagrou um momento de ressignificação da plataforma do Eq1, 

situada no alto, propiciando às crianças, mesmo que por um breve momento, a inversão 

de quem é mais alto na relação com o adulto; de quem pode dizer “não!”. Ao se 

apropriar da plataforma e brincar de “loucura” – gritos, pulos, risadas – o grupo de 

crianças revelou a plataforma, naquele momento, como um lugar de criança, 

transformando a estrutura projetada e estática (no sentido de imóvel, parada) em um 

lugar de experiência coletiva e prazerosa, portanto extática (no sentido de enlevada, 

extasiada). No entanto, o adulto interpretou o momento de outra maneira, vendo-o como 

bagunça, desordem, desobediência (Rasmussen, 2004). 

 Assim, a construção de lugares de crianças no parquinho, através de diversas 

estratégias de ocupação, apropriação e ressignificação (não previamente definidas), 

abordadas anteriormente e ilustradas com os episódios registrados, cumpriu as seguintes 

funções: 

 Assegurou o brincar e investiu o lugar para criança (parquinho) de significados 

prazerosos e flexibilidade, como é característico neste comportamento.  

 

 Possibilitou adaptar as brincadeiras às condições da área lúdica. 

 

 Criou possibilidades, superando limitações através da ressignificação de 

situações desfavoráveis às crianças, como um castigo. 

 

 Expressou relações de gênero. 

 

 Viabilizou diversas negociações entre pares e com os adultos, sublinhando a 

importância das dinâmicas interativas. 

 

 Evidenciou um cenário de múltiplas e simultâneas brincadeiras. 

 

 

Os lugares de criança emergiram em diversas situações que ocorreram no 

parquinho; foram eclosões momentâneas, resultantes do movimento das brincadeiras 
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das crianças que refletiram a dinâmica dos grupos de brinquedos: suas interações e 

negociações. Os lugares de são imprevisíveis, mutantes, inéditos (Rasmussen, 2004). 

Assim, constituíram-se na forma criativa como meninos e meninas ocuparam o 

parquinho; na solução engenhosa que incorporou a brincadeira turbulenta ao faz de 

conta com temas de luta, perseguições e afins, mediados por brinquedos; nas breves 

brincadeiras que desafiaram os adultos, confrontando sua autoridade e representação das 

normas estabelecidas, entre outros.  

Através da discussão do jogo de futebol, nota-se aproximações entre o conceito de 

território conforme proposto por Carvalho & Pedrosa (2004) e o constructo de 

Rasmussen (2004), na medida em que, sendo o lugar de criança ocupações, 

apropriações e interpretações possíveis de lugares para, enervadas por uma conexão 

física (Rasmussen, 2004) e evidenciadas através das brincadeiras, pode-se entender que 

o território circunscreve o lugar de com fronteiras imaginárias, flexíveis e transitórias, 

dando-lhe, nos momentos de suas eclosões no parquinho, uma certa concretude. Ou 

seja, o território, na perspectiva de Carvalho e Pedrosa (2004), cria um lugar da criança, 

demarcado, ainda que transitoriamente, em seus limites e posse, dentro dos quais se 

interage, brincando. Num movimento recíproco, o lugar de, enquanto conceito proposto 

por Rasmussen (2004), preenche o território com as múltiplas significações que o 

caracteriza, significações estas que se somam às dinâmicas interativas e comunicativas 

que se constituem como funções do território. A aproximação entre os dois conceitos é 

retomada e aprofundada adiante na seção 5.3. 
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5.2 – A Brinquedoteca 

 

Após a apresentação e discussão dos resultados referentes ao parquinho, esta 

seção foca a brinquedoteca. A configuração de sua área – em forma de um estreito e 

longo corredor, bem como seu uso múltiplo e compartilhado com adultos instiga a 

curiosidade. Pergunta-se, então: como as crianças brincaram nesta área lúdica? 

 

 5.2.1 – Brincando na Brinquedoteca: Dimensão Descritiva – Fase 1 

 

Buscando possíveis respostas, foram computados, nesta fase, 39 registros 

observacionais, sendo que 01 registro foi descartado por se tratar de busca por espaço 

durante todo o tempo de observação (comportamento denominado transição, segundo 

Cordazzo, et.al., 2008).  

Ao todo foram registrados 62 episódios de brincadeiras, sendo 27 de meninos, 

29 de meninas e 06 de grupos mistos. Prevaleceu, entre meninos e meninas, a 

brincadeira simbólica, cujos temas são elencados adiante, considerando-se a 

diferenciação por gênero (vide Inventário de Brincadeiras da Brinquedoteca, Anexo 

VII). 

 

Onde as crianças brincaram?  

 

Iniciamos a análise pelo exame das subáreas escolhidas pelas crianças em suas 

brincadeiras e quais as frequências observadas para cada uma dessas subáreas, 

objetivando conhecer preferências gerais e possíveis associações com a composição do 

grupo. Para tal utilizamos o mapeamento descrito na página 50 (vide Figura 2, p. 52), 

assim constituído: Mesas, Área de Serviço, Estantes de Brinquedo, Subárea Central - 

Corredor, Pias, Subárea Total, Frente do Armário de Funcionários, Entrada. 
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A tabela 11 mostra as frequências observadas para grupos de meninos, meninas 

e mistos em cada uma dessas subáreas delimitadas. 

 

             Tabela 11 

Frequência de brincadeiras por gênero para cada subárea da brinquedoteca. 

 
Menina Menino Grupo Misto Total geral 

Mesas 14 22 
 

36 

Área de Serviço 6 4 3 13 

Estantes de Brinquedo 4 1 
 

5 

Subárea Central - Corredor 2 
 

1 3 

Pias 1 
 

1 2 

Subárea Total 1 
  

1 

Frente do Armário de Funcionários 
  

1 1 

Entrada 1 
  

1 

Total geral 29 27 6 62 

 

 

Como se observa, os dados da Tabela 11 indicam que em todas as oito subáreas 

da brinquedoteca ocorreram episódios de brincadeiras, sendo que as meninas brincaram 

em mais subáreas do que os meninos. Em termos de subáreas preferenciais, destacaram-

se as Mesas – que concentraram elevada frequência de episódios, tanto em relação às 

meninas (14), como em relação aos meninos (22), a Área de Serviço (AS), as Estantes 

de Brinquedos e o Corredor. Juntas, estas três subáreas contabilizaram 56 episódios. 

Nota-se ainda que a maioria dos episódios em grupo misto ocorreu na AS.  

Em termos de subáreas exclusivas, observa-se que apenas as meninas ocuparam 

a Entrada e a subárea Total, que indica que a brincadeira percorreu toda a extensão da 

brinquedoteca. Os meninos não apresentaram subáreas exclusivas. Entende-se, assim, 

que as demais subáreas têm ocupação mista. 

 

De que as crianças brincaram?  

  

Conhecendo-se as subáreas onde meninos e meninas brincaram, pergunta-se 

sobre quais brincadeiras foram observadas.  Desta forma, esta seção considera os tipos 
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de brincadeiras empreendidos por meninos, meninas e grupos mistos. A Tabela 12 

relaciona, de modo geral, as subáreas da brinquedoteca com os tipos de brincadeira 

nelas ocorridos.  

 

                                                    Tabela 12 

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas da brinquedoteca 

 
Simbólica Física Social Total geral 

Mesas 36 
  

36 

Área de Serviço 9 4 
 

13 

Estantes de Brinquedo 5 
  

5 

Subárea Central – Corredor 3 
  

3 

Pias 1 
 

1 2 

Subárea Total 1 
  

1 

Frente do Armário de Funcionários 1 
  

1 

Entrada 
 

1 
 

1 

Total geral 56 5 1 62 

 

 

Como pode ser visto, há um predomínio quase absoluto da brincadeira 

simbólica, que aconteceu basicamente nas Mesas, mas também em todas as outras 

subáreas, excetuando-se a Entrada. Nota-se ainda que as subáreas preferenciais 

concentraram a maioria das brincadeiras simbólicas.  

Apesar da alta frequência de brincadeiras simbólicas, as crianças também 

brincaram de outros tipos de brincadeiras na brinquedoteca. Houve cinco episódios de 

brincadeiras de contingência física, sendo quatro na AS e um na Entrada. Também se 

observou um único episódio de brincadeira de contingência social ocorrido na subárea 

Pias. 

Os dados até aqui considerados despertam a curiosidade: houve diferenças nas 

brincadeiras de meninos e de meninas nas diversas subáreas da brinquedoteca, sejam 

comuns ou exclusivas? Para responder a esta pergunta passa-se ao exame detalhado 

sobre a ocorrência de brincadeiras em cada subárea por gênero. A tabela 13 mostra a 

frequência relativa às brincadeiras dos meninos.  
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                                      Tabela 13 

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas da brinquedoteca 

Meninos 

 
Simbólica Total geral 

Mesas 22 22 

Área de Serviço 4 4 

Estantes de Brinquedo 1 1 

Total geral 27 27 

 

Nota-se que os meninos, em grupos homogêneos, ocuparam três das quatro 

subáreas preferenciais e exibiram apenas brincadeiras simbólicas, que, em sua 

expressiva maioria, aconteceram nas Mesas, apresentando temáticas de meios de 

transporte, animais/castelo, perseguição/atirar.  

Já as meninas, como pode ser visto na Tabela 14, ocuparam, em grupos 

homogêneos, todas as subáreas, exibindo mais tipos de brincadeiras do que os meninos 

e, embora também demonstrassem preferência acentuada pelas Mesas, especialmente 

em brincadeiras simbólicas, brincaram mais nas outras três subáreas preferenciais – AS, 

Estantes e Corredor – do que os meninos. Os temas simbólicos que prevaleceram entre 

as meninas foram: temas domésticos (casinha, família/festa, preparar comidinhas) e 

meios de transporte. 

 

   Tabela 14 

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas da brinquedoteca 

Meninas 

 
Simbólica Física Social Total geral 

Mesas 14 
  

14 

Área de Serviço 5 1 
 

6 

Estantes de Brinquedo 4 
  

4 

Subárea Central - Corredor 2 
  

2 

Subárea Total 1 
  

1 

Pias 
  

1 1 

Entrada 
 

1 
 

1 

Total geral 26 2 1 29 
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Tendo considerado os dados relativos aos meninos e às meninas, passa-se a 

abordar os dados referentes aos grupos mistos. Observou-se que, dos 62 episódios de 

brincadeiras registrados na brinquedoteca, 06 deles ocorreram em grupos mistos, o que 

evidencia uma acentuada segregação de gênero (Bichara, 2001; Aydt & Corsaro, 2003), 

ou seja, houve o predomínio dos grupos de brinquedos homogêneos.  

Como se pode observar na tabela 15, as brincadeiras em grupos mistos  

ocorreram nas áreas mais livres da brinquedoteca, ou seja: AS, Corredor, embaixo das 

Pias, onde havia um vão livre e Frente do Armário de Funcionários. 

 

                                                   Tabela 15 

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas da brinquedoteca - GM 

 
Simbólica Física Total geral 

Área de Serviço 
 

3 3 

Subárea Central – Corredor 1 
 

1 

Pias 1 
 

1 

Frente do Armário de Funcionários 1 
 

1 

Total geral 3 3 6 

 

Nota-se que houve frequência equitativa de brincadeiras simbólicas e de 

brincadeiras de contingência física, o que pode indicar que a área da brinquedoteca 

possivelmente influenciou a alta incidência de brincadeiras simbólicas, considerando 

que todas as três brincadeiras de contingência física em grupo misto ocorreram na AS, o 

local mais espaçoso da brinquedoteca.  

 

Com quem as crianças brincaram?  

 

Conhecendo-se um pouco mais sobre onde e de que as crianças brincaram, 

surgem algumas perguntas inevitáveis: Como elas interagiram quando brincaram nas 

subáreas da brinquedoteca? Houve relação entre os tipos de brincadeiras e os modos de 

interação? A Figura 7 possibilita visualizar a frequência dos modos de interação de 

meninos e de meninas, bem como a frequência de interações cooperativas nos grupos 

mistos.  
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Figura 7. Frequência dos modos de interação na brinquedoteca para meninos, meninas e grupos mistos. 

 

Observou-se que, entre as meninas, prevaleceu a interação solitária. Em ambientes 

de área restrita, como é o caso da brinquedoteca, é esperado maior frequência, para 

meninos e para meninas, do modo de interação solitária (Wanderlind et.al, 2006). No 

entanto, entre os meninos, prevaleceu a interação cooperativa. A fim de detalhar mais 

estes dados, segue a Tabela 16, que relaciona subáreas e modos de cooperação entre os 

meninos. 

 

             Tabela 16 

Frequência de modos de interação em subáreas da brinquedoteca - meninos 

 
Cooperativa Solitária Associativa Total geral 

Mesas 14 7 1 22 

Área de Serviço 2 2 
 

4 

Estantes de Brinquedo 
 

1 
 

1 

Total geral 16 10 1 27 
     

 

Como se pode observar, foi na subárea Mesas que ocorreu o maior número tanto de 

interações cooperativas, quanto de interações solitárias, sendo ainda evidenciada uma 

interação associativa. Em seguida destaca-se a AS, que também exibiu brincadeiras 

cooperativas e solitárias.  

Já os dados referentes às meninas, indicados na tabela 17, revelam que foi também 

nas Mesas que, entre elas, ocorreu o maior número de interações solitárias. Nota-se, 
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assim, que meninos e meninas brincaram muito e preferencialmente nas Mesas, 

exibindo predominância diferenciada em relação ao modo de interação.  

 

Tabela 17 

Frequência de modos de interação em subáreas da brinquedoteca - meninas 

 
Solitária Cooperativa Associativa Total geral 

Mesas 11 2 1 14 

Área de Serviço 3 3 
 

6 

Estantes de Brinquedo 4 
  

4 

Subárea Central - Corredor 1 1 
 

2 

Subárea Total 
 

1 
 

1 

Pias 
 

1 
 

1 

Entrada 1 
  

1 

Total geral 20 8 1 29 

 

Nota-se ainda que, entre as meninas, a AS exibe igual número de interações 

solitárias e cooperativas, dado que reforça a versatilidade desta subárea, já que nela se 

desenvolveram, como já considerado, brincadeiras simbólicas e de contingência física 

entre as meninas. Este dado também pode refletir a dialética eu/tu na AS enquanto 

território (Carvalho & Pedrosa, 2004): as meninas oscilaram, assim, entre polos que 

caracterizam a sociabilidade humana, ora brincando mais reclusas, ora compartilhando 

suas brincadeiras. 

Os dados até aqui considerados possibilitam identificar dois trinômios na 

brinquedoteca: Mesas-cooperativa-meninos e Mesas-solitária-meninas. Tais trinômios 

podem ser entendidos como padrões que revelam orientações preferenciais de subárea, 

interação e gênero, que ocorreram na brinquedoteca, diferentemente do parquinho, no 

qual a identificação dos dois binômios CF-solitária e S-cooperativa foram comuns a 

meninos e a meninas. 

 

5.2.2 – Brincando na brinquedoteca: Dimensão Descritiva – Fase 2 

 

 Nesta Fase, procedeu-se à observação de 02 meninos e 02 meninas de cada 

grupo, 5-A e 5-B, totalizando 08 crianças, durante o tempo total do recreio, que, em 
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geral, era de 30 minutos. Entretanto, no decorrer das observações, um dos meninos 

adoeceu e se ausentou da escola. Dessa forma, foram analisados sete registros. Os dados 

aqui apresentados referem-se às frequências de brincadeiras nas diferentes subáreas da 

brinquedoteca, tipo de brincadeiras e modos de interação de meninos, meninas e grupos 

mistos.  

Ao todo foram registrados 26 episódios de brincadeiras, sendo 12 de meninos, 

10 de meninas e 04 de grupos mistos.  

 

Onde as crianças brincaram?  

A primeira evidência da análise descritiva de onde aconteceram as brincadeiras 

das crianças, conforme se observa na tabela 18, é que, em termos de subáreas 

preferenciais, meninos e meninas mantiveram o mesmo padrão observado na Fase 1, ou 

seja, predominaram as subáreas Mesas, AS e Estantes de  Brinquedos. O Corredor, 

incluído na Fase 1, exibiu na Fase 2 um episódio de brincadeira, ocorrendo o mesmo 

com as subáreas Frente do Armário de Funcionários e Entrada. 

 

     Tabela 18 

Frequência de brincadeiras por gênero para cada subárea da brinquedoteca (Fase 2) 

 
Menino Menina Grupo Misto Total geral 

Mesas 10 6 
 

16 

Área de Serviço 
 

2 3 5 

Estantes de Brinquedo 1 
 

1 2 

Subárea Central - Corredor 1 
  

1 

Frente do Armário de Funcionários 
 

1 
 

1 

Entrada 
 

1 
 

1 

Total geral 12 10 4 26 

 

Notou-se que, tal como ocorreu na Fase 1, os meninos brincaram mais nas 

Mesas do que as meninas. Além disso, os meninos brincaram mais do que as meninas, 

mas estas ocuparam maior número de subáreas. Foi também na AS, como evidenciado 

na Fase 1, que ocorreu maior frequência de episódios em grupos mistos. 
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De que as crianças brincaram?  

 

Diante dos resultados evidenciados na Fase 1, a primeira pergunta colocada pela 

Fase 2 em relação ao tipo de brincadeiras desenvolvidos por meninas e por meninas foi: 

será que a brincadeira simbólica continuaria prevalecendo? Ou, de forma mais ampla: 

os trinômios identificados na Fase 1, relacionando subáreas, interação e gênero, também 

ocorreriam na Fase 2?  

 

Em termos de pontos convergentes, observou-se, em relação aos meninos, que 

todas as brincadeiras em grupos homogêneos, na Fase 2,  como se observa na tabela 19, 

foram simbólicas e ocorreram predominantemente nas Mesas. O mesmo ocorreu na 

Fase 1. 

 

   Tabela 19 

Frequência de tipo de brincadeiras em subáreas da brinquedoteca (Fase 2) 

Meninos 

 
Simbólica Total geral 

Mesas 10 10 

Subárea Central - Corredor 1 1 

Estantes de Brinquedo 1 1 

Total geral 12 12 

 

 

Na Fase 2 houve predomínio das temáticas luta (07 ocorrências, inclusive três 

episódios envolvendo uma luta de bonecas), animais/castelo/bonecos, luta de espadas, 

brincadeiras com microfone e meios de transporte. Ou seja, nas duas Fases predominou 

a temática luta com brinquedos. Nas duas fases evidenciou-se ainda segregação de 

gênero; não se observou o tipo de brincadeira jogos de regras. 

 Como pontos dissidentes, pode-se elencar que não foram observadas 

brincadeiras de contingência física e de contingência social na Fase 2, além da notória 

ausência de ocupação da AS. 
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Já as meninas, como se observa na tabela 20, brincaram mais e de mais tipos de 

brincadeiras na Fase 2 – ainda que se tenha constatado apenas um episódio de 

brincadeira de contingência social ocorrido nas Mesas, prevalecendo, assim, quase que 

de forma absoluta, a brincadeira simbólica. Houve predomínio das temáticas domésticas 

(casinha, família/festa, preparar comidinhas), animais, meios de transporte e 

performances de canto e dança. Não foram observados episódios de jogos de 

construção. 

 

Tabela 20 

Frequência de tipo de brincadeiras em subáreas da brinquedoteca (Fase 2) 

Meninas 

 
Simbólica Social Total geral 

Mesas 5 1 6 

Área de Serviço 2 
 

2 

Frente do Armário de Funcionários 1 
 

1 

Entrada 1 
 

1 

Total geral 9 1 10 

 

           Houve expressivo predomínio de grupos homogêneos, indicando elevada 

segregação de gênero – outro aspecto convergente com a Fase 1. 

A Fase 2 apontou duas novas referências: as Mesas evidenciaram, além da 

maioria das brincadeiras simbólicas, um único episódio de contingência social; e          

performances de canto e dança surgiram como um novo tema das brincadeiras 

simbólicas.  

Constatou-se, ainda, as seguintes dissidências: não houve ocorrência de  

brincadeiras de contingência física, como observado na Fase 1; houve registro de 

brincadeira turbulenta, ainda que vetada em seu início, ocorrida na AS.  

Como é possível observar na tabela 21, a AS manteve-se como um lugar de criança 

na medida em que foi ocupada, apropriada e ressignificada pelas crianças, 

possibilitando outros tipos de brincadeiras (contingência física, turbulenta/vetada), além 

das brincadeiras simbólicas; foi também uma das subáreas em que ocorreram as poucas 

brincadeiras em grupo misto. 
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     Tabela 21 

Frequência de tipo de brincadeiras em subáreas da brinquedoteca (Fase 2) 

GM 

 
Simbólica Turbulenta Social Total geral 

Área de Serviço 1 1 1 3 

Estantes de Brinquedo 1 
  

1 

Total geral 2 1 1 4 

 

 

Com quem as crianças brincaram?  

 

Tendo considerado em que subáreas as crianças brincaram na brinquedoteca e 

quais tipos de brincadeiras desenvolveram, surge a pergunta: Houve diferenças nos 

padrões interativos entre meninas e meninos? Chega-se, assim, aos dados sobre os 

modos de interação entre as crianças na Fase 2.  

Como se observa na tabela 22 prevaleceu, entre os meninos, as interações 

cooperativas, que ocorreram em sua maioria nas Mesas. O Corredor e as Estantes 

exibiram interação solitária. Não houve registro de brincadeiras associativas ou 

paralelas. 

Tabela 22 

Frequência de modos de interação em subáreas da brinquedoteca (Fase 2) 

Meninos/GM 

 
Cooperativa Solitária Associativa Total geral 

Mesas 8 2 
 

10 

Área de Serviço 2 
 

1 3 

Estantes de Brinquedo 1 1 
 

2 

Subárea Central - Corredor 
 

1 
 

1 

Total geral 11 4 1 16 

 

 

Já as meninas, conforme observado na tabela 23, exibiram predominância das 

interações solitárias que também aconteceram, em sua maioria, nas Mesas. Tais dados 
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apontam a versatilidade das Mesas e indicam uma diferença entre os gêneros nas 

interações estabelecidas durante as brincadeiras nesta subárea. Registrou-se, entre as 

garotas, uma brincadeira associativa. Não houve registro de brincadeira paralela. 

 

              Tabela 23 

Frequência de modos de interação em subáreas da brinquedoteca (Fase 2) 

Meninas/GM 

 
Solitária Cooperativa Associativa Total geral 

Mesas 4 1 1 6 

Área de Serviço 1 3 1 5 

Frente do Armário de Funcionários 1 
  

1 

Estantes de Brinquedo 
 

1 
 

1 

Entrada 1 
  

1 

Total geral 7 5 2 14 

 

 

Desta forma, como pontos convergentes entre as duas Fases, observa-se que 

meninos e meninas mantiveram o mesmo padrão interativo nas brincadeiras observado 

na Fase 1: os meninos apresentaram maior frequência de brincadeiras cooperativas, 

seguida das brincadeiras solitárias; as meninas apresentaram maior frequência das 

brincadeiras solitárias seguida das brincadeiras cooperativas; prevaleceu a ocorrência de 

grupos homogêneos para meninas e meninos, ou seja, constata-se, em ambas as fases, 

alta frequência de segregação de gênero nos grupos de brinquedos. Confirmam-se, 

assim,  os trinômios identificados na Fase 1. 

Em relação aos grupos mistos, a Fase 2 evidenciou quatro episódios de 

brincadeiras, ocorridos na AS (03) e Estantes (01) (vide tabela 21, acima) . Um aspecto 

que se destaca é a diversidade de tipos de brincadeiras, apesar do pouco número de 

episódios. A AS apresenta versatilidade, exibindo a maioria dos episódios e três tipos de 

brincadeiras.  

 

 

         



121 
 

Outro destaque é que a Fase 2 inovou ao evidenciar um episódio de brincadeira 

de contingência social em GM de interação associativa, quando foi exclusiva a 

incidência de interação cooperativa nos grupos mistos observados na Fase 1 e também 

nas duas fases do parquinho. 

Os grupos mistos causaram impacto no comportamento lúdico dos meninos, ao 

incrementarem a diversidade de tipos de brincadeiras e aumentarem a frequência da 

brincadeira simbólica. Entre as meninas, o impacto dos grupos mistos se revelou no  

aumento da frequência de brincadeiras simbólicas e de contingência social, bem como 

no incremento das interações cooperativas. 

Desta forma, em relação às interações em grupo misto, destacam-se os seguintes 

pontos convergentes entre as Fases 1 e 2: a AS predominou como subárea em que 

ocorreu maior frequência de grupos mistos; os grupos mistos oportunizaram outros tipos 

de brincadeiras, além da simbólica, ainda que tenham evidenciado episódios deste tipo 

de brincadeira; os grupos mistos impactaram meninos e meninas no incremento da 

frequência de brincadeiras e nos modos de interação entre as crianças. 

Um aspecto novo que se evidenciou na Fase 2 é que a subárea Estantes de 

Brinquedos exibiu um episódio de brincadeira em grupo misto – a brincadeira do 

microfone (cantar). 

 

5.2.3 – Brincando na Brinquedoteca: Dimensão Analítica - Fases 1 e 2 

 

A apresentação e análise descritiva dos dados observados nas Fases 1 e 2 

apontam caminhos que conduzem à compreensão da transformação da brinquedoteca 

(lugar para crianças) em  um lugar de crianças (Rasmussen, 2004), a partir das 

brincadeiras espontâneas.  

Esta seção busca percorrer tais caminhos, analisando conjuntamente episódios 

de brincadeiras, colhidos dos registros observacionais das Fases 1 e 2, com base na  
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proposta de Pedrosa e Carvalho (2005), mais especificamente a Análise de Episódios 

para Ilustrar um Argumento. Assim, para a apresentação e consecução desta dimensão 

da análise, procede-se da seguinte forma: (1) inicialmente discutem-se temas 

emergentes característicos da cultura infantil e das interações criança/criança e 

adulto/criança: gênero, interação e cultura; rituais de acesso; as negociações entre pares 

e na interação criança-adulto; os processos de apropriação e desapropriação observados 

na brinquedoteca; o papel regulador do adulto. Em seguida abordam-se, de modo mais 

aprofundado, os tipos de brincadeiras – simbólica, de contingência física e turbulenta – 

tal como percebidas na brinquedoteca.  

A abordagem destas temáticas conduz, finalmente, à captura das diferentes 

estratégias que constroem lugares de, a partir de formas criativas de ocupação, 

apropriação e ressignificação da brinquedoteca antes significada pelo adulto como lugar 

para crianças, processo discutido na seção 5.2.4.  

 

Gênero, interação e cultura 

 

Para desenvolver esta análise recorre-se à descrição de episódios ilustrativos de 

diversos fenômenos associados às questões de gênero, iniciando-se pela disputa entre 

meninos e meninas por mesas da brinquedoteca. 

 

Registro 61 – Disputa pelas mesas (carros x bonecas): 

Elias está sentado em uma mesa, junto a outros meninos. Neste momento, somente 

meninos estão brincando nas mesas com vários brinquedos: carrinhos, castelo, animais. 

Elias brinca sozinho com um carrinho que corre pela mesa. Em alguns momentos brinca 

com os colegas. (...) Francis se aproxima, coloca algumas bonecas sobre uma das mesas. 

Elias reclama; ela sai, levando as bonecas. 

Este episódio evidencia um aspecto também observado no parquinho, 

relacionado à questão de gênero: a disputa por locais de brincadeiras, em algumas 

situações, entre meninos e meninas. Como o episódio envolveu dois brinquedos 



123 
 

clássicos em relação aos gêneros – carrinhos e bonecas – faz-se pertinente expor a 

seguinte citação: 

“No fundo, brincar de boneca é uma bela e instigante experiência a respeito da estética 

feminina. A criança transfere para o dia-a-dia as atividades da brincadeira com a 

boneca. Da mesma forma, o menino que brinca com carrinhos aprende a repetir os sons 

do motor e da buzina, a diferença entre o que é rápido e o que é lento para, mais tarde, 

atribuir novos significados ao mesmo carrinho através da representação mental” 

(Bomtempo, 1999:52). 

Percebe-se aqui, também, a importância do uso dos brinquedos no faz de conta 

exibido na brinquedoteca, abordada mais adiante. O carrinho e a boneca, como outros 

brinquedos, não são simples réplicas da realidade concreta, mas trazem em si imagens 

culturais das quais a criança deve se apropriar através da manipulação ativa/criativa que 

imprime aos mesmos novas significações (Magalhães et. al, 2003; Brougère, 2004).  

Observou-se na brinquedoteca faz de conta solitário e social, este último 

desenvolvido em pequenos grupos. Como esperado, as brincadeiras imaginativas 

informaram diferenças entre os gêneros expressas na escolha e uso de brinquedos e 

diversidade de temas/enredos escolhidos por meninos e por meninas. Considerando-se a 

área restrita da brinquedoteca, sem delimitações claras dos espaços, notou-se, como 

esperado, estereotipia em relação a brinquedos e brincadeiras, tipificação, assim como 

segregação entre gêneros (Bichara, 2001; Aydt & Corsaro, 2003; Smith, 2010). Alguns 

exemplos ilustrativos são disponibilizados a seguir. 

Registro nº 43: Preparando comidinha 

Fanny brinca de casinha, sobre uma mesa, com outras meninas. Há várias panelinhas 

sobre a mesa. Ela verbaliza: “Quem quer arroz doce que eu estou fazendo?” 

Registro nº 47: Preparando comidinha (II) 

Tina pega alguns brinquedos na estante: girafa, cartões de jogo de tabuleiro, utensílios 

domésticos, bichinhos. Senta-se em uma mesa, junta os cartões, coloca-os nas 

panelinhas, mexendo-os como se estivesse preparando comidinha.   

Registro nº 71: Carro e luta de bonecos 
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Carlos brinca ao lado de Mathias, em uma mesa. Tem um carro e um urso. Ele grita para 

o colega: “Vamos correr, vem a polícia!” O urso e o boneco Shrek estão no carro.  

Carlos verbaliza: “Meu carro tem até foguete!”. O “foguete” (o urso) ataca o boneco do 

colega à direita de Mathias. Os meninos gritam. Os brinquedos iniciam uma luta, 

enquanto Carlos vocaliza os sons da luta – pancadas e quedas. (...) Ocorre outra luta 

entre os bonecos de Carlos e de Mathias. Carlos verbaliza muito durante a luta, 

“fazendo” as “falas” dos bonecos que lutam entre si e às vezes com os bonecos dos 

colegas vizinhos. 

 

Os episódios acima possibilitam visualizar temas característicos de meninas e de 

meninos, sendo que o último registro (n° 71) aponta para uma evidência discutida 

adiante: a relação entre a proibição da brincadeira turbulenta e a alta frequência de 

brincadeiras simbólicas como uma via possível de construção de lugares de criança, já 

constatada no parquinho. 

Finalizando esta seção, descreve-se um episódio de brincadeira em que são 

evidenciadas expectativas tanto da criança, quanto do adulto, acerca do papel de gênero: 

 

Registro H – Papel de gênero: 

Káthia senta-se na frente do armário dos funcionários junto a Núbia. Brinca sozinha. 

Faz várias performances cantando com um microfone. Núbia olha para ela, ri e 

verbaliza: “Tá maluca!”. Káthia gesticula, dança, cria movimentos com o corpo. Vai 

para a área de serviço, continua cantando. Retorna, senta-se em um canto próximo da 

entrada, canta baixinho, depois canta alto, fechando os olhos. Núbia lhe diz: “Você não 

é minha amiga, não!”. Káthia volta à área de serviço; lá se reúne a dois meninos, Carlos 

e Mathias e brinca com eles com rodos e vassouras, como se estes fossem espadas. 

Logo a auxiliar manda parar a brincadeira, verbalizando alto: “Káthia só gosta de 

brincar com menino”. Quando Káthia, ao retornar, passa junto da auxiliar, esta lhe diz: 

“Você tem que brincar com menina”. 

Neste registro, a menina é confrontada com as expectativas socioculturais que a 

enquadram, ou deveriam enquadrá-la, no papel de gênero feminino. Não se critica 

apenas a preferência em brincar com meninos, mas também a brincadeira (luta de 
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espada) tipicamente masculina, à qual se impõe veto. Sabe-se que há maior pressão em 

relação às meninas para demonstrar comportamentos assistentes e cuidadosos. Apesar 

da brincadeira de luta de espadas não se concretizar, seu momento potencial ilustra que 

as meninas, quando envolvidas em grupos mistos, tendem a exibir brincadeiras mais 

características de meninos (Sperb & Sager, 1998; Bichara, 2001; Aydt & Corsaro, 

2003). 

O Registro H ainda exemplifica o papel regulador do adulto em uma interação com 

uma menina na qual se observa o veto a uma brincadeira em grupo misto e uma ordem 

referente ao papel de gênero, situação pouco usual na brinquedoteca, em que prevalece 

a ação adulta com meninas baseada na fala/orientação. 

Observou-se, em geral, que as brincadeiras simbólicas de meninos e de meninas 

empreendidas na brinquedoteca utilizaram brinquedos – o que era certamente esperado 

no contexto da brinquedoteca, caracterizado pela possibilidade de acesso a grande 

quantidade de brinquedos. O uso de brinquedos tornou-se, assim, essencial nos 

processos de negociação dos interesses das crianças nas relações estabelecidas com o 

contexto, entre pares e com os adultos (Campolina & Oliveira, 2009), assunto discutido 

a seguir.   

 

Rituais de acesso 

Assim como no Parquinho, foi possível identificar algumas estratégias de acesso 

ao grupo de brincadeiras, uma das características da cultura de pares (Corsaro, 2011). 

Discute-se, a seguir, alguns episódios ilustrativos: 

Registro nº 59 – Acesso negado à brincadeira: 

Stella e Heloísa brincam com cartas de baralho. Káthia se senta perto, tem cartas, mas 

não obtém permissão para participar da brincadeira. Káthia senta-se em outro lugar, 

bem perto das duas colegas e brinca com suas cartas, sozinha. 

Neste episódio, Stella e Heloísa defenderam seu espaço interativo e resistiram à 

investida de Káthia em tentar se inserir na brincadeira, apesar do uso do brinquedo (as 

cartas) como mediador, ou seja: ainda que tivesse cartas, Káthia não conseguiu ser 

incluída na brincadeira, evidenciando, assim, que mesmo que o brinquedo medie as 
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negociações e seja passaporte para a participação nas brincadeiras e status de amizade, 

nem sempre assegura a inclusão no grupo de brinquedo, ratificando a dificuldade de 

crianças da Educação Infantil em manter interações e participar de brincadeiras, já 

assinaladas por Corsaro (2011). 

 

Registro C – negociações/mediação do brinquedo: 

Cena (I): Em uma das mesas, Francis brinca sozinha com um navio pirata, dinossauros e 

uma casinha. Levanta-se, olha Ernesto e Zilda que brincam de casinha no chão, no 

centro da brinquedoteca. Zilda verbaliza para Francis: “Você não vai brincar”. A colega 

responde: “Ernesto que chamou”. Zilda verbaliza: “Ninguém”. Francis oferece o 

dinossauro aos colegas, tenta inseri-lo na brincadeira. Ernesto lhe diz, retirando o 

dinossauro: “Ninguém quer bicho aqui, não”. Francis sai, queixa-se com a auxiliar. 

Volta e verbaliza para Ernesto: “Ela tá te chamando”.  Senta-se na mesa outra vez 

enquanto o colega vai falar com a auxiliar. 

Cena (II): Nas mesas, Francis senta-se junto de Heloísa que está ao lado de Belle. 

Francis verbaliza: “Belle está brincando comigo, pergunte a ela”. Heloísa responde: 

“Não”. Belle tenta persuadir Heloísa para que todas as três brinquem juntas. Heloísa 

verbaliza para Belle: “Você é a mãe, ela (Francis) é a filha e ela é minha amiga”. As três 

agora brincam juntas e tentam combinar como vai ser a brincadeira.  

Cena (III): Na mesa, Francis conversa com Heloísa sobre uma caixa que contém alguns 

dados e peças avulsas de um pequeno quebra-cabeça. Francis tenta encaixar as peças 

sobre a mesa, concentrando-se; aos poucos vai formando o quebra-cabeça. Heloísa lhe 

pede o jogo, mas Francis não dá. Então Heloísa verbaliza: “Dê senão a gente não brinca 

mais com você”. Francis então lhe dá as peças do quebra-cabeça.  

 

O registro C ilustra a dificuldade de participar de grupos de brinquedos, manter 

interações e fazer amigos, o que justifica a verbalização inicial de Zilda, determinando a 

não inclusão de Francis como uma nova parceira na brincadeira. No entanto, Francis 

insiste e cria duas estratégias de acesso: (1) recorre à cumplicidade e permissão via 

parceiro da brincadeira, sem, contudo, obter êxito, já que Zilda não reconhece o convite 
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de participação de Ernesto em relação a Francis, na verdade inexistente; (2) oferta de 

brinquedo que, como sinaliza Ernesto, não é pertinente à brincadeira em curso, tornando 

a estratégia escolhida ineficaz. Observa-se que Zilda e Ernesto se alinham na defesa de 

seu espaço interativo. Talvez como uma forma de “descontar”, Francis apela ao papel 

regulador do adulto.  

O momento II, ocorrido em seguida, aponta o êxito da estratégia 2, outra vez 

utilizada por Francis. Desta vez Belle se vincula a Francis e negocia com Heloísa o 

acesso da colega ao grupo de brinquedo. Inicialmente resistente, Heloísa sinaliza sua 

concordância verbalizando uma frase que indica a inclusão de Francis na brincadeira a 

partir de um lugar e uma personagem (ela é a filha de Belle) e seu novo status (amiga de 

Heloísa). O momento III evidencia que para assegurar a continuidade de sua 

participação no grupo de brinquedo e manter o status de amizade, Francis precisa ceder 

o brinquedo com o qual estava entretida, aspecto que ressalta a complexidade das 

interações entre pares (Corsaro, 2011; Carvalho, 1986).  

 

Nas negociações que envolvem o acesso às brincadeiras, a criança, na interação 

entre pares, tem oportunidade de experimentar sentimentos de pertencimento e posições 

hierárquicas, e exercitar os papéis de líder e de liderado. Segue exemplos em que o 

brinquedo como passaporte para a brincadeira está sujeito à aprovação do líder: 

 

Registro E: Negociações com o líder (I): 

Túlio brinca na mesa com o castelo, o dragão grande e outros animais. Elias está ao seu 

lado tentando ter permissão para entrar na brincadeira, claramente liderada por Túlio 

que determina as regras, cria o enredo, define o que deve ou não ser feito e quais 

brinquedos devem ou não ser escolhidos. Enquanto Túlio brinca, Elias o observa. Túlio 

fala com Elias sobre as condições para participar ou não da brincadeira. Observa-se que 

Túlio não aceita nenhuma iniciativa de Elias para participar da brincadeira.  

Em dado momento, Túlio levanta-se e verbaliza para outro colega: “Ernesto, brinque 

comigo, Ernesto”. Mas o colega não lhe dá atenção. Túlio então dá a Elias alguns 

animais que, assim, pode participar da brincadeira.  
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Depois de 5 minutos Túlio volta a brincar sozinho, não permitindo mais a participação 

de Elias que continua observando a brincadeira do colega. Nota-se que todas as 

tentativas de Elias de participar da brincadeira são rechaçadas por Túlio que, muitas 

vezes, com os próprios animais, joga para longe os brinquedos com os quais Elias faz 

suas investidas. Depois, Túlio dá a Elias alguns animais e outra vez permite sua 

participação na brincadeira.  Após 5 minutos, Túlio de novo retira os brinquedos de 

Elias que já não tem mais acesso à brincadeira. Repetem-se as cenas das investidas de 

Elias recusadas por Túlio. 

Hélio se aproxima trazendo animais; senta-se ao lado de Túlio que lhe explica como é a 

brincadeira. Neste momento, Elias tenta pegar alguns brinquedos e participar, mas Túlio 

não permite e joga para longe seus brinquedos. Hélio observa. Túlio tenta determinar e 

organizar a brincadeira com Hélio, mas ele se retira. Túlio chama-o de volta várias 

vezes, mas o colega não retorna. Túlio então permite que Elias brinque conforme suas 

determinações. Verbaliza o tema da brincadeira para Elias: “A luta”.  

 

Esclarece-se, a princípio, a necessária descrição extensa do registro E com o 

objetivo de mostrar o ciclo repetitivo e previsível do ritual de acesso à brincadeira 

protagonizado por Túlio e Elias durante 20 minutos. Evidencia-se assim, além da 

liderança de Túlio, que o comportamento exibido em uma interação depende de ambos 

os parceiros (Hinde, 1976), evidência ressaltada pela recusa de Hélio em participar da 

brincadeira criada e controlada por Túlio, após observar a dinâmica interativa, focada na 

manipulação do sistema de trocas (dar/receber – permitir/não permitir o acesso à 

brincadeira), que caracteriza a interação lúdica assimétrica estabelecida entre Túlio e 

Elias. Percebe-se, assim, a diversidade de interações construídas e vivenciadas que 

demandam diferentes níveis de investimento emocional recíproco entre os parceiros, 

levando à formação de distintas interações entre pares, envolvendo predileção, escolha 

de parcerias, negociação de papéis, etc. (Oliveira, 2006).  

Outro aspecto a ser destacado são as estratégias escolhidas por Elias que envolvem 

observação da brincadeira – ingresso não verbal (Corsaro, 2011) – e oferecimento de 

brinquedos pertinentes. O brinquedo, inclusive, tem posição importante neste registro, 

já que é a senha de permissão ao acesso de Elias às brincadeiras lideradas por Túlio, 

acesso este, entretanto, sob controle de Túlio.  
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Negociações; apropriação/desapropriação; papel regulador do adulto 

 

A análise deste tema é ilustrada pelos episódios seguintes, que revelam, nas 

brincadeiras entre as crianças, uma expressão criativa que constrói coletivamente 

negociações diversas, incluindo os significados das brincadeiras simbólicas (De Conti & 

Sperb, 2001), já que, às vezes, a construção de significado requer ajustes, como 

exemplificado no registro abaixo: 

 

Registro nº 44: negociando o significado do faz de conta 

Fanny brinca nas mesas com quatro meninas, incluindo Núbia, que pergunta: “Quem 

quer comida?”. Fanny então coloca o prato na boca, mas Núbia lhe diz: “Não é pra 

comer de verdade, não!”. Fanny diz: “Eu te chamei de tia”. Núbia responde: “Não, é de 

mãe”. 

Neste registro, observa-se a representação mental projetada sobre a realidade, 

característica da brincadeira simbólica, na qual a criança preserva seu discernimento do 

que faz parte da realidade e daquilo que sua imaginação cria e compartilha com seus 

pares (Bichara, 1999; Smith, 2010). O registro ainda ilustra a negociação de papéis (mãe 

ao invés de tia). 

No entanto, pode haver situações em que não há consenso em torno da 

construção do significado de um faz de conta, como demonstra o seguinte registro: 

Registro nº 64: A bruxa 

Ernesto senta-se em uma mesa com duas meninas; brincam com o castelo. Enquanto 

tenta colocar um pica-pau dentro de uma das torres, Ernesto verbaliza: “A bruxa tá 

vindo!”. Todos gritam em coro: “A bruxa, a bruxa, a bruxa!”. Outro colega chega e 

verbaliza: “Não é a bruxa”, mas as crianças gritam outra vez: “A bruxa, a bruxa, a 

bruxa!”. Ernesto verbaliza: “Vem a bruxa, fecha a casa, assim, ó...” . Uma menina diz: 

“Deixa, ela vai embora”. Ernesto responde: “Vai embora, não, meu pica-pau vai pegar 

ela”. E então o pica-pau ataca o castelo enquanto Ernesto verbaliza: “Sua bruxa má!”. 
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Aqui o significado de bruxa má proposto por Ernesto é sustentado pelo grupo, 

ainda que duas crianças tentem (1) negá-lo – “não é a bruxa” e (2) desconstruí-lo – não 

é preciso fechar a casa, a bruxa irá embora. Contudo, apoiado pelo coletivo, Ernesto 

impõe sua proposta de significado, que inclui uma forma de combate à bruxa que, ao 

final da brincadeira, é mesmo má. 

O episódio seguinte também oportuniza a discussão sobre as brincadeiras de faz 

de conta que prevaleceram na brinquedoteca e que se caracterizaram pela orientação 

“como se” (Smith, 2010) e realidade simbólica compartilhada na interação entre pares, 

mediante negociação de significados. 

 

Registro nº 43 – Parto na brinquedoteca: 

Fanny finge tossir. A colega com quem brinca verbaliza: “Ai, minha filha está passando 

mal, está engasgada!”. Abraça Fanny, cuida dela, mostra-se preocupada. Fanny 

“desmaia”, a colega continua lhe dispensando cuidados, abraça-a. Fanny fica com os 

olhos fechados, calada. A colega diz para Ernesto: “Ela desmaiou”. Ernesto responde: 

“Chama a polícia, uma mulher matou ela!” A “mãe” telefona utilizando um brinquedo. 

Fanny ainda está desmaiada, a “mãe” a abraça, beija a sua barriga. Logo depois a “mãe” 

grita: “O neném nasceu!” e retira um coelhinho de pelúcia da barriga de Fanny, 

colocado sob a blusa pela própria “mãe” um instante antes. Agora Ernesto é o médico, 

ajuda nos cuidados. Fanny ainda está deitada, com os olhos fechados, em duas 

cadeirinhas. (...) A “mãe” faz cócegas em sua barriga, Fanny sorri. Ernesto aperta suas 

bochechas e ri. Depois, a “mãe” pega o neném (o coelhinho), diz que ele chorou.  

Neste registro, a tosse que desencadeia a brincadeira é inicialmente interpretada 

como engasgo, evoluindo para um parto após a recusa, por uma das meninas brincantes, 

do enredo (assassinato) escolhido pelo menino envolvido na brincadeira. Assim, é 

somente após a proposta do nascimento – que se contrapõe à morte – que as três 

crianças envolvidas no faz de conta encontram um significado comum para a 

brincadeira – inclusive a “parturiente”, que, mesmo inerte, confirma e consente a 

brincadeira que chega ao seu ápice no nascimento do coelho/bebê. O menino, 

compartilhando deste significado, encontra um papel coerente ao seu gênero (o médico), 

conforme sinalizam De Conti & Sperb (2001).  
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Ainda em relação ao Registro nº 43, o coelho, como pivô, é tomado como um 

bebê que chora após nascer, auxiliando as crianças na compreensão de algo que, de 

modo direto ou indireto, é certamente vivenciado em seu cotidiano (Gosso et al, 2006; 

Brougère, 2004). A inspiração da temática exemplifica a relação ficção/realidade, típica 

do faz de conta. 

As crianças, além do significado da brincadeira, também faziam outras 

negociações, como ilustram os episódios seguintes: 

 

Registro nº 57: Negociação de brinquedos entre meninas (I): 

Núbia brinca com uma jarra e com potes. Diz às colegas: “Estou fazendo suco”. Stella 

chega e pega os potes, dizendo que se Núbia não lhe der os potes ela não será mais sua 

amiga. Núbia lhe oferece um telefone e fica com os potes. Depois troca os brinquedos 

com Stella, dando-lhe um liquidificador e ficando com o telefone. A colega aceita. 

Pouco depois, Núbia brinca de falar ao telefone.  

 

Registro nº 57 – Negociação de brinquedos entre meninas (II): 

 

Situação: Núbia ocupa uma mesa, brinca sozinha de fazer comidinha, tem à sua 

disposição diversos brinquedos de utensílios domésticos. Muitas meninas também 

brincam nas mesas dessa forma. Não há mais utensílios disponíveis nas estantes. 

Nair verbaliza: “Me dá alguma coisa também, né, gente?” Núbia não lhe dá atenção. 

Nair quer pegar alguns brinquedos. Núbia verbaliza: “Pera aí, me dê as coisas aí da 

gente!” Há conflito entre as duas meninas. A auxiliar manda que as duas conversem, 

dizendo que, caso não encontrem uma solução, irão para a sala. Nair verbaliza: “Ela 

mandou conversar, senão não brinco mais com você”. Núbia responde: “Eu não tô boa 

hoje, não”. Então Nair diz para não deixar a filha sair. Núbia verbaliza: “Não saia!”. 

 

Registro nº 74: Conflito pela posse de brinquedo 
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Dionísio brinca com um instrumento de música. Depois levanta-se, vai à estante e pega 

uma boneca; olha-a, coloca-a de volta no mesmo lugar. Caminha até o outro extremo da 

brinquedoteca. Ao retornar, percebe que Mariana está brincando com o instrumento 

musical. Dionísio quer o instrumento de volta; briga, puxando-o com força, 

verbalizando: “Eu peguei primeiro”. Consegue tirar o instrumento da colega. 

 Este último episódio evidencia o comportamento de escolher brinquedos nas 

estantes que era, como esperado, muito frequente. No entanto, ao escolher brinquedos 

nas estantes, as crianças não apenas delineavam a proposta de brincadeira, como 

também definiam um importante e usual critério de posse dos brinquedos utilizados nas 

negociações entre pares e com adultos, conforme ilustrado nos episódios abaixo: 

Registro nº 79 – Boneco Shrek: 

Silas brinca com uma moto na qual está sentado um boneco Shrek. Carlos se aproxima, 

pede a Silas o boneco Shrek de volta, verbalizando: “É meu, eu peguei”. 

 

Registro nº 65 – Posse do brinquedo: 

Fred está sentado na mesa, brinca sozinho com o castelo/dragão, bonecos e outros 

animais. Ele pega um brinquedo de Francis, que está ao seu lado.  Francis reclama e 

verbaliza: “Ah, fui eu que peguei!”. Fred desiste do brinquedo e volta a brincar com o 

dragão.  

Assim, as crianças, nas disputas ou nas negociações da posse do brinquedo, 

lançaram mão do critério – que não era exclusivo da brinquedoteca, tendo sido também 

observado no parquinho – de quem pegou o brinquedo para resolver tais situações. Nem 

sempre, contudo, esse critério funcionou, especialmente quando o adulto foi convocado, 

geralmente por uma das partes, a exercer o papel de mediador em situações de conflito 

pela posse de determinados brinquedos. Chega-se, assim, à abordagem da apropriação e 

da desapropriação na brinquedoteca, exemplificada na brincadeira em grupo misto que 

ocorreu na Estante, descrita a seguir, que também ilustra a riqueza e complexidade tanto 

das interações entre pares como das brincadeiras através delas empreendidas: 

 

Registro F - Brincadeiras na estante – o microfone: 
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Paulo brinca na estante organizando diversos brinquedos nas prateleiras. Escolhe um 

microfone, mostra-o a Káthia; logo iniciam uma brincadeira usando este brinquedo: 

Paulo faz perguntas, como em uma entrevista e Káthia responde, canta e dança. Outras 

colegas se aproximam e também participam da brincadeira. Neide pergunta a Paulo: 

“Você é meu amiguinho?’ e pede um brinquedo da prateleira; ela e Paulo negociam o 

empréstimo. Neide canta usando o microfone. Heloísa a chama e Neide verbaliza para 

ela: “Paulo é meu amigo”. Paulo então lhe mostra alguns brinquedos que ele organizou 

nas prateleiras. Káthia se afasta. Outras colegas se aproximam e também cantam usando 

o microfone. Paulo demonstra satisfação com a brincadeira. Outras crianças também 

negociam com ele trocas ou empréstimos dos brinquedos das prateleiras.  

Neide tenta trocar um brinquedo, mas Paulo nega.  Neide vai falar com a professora; ao 

retornar diz a Paulo: “A pró mandou você me dá (o microfone) um pouquinho”. Paulo 

responde: “Eu que peguei”. Neste momento ele brinca com um carrinho, 

movimentando-o sobre a prateleira da estante, e também com o microfone. Uma menina 

chega, pega um dos brinquedos de “sua” prateleira, ele apenas olha. Mas quando outro 

colega retira um carrinho da prateleira, Paulo tenta tomar o brinquedo, repetindo: “Eu 

que peguei!”. Corre atrás do colega, mas este não lhe devolve o carrinho. Paulo então 

chora e esperneia, sendo confortado por um funcionário que lhe oferece outro 

brinquedo, um boneco. Paulo então se acalma e volta a arrumar os brinquedos na 

prateleira. 

Pouco depois Neide se aproxima e verbaliza: “A pró mandou você me dá (o 

microfone)”. Neste momento a professora fala para Paulo: “Dá um pouquinho a ela!”. 

Ele se irrita e diz: “É meu!”. Neide responde: “Você tem que me dá um pouquinho!”. 

Tentam negociar, mas Paulo não quer ceder. Ao final, Neide toma o microfone das 

mãos de Paulo à força. Paulo então se mostra inconsolável, chorando muito.  

Pouco depois Paulo resolve falar com a professora que então pega o microfone das 

mãos de Neide e começa a desenvolver uma brincadeira semelhante àquela em que 

Paulo estava entretido. Em dado momento, a professora diz, segurando o microfone na 

frente de Paulo e dizendo: “Paulo, agora é você!”. Ele a olha, aparentemente muito 

chateado; não canta. Faz uma careta e se retira.  
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Depois, Paulo começa uma luta “de espada” (vassouras) com outro colega, mas a 

brincadeira é vetada por um funcionário. Paulo escolhe um caminhão e brinca com ele 

na área de serviço, porém sem demonstrar empolgação. O recreio finaliza. 

 

O registro F ilustra tanto a ocupação da estante, quanto a estratégia de usar a 

amizade como passaporte para acesso a brincadeiras (Daudt, Souza & Sperb, 2007; 

Salgado & Silva, 2010). No entanto, visando aprofundar a reflexão sobre este registro, 

retoma-se os diversos modos de que a criança dispõe para se relacionar com um 

brinquedo – além, é claro, de brincar com ele – tais como as relações de posse – que 

oportunizam diversas negociações, como visto anteriormente; e as relações de 

investimento afetivo, exploração e descoberta – que não envolvem, necessariamente, 

uma situação lúdica (Brougère, 2004). Neste registro, Paulo demonstra estabelecer com 

os brinquedos organizados nas prateleiras da estante e em especial com o microfone os 

três níveis de relação: brincadeira, investimento afetivo e posse.  

Em relação à brincadeira, Paulo propõe dois movimentos ricos e interessantes, 

que atraem seus colegas: (1) negocia os brinquedos que organizou nas prateleiras, 

através de trocas e empréstimos; (2) utiliza o microfone em uma forma de brincar 

dinâmica e criativa – entrevista colegas do sexo feminino que cantam e dançam na 

brinquedoteca – uma brincadeira que se diferencia, senão pela temática, mas por sua 

dinâmica e adaptação à área restrita da brinquedoteca. 

As fortes reações protagonizadas por Paulo nos dois momentos em que perde 

brinquedos que ele mesmo escolheu e que considera seus demonstram o alto nível de 

investimento afetivo que direcionou a eles, especialmente porque, com eles, vivenciava 

uma forma de brincar na qual aparentava satisfação, exercendo o papel de mentor e 

líder.    

Sobre a posse dos brinquedos, em especial do microfone, motivo da disputa com 

Neide, faz-se pertinente considerar que a apropriação do objeto é também produção e 

apropriação do significado que a criança constrói a partir dos conteúdos culturais 

disponibilizados nele e através dele; dessa forma, transforma o objeto, tornando-o 

inédito porque criação autoral sua (Brougère, 2004; Vygotsky, 1998). Assim, ao brincar 

com objetos e transformá-los atribuindo-lhes novos significados, a criança se apropria 
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não apenas do objeto em si, mas principalmente do significado que imprime ao objeto e 

que o torna, então, realmente uma propriedade sua durante o tempo da brincadeira.  

Desta forma, em relação às organizações educacionais, como creches e escolas, 

esta reflexão pode contribuir para repensar a questão da posse institucional dos 

brinquedos disponibilizados à criança que, na visão pedagógica, devem ser 

compartilhados, seguindo uma lógica de que cada criança tem o direito de usufruir “um 

pouquinho” do brinquedo. No entanto, com o objetivo de propiciar e favorecer uma 

educação para a convivência e construção coletiva, ignora-se que, em muitas ocasiões, 

como a ilustrada no registro F, esta estratégia, mais que ensinar a criança a dividir e agir 

democraticamente, pode favorecer um processo de desapropriação ou de estranhamento 

em relação a brinquedos, materiais e mesmo espaços, principalmente em situações de 

conflitos e disputas (Moreira, 2003). No caso do registro F esta situação torna-se ainda 

mais complexa na medida em que Paulo evoca o critério do “eu peguei” para justificar a 

posse dos brinquedos, em um momento pleno de sua brincadeira. No entanto, este 

critério é desconsiderado – note-se que as observações realizadas não permitiram 

identificar se tal critério é formal, ou seja, negociado coletivamente entre pares com o 

conhecimento das educadoras, ou informal.  

Este último episódio convida ainda a refletir sobre o papel regulador do adulto 

na brinquedoteca. Observou-se que, em geral, o adulto não interagiu com a criança 

(menino ou menina) que brincava, e quando o fez, prevaleceram as ações de ordem/veto 

para os meninos e fala/orientação com as meninas. Assim, do mesmo modo que ocorreu 

no Parquinho, o adulto assumiu a função de cuidador (Cotrim & Bichara, 2013), 

entendendo-se as ações de repreensão, ordem e veto como ações de cuidado com a 

criança no contexto escolar. Uma possível explicação é a faixa etária das crianças 

observadas (05 anos) que favorece as interações entre pares, privilegiando-as em 

detrimento das interações com os adultos (Lordelo & Carvalho, 1998).  Estas ações 

apontaram para a tendência da transmissão unidirecional do saber do adulto/professor 

para a criança/aluno, mesmo em situações lúdicas, nas quais era o adulto quem definia 

as regras, o que era ou não permitido, o que era certo ou errado, não levando em conta o 

ponto de vista das crianças (Pedrosa & Carvalho, 2009). Considere-se, ainda, as 

condições ambientais da brinquedoteca que não evidenciaram nenhum tipo de arranjo 

espacial que favorecesse a interação adulto-criança (Campos-de-Carvalho, 1998).  
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Tendo discutido tais temáticas, passa-se a abordar outros dois tipos de 

brincadeira que também foram observados na brinquedoteca – a brincadeira de 

contingência física e a brincadeira turbulenta – discutindo-os à luz dos vínculos 

estabelecidos com a brincadeira simbólica, notadamente mais frequente. Esclarece-se 

que o único episódio de brincadeira de contingência social, ocorrido na subárea Pias, 

envolvendo duas meninas entretidas em um jogo de baralho, não é considerado, visto 

não acrescentar nenhum elemento novo à análise, a não ser sua própria e rápida 

ocorrência.  

 

Brincadeiras simbólicas na brinquedoteca 

 

Sabe-se que áreas menores, em ambientes internos, tendem a aumentar a 

quantidade de contato físico entre crianças e entre estas e o educador, estimulando o 

aumento de cooperação, interações verbais, brincadeira de faz de conta e atividades com 

materiais educativos (Smith & Connoly, 1980; Johnson et al, 1999). Em relação à 

brinquedoteca, o que se observou, em termos de contato físico entre as crianças, foi a 

formação simultânea de diversos grupos de brinquedos. Mesmo em situações de 

brincadeira solitária, notou-se que as crianças mantinham alta frequência de interação 

verbal, conversando entre si ou simplesmente falando algo rapidamente com outro(a) 

colega, ainda que continuassem focadas em suas próprias brincadeiras. O trânsito na 

brinquedoteca, na medida em que interferiu nas brincadeiras em desenvolvimento, 

também oportunizou interação verbal.  

Como demonstrado na dimensão descritiva da análise, as brincadeiras 

simbólicas ocorreram em todas as áreas da brinquedoteca, preferencialmente nas Mesas, 

subárea muito disputada por meninos e por meninas, talvez por ser a área mais 

confortável e “privada” – uma criança sentada na mesa brincando teria menos chances 

de ser interrompida pelo trânsito ou brincadeira de colegas. Neste sentido, pode-se 

afirmar que as Mesas, embora não se configurassem como uma zona circunscrita, 

cumpriram esta função, atuando como suporte para o estabelecimento e a manutenção 

de interações entre crianças (Campos-de- Carvalho, 2011, 2004). Esta constatação se 
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alinha à afirmação de Campos-de-Carvalho (2011) de que as zonas circunscritas 

favorecem a emergência de significações e comportamentos que, em nosso contexto 

cultural, comumente ocorrem em superfícies delimitadas e elevadas, tais como mesas, 

estantes e prateleiras, entre outras.  

Embora fosse uma área preferencial para menino e meninas, havia poucos 

lugares disponíveis nas mesas organizadas juntas e encostadas à parede, sendo 

disponibilizado apenas um lugar por mesa para as crianças. Além disso, duas mesas 

funcionavam como suporte para uma televisão em desuso e outros materiais, ainda que 

as crianças, em um processo de ressignificação, utilizassem esses objetos como suporte 

para suas brincadeiras. Tais características da brinquedoteca propiciaram situações de 

conflitos entre as crianças, especialmente entre meninos e meninas, como já abordado.  

 

Brincadeiras de contingência física na brinquedoteca 

 

Ao evidenciar episódios de brincadeiras de contingência física, ainda que 

poucos, na brinquedoteca, a dimensão descritiva da análise revelou um dado que 

instigou a curiosidade, considerando-se a configuração da área da brinquedoteca. 

Surgiu, então, naturalmente a pergunta: como as crianças conseguiram desenvolver 

brincadeiras de contingência física em uma área restrita? Os episódios descritos em 

seguida ilustram esta questão: 

Registro nº 44: Brincadeira de contingência física na AS (I): 

Na área de serviço, João pega o microfone e canta. Fanny dança com ele, dá uma 

gargalhada. Ela chama Helena, mostra que está cantando e pulando. Núbia também 

participa. Fanny pula, cai no chão. Levanta-se e verbaliza: “De novo!” A brincadeira 

recomeça. Núbia volta a brincar nas mesinhas, mas continua cantando. Fanny pula e 

canta. 

Nota-se, assim, que há diferença entre o tipo de brincadeira de contingência 

física que predominou no parquinho (correr, pular, saltar, etc.) e aquele observado na 

brinquedoteca – cantar, dançar e também pular. É preciso, entretanto, esclarecer que a 

brincadeira de cantar e dançar se apresentou também, em algumas ocasiões, como 
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brincadeira imaginativa – quando se observou que a criança não apenas cantou e 

dançou, mas desenvolveu uma performance, ou seja, simulou uma apresentação com 

trejeitos faciais e dança padronizada, inspirada, talvez, em artistas que conhecia e 

apreciava. No caso do registro acima, não se observou performance, mas esta se 

evidenciou, por exemplo, no registro abaixo: 

Registro nº 56: Performance – canto e dança 

Káthia incentiva Duda, que brinca com um microfone, a cantar. Depois verbaliza: 

“Agora é minha vez”. Pega o microfone, canta e dança sozinha. Fecha os olhos, faz 

mímicas, imita uma apresentação de um artista no palco. Brinca sozinha dessa forma, 

transitando pela brinquedoteca.  

É compreensível que grande parte das brincadeiras de contingência física tenha 

acontecido na AS, o local mais largo da brinquedoteca, no qual havia lavanderia, 

máquina de lavar, materiais não utilizados (carteiras e televisão quebradas, entre 

outros), um banheiro e um depósito. A AS é o local preferido das crianças após as 

Mesas; é também uma subárea versátil, exibindo mais de um tipo de brincadeira. Neste 

sentido, a AS contrasta com as Mesas, que exibem apenas brincadeira simbólica. 

Segue outros episódios ilustrativos: 

 

Registro nº 68 – Brincadeira de contingência física na AS (II): 

Hélio fala com Helena que segura uma pequena bola verde. Ele a convida para jogar 

bola. As duas crianças vão para a área de serviço e iniciam uma brincadeira de bola – 

um joga para o outro, que tem que pegar. (...) Helena aborrece-se quando Hélio, por 

duas vezes, não consegue pegar a bola. Helena para, fala com outro colega que brinca 

próximo. Hélio verbaliza para ela: “Vai, vai!”. Neste momento o porteiro entra na 

brinquedoteca e dirige-se ao banheiro. A brincadeira é interrompida.  

Este registro descreve o único momento de brincadeira com bola observado na 

brinquedoteca. Considerando previamente a configuração da área da brinquedoteca, 

pareceria improvável uma brincadeira com bola. Sua ocorrência, ainda que breve, mas 

evidenciando início, meio e fim, revela um dos momentos em que a brinquedoteca  
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tornou-se lugar de criança, visto tratar-se, por um lado, de uma ressignificação da área, 

e, por outro, de uma ilustração de adaptação da brincadeira às condições ambientais: a 

brincadeira de bola possível – sendo que esta possibilidade já é, em si mesma, uma 

ressignificação – tinha uma estrutura muito simples e deveria estar circunscrita à 

interação do menino e da menina, isto é, o espaço possível de trânsito da bola era aquele 

desenhado entre o menino e a menina (a bola deveria passar das mãos de um para as 

mãos do outro). Não é à toa que a menina ficou aborrecida quando o colega não 

conseguiu, por duas vezes, encaixar a bola, deixando-a cair, invadindo, assim, outros 

espaços que não estariam disponíveis à brincadeira, pois pertenciam a outros grupos de 

brinquedos, dada a densidade da brinquedoteca. 

Pode-se refletir que esta brincadeira tornou-se possível porque foi desenvolvida 

em dois níveis espaciais: (1) na subárea mais larga da brinquedoteca, ou seja, a área de 

serviço (AS), que funcionou mais como suporte ao nível espacial 2 do que como locus 

da brincadeira, ainda que esta tenha se desenvolvido em seus limites; (2) no espaço 

interativo de uma díade, um território microssocial temporário, de propriedade 

transitória, criado na e a partir da inter-relação entre os pares (Carvalho & Pedrosa, 

2004)  e delimitado pelos corpos em movimento dos dois parceiros – ou seja, o espaço 

entre o menino e a menina, por onde a bola deveria transitar. Trata-se de um lugar de 

criança imaginário, assentado na área de serviço, que se projeta para o espaço interativo 

dos brincantes (Carvalho & Pedrosa, 2004). 

 

Brincadeira Turbulenta na Brinquedoteca 

 

Com base nos dados revelados na dimensão descritiva da análise e considerando (1) 

a elevada frequência da brincadeira simbólica, inclusive como exclusividade dos grupos 

homogêneos masculinos nas duas fases; (2) a proibição da brincadeira turbulenta e o 

veto ao único episódio observado, que somente se expressou enquanto momento 

potencial; (3) o predomínio de temas de lutas nas brincadeiras imaginativas dos 

meninos; e (4) o uso do brinquedo e/ou outros materiais como protagonista das 

brincadeiras simbólicas de luta, fica evidente que a relação entre as brincadeiras 

simbólica e turbulenta, constatada no parquinho, não apenas se repetiu como se 



140 
 

acentuou na brinquedoteca, dada a impossibilidade ou dificuldade de empreender outros 

tipos de brincadeiras. Ou seja, a brincadeira turbulenta estava presente, expressando-se 

pela via simbólica através das brincadeiras de luta mediada por brinquedos e/ou outros 

objetos. Talvez esta seja uma possível explicação, no que se refere aos meninos, à 

tendência ao modo de interação cooperativa em grupos homogêneos, já que brincar de 

luta com parceiros através dos brinquedos mostrou-se como a solução criativa 

empreendida que respondeu à restrição de área da brinquedoteca e à impossibilidade de 

realização da brincadeira turbulenta, viabilizando, assim, a construção de lugares de 

crianças. Esta construção afirmou a brinquedoteca como lugar de possibilidade e 

realização dos interesses infantis, a despeito da proibição e controle dos adultos. Segue 

um episódio ilustrativo: 

Registro D – Meninos brincam com bonecas: 

Carlos brinca com o castelo, nas Mesas, com colegas. Há bonecos e animais que se 

envolvem em lutas.  Outro colega, Mathias, traz uma boneca que veste um short e um 

top, inserindo-a na brincadeira. Os meninos riem. Carlos vai à estante, pega uma boneca 

semelhante e também a insere na brincadeira. As duas bonecas se encontram e lutam. 

Depois a brincadeira continua com os meninos tentando colocar as bonecas em diversas 

partes do castelo. Ambos riem muito.  

A luta entre as duas bonecas ocorre outra vez. Depois Carlos, rapidamente, abaixa o 

short de uma das bonecas; depois levanta seu top. Ele e Mathias riem. Carlos encosta a 

boneca no rosto de Mathias, que está sentado à mesa brincando, e faz com que a boneca 

o beije na boca. Mathias toma um susto, mas sorri. Carlos ri. Depois acontece uma 

terceira luta entre as bonecas. 

 

Ao tempo em que ilustra a brincadeira simbólica de luta mediada por 

brinquedos, o Registro D oportuniza a discussão sobre a brincadeira de meninos com 

bonecas (note-se que não se trata de um brincar de bonecas, típico de meninas). Neste 

caso, o que chama à atenção é a escolha e o uso que os meninos fazem de duas bonecas 

que, por três vezes durante o episódio de brincadeira, lutam entre si. Embora desde o 

início do episódio já se observe a brincadeira de luta através de bonecos e animais, a 

introdução das duas bonecas no cenário lúdico não apenas dá continuidade à 
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brincadeira, como possibilita a incorporação de novos significados (sinalizados, 

inclusive, pelo riso de ambos os brincantes), claramente alusivos à curiosidade sexual 

pelo corpo feminino representado nas bonecas e à provocação de um “beijo roubado”. 

Este registro informa sobre as amplas possibilidades de manipulação de 

brinquedos que assim adquirem novos significados. Apesar de ser um brinquedo 

característico de meninas, seu uso pelos meninos mostra-se alinhado ao universo 

cultural masculino (De Conti & Sperb, 2001).  

Desta forma, evidenciou-se a influência espacial na prevalência da brincadeira 

simbólica na brinquedoteca, ou seja, o brincar das crianças adaptou-se à configuração da 

área da brinquedoteca. Assim, as crianças criaram uma via possível de superação da 

restrição imposta pelo ambiente físico, concretizada nas brincadeiras imaginativas, 

assegurando assim o brincar (Santos & Bichara, 2005). 

A seguir, outros episódios ilustrativos de faz de conta em que o tema da luta 

apareceu mediado por brinquedos: 

Registro nº 70: Dragão (II) 

Túlio brinca com João com o castelo e bichos, inclusive dois dragões, um grande e 

outro pequeno, em uma das mesas. (...) Há um tigre que luta, atacando o dragão 

pequeno; um subjuga o outro. Túlio fala pelo tigre, que pergunta ao dragão pequeno: 

“Por que você fez isso comigo?” O tigre joga o dragão dentro de uma caixa, atacando-o 

e dizendo: “Ele é nosso amigo. Corra!”. O tigre bate no dragão que está deitado no 

chão. Túlio pega o helicóptero, coloca o pequeno dragão lá dentro. João verbaliza: “Aí 

tá indo embora”. Túlio grita: “Pega ele, pega ele!”. 

Registro nº 72: Luta de tubarões 

Carlos brinca com Paulo. Estão sentados nas Mesas, lado a lado; cada um tem um 

tubarão grande. O tubarão de Carlos “morde” uma boneca, depois luta com o tubarão de 

Paulo. Carlos/tubarão verbaliza: “Eu sou mais forte”.  

Registro nº 75: Luta de bonecos e negociação do significado da brincadeira 

Mathias chega à brinquedoteca, escolhe brinquedos na estante e se senta em uma mesa 

com um helicóptero e dois bonecos tipo pinguins. Brinca com Carlos. Um dos pinguins 
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ataca o urso do colega. Depois Mathias pega na estante um boneco tipo Fred Flintstones 

e outro tipo Shrek; brinca fazendo com que os bonecos lutem entre si. (...) Agora 

Mathias brinca com um boneco típico do filme Vida de Inseto e também com os 

pinguins. O colega Carlos brinca com o boneco Fred. Os bonecos lutam entre si. Há 

outros brinquedos, como um carro. Os meninos então combinam que é um carro de 

polícia. Mathias diz, apontando o helicóptero: “E aqui é o avião da polícia”.  

Sabe-se que a brincadeira turbulenta – luta, perseguição e fuga, provocação e 

zombaria – caracteriza-se por oportunizar aos meninos experimentar situações de luta, 

medindo forças de maneira segura, ou seja, sem riscos de danos concretos, já que os 

golpes não envolvem a intenção de agressão ou violência. É um tipo de brincadeira que 

geralmente ocorre entre amigos. 

As lutas mediadas por brinquedos – que por si só, a princípio, se constituem em 

uma situação segura – descritas nos registros acima, indicam tais características: os 

brinquedos, lutando entre si, medem forças, reconhecendo-se como fortes ou 

subjugados. Os grupos de brinquedos são formados espontaneamente por colegas que se 

conhecem há três anos.  No entanto, dentro da brincadeira, as lutas e competições são 

“de verdade”.  

Os episódios acima também ilustram como as crianças transformam o 

brinquedo, atribuindo-lhe novos significados que, em algumas ocasiões, se contrapõem 

aos significados prescritos pela cultura adulta, expressos na própria estrutura do 

brinquedo ou veiculado pela mídia (Brougère, 2004). Assim é que bonecos que 

representam filmes ou desenhos animados, ou ainda bonecos/animais são apropriados 

pelas crianças e deslocados de seus contextos originais, tornando-se o que a imaginação 

infantil cria. 

 

5.2.4 – A construção de lugares de criança na brinquedoteca 

 

A ocupação/apropriação/ressignificação da brinquedoteca pelas crianças, ou 

seja, como elas a transformaram em lugar de crianças, ocorreu através de duas 

diferentes estratégias: (1) ocupação e uso – incluindo o trânsito por toda a área – de 

todos os recantos possíveis da brinquedoteca, aproveitando as características da área em 
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favor das diversas brincadeiras inventadas; e (2) exploração das potencialidades da 

brincadeira de faz de conta e dos brinquedos disponíveis.  

Em reação à estratégia 1, atente-se para os seguintes exemplos:   

Registro 41 – Cafezinho: 

 Francis arruma uma casa com outra colega sobre a máquina de lavar em desuso. Vai até 

a pia com uma pequena vasilha de brinquedo, tipo bule, e coloca água. Volta para o 

canto onde brinca de casinha; lá brincam também outras meninas e um menino.  

verbaliza: “Quem vai querer cafezinho?” Todos, em uníssono, respondem: “Eu!!!”. 

Registro 48 – Casinha na porta do depósito: 

Brincando de casinha com Zilda em frente ao depósito, Tina arruma panelinhas no chão, 

no canto, usando o batente da porta do depósito como bancada.  

Registro nº 54 – Brincadeira na prateleira da estante (I): 

Mariana brinca com um carrinho na prateleira da estante. Depois volta a andar olhando 

as mesas, todas ocupadas. 

Registro nº 77 – Brincadeira na prateleira da estante (II): 

Paulo senta-se no chão, em frente à estante. Coloca um trenzinho no chão, começa a 

brincar, mas desiste logo. Volta à estante. De pé, brinca com peças de encaixar em uma 

das prateleiras. 

Estes episódios ilustram a criatividade e adaptação das brincadeiras das crianças 

em relação às limitações da área da brinquedoteca. Elas aproveitaram todas as 

possibilidades físicas da área, incorporando suas características (como, por exemplo, um 

batente), inclusive o mobiliário (como, por exemplo, as estantes de brinquedo) às 

brincadeiras, tornando-as, assim, recursos de ampliação da área.  

 

Trânsito na brinquedoteca 

Outro aspecto a ser destacado na estratégia 1 é o trânsito na brinquedoteca, 

considerado aqui outra forma de uso e de apropriação da área. Apesar da configuração 

da brinquedoteca em forma de corredor, o que dificultava acomodar e distribuir 25 
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crianças por uma área restrita, registrou-se, em várias ocasiões, o trânsito não apenas de 

crianças brincando, mas também de adultos – funcionários da escola ocupados com suas 

atividades profissionais durante o recreio das crianças na brinquedoteca, como, por 

exemplo: a auxiliar de serviços gerais que precisava usar a área de serviço ou utilizar o 

armário de funcionários; o porteiro que carregava várias caixas de mantimentos, sendo 

preciso algumas viagens para suprir o depósito; uma funcionária que necessitava utilizar 

o banheiro. Em meio a todas essas situações, as crianças continuavam brincando, 

tentando aproveitar ao máximo, inclusive criando brincadeiras que demandavam 

trânsito na brinquedoteca, como ilustrado pelos episódios descritos abaixo: 

Registro nº 50: Trânsito na brinquedoteca: 

Situação: As crianças não podem brincar e circular em frente ao armário dos 

funcionários, pois há duas auxiliares que conversam ali e uma delas senta-se em uma 

cadeira de modo a bloquear o acesso a esta subárea. As crianças brincam então da área 

de serviço até o limite das estantes (praticamente a metade da área da brinquedoteca). 

Heloísa escolhe brinquedos na estante. Depois, pega uma cadeira e, carregando-a, 

atravessa a área cheia de crianças que brincam no chão e nas mesas, pedindo licença aos 

colegas. 

Registro 78 – Andando de quatro na brinquedoteca: 

Paulo está de quatro, agachado, empurrando um pequeno carrinho pela brinquedoteca. 

Há muitas crianças brincando, ele tem dificuldade em andar dessa forma. Fica de pé e 

vai até a estante outra vez. 

Registro 52 – Brincando de atravessar a brinquedoteca: 

Heloísa chama duas colegas, seguem juntas para a área de serviço, em frente ao 

depósito; conversam, decidindo uma brincadeira que consiste em atravessar várias vezes 

toda a área da brinquedoteca, da AS ao portão, comunicando-se através de “rádios”.  

 

A estratégia 2 refere-se à brincadeira de faz de conta que prevaleceu na 

brinquedoteca como a modalidade mais adequada às suas características. É uma 

estratégia que busca transcender o limite da área utilizando como recurso a criação de 

espaços imaginários, amplos e diversos.  
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Notou-se que, em algumas ocasiões, as estratégias 1 e 2 emergiram juntas na 

brincadeira, como ilustra o episódio seguinte, tomado aqui como referência para análise: 

 

Registro I: O “carro” é a área da brinquedoteca: 

Fanny vocaliza: “bi..bi...” e verbaliza para a colega: “O carro já chegou”. Vai para o 

outro lado da brinquedoteca e verbaliza: “Não vamo pra aquele lado, não; vamo desse”. 

Senta-se em uma cadeira e grita: “É o carro!”. Brinca com Ernesto, Yasmim e outra 

colega. Ernesto vocaliza o som do carro, todos estão sentados no vão entre a pia e a 

lavanderia, alguns debaixo da pia. Estão bem juntos, encostados à parede. Ali é o 

“carro”.  

De repente, Fanny verbaliza: “Minha bolsa, pera aí, moço, minha bolsa!”. Sai do 

“carro”, corre até a mesa, pega uma pequena cesta rosa. Verbaliza para as outras 

crianças que também foram procurar uma bolsa: “Rápido!”. Todos voltam para o 

“carro”. Fanny está com uma boneca. Outra vez instalada no “carro”, acena para Alice, 

que continua brincando na mesa e diz: “Tchau, filha!”. Alice responde: “Tchau”.  

Neste episódio, o grupo de brinquedo misto não apenas aproveitou a área 

(estratégia 1), mas a recriou, tornando-a brinquedo/tema do faz de conta (estratégia 2): a 

subárea da brinquedoteca (as Pias - foto abaixo) é o “carro”. A definição de brinquedo 

em relação às brincadeiras proposta por Brougère (2004), ao considerar que tudo pode 

se transformar em brinquedo, já que é o brincante quem atribui ao suporte o sentido de 

objeto lúdico, permite afirmar que, emergindo como lugar de criança e durante o breve 

tempo da brincadeira, a subárea da brinquedoteca tornou-se um brinquedo imaginado. 

Ou seja, tomando como referência a materialidade da subárea, a trama do “como se”, 

característica do faz de conta (Smith, 2010), assegurou e autorizou certa “concretude”- 

aquela existente e permitida pelas vias da imaginação e significado negociado e 

acordado entre pares – ao brinquedo “carro” inventado. Sem dúvida é um brinquedo 

peculiar, que inclusive simboliza a possibilidade de movimento em uma área cujo 

deslocamento precisou ser, muitas vezes, negociado, barganhado, dada sua 

configuração, número de crianças brincando (densidade) e trânsito de crianças e adultos. 

Aqui se firma a ideia do faz de conta como ampliação da área restrita através da criação 

de espaços imaginários, afinal, este é um “carro” que andou – note-se a vocalização que 

reproduziu o motor do carro, típica entre meninos (Bichara, 2001), conduziu passageiras 
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com suas bolsas e suas filhas, tinha um motorista (o “moço”). Considere-se ainda que o 

tema “meios de transporte”, mais usual entre meninos, incluiu, neste caso, a 

participação feminina, seguindo a tendência observada em grupos mistos em que as 

meninas se envolvem em brincadeiras mais típicas de meninos (Sperb & Sager, 1998). 

 

  

 Pias 

 

 

Este episódio ilustra ainda os estudos que apontam a criatividade e fantasia das 

crianças como forma de superação de adversidades e lacunas/carências do contexto, 

destacando inclusive a fabricação dos próprios brinquedos (Oke et al, 1999;Bichara, 

2002; Moraes & Otta, 2003; Bustamante & Rabinovich, 2008). O que se observou é 

que, ao ressignificar a subárea como um brinquedo, as crianças atualizaram a ideia de 

que a relação com o brinquedo é aberta ao possível; aberta, portanto, à inventividade 

autoral e ativa (Brougère, 2004). E revelaram, assim, a abrangência do conceito de 

lugar de criança (Rasmusssen, 2004) quando associado à brincadeira de faz de conta. 
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5.3 – Parquinho e Brinquedoteca: possíveis diálogos entre os eixos temáticos 

 

As crianças se apropriaram do parquinho e da brinquedoteca quando exibiram 

comportamentos que fugiram ao controle do adulto, ainda que este continuasse 

exercendo o papel de regulador. Foram momentos de sim – constantemente negociado, 

barganhado, sustentado – apesar dos muitos nãos: limitações, vetos, repreensões, 

castigos, tempo limitado para brincar. No parquinho elas correram, riram alto, gritaram, 

interagiram; escolheram, disputaram e negociaram brinquedos e subáreas. Na 

brinquedoteca, diante da área limitada, investiram principalmente na brincadeira 

imaginativa, solitária ou social, escolhendo, usando e negociando os brinquedos 

disponíveis, e na ocupação criativa de toda a área. Assim conseguiram assegurar o 

brincar, superando obstáculos (Santos & Bichara, 2005).  

Esta seção retoma os principais resultados encontrados no parquinho e na 

brinquedoteca. Não se pretende compará-los, já que se trata de áreas muito diferentes; 

mas busca-se apresentar em conjunto as estratégias e movimentos criados pelas crianças 

como respostas aos desafios propostos ao brincar pelas duas áreas lúdicas. Estes 

resultados também subsidiam reflexões sobre o contexto escolar pesquisado, tomando-

se como referência os eixos temáticos que embasam o presente estudo numa perspectiva 

de possíveis diálogos. 

O parquinho (64,12m²) exibiu maior diversidade de tipos de brincadeiras 

(contingência física, simbólica, turbulenta, contingência social, jogos de construção) do 

que a brinquedoteca (simbólica/alta frequência, contingência física, contingência social 

e turbulenta/vetada). 

A configuração da brinquedoteca em forma de corredor – sem espaço livre 

central ou cantos – mais que o tamanho de sua área (29,31m²), impactou a ocupação de 

subáreas, tipos de brincadeiras e modos de interação, já que não dispunha de condições 

de instalação consideradas importantes e desejáveis que a qualificassem, tais como local 

amplo que favorecesse a livre expressão da criança e recantos diferenciados que 

representassem interesses diversos (Bomtempo, 1997; Wanderlind et.al, 2006). Ao 

contrário, apresentou área de configuração restrita, estreita e comprida. No entanto, 

ofereceu às crianças muitos e diversificados brinquedos; no geral, exibiu vários tipos de 

brincadeiras. 
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No parquinho, os meninos ocuparam as subáreas mais abrangentes e exibiram 

brincadeiras com movimentos amplos, prevalecendo a brincadeira de contingência física 

e uso do Eq1, enquanto subárea isolada. Na ausência de cantos, as meninas ocuparam 

principalmente subáreas mais protegidas que circundam o espaço vazio central, ou seja, 

as laterais do parquinho, além da plataforma do Eq1. As subáreas mais extensas, como 

as subáreas total e central, foram as que mais exibiram brincadeiras em grupo misto 

(GM). Prevaleceu a brincadeira “dos dois igual” (Carvalho et al., 1993), aquelas 

brincadas tanto por meninos quanto por meninas. Houve uma oscilação entre os modos 

de interação cooperativo e solitário, revelando-se uma tendência aos binômios: 

contingência física-solitária e simbólica-cooperativa. Os acolchoados, como subárea e 

como brinquedo não estruturado, tiveram destaque principalmente entre meninas. 

Na brinquedoteca, prevaleceu a brincadeira simbólica em praticamente todas as 

subáreas, sendo preferencialmente desenvolvida nas Mesas – que praticamente não 

exibiram outro tipo de brincadeira. As subáreas um pouco mais largas, como a área de 

serviço (AS), abrigaram brincadeiras de contingência física – como cantar e dançar, 

expressões diferentes daquelas experimentadas no parquinho (pular, correr, saltar, entre 

outras) e exibiram interações em grupo misto em brincadeiras simbólicas e de 

contingência física.  

Em geral, foram observadas no parquinho e na brinquedoteca diferenças de 

gênero quanto às subáreas ocupadas, tipo de brincadeiras e modos de interação. No 

entanto, em ambas as áreas prevaleceu o grupo de brinquedo homogêneo, identificando-

se forte segregação, além de estereotipia e tipificação (Bichara, 2001; Aydt & Corsaro, 

2003). 

Em relação ao constructo proposto por Rasmussen (2004), o parquinho e a 

brinquedoteca exibiram diferentes estratégias de construção dos lugares de criança. No 

parquinho ocorreram eclosões momentâneas e transitórias que revelaram formas 

criativas de ocupação, apropriação e ressignificação das subáreas – ou seja, os lugares 

de emergiramdas e nas brincadeiras das crianças como resultado de suas interações. 

Na brinquedoteca, as crianças utilizaram duas estratégias de construção dos 

lugares de: (1) ocupação e uso, incluindo o trânsito e brincadeiras por toda a área; (2) 

exploração das potencialidades da brincadeira de faz de conta e dos brinquedos 

disponíveis.  
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Com base nessas múltiplas estratégias, pode-se avançar na discussão do 

constructo proposto por Rasmussen (2004), buscando não apenas compreender mais as 

interfaces entre lugares de e lugares para, mas também apreender possíveis diálogos 

entre este constructo e os outros eixos temáticos do presente estudo, a saber: bases da 

PDE, dinâmicas interativas das crianças e o conceito de território compreendido como 

comunicação e gestão de relações interpessoais (Carvalho & Pedrosa, 2004). 

Os lugares de criança são subjetivos, pessoais. Mas não apenas podem ser 

compartilhados, como também retratam amigos e parceiros de brincadeiras, como 

observado por Rasmussen (2004), evidenciando, assim, a importância da interação 

social, especialmente a interação entre pares, que revela a organização complexa da 

sociabilidade infantil, vivenciada nos grupos de brinquedo (Carvalho, 1986; Carvalho & 

Beraldo, 1989; Carvalho & Pedrosa, 2002; Bichara et al., 2006).  

Por outro lado, os lugares para criança são concretos; têm configuração e 

finalidade explícitas – são planejados para as crianças, pretendendo atraí-las, entretê-las 

e satisfazê-las dentro de expectativas, normas, valores da cultura maior na qual elas 

estão inseridas.  

Há aqui, então, uma interessante dinâmica entre interioridade e exterioridade: o 

lugar de envolve apropriação e construção de significados na perspectiva colocada por 

Vygotsky (1988) – ou seja, o processo de apropriação possibilita a internalização da 

experiência, primeiramente compartilhada nos níveis sociais (nível interpsicológico), 

sendo posteriormente interna e criativamente reconstruída (nível intrapsicológico). Esta 

síntese pessoal/autoral é socialmente compartilhada e atualizada através da vivência das 

diversas interações sociais.  

Este é um ciclo, sempre renovado, em que o significado (interno) inerente ao 

lugar de encontra na concretude (externa) do lugar para, redesenhado como um novo 

território (Carvalho & Pedrosa, 2004) um ancoradouro, suporte que possibilita a criação 

de um campo (lugar para-lugar de) intersubjetivo, isto é, socialmente 

construído/compartilhado, que expressa a complementaridade, a porosidade entre os 

dois conceitos do constructo: o lugar para tem em si o lugar de enquanto potencial; o 

lugar de resulta da apropriação e ressignificação do lugar para, no qual ancora sua 

expressão, mesmo quando esta é apenas imaginária, como ocorre na brinquedoteca, em 

que uma das estratégias de construção de lugares de utilizadas pelas crianças faz-se 
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através da brincadeira simbólica, utilizando-se brinquedos, em geral. Esta dinâmica 

pode ser observada especialmente na escola, onde o lugar para e o lugar de são 

idênticos (Rasmussen, 2004), embora não se confundam. É nesse campo que interagem 

os grupos de brinquedos. Por exemplo, o parquinho ressignificado como lugar de 

através do jogo de futebol observado (Registro A) ilustra a brincadeira coletiva em que 

o significado comum construído e negociado na interação lúdica se inscreve na cultura 

de pares, sendo, também, por ela inscrito (Corsaro, 2009; 2011).  

Compreende-se assim que o constructo de Rasmussen (2004), tomado em sua  

totalidade múltipla e mutável (lugar para-lugar de), caracterizada por uma dinâmica 

própria (a relação complementar entre lugar para e lugar de), funciona como   um 

campo interativo em movimento: nele e através dele as crianças, brincando, mobilizam 

fluxos de significados igualmente múltiplos e mutáveis. Tal reflexão conduz à 

diferenciação entre espaço e lugar proposta por Tuan (1993), em que o espaço é amplo e 

tem movimento – o vir a ser de possíveis lugares, enquanto que o lugar é o ponto de 

referência de segurança e estabilidade.  

A construção dos lugares de no parquinho e na brinquedoteca suscitou, assim, 

algumas interrogações. Como pensar os lugares para e os lugares de como pausas e 

permanências, considerando-se o fluxo de significados socioculturais, múltiplos e 

transitórios, que emergem das interações criança-criança, criança-adulto e criança-

contexto escolar e que assim engendram lugares de, ancorados em lugares para? Este 

fluxo não caracterizaria estes lugares como tendo movimento, ainda que de pausas e 

permanências (significações) transitórias? Uma resposta possível pode se situar além do 

conceito geográfico de lugar (Tuan, 1993) e se sustentar na proposta de Carvalho & 

Pedrosa (2004) que, repensando a cultura espacial infantil e indo além dos conceitos 

biológico e geopolítico, redefine o conceito de território, entendendo-o como fenômeno 

psicossocial e de comunicação. Esta redefinição se dá a partir do deslocamento da 

relevância funcional, que passa da segurança dos recursos para a gestão de relações 

interpessoais, expressa, por exemplo, através das múltiplas e constantes negociações 

com adultos e com pares que a criança vivencia no contexto escolar, envolvendo 

brinquedos, materiais e equipamentos; subáreas; brincadeiras; significados (De Conti & 

Sperb, 2001; Moreira, 2003). Desta forma, a função e a eficácia comunicativa do 

território podem ser percebidas, por exemplo, nas estratégias de aproximação e rituais 

de acesso (Corsaro, 2011) utilizados pelas crianças para conseguir inclusão e 
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participação em grupos de brinquedo. Ou seja, os significados das configurações 

espaciais e das interações sociais, sinalizados no território são compreendidos pelas 

crianças.  

Carvalho & Pedrosa (2004) caracterizam o território como comunitário - as 

crianças brincam em subgrupos (díades, tríades, pequenos grupos de 4 a 5 

participantes); a definição e a defesa de fronteiras, bem como a propriedade ou posse 

são transitórias. Desta forma, o campo interativo lugar para-lugar de pode ser 

compreendido como um território, na perspectiva proposta por Carvalho & Pedrosa 

(2004). Este território circunscreve o fluxo de significados próprios da construção dos 

lugares de, ressignificando esta construção como pausas e permanências – de 

interações, afetos, experiências, brincadeiras – transitórias.  

Compreende-se ainda que o lugar para é a proposição do adulto; o lugar de é a 

resposta da criança – ou seja, na dinâmica do constructo observa-se outra característica 

do território conforme Carvalho & Pedrosa (2004): a função comunicativa do território. 

Aqui se encontra a dinâmica eu/tu, também proposta pelas autoras. O eu representado 

pelo lugar de/significado pessoal, diferenciação, reclusão, separação; o tu representado 

pela construção coletiva e negociação de significados possíveis no fluxo de interações 

estabelecidas e vivenciadas pelas crianças (fusão, proximidade), tendo como 

ancoradouro um lugar para que poderá ser ressignificado, tornando-se lugar de. 

Destaca-se ainda a inventividade das crianças, demonstrada principalmente pela 

variedade de brincadeiras exibidas no parquinho e pela variedade de temas das 

brincadeiras simbólicas desenvolvidas na brinquedoteca. Considere-se ainda o veto às  

brincadeiras turbulentas, o que possivelmente limita a variedade de brincadeiras, como 

também direciona as temáticas preferidas pelos meninos (lutas mediadas por 

brinquedos). A constatação da inventividade endossa a apropriação e ressignificação das 

áreas lúdicas investigadas, destacando a capacidade da criança de criar e recriar 

situações e brincadeiras, ou seja, produzir cultura (Carvalho & Pedrosa, 2002; Bichara, 

2006; Corsaro, 2011; De Conti & Sperb, 2001; Pontes & Magalhães, 2003).  

As diferentes formas de construção de lugares de criança no parquinho e na 

brinquedoteca ilustram o quanto as brincadeiras podem promover flexibilidade 

comportamental (Bichara, 2006), possibilitando a adaptação ao contexto. De fato, os 

episódios descritos demonstram a engenhosidade das crianças ao responder aos desafios 
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do brincar espontâneo nas áreas lúdicas da escola, respostas estas que evidenciam a 

plasticidade como propriedade inerente ao desenvolvimento (Carvalho, 1998), 

possibilitando a vivência de uma relação dinâmica e recíproca com o ambiente físico e 

sociocultural, na medida em que cria condições de aprendizagem a partir da experiência. 

Considerando-se o contexto da pesquisa, sabe-se que o contexto escolar é muito 

mais que cenário; como produto cultural que circunscreve relações interpessoais e 

promove ritos sociais, assume posição relevante na formação da criança (Pinto, 2004; 

Sager et.al, 2003; Frago e Escolano, 1998, citado por Gonçalves e Fraga, 2005). Sua 

estrutura, do prédio ao currículo, é disciplinar, informando à criança sobre intenções e 

valores dos educadores, expressas nas rotinas de atividades e em normas escolares 

explícitas ou simbólicas (Elali, 2003; Gonçalves e Fraga, 2005). 

Os resultados obtidos também conduzem à reflexão sobre a cultura escolar 

(Moreira, 2003), múltipla e contraditória que, inscrita no ambiente físico e social da 

escola, exige que a criança/aluno a decodifique, ao tempo em que vivencia contínuas 

negociações que buscam dar conta das múltiplas referências, tendências e posições que 

interagem no contexto escolar. Neste contexto, o papel do adulto – professores e 

auxiliares, membros do corpo técnico e outros – é fundamental, sem, no entanto, 

desconsiderar a criança como protagonista competente e capaz, que interage, interroga, 

intervém – ou seja, aprende a todo o momento (Lordelo & Carvalho, 2003), tal como o 

adulto/educador e a própria escola, numa concepção de escola aprendente (Sarmento, 

2002).  

Entretanto, o presente estudo elenca situações que demandam revisão da 

interpretação dada pela prática pedagógica, tal como comumente exercida: (1) os 

lugares de crianças, criados no contexto escolar, vistos como locais de bagunça, 

conforme explicita Rasmussen (2004), sem que seu significado, pessoal ou 

compartilhado, mas de qualquer forma mais amplo seja percebido; (2) a defesa de 

espaços interativos, observada nos rituais de acesso às brincadeiras típicos das culturas 

de pares, compreendida como expressão egoísta das crianças envolvidas (Corsaro, 

2011); (3) a incompreensão da importância e da função das brincadeiras turbulentas e a 

consequente associação com manifestações agressivas e violentas; (4) a obrigatoriedade 

do compartilhamento de brinquedos de posse institucional, sem considerar a brincadeira 

da criança e seu envolvimento com os brinquedos dos quais se apropria, atribuindo-lhes 
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significados autorais e específicos; (5) o próprio brincar espontâneo na escola, limitado 

devido às exigências curriculares e normativas (Cordazzo et al., 2010) que, a despeito 

do seu reconhecimento conceitual e de sua importância pelos educadores (Martins et al., 

2006), é tomado, no contexto escolar, como meio para alcançar objetivos acadêmicos 

(tendência escolarizante), ignorando-se ou não se explorando seu potencial enquanto 

atividade intrinsecamente motivada (Lordelo & Carvalho, 2003) – e, em consequência, 

não se dando a devida atenção a aspectos tais como a interação e cultura de pares, entre 

outros.  

Tais constatações reafirmam a necessidade e importância da formação de 

educadores enquanto fórum privilegiado de compartilhamento de saberes e 

conhecimentos sobre a criança (Silva & Sperb, 1999; Pedrosa & Carvalho, 2009; 

Sarmento, 2003). 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se, neste estudo, que as crianças vivenciaram o contraditório da e na 

escola como tensão cotidiana, conflitos, negociações – entre pares, com os adultos. 

Assim, o contexto escolar as desafiou a encontrar ou criar brechas, incompletudes, em 

que pudessem imprimir a marca de sua própria (porque apropriada) cultura infantil; 

desafiou-as a conquistar, através e na interação com seus pares, possibilidades de 

emancipação, como indivíduos e como grupo. 

Como respostas possíveis, as crianças buscaram delimitar o espaço de suas 

brincadeiras, tornando-o lugares de criança (Rasmussen, 2004) - enquanto significados 

próprios, e territórios (Carvalho& Pedrosa, 2004)- enquanto fronteiras e posse 

transitórias. Assim, observou-se que as crianças requisitaram para si e para seus grupos 

de brinquedo, sem que os adultos autorizassem ou mesmo soubessem, o tempo 

necessário à re-leitura, re-elaboração, re-interpretação do texto cultural vigente, no qual 

estão inscritas. A esta inscrição elas acrescentaram suas próprias escritas (seus 

significados).  

A brincadeira que ocorreu no tempo/espaço da escola tornou-se, assim, um locus 

privilegiado desse processo, um laboratório de transformação/ressignificação cultural, 

permitindo às crianças a re-criação de seus mundos. Assim, como protagonistas, 

puderam influenciar a cultura vigente, deslocando normas e regras, escapando do 

controle adulto, inventando seus próprios lugares, os lugares de criança, aos quais elas 

imprimiram significados além daqueles estabelecidos/impostos pela cultura do adulto, 

representada na cultura escolar.  

Conclui-se, portanto, que as crianças asseguraram o brincar, apesar das 

condições adversas, ambientais e sociais, do contexto escolar estudado; também 

tentaram aproveitar ao máximo as oportunidades que este lhes propiciou. Assim, a 

construção de lugares de criança revelou-se, nesta pesquisa, um plano amplo de 

múltiplas estratégias que se mostrou bem-sucedido ao dialogar com os lugares para 

criança do contexto escolar, no caso as áreas lúdicas da escola – o parquinho e a 

brinquedoteca. Desta forma, as crianças conseguiram, em diferentes ocasiões, afirmar 

seus interesses, vivenciar seu próprio lugar: autoral, inventivo, duplamente apropriado, 
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extático, imprevisível. Afinal, o inusitado se evidencia em todos os lugares onde se 

encontra crianças brincando (Bichara, 2006). 

Alinhado com (1) a proposta educativa de Sarmento (2002), que, entre outros 

aspectos, defende a valorização da escola pública e a formação continuada de 

educadores como possibilidade de construção de uma escola da inclusão e dos direitos 

das crianças; (2) a necessidade de realização e compartilhamento de resultados de 

pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento com educadores (Pedrosa & Carvalho, 

2009) e (3) a consideração da dimensão política da educação que aponta, 

necessariamente, para a promoção de políticas públicas (Sarmento, 2002), este estudo 

reflete o compromisso de sua autora em duas pespectivas: a implementação de ações de 

formação de educadores abordando o brincar, iniciando-se pela escola pesquisada; a 

continuidade, ampliação e aprofundamento desta pesquisa.  

As conclusões deste estudo apontam para seus limites, suscitando 

questionamentos que abrem possibilidades para novas pesquisas. Por exemplo, a opção 

pelas observações naturalísticas de brincadeiras espontâneas, entendendo tais 

brincadeiras como uma forma de expressão direta das crianças através das quais elas 

poderiam mostrar seus lugares de criança (Rasmussen, 2004), atendeu aos objetivos 

propostos. Mas como um delineamento metodológico múltiplo, que incluísse, além de 

observações naturalísticas, outros recursos, tais como entrevistas com crianças, 

mediadas por desenhos ou fotografias dos lugares de, poderia impactar um estudo 

semelhante? Também se questiona se tais resultados se mantêm ao se pesquisar o 

contexto escolar, focando não as brincadeiras desenvolvidas nas áreas lúdicas, mas 

aquelas realizadas em salas de aula, sob orientação do educador. Vê-se, também, a 

necessidade de ampliar o estudo para outras escolas públicas, quiçá incluindo também 

escolas privadas, comparando os resultados. São perspectivas que apontam para novas 

construções. 
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ANEXO I – FOTOS DO PARQUINHO 

 

Equipamento 1 

 

Estantes de Brinquedos – Canto C 

 

Acolchoados 
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 Balancinhos e Triciclos 

 

 

 

 

 

Visão panorâmica 
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ANEXO II – FOTOS DA BRINQUEDOTECA 

 

 Frente Armário Funcionários 

 

 Estantes de Brinquedos 

 

 Área de Serviço 
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Visão panorâmica, destacando-se as Mesas 

 

 

 

Visão panorâmica II 
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                                                          ANEXO III 

 

                                      PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 

UFBA / Instituto de Psicologia – PPGPSI - Mestrado 

PESQUISA: Interação criança/contexto escolar: A construção de “lugares de crianças” 

através das brincadeiras espontâneas. 

Pesquisadora: Shiniata Menezes          Orientadora: Profª. Dra. Ilka D. Bichara 

 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO   Nº ............            Data: ........ / ........ / 2013. 

Início: .......................  Término: ......................         Código da Ob: ....................... 

 

Sujeito focal: ............................................................... 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Registro Cursivo (5min): 

01 ........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

02 ........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................ 

03 ........................................................................................................................................ 
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04 ........................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

05 ........................................................................................................................................ 
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Outras Observações: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 
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ANEXO IV 

 

                                      CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Através desta, autorizo a mestranda SHINIATA ALVAIA DE MENEZES, 

psicóloga, CRP 03/01275, a realizar observações naturalísticas de brincadeiras 

espontâneas das crianças dos grupos 5-A e 5-B, exclusivamente nos momentos de 

recreio no parquinho e atividades na brinquedoteca, conforme horários rotineiros 

previamente estabelecidos pela escola. Tais atividades referem-se à pesquisa de 

mestrado intitulada Interação criança/contexto escolar: A construção de “lugares de 

crianças” através das brincadeiras espontâneas, sob orientação da Profª. Dra. Ilka Dias 

Bichara, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

As observações ocorrerão no período inicialmente previsto de março a junho do 

corrente ano, podendo ser ampliado, caso seja necessário.  

O acesso da mestranda às áreas do parquinho e brinquedoteca ocorrerá conforme 

cronograma previamente definido em comum acordo com a direção e corpo técnico da 

escola.  

Como contrapartida, a mestranda coloca-se disponível para realização de 

formação das educadoras, focada no processo de desenvolvimento da criança entre 03 e 

05 anos, com ênfase na educação inclusiva. 
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ANEXO V  

 

INVENTÁRIO DE BRINCADEIRAS DO PARQUINHO – modalidade e as 

subáreas em que foram observadas.  

 

Áreas do Parquinho Brincadeiras Brincantes 

Eq1 Plataforma dar cambalhota M 

 fazer festa F/M 

 Atirar M 

 explodir bomba M 

 

 perseguição 
monstro 

F/M 

 Casinha F 

Eq1 Balanço balançar-se 
forte/balançar 

colega 

M 

 balançar-se c/ 
boneca/filha 

F 

 faz de conta: casa 
avó, passeio 

limusine, conversa 
celular 

F 

 blançar-se c/ 
colega 

F 

Eq 1 Outros  dependurar-se 
escada acesso 

M 

 dependurar-se 
argolas 

F/M 

 dependurar-se 
cilindro plataforma 

M 

 escalar cilindo M 

 subir/descer 
escorregador 

F/M 

 usar escorregador 
como trincheira 

M 

 deitar e “dormir” 
no escorregador 

M 

 arrumar casinha 
sob o escorregador 

F 

Sub total 1 (Eq1) 18 5F-8M-5F/M 

Acolchoados (Área) pular e gritar 
“Êeee...” 

F/M 

  cuidados 
paternais 

M 

 área como local de 
castigo 

M 

  carrinho c/ 
boneca  

M 

 luta, ataque, atirar, 
perseguição 

M 

Acolchoados (Brinquedo) banco como 
suporte 

F 

 virar a escada e se 
jogar nela 

F 

 esconde-esconde 
de rosto 

F 
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 construção de 
cabana 

F/M 

 subir a escada e 
pular do último 

degrau 

F/M 
 ind. /grupal 

 “dormir” em um 
canto nos 

colchonetes 

F 

 construção de 
“cercado”/casinha 

F 

 carro/taxi F/M (4x) 

 balançar forte o 
rolo 

M 

 uso como traves 
de gol 

M 

 carregar colega F/M 

 pular acolchoados 
como obstáculos 

M 

 jogar-se nos 
acolchoados 

M 
 ind. /grupal 

Subtotal 2 (Acolchoados) 14 6F-4M-4F/M 

Área total/Área central brincadeiras com o 
corpo: correr, 

pular, 
saltar,dançar, 

cantar, etc. 

F/M (11x) 

 Triciclo F/M 
 ind. /grupal 

 perseguir/atacar M 

 Atirar M 

 polícia/ladrão M 

 pega-pega F/M 

 Futebol M 

 montar no 
balancinho 

F/M 

 imitar bicho F/M 

Área central (específicas) andar de quatro M 

 luta de espada M 

 montar cavalinho M 

 correr iimitando 
som de carro 

F/M 

Subtotal 3 13 1F-7M-5F/M 

Canto C luta de espada M 

 Casinha F 

 comer pipoca F 

Subtotal 4 3 2F-1M 

Canto D casinha/festa F 

Subtotal 5 1 1F 

Pilastras do Gradil imitar bicho M 

 Casinha F 

Subtotal 6 2 1F-1M 

TOTAL 62 16F-21M-25F/M 

 

M (masculino); F (feminino) e F/M (feminino/masculino).   
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ANEXO VI 

 

 

                                        Tabela  

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas do parquinho  

(Fase 2) -  Meninos 

 
Física Simbólica Social Total geral 

Eq. 1 12 4 
 

16 

Acolchoados 1 3 
 

4 

Area Total 2 
 

1 3 

Area Central 2 1 
 

3 

Total geral 17 8 1 26 

 

 

 

                                        Tabela  

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas do parquinho  

(Fase 2) - Meninas 

 
Física Simbólica Jogo Contr. Total geral 

Eq. 1 9 2 1 12 

Area Central 4 1 
 

5 

Pilastras 
 

3 
 

3 

Area Total 2 1 
 

3 

Canto C 
 

1 
 

1 

Acolchoados 1 
  

1 

Total geral 16 8 1 25 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

 

                      Tabela  

Frequência de tipos de brincadeiras em subáreas do parquinho  

(Fase 2) - GM 

 
Física Simbólica Total geral 

Eq. 1 
1 1 2 

Area Total 
1 

 
1 

Area Central 
1 

 
1 

Total  3 1 4 

 

 

 

 

 

                                 Tabela  

Frequência de modos de interação em subáreas do parquinho  

(Fase 2) - GM 

 
Cooperativa Total geral 

Eq. 1 2 2 

Area Total 1 1 
Area 
Central 1 1 

Total  4 4 
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ANEXO VIII 

 

INVENTÁRIO DE BRINCADEIRAS DA BRINQUEDOTECA  

 

1. Brincadeiras Simbólicas (temáticas): 

Carro 

Urso 

Bruxa 

Animais no castelo/bicho feroz 

Trenzinhos/Bob Esponja 

Dragão no castelo 

Dragão/Shrek 

Voo do dragão 

Fuga da polícia 

Luta de bonecos 

Luta de bonecas 

Helicóptero 

 

2. Brincadeiras de  C. Física 

Cantar 

Dançar 

Pular 

Jogar bola 

 

3. Brincadeira de C. Social  
 

Jogo com cartas 

 

 

      Cavalo trotando 

Castelo com bonecos 

Carro e avião de polícia 

Carro de polícia 

Moto 

Casa 

Filhotes 

Bichos e bonecos 

Cantar, dançar (performance) 

Cantar no microfone (performance) 

Entrevistas com microfone
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