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CULTURAS DA INFÂNCIA NOS ESPAÇOS-TEMPOS DO BRINCAR 

 

RESUMO 

 

O objetivo central do estudo foi compreender como as crianças, nas relações entre si e 
nos espaços-tempos do brincar, constituem suas culturas da infância, concebidas como formas de 
ação social sobre o mundo pelas quais se identificam como um grupo de pares. 

A partir de uma perspectiva etnográfica, o estudo acompanhou um grupo de crianças 
de 4-6 anos, situado em uma unidade municipal de educação infantil de Niterói, em suas 
atividades de brincadeira realizadas nos espaços e tempos organizados pela escola para esse 
fim. As observações foram registradas em vídeo e notas de campo. Foram também realizadas 
sessões de conversas com as crianças e de reprodução de vídeos contendo episódios de 
situações de brincadeira por elas vivenciadas. 

A pesquisa fundamentou-se nos principais pressupostos da sociologia da infância e 
nos estudos que vêm sendo realizados nesse campo sobre as culturas infantis, tendo como 
núcleo central a noção de infância como uma construção social e a idéia de revelar as 
crianças como atores sociais, sujeitos participantes na condução de suas vidas e na 
construção da sociedade em que se inserem. Dessa forma, as vozes das crianças procuraram 
ser incluídas, não apenas no processo interativo-reflexivo do trabalho de campo, como 
também no processo interpretativo de análise das observações realizadas. 

As análises revelaram que, no grupo e no contexto estudado, as crianças, nas relações 
que estabelecem entre si e com as ordens institucionais escolares, constituem suas culturas da 
infância, representadas por um conjunto de conhecimentos partilhados que lhes permite brincar e 
fazer coisas juntas, bem como por uma ordem social por elas construída e instituída que rege 
suas relações de pares. Assim, os modos de formação e de organização dos grupos, as relações 
de amizade, as estratégias de participação nas brincadeiras, a negociação de conflitos, a 
construção de ações conjuntas coordenadas e as relações com as regras escolares são analisados 
como elementos estruturantes de uma cultura infantil que identifica e organiza o grupo nas suas 
formas de pensar, sentir e fazer.  

As conclusões da pesquisa são sintetizadas a partir de três eixos: (i) a agência das 
crianças na regulação de suas relações e na organização das brincadeiras; (ii) o desejo de 
brincar com os outros, a valorização do espaço interativo e a partilha como elementos 
constitutivos das culturas infantis; (iii) o brincar como atividade criadora, através da qual 
as crianças reinterpretam o mundo e se compreendem como membros de um grupo 
geracional e como sujeitos na sociedade. Ressalta-se ainda que o reconhecimento das 
crianças como sujeitos atores sociais plenos implica promover a ampliação dos seus direitos 
sociais de participação na sociedade e nas instituições de educação infantil, o que significa 
escutar suas vozes e incluir suas formas próprias de pensar e agir nas organizações dos 
espaços-tempos institucionais e de suas vidas. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: culturas da infância, brincar, sociologia da infância 

 
 
 
 

 



                                         

   

CHILDHOOD CULTURES WITHIN SPACES AND TIMES OF PLAY 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The main objective of this study was to understand how the children, through their 
relations with each other during play time, make up their childhood cultures, conceptualized 
as forms of social action in the world promoting their identification as a particular peer 
group. 

From an ethnographic perspective, the research followed a group of children, 
between 4-6 years old, in a state-funded pre-school in the city of Niterói - Rio de Janeiro. 
Their play activities carried out in spaces and times organized by the school were observed 
and recorded on video and first hand note-taking. Conversation sessions with the children 
also took place. 

This research underlying principles were based on the new studies of the Sociology 
of Childhood, particularly, on the researches concerning children’s culture. The sociological 
approach of childhood understands that childhood is a social construction and that children 
are social actors, participating actively in the construction of the society of which they are 
part. For this reason, the present study decided to incorporate their voices not just in the 
interactive-reflexive process of the participant observation, but also in the analytical 
interpretation of the observations. 

The data show that the observed group, through their peer social relations, creates a 
childhood culture based on the interrelationship between themselves and the institutional 
context. This culture is revealed by various forms of shared knowledge, which allows them 
to play and do things together, and by the joint construction of a social order which rules the 
peer relationships. Thus, the ways in which the groups are organized, the relationships 
between friends, the strategies used to participate in play activities (access and resistance), 
the negotiation of conflicts, the construction of coordinated joint actions and the relations 
with the school rules were analyzed and understood as elements of a child culture which 
identifies and organizes the group and their members in the ways they think, feel and act. 

The main findings of the research were synthesized through three topics trends which 
support some of the propositions of the Sociology of Childhood: (i) the children’s agency in 
regulating their relations and their play activities; (ii) the desire to play together, the 
valorization of interactive space and sharing as central elements which participate of the 
construction of childhood culture; (iii) playing as a creative activity, through which children 
reinterpret the world and understand themselves as members of an age group and subjects of 
society. It is also pointed out that the recognition of the children as social actors involves the 
promotion and amplification of their social rights in participating in society and school 
institutions. This implies listening to their voices and including their ways of thinking and 
acting in the organization of spaces and times within these contexts. 

 
 
KEY-WORDS: childhood cultures; play; sociology of childhood. 

 
 

 

 



                                         

   

CULTURES ENFANTINES EN SITUATIONS DE JEU 
 
 

RÉSUMÉ 
 

 
L’objectif central de cette étude a été de comprendre comment les enfants, dans 

leurs relations entre eux et dans les espaces-temps du jeu, constituent leurs cultures 
enfantines, conçues comme formes d’action sociale sur le monde à travers des quelles ils 
s’identifient comme un groupe de pairs. 

À partir d’une perspective ethnographique, l’étude a suivi un groupe d’enfants de 4 
à 6 ans, dans une écolle maternelle publique, à Niterói- Rio de Janeiro. Le regard a été posé 
sur les activités de jeux que les enfants organisent eux mêmes, dans les espaces et temps 
prévus pour cela (la cour de récréation). Les observations ont été enregistrées en vidéo et 
notes de terrain. On a fait aussi des entretiens avec groupes d’enfants autour des situations 
enregistrées en vidéo. En regardant ces situations, où ils étaient les protagonistes, les 
enfants discutaient entre eux et avec le chercheur en sujet de questions concernant la façon 
dont ils organisent leurs jeux et leurs relations sociales. 

La recherche est fondée sur les principes centraux de la sociologie de l’enfance et 
sur les études des cultures enfantines, ayant comme noyau principal la conception 
d’enfance comme une construction sociale et la proposition de comprendre les enfants  
comme une population à part entière. Les enfants sont des acteurs sociaux, sujets 
participants dans la conduction et construction de leurs vies et de la société où ils vivent. 
Ainsi leurs dires et points de vue sont en premier plan de la recherche, non seulement dans 
les processus du travail de terrain, mais aussi dans le travail d’interpretation et d’analyse 
des observations. 

Les analyses ont montré que, dans le groupe suivi et le contexte étudié, les enfants, 
à partir des relations qu’ils établissent entre eux et avec les ordres institutionels scolaires, 
constituent leurs cultures d’enfance, réprésentées d’une part par un ensemble de 
connaissances partagées qui leur permettent de jouer et faire des choses ensemble, et 
d’autre part par un ordre social construit et institué par eux mêmes et par lequel ils gèrent 
leurs relations. Ainsi, les modes de formation et d’organisation des groupes, les relations 
d’amitiés, les stratégies de participation dans le jeu, la négotiation de conflits, la 
construction d’actions communes coordonées et les rapports avec les règles scolaires sont 
compris en tant qu’éléments  structurants d’une culture enfantine qui identifie et organise 
le groupe dans ses formes de penser, sentir et agir. 

Les conclusions de la recherche sont synthetisés autour de trois axes: (i) l’action 
sociale des enfants dans la régulation de leurs relations et l’organisation de leurs jeux; (ii) 
le désir de jouer ensemble, la valorisation de l’espace interatif et le partage comme 
éléments constitutifs des cultures enfantines; (iii) le jeu comme activité créatrice, à travers 
laquelle les enfants réinterpretent le monde et se comprennent en tant que membres d’un 
groupe générationnel et sujets dans la société. La reconnaissance des enfants comme sujets 
sociaux entiers implique d’assurer leurs droits sociaux de participation dans la société et 
les institutions scolaires, ce qui demande l’inclusion de leurs formes de penser et agir dans 
l’organisation des espaces et temps institutionnels et de leurs vies quotidiennes. 

 
Mots-clés: cultures enfantines; jeu; sociologie de l’enfance. 
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...a infância é um outro: aquilo que, sempre além de 
qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança de 
nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e 
abre um vazio em que se abisma o edifício bem 
construído de nossas instituições de acolhimento. 
Pensar a infância como um outro é, justamente, pensar 
essa inquietação, esse questionamento e esse vazio. 

                                                                  Jorge Larrosa  

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

Escolhi as palavras de Jorge Larrosa (1999, p.184) para abrir esse trabalho, pelo 

que elas representaram na gestação desta pesquisa. Elas fazem parte de um texto do autor 

intitulado “O enigma da infância”, cujas reflexões exerceram em mim forte provocação, 

convidando-me a construir um olhar interrogador relativamente às crianças, que pudesse 

vê-las como sujeitos outros, enigmáticos, que não aceitam a medida do nosso saber (...) e 

do nosso poder (ibid. p.186). Para tanto, como indica Larrosa, foi necessário rever / 

desconstruir muitas certezas que guiam grande parte dos estudos e pesquisas legitimadores 

dos saberes dominantes sobre a infância e sobre as práticas junto às crianças, os quais têm 

nos levado muito mais a enquadrá-las nas suas margens do que propriamente compreender 

a alteridade da infância, a sua absoluta heterogeneidade em relação a nós e ao nosso 

mundo, sua absoluta diferença (ibid, p.185). 

As palavras de Larrosa encontraram ressonância no trabalho que vinha e venho 

realizando na Creche UFF1,  um projeto político-pedagógico que busca a novidade, ou seja, 

uma prática ancorada na compreensão da criança como sujeito autor e ator, construtor de 

sua experiência de ser criança e sujeito no mundo. A procura de novidade, do não 

conhecido, abriu um vazio, enfrentado em primeiro lugar pelo questionamento do que eu já 

sabia sobre as crianças e pela inquietação com a emergência de questões cujas respostas 

                                                
1 A Creche UFF é vinculada à Universidade Federal Fluminense, à PROEX (Pró-Reitoria de Extensão e 
Pesquisa), como um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Foi inaugurada em 1997, por uma equipe 
multidisciplinar, e trabalha com crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, filhas de alunos, funcionários e 
professores da universidade. Desde a sua inauguração, integro a equipe técnico-científica da creche, 
trabalhando na construção e na implementação do seu projeto político-pedagógico, bem como desenvolvendo 
projetos de extensão e pesquisa sobre a infância, mais particularmente sobre o brincar e suas relações com a 
constituição da infância. 
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não se encaixavam nesses saberes. O segundo passo foi construir uma atitude de escuta, de 

tentar olhar a criança como um outro, um outro a encontrar. E foi essa atitude que me 

levou a construir o objeto de estudo da pesquisa aqui apresentada. 

Comecei desenvolvendo pequenos trabalhos de pesquisa voltados para o estudo do 

brincar, observando as formas pelas quais as crianças organizam suas brincadeiras, os 

significados construídos nas relações sociais que estabelecem entre si e com os objetos do 

brincar, buscando aguçar o meu olhar para as suas falas, ações e interações sociais. 

Sobressaía nesses estudos a forma como as crianças lidam com as referências culturais do 

seu meio familiar e da sociedade em que vivem, destacando-se que, nesse processo, tanto 

reproduzem papéis, ações, valores, como produzem algo novo, pela interpretação particular 

que fazem desses elementos no processo do brincar. Foi o interesse por essa questão que 

me levou a elaborar um projeto de pesquisa com o qual ingressei no curso de doutorado.  

No final de 2002 desenvolvi um projeto piloto dessa proposta inicial de pesquisa na 

Creche UFF. Entrei em campo com o propósito de investigar os aspectos de produção-

reprodução da cultura presentes no brincar, elegendo a relação da brincadeira com a cultura 

mais ampla, mais especificamente com a cultura do consumo, como o objeto principal de 

investigação. Buscava compreender a brincadeira como espaço de invenção, criação e 

produção, e não apenas de reprodução da realidade e da cultura e, para tanto, acompanhei 

durante dois meses um grupo de crianças de 3 a 6 anos em atividade de brincadeira livre, 

em uma sala da creche organizada para esse fim, registrando em vídeo as situações 

observadas. A turma se dividia em dois grupos, que participavam desta atividade em 

períodos seqüenciais de 40 minutos, durante duas vezes por semana. Nesse estudo, os 

dados trabalhados com base nas observações realizadas sinalizaram para a existência de 

regularidades relativamente a alguns aspectos das relações sociais entre as crianças, como: 

as formas de entrada e participação nas brincadeiras, o papel das alianças e da amizade na 

organização dos grupos de brincadeiras, os valores de cooperação se sobrepondo aos 

valores individualistas (partilha de objetos, papéis, ajuda mútua para a resolução de 

problemas), a autonomia das crianças para desenvolverem suas ações e gerirem as suas 

relações sociais entre pares, e algumas atividades de brincadeira e seqüências de ação que 

se repetiam, revelando um conjunto de conhecimentos e procedimentos construídos e 

partilhados pelas crianças. Além disso, os dados também apontavam para a compreensão 

de que naquele grupo, naquele espaço, os elementos culturais externos, próprios da cultura 

do consumo, eram ressignificados, transformados pelas crianças, através de suas práticas 
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sociais de brincadeira, de um modo que encontrava sustentação na proposição de Brougère 

(2002a) de que as crianças se apropriam das referências culturais externas somente se estas 

puderem ser incorporadas à sua cultura lúdica. Essas observações convergiam para algo 

que já vinha sendo discutido no campo dos estudos da infância: a possibilidade da 

existência de uma cultura infantil construída e estabelecida pelas crianças nas relações de 

pares. 

O trabalho de campo teve prosseguimento no início de 2003 e, em abril, foi 

introduzida uma outra instituição de educação infantil como unidade de investigação, na 

qual passei a acompanhar um grupo de crianças de 4-5 anos, com vistas a enriquecer o 

campo de estudos e a propiciar um diálogo com o contexto da Creche UFF. As questões 

levantadas acima se tornaram cada vez mais inquietantes, levando-me a investir em leituras 

dirigidas ao tema das culturas da infância, o que determinou uma mudança no foco da 

pesquisa, desviado da idéia inicial de estudar o brincar através das relações de produção-

reprodução no contexto da cultura do consumo, e dirigido, a partir de então, ao estudo da 

produção das culturas infantis no espaço do brincar. A idéia era compreender de que modo 

a atividade de brincadeira relaciona-se à constituição e à utilização pelas crianças de um 

conjunto relativamente estável de regras, artefatos, formas de comunicação, rituais, rotinas, 

conhecimentos e valores.  

A mudança de foco gerou algumas questões de ordem metodológica, implicando a 

tomada de decisões importantes no redirecionamento da pesquisa. Uma delas decorreu da 

compreensão de que as observações realizadas no contexto de pesquisa da Creche UFF se 

distanciavam cada vez mais das observações realizadas no contexto da outra instituição. 

Isso porque na creche as atividades eram observadas em grupos pequenos, arbitrariamente 

escolhidos pela professora, e variável a cada dia de acordo com o andamento da rotina 

diária, o que não me permitia a observação do funcionamento das crianças como um grupo 

de idade, ou seja, como a totalidade representada por um conjunto de crianças que partilha 

os espaços-tempos da instituição, em toda a complexidade envolvida nos aspectos relativos 

às formações dos grupos, às alianças, às amizades, aos conflitos etc. O que esse espaço 

possibilitava, ao contrário, era uma observação mais concentrada do funcionamento de 

grupos menores de brincadeira, sem muitas interferências externas, o que atendia aos 

propósitos iniciais da pesquisa, mas não à nova orientação, voltada para uma visão 

sociológica do brincar e das relações sociais entre as crianças no contexto de um grupo de 



Apresentação    16 

   

pares2. Dessa forma, decidi ampliar a pesquisa na outra instituição, que atendia plenamente 

aos meus propósitos, e não mais incluir a creche como campo de investigação. 

Esclarecido o processo de construção do objeto e do contexto dessa investigação, 

passarei a abordar o campo teórico que se constituiu como referência principal do trabalho, 

a sociologia da infância, para, em seguida, apresentar as principais definições teórico-

metodológicas que estruturaram a pesquisa. 

Aquele vazio mencionado no início dessa apresentação, decorrente da busca de ver 

a criança como um outro, e a atitude de interrogação na prática junto às crianças, 

provocaram uma investida em novas formulações teóricas, motivada também pela busca de 

conhecimentos produzidos sobre o tema das culturas da infância. Nesse caminho, cheguei 

aos estudos sociológicos sobre a infância, primeiramente através de autores como Brougère 

(1997, 2002a), Sarmento (2002) e Corsaro (1997). Mas o que esse campo propunha? Que 

elementos teóricos o definiam? Em que medida ajudava-me a investigar as questões que 

me inquietavam?  

Vários autores apontam que, no início dos anos 90, os estudos sociológicos sobre a 

infância experimentaram um notável boom (Qvortrup, 1994; 1999; Sirota, 1998, 2001; 

Montandon, 1998, 2001), gerando um processo de construção e legitimação de um campo 

específico de estudos. Esse momento foi marcado pela proliferação de redes de 

investigadores, pela organização de eventos científicos voltados para o tema (em muitos 

dos quais foram constituídas comissões voltadas para a configuração do campo) e por 

pesquisas, projetos e publicações, fatos que convergiram para a sua visibilidade e o seu 

reconhecimento institucional nos universos acadêmicos (anglo-saxônico, centro-europeu e 

francofônico). 

Esse boom, segundo Qvortrup (1994, 1991), surgiu em momentos mais ou menos 

simultâneos (e inicialmente independentes) nesses diferentes universos, o que pode estar 

relacionado, na visão do autor, às semelhanças dessas sociedades ocidentais 

industrializadas, representadas por problemáticas comuns por elas experimentadas, 

algumas delas relacionadas à infância. O autor aponta, nesse sentido, os principais 

paradoxos que expressam o desconforto da nossa cultura acerca da ambigüidade em 

relação à infância (1991, p.2): as crianças crescem em importância na cena política, 

acadêmica e midiática no mesmo momento em que os indicadores demográficos apontam a 

                                                
2 O termo grupo de pares será utilizado neste trabalho na acepção de Corsaro (1985, 1997), para referir-me a 
grupos de crianças que partilham espaços-tempos em uma base cotidiana. 
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diminuição de seu peso quantitativo nos países ocidentais industrializados; os adultos, 

apesar de proclamarem seu amor às crianças e a necessidade de protegerem-nas e 

acompanharem o seu desenvolvimento, têm cada vez menos tempo de convívio com as 

mesmas, vivendo suas vidas cada vez mais separadas; os adultos valorizam a 

espontaneidade das crianças, mas estas têm cada vez mais as suas vidas organizadas e 

determinadas dentro de margens rígidas de espaços e tempos institucionais; há um discurso 

adulto de que as crianças estão em primeiro lugar, porém isso não se reflete nas decisões 

econômicas e políticas, que geralmente não as levam em conta, apesar de afetarem-nas 

direta e indiretamente; a maioria dos adultos defende que os pais devem assumir a maior 

quota de responsabilidade dos filhos, porém têm cada vez menos condições estruturais para 

isso; a proclamação pelos adultos da necessidade de liberdade e da importância da 

democracia é contraditoriamente acompanhada de uma estruturação da vida das crianças 

em torno do controle e da disciplina; os adultos atribuem papel fundamental às escolas na 

formação das crianças, mas não reconhecem como válida a contribuição das crianças na 

produção de conhecimentos; a infância é considerada, em termos materiais, como mais 

importante para a sociedade do que para os próprios pais, mas a maior parte dos custos 

com as crianças é delegada aos pais. 

Foi tentando analisar a experiência da infância nesse contexto paradoxal e ambíguo 

que novas abordagens começaram a surgir ao longo das últimas décadas para o estudo da 

infância. Relativamente à sociologia da infância, apesar de percorrer trajetórias diversas 

em diferentes universos acadêmicos, ergueu-se como campo em torno de alguns princípios 

fundamentais. O princípio gerador foi a construção da infância como objeto sociológico, 

buscando romper com as visões tradicionais de infância e de criança que, a partir de uma 

perspectiva biologizante, a reduziam a um ser em devir, em processo de desenvolvimento, 

que se tornaria futuramente um adulto competente. A criança, nessas visões, é vista pelo 

que não é - in-competente, i-matura, i-racional -, e pelo que lhe falta em relação ao adulto. 

Essa concepção, que durante tanto tempo dominou os estudos da infância, conduziu, 

segundo alguns autores, ao silenciamento da infância e das crianças nas Ciências Sociais, 

vistas sempre como objetos passivos da socialização imposta pelos dos adultos (James e 

Prout, 1990; Sirota, 1998). Contrapondo-se a essas visões, a sociologia da infância propôs 

uma virada paradigmática, ou seja, revelar a criança na sua positividade, como ser ativo, 

situado no tempo e no espaço, nem cópia nem o oposto do adulto, mas sujeito participante, 

ator e autor na sua relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Com base nessa 
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premissa, postula que a infância e as crianças devem ser estudadas na sua alteridade, pelos 

seus próprios méritos, e não indiretamente através de outras categorias da sociedade. 

Tornar a infância objeto sociológico significa, por um lado, compreendê-la como 

uma categoria social estrutural da sociedade e, por outro lado, revelar as práticas e 

processos sociais mais concretos através dos quais as crianças agem sobre o mundo, 

participando da construção de suas vidas e da sociedade. Foi nessa segunda vertente teórica 

aberta pelo campo da sociologia da infância que situei o meu trabalho e onde encontrei as 

principais referências teóricas e metodológicas que me ajudaram a reestruturar a pesquisa e 

a construir um enquadre interpretativo para as observações realizadas. Além das leituras 

empreendidas no sentido de situar e compreender o campo teórico da sociologia da 

infância (Sirota, 2001, Montandon, 2001, James e Prout, 1990), os estudos de Corsaro 

(1997) sobre as culturas infantis foram referências fundamentais nas definições iniciais da 

pesquisa. A seguir apresento a forma como o trabalho de investigação se organizou. 

O objetivo central do trabalho foi compreender como as crianças, nas suas relações 

entre pares, e nos espaços-tempos do brincar definidos pelo contexto da instituição de 

educação infantil, constituem suas culturas da infância, concebidas como formas de ação 

social sobre o mundo que as identificam como um grupo de pares (grupo de idade). Com 

base nesse objetivo, a pesquisa procurou revelar, no contexto em que foi realizada, alguns 

dos principais elementos definidores dessas culturas, ou melhor, aqueles que emergiram 

nesse espaço do brincar e nas relações entre as crianças nele situadas. O brincar não 

constituiu apenas um contexto de observação, mas foi também focalizado como objeto de 

investigação sociológica, nas relações que estabelece com a produção das culturas da 

infância. 

No processo da pesquisa algumas questões já se colocavam e outras foram 

emergindo no decorrer das interações, e foi com base em um processo reflexivo em torno 

delas que defini mais tarde as categorias de análise do objeto estudado. As questões 

organizadoras do estudo se dividiam em dois blocos, um deles mais voltado para o 

funcionamento do brincar e o outro para as relações entre as crianças: 

a) De quê brincam as crianças? Que temas/referências culturais estão presentes nas 

brincadeiras? Como as crianças organizam as brincadeiras? Que regras regem a definição e 

a condução conjunta das brincadeiras? Que papéis são adotados pelas crianças? Como são 

escolhidos, identificados e encenados? Que valores são agregados aos papéis? Existem 

atividades/ seqüências de ação que se repetem cotidianamente estruturando as 
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brincadeiras? Que significados assumem essas rotinas na vida coletiva e individual das 

crianças? Que elementos estão na base da construção conjunta de uma brincadeira? Que 

relações as crianças estabelecem no brincar com a cultura mais ampla? 

b) Como se organizam e se compõem os grupos de brincadeira? Que critérios 

regem as escolhas de parceiros de brincadeira e as formas de participação? Quais os 

principais valores associados às relações entre pares nas brincadeiras? Como se 

configuram os processos de partilha, cooperação, disputas e conflitos nas relações entre as 

crianças? Como essas relações podem ser situadas no contexto da escola estudada e da 

sociedade mais ampla em que se inserem? 

A partir do objetivo central já apontado e das questões levantadas, a pesquisa 

adotou uma perspectiva etnográfica, indicada pelos autores do campo como a mais 

adequada, por conferir às crianças maior participação na produção dos dados. Foi realizada 

em uma instituição pública de educação infantil de Niterói, com um grupo de crianças que, 

durante o período do trabalho de campo (duas etapas, a primeira de abril a agosto de 2003 

e a segunda de agosto a dezembro de 2004), compreendeu a faixa etária de 4 a 6 anos e um 

total de participantes que variou entre 18 a 20 crianças. A partir de um processo de 

observação participante, no qual busquei captar as vozes das próprias crianças, acompanhei 

as atividades de brincadeiras livres desse grupo nos espaços-tempos definidos pela 

instituição para esse fim, buscando penetrar nos seus mundos sociais e culturais, através da 

focalização nas ações e relações sociais que as crianças individual e coletivamente 

constroem entre pares no brincar, sem a intervenção direta do adulto.  

O processo de investigação e a minha relação de pesquisadora com os sujeitos da 

pesquisa foram cotidianamente construídos na prática interativa e reflexiva desenvolvida 

com as crianças, e constituiu, em si mesmo, um campo de estudos próprio, ainda que 

inseparável do objeto sociológico de investigação. Digo isso porque houve um 

investimento grande da minha parte em construir uma prática de pesquisa coerente com a 

visão das crianças como atores sociais, que se descolasse das visões tradicionais que vêm 

emudecendo as vozes infantis nas ciências sociais. Desafio enfrentado pelo próprio campo 

em construção da sociologia da infância face às complexidades decorrentes da mudança de 

paradigma, e desafio maior ainda para mim, frente à inexperiência com o desenvolvimento 

de pesquisas de natureza sociológica.  O pressuposto de dar voz às crianças na pesquisa e 

adotar o seu ponto de vista exigia que a sua participação estivesse incluída em todas as 

fases da investigação. Isso implicava uma revisão radical das práticas dominantes das 
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pesquisas sobre crianças - que as concebem como objeto e não como sujeitos participantes 

- e da minha própria experiência como pesquisadora, além da criação de estratégias e 

procedimentos que instaurassem a pesquisa com crianças, tendo-as como participantes e 

informantes privilegiados para a compreensão do objeto estudado. 

As crianças foram observadas em situações naturais e rotineiras do cotidiano 

escolar, em suas ações desenvolvidas nos espaços destinados ao brincar - dois parques e 

uma casa de alvenaria mobiliada com materiais proporcionais ao tamanho das crianças. 

Suas falas, suas significações e modos próprios de ação, suas formas de comunicação entre 

si e de organização social nas brincadeiras foram os conteúdos principais da observação. 

Como forma de registro foram utilizadas videogravações, audiogravações e comentários 

escritos em notas de campo (diário de campo). Essas notas incluíram as descrições das 

situações observadas e o contexto em que se constituíram, as reflexões que emergiram 

no/sobre o processo de investigação, sobre a minha relação com as crianças e sobre 

questões teóricas relativas ao objeto de estudo. Foram também realizadas entrevistas e 

conversas informais com as crianças, que se revelaram fundamentais para a compreensão 

de suas ações e relações sociais. No decorrer desse processo foram sendo definidas as 

categorias que estruturaram o processo interpretativo e os ajustes contínuos nos 

procedimentos de investigação. 

A seguir apresento as partes que organizam a apresentação do trabalho. 

No primeiro capítulo trabalho com alguns eixos teóricos visando à construção de 

um olhar sociológico para a compreensão da infância. Desse modo, abordo em primeiro 

lugar a sociologia da infância como campo de estudos em construção, objetivando 

descrever esse processo constitutivo e demarcar os princípios que configuram o principal 

empreendimento teórico dessa nova área de estudos: uma mudança de paradigma na 

construção da infância como objeto sociológico. Em segundo lugar, focalizo um dos eixos 

que compõem o conjunto das pesquisas que vêm sendo realizadas no campo, contribuindo 

para a sua legitimação: a noção das culturas da infância. Essa noção tem sido construída 

através de pesquisas de cunho etnográfico que focalizam as ações e relações sociais entre 

as crianças, buscando revelá-las como atores sociais, e como grupo de idade, capazes de 

agenciar suas próprias ações sobre o mundo e, mais particularmente, criar e nutrir suas 

culturas de pares. Ainda neste capítulo, abordo o brincar como um dos pilares das culturas 

da infância (Sarmento 2002) e, para tanto, discuto as relações que os estudos sobre o 

brincar vêm estabelecendo com as noções de cultura e a importância da interpretação desse 
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processo do ponto de vista sociológico para a compreensão dessas relações a partir da 

proposição central das crianças como atores sociais. 

No segundo capítulo trato das escolhas metodológicas e da configuração do estudo. 

Assim, inicio com uma discussão teórico-metodológica sobre as implicações das 

proposições centrais da sociologia da infância para a pesquisa com crianças, trazendo as 

principais reflexões que vêm sendo desenvolvidas nessa direção por autores do campo. A 

seguir assinalo os princípios fundamentais que guiaram o processo investigativo neste 

trabalho. Aponto ainda algumas questões éticas envolvidas nos estudos com crianças, 

decorrentes da intenção de incluir as suas vozes nos processos de decisão, da condução e 

da interpretação na pesquisa. Depois passo à descrição do contexto do estudo, com a 

apresentação dos motivos e das implicações da escolha de uma escola como campo de 

observação, com a configuração do grupo de crianças participantes da pesquisa e com a 

justificativa do foco do estudo no brincar e nas relações das crianças entre si e como 

coletividade. Abordo também o processo de construção da minha relação como 

investigadora com as crianças e de que forma se deu o envolvimento das crianças com a 

pesquisa. Finalmente, apresento os principais procedimentos de investigação utilizados na 

pesquisa. 

O terceiro capítulo refere-se ao tratamento dos dados da pesquisa. Em primeiro 

lugar apresento uma caracterização da escola e do grupo de crianças participantes do 

estudo, objetivando fornecer um panorama do contexto estudado, para subsidiar a 

compreensão dos dados apresentados e discutidos nas seções seguintes. Os dados foram 

organizados e analisados através de categorias definidas no decorrer do estudo, a partir das 

questões de partida e daquelas que foram sendo levantadas no processo interativo-reflexivo 

com o campo. Dessa forma, defini inicialmente duas grandes categorias, que foram 

trabalhadas separadamente, apesar de sua indissociabilidade nas práticas sociais de 

constituição das culturas de pares. São elas: as práticas culturais de brincadeira e as 

relações sociais entre as crianças. A primeira tratou da compreensão de quais são as 

brincadeiras que permeiam o cotidiano das crianças, as principais rotinas identificadas nas 

ações coletivas, os papéis sociais e as formas pelas quais as crianças organizam suas 

brincadeiras. O objetivo dessa análise foi fornecer a base e o contexto sobre o qual as 

relações entre pares - a segunda categoria - são estabelecidas, fortalecidas, refletidas, 

modificadas, configurando uma ordem social estruturante das ações individuais e coletivas. 

No interior dessa categoria foram definidas subcategorias para destacar os aspectos que 



Apresentação    22 

   

sobressaíram como elementos definidores dessa ordem social, que são: a formação dos 

grupos de brincadeiras e os principais valores associados; o acesso das crianças às 

brincadeiras (estratégias de entrada e de resistência); as diferentes formas de ações 

conjuntas; as funções do líder na organização e condução das brincadeiras; os conflitos nas 

relações entre as crianças; e por último, as formas como as crianças lidam com as regras 

adultas, muitas vezes invertendo/burlando a ordem. 

Finalmente, concluo o trabalho recuperando os principais achados da pesquisa e 

apontando suas possíveis contribuições para o campo da sociologia da infância bem como 

para as práticas educativas junto às crianças nas instituições de educação infantil. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONSTRUINDO UM OLHAR SOCIOLÓGICO PARA A COMPREENSÃO DA 
INFÂNCIA 

 

 

A inscrição deste trabalho no campo da sociologia da infância implica assumir o 

seu princípio gerador que é a concepção da infância como um objeto de estudo 

sociológico. Dentro desse contexto, apresento neste item o terreno teórico com o qual 

estabeleci um diálogo em todas as fases da pesquisa. Em primeiro lugar, abordo os 

principais aspectos que caracterizam o processo de constituição do campo da sociologia da 

infância, apontando os seus princípios e teses fundamentais. Em seguida, focalizo a noção 

de culturas da infância que vem sendo construída no campo, apresentando as principais 

compreensões e pesquisas que contribuem para a definição dos seus contornos e discutindo 

os limites e possibilidades do uso dessa noção. No seio dessa discussão, abordo as relações 

entre diferentes abordagens sobre o brincar e a cultura e, mais especificamente, entre o 

brincar e a noção de culturas da infância, destacando as principais compreensões que 

constituíram o ponto de partida e o eixo sobre o qual a pesquisa se construiu. 

 

1.1  A sociologia da infância: por um estudo da infância pelos seus 
próprios méritos 

 

A afirmação de que as crianças devem ser estudadas pelos seus próprios méritos 

tem sido usada por muitos pesquisadores inscritos no campo da sociologia da infância e 

expressa a proposição geral de se compreender as crianças pelo que elas são e não como 

receptáculos da educação dos adultos. Mas o que isso significa? Como a sociologia da 

infância se relaciona com o campo mais geral da sociologia? Que quadros teóricos 

demarcam o surgimento desse campo? Esse novo campo introduz um novo paradigma, um 

novo objeto? 

Para abordar essas questões, sem pretender respondê-las completamente, dado que 

muitas ainda se encontram em aberto, recorro primeiramente a um dossiê dedicado à 
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sociologia da infância, publicado em 1998 na revista internacional de sociologia Éducation 

et Sociétés, com dois números temáticos organizados por Régine Sirota, socióloga 

francesa. A escolha dessa publicação deve-se à sua reconhecida contribuição no meio 

científico para a visibilidade e o reconhecimento da sociologia da infância como um campo 

importante e necessário de estudos. 

No editorial do primeiro número desse dossiê, Sirota (1998) aponta que a escolha do 

tema sociologia da infância afina-se com os objetivos fundadores da revista: desenvolver uma 

sociologia da educação que ultrapasse a sociologia da escola, estar atenta às evoluções do meio 

científico e exprimir as ‘recomposições do campo’ onde a sociologia encontra disciplinas 

vizinhas: filosofia, psicologia, história, demografia, ciências políticas etc. Nessa publicação, 

destacarei dois artigos que analisam a emergência da sociologia da infância como um campo 

específico, um deles focalizando a literatura em língua francesa (Régine Sirota) e o outro a de 

língua inglesa (Cléopatre Montandon).  

O recorte da paisagem científica realizado pelas duas autoras nos referidos artigos 

revela que as esferas de língua francesa e de língua inglesa desenvolveram o objeto de estudo 

através de movimentos paralelos e, em certa medida, impermeáveis. Através desse trabalho, as 

autoras buscam romper com essa impermeabilidade, apontando tanto a especificidade desses 

movimentos quanto os traços que os unificam. Com isso, oferecem-nos um rico panorama do 

conjunto dos processos de constituição do campo da sociologia da infância, o qual procuro 

sintetizar a seguir. 

Para Sirota (2001), apesar de não ser tão nova3, a questão da construção de uma 

sociologia da infância foi ignorada ou silenciada no discurso científico, até recentemente. 

Segundo a autora, o objeto de estudo infância foi qualificado pelos sociólogos como 

fantasma onipresente, terra incógnita, mudo, na literatura de língua francesa, e como 

marginalizado, excluído, minoritário, invisível, na literatura de língua inglesa. A 

constituição de um campo sociológico destinado ao estudo da infância marca, pois, a 

revelação de uma carência, o des-cobrimento da infância na paisagem sociológica e a 

possibilidade de ultrapassagem de uma visão fragmentada, a partir da inclusão por inteiro 

                                                
3 Sirota cita nesse sentido as proposições de Mauss, já em 1937: Nas duas primeiras questões que apresentei, 
meio social para a criança e o problema das gerações, vê-se como a sociologia da infância pode servir a 
todas as partes da sociologia  e à própria sociologia geral. Por outro lado, na terceira questão, a das 
técnicas do corpo, vemos como a sociologia geral serve e deve servir à educação da infância (publicada em 
Três observações sobre a sociologia na infância, pela editora francesa Gradhiva, excerto de uma 
comunicação que Mauss devia apresentar por ocasião de um congresso de sociologia da infância, em 1937, 
redescoberta por Fournier). 
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desse novo objeto de trabalho no discurso científico. Apresento a seguir as principais 

marcas apontadas pela autora na trajetória da inserção desse objeto no panorama científico. 

A definição tradicional de infância como período de crescimento, como de um ser em 

devir, em processo de formação, conduziu a práticas sociais no sentido de proteger esse ser frágil e 

de moldá-lo e instruí-lo para alcançar plenamente a racionalidade adulta. Com base nessa visão, os 

sociólogos voltaram sua atenção para as instâncias encarregadas do processo de socialização, 

concebido a partir de uma perspectiva estrutural-funcionalista que, seguindo a definição 

durkheimiana, encarava a criança como um objeto passivo de uma socialização regida por 

dispositivos institucionais como a escola, a família, a justiça. Esse foi o enquadramento que levou 

ao apagamento ou à marginalização da infância, uma vez que não percebia a criança em si mesma, 

como ser protagonista, presente, situado, mas sempre como objeto de uma socialização regida por 

instituições. 

Os primeiros elementos que apontam para o nascimento da sociologia da infância 

como campo de estudos surgem face à oposição à concepção de criança como ser em devir 

e às definições funcionalistas delineadas acima. Tal oposição situa-se no contexto de um 

movimento geral da sociologia marcado pelo recuo do funcionalismo estruturalista e pelo 

impulso das pesquisas interacionistas, construcionistas, fenomenológicas e interpretativas. 

A partir de uma releitura crítica do conceito de socialização, a sociologia volta-se então 

para o ator e para os processos de socialização por este protagonizados.  

Esse movimento geral da sociologia retoma a concepção da infância como uma 

construção social, inaugurada por Áries4 através da publicação de L’enfant et la vie 

familiale sous l’ancien régime em 1960. A tese de Ariès torna-se foco de discussão em um 

grande número de trabalhos, ampliando o interesse pelo objeto no conjunto das ciências 

sociais. Em relação aos trabalhos em língua francesa, em 1994, a revista Revue de l’Institut 

de Sociologie de Bruxelles, em um número intitulado Infância e Ciências Sociais, buscou 

revelar pela primeira vez a infância como objeto de estudo. A publicação propunha-se a 

construir o objeto a partir da concepção de crianças como atores sociais que participam das 

trocas e das interações, sendo ao mesmo tempo produtos e produtoras da sociedade. A 

idéia geral que conduzia os trabalhos era compreender a infância como um grupo social em 

si, que merece ser estudado, uma vez que possui traços específicos que o diferenciam de 

outras categorias sociais. 

                                                
4 P. Áries. L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Paris: Point Seuil, 1960. 
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Sirota destaca como um fato importante no processo de constituição desse novo 

campo a organização de dois comitês de pesquisa no âmbito da Associação Internacional 

dos Sociólogos de Língua Francesa. Os sociólogos dedicados ao estudo da família 

organizaram um encontro, em 1995, em Montreal, intitulado Infâncias, apontando que a 

leitura social da infância poderia propiciar, a partir de uma perspectiva comparativa 

internacional, um conhecimento aprofundado dos modos contrastantes de construção social 

da infância contemporânea. Surge a configuração da criança como parceiro e ator na 

estrutura familiar. Por seu turno, os sociólogos da educação constituíram uma comissão 

denominada Sociologia da Infância, por ocasião do Colóquio Por um novo balanço da 

sociologia da educação, em 1993, buscando uma desescolarização da sociologia da 

educação e a revelação da criança em si mesma e não mais somente como aluna. Essa nova 

abordagem tem continuidade no seminário parisiense Infância e Política. Tentativa de 

construção do objeto (organizado pelo Institut National de Recherche Pédagogique / École 

des Hautes Études en Sciences Sociales), realizado também em 1993, através do qual se 

investiu na construção de uma rede que buscava o rompimento da fragmentação disciplinar 

associada aos estudos sobre a infância, rede esta que originou a publicação dos referidos 

números da revista Education et Societés, dedicados à Sociologia da Infância. 

Assim, a autora demarca que, a partir do final dos anos oitenta e no decorrer dos anos 

noventa, pesquisadores de várias áreas, como historiadores, demógrafos, sociólogos e etnólogos 

investiram no trabalho com esse objeto no interior de suas comunidades, organizando eventos 

científicos que tiveram grande importância na constituição do campo, através de trocas, debates e 

publicações que contribuíram para a sua estruturação. No campo da etnologia, Sirota destaca a 

importância do Colóquio Anual da Sociedade de Etnologia Francesa, realizado em Lille 

(França), em 1997, que elegeu como tema central Sociedades e culturas infantis. Nesse evento, 

aprofundaram-se os trabalhos baseados na hipótese da existência de sociedades e culturas infantis 

e buscou-se contribuir para a definição de uma etnologia da infância.  

O objeto parece ter sido construído, portanto, na interseção de certo número de 

disciplinas das ciências sociais, o que concorreu para uma recomposição disciplinar. A 

revisão crítica da sociologia da educação, caracterizada pela busca da compreensão do 

processo de socialização como um todo e não apenas circunscrito ao processo de 

escolarização, exigiu a articulação com outros campos da sociologia (sociologia da família, 

sociologia política, sociologia do direito etc.), além da sociologia geral. 
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No que diz respeito à evolução científica dos conceitos que permitiram a construção 

da sociologia da infância, Sirota afirma que a aparição da noção de ofício de criança foi 

um elemento determinante, uma vez que introduziu um papel social explícito para a 

criança, considerando-a como categoria social própria e reservando-lhe o lugar de objeto 

sociológico. 

Essa noção aparece pela primeira vez com Pauline Kergomard, em seus trabalhos 

sobre a escola maternal, publicados no período de 1886 a 1910. A visão proposta por essa 

autora é que as crianças possuem uma natureza infantil que deve ser levada em 

consideração pela escola nos seus dispositivos pedagógicos, para que seja propiciado o 

curso livre dos seus processos de maturação e desenvolvimento. A escola, nessa 

perspectiva, é vista como o local onde a criança poderá então desempenhar o seu papel, o 

de ser criança. Posteriormente, Chamboredon e Prévot, em artigo intitulado Le métier 

d’enfant, les fonctions diferentielles de l’école maternelle, publicado na Revue de 

Sociologie Française, em 1973, e no Brasil, em 1986, no periódico Cadernos de Pesquisa,  

retomam a noção, a partir da análise do ofício de criança, não mais em termos de uma 

natureza infantil, mas através da confrontação do habitus5 familiar com o habitus escolar. 

Trata-se agora de confrontar os pressupostos pedagógicos e do funcionamento escolar com 

o habitus das diferentes classes sociais das crianças e das famílias, configurado por modos 

específicos de pensar, de agir e de fazer. A criança é aqui compreendida através do seu 

papel de aluno, e a ênfase passa a recair na análise crítica da institucionalização da 

infância, posição que passou a dominar os estudos sociológicos sobre crianças, vistas como 

objetos mais ou menos passivos de uma ação de socialização. 

O trabalho de Chamboredon e Prévot abre caminho para o aparecimento, em uma 

segunda etapa, da noção de ofício de aluno, na literatura francofônica. O ofício da criança 

está diretamente ligado à escola e à institucionalização da infância, ou seja, ao ofício de 

aluno, que é aprendido pelas crianças, tanto na esfera formal das estruturas acadêmicas 

como nas esferas informais, pelo currículo oculto da escola. Perrenoud, em seu livro 

                                                
5Chamboredon et Prévot (1986) utilizam o conceito de habitus de Pierre Bourdieu (apud Miceli, 1987:XL), 
que pode ser compreendido como aquilo que explica nossas disposições para determinadas formas de pensar, 
sentir e fazer. O habitus, na visão do sociólogo francês, não é um destino, mas um efeito social e não genético 
(Bourdieu, em entrevista publicada no site www.dialogus2.org/BOU/habitus.html). A partir de nossa origem 
social e das nossas experiências e trajetórias sociais, formam-se inclinações relativas a formas de 
pensamento, percepção e ação que interiorizamos e incorporamos como forma durável. O habitus é nossa 
história em ação e simultaneamente a nossa ação entrando na história. O trabalho de Bourdieu forneceu 
uma contribuição ímpar para a crítica à ação reprodutora da escola, influenciando a análise realizada por 
Chamboredon et Prévot dos processos institucionais de socialização da criança pequena. 
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Fabricação da Experiência Escolar, e também em uma série de artigos intitulada Métier 

d’élève, recorre à noção de ofício para analisar o papel dos alunos na construção social da 

escola. O autor, vendo a escolaridade como a principal ocupação das crianças, articula a 

noção de ofício de aluno às noções de currículo oculto e currículo real, interessando-se 

pelas tarefas designadas aos alunos e pelas estratégias por estes utilizadas face às 

expectativas das famílias e da escola. A sociologia do ofício de aluno retira o foco até 

então centrado nos dispositivos de socialização adotados pelas instituições para colocá-lo 

no sentido que os alunos atribuem ao trabalho escolar e à organização educativa. Os alunos 

são considerados nesses trabalhos como sujeitos constituídos em diferentes universos de 

socialização, como a escola e a família. 

Esse eixo, de acordo com Sirota, é aprofundado em um significativo número de 

pesquisas e publicações, que formam um conjunto teórico cuja marca é a oposição à visão 

clássica centrada na socialização produzida pela escola, pelo Estado e pela família e a 

adoção da direção inversa de investigação, ou seja, o estudo daquilo que a criança cria no 

cruzamento dos processos de socialização vividos em diferentes instâncias. 

Uma terceira etapa é identificada por Sirota com a constituição de um novo eixo para a 

interpretação da noção de ofício: a noção de experiência. Aqui destacam-se os trabalhos de Dubet6, 

nos quais o ofício é descrito como interpretação permanente que se vivencia como experiência 

subjetiva e não como papel. Os alunos, nessa visão, aprendem e se constituem como sujeitos pela 

sua capacidade de dominar experiências, sendo vistos como autores de sua própria educação. 

Um conjunto de trabalhos que analisam o processo de socialização específico 

pelo/do qual as crianças geram múltiplas ações e registros culturais representa uma quarta 

etapa. Esses trabalhos giram em torno da tentativa de compreender como se constrói o 

ofício de criança, não mais somente o de aluno, através do conhecimento das múltiplas 

situações nas quais a criança se constrói como ator social. Segundo Sirota, observa-se 

nessa perspectiva um retorno, em alguns trabalhos, da idéia de Kergomard, sendo que 

agora é a família que é vista como a instância que permitiria a eclosão do eu natural da 

criança. 

A quinta etapa marca a passagem da sociologia da escolarização para a sociologia 

da socialização (Sirota, p.18), buscando-se desescolarizar a abordagem da criança, ou seja,  

                                                
6 A autora refere-se a uma sucessão de trabalhos de Dubet, nos quais o autor retoma a noção de ofício no 
espaço escolar a partir da noção de experiência: Les lycéens. Paris: Seuil, 1991; Enfances et sciences sociales. 
Revue de l’Institut de Sociologie. Université Libre de Bruxelles, 1994; Sociologie de l’expérience, Paris: Le 
Seuil, 1994. 



Construindo um olhar sociológico para a compreensão da infância 

   

29

compreender aquilo que a criança faz de si e aquilo que se faz dela, e não simplesmente 

aquilo que as instituições inventam para ela (Sirota, 2001, p.28). Os estudos nessa direção 

adotam principalmente uma perspectiva socioantropológica, incluindo a dimensão cultural 

e a necessidade de se compreender a criança como um outro e em si mesma, como ser 

protagonista no seu próprio processo de socialização.  

Segundo ainda Sirota, a literatura anglo-saxã referente à sociologia da infância 

surge mais precocemente e de forma mais estruturada do que a literatura francesa. O 

grande número de trabalhos, a legitimação institucional e a formação de redes de 

pesquisadores são apontados como elementos facilitadores do confronto de idéias, de uma 

análise reflexiva e de uma articulação teórica e institucional que contribuiu muito para a 

construção do campo. Outra diferença, apontada pela autora, é que no espaço francofônico 

a sociologia da infância surge no interior da sociologia da educação, enquanto que no 

mundo anglo-saxão a primeira surge de forma paralela e independente relativamente à 

segunda, e com uma variedade maior de temas, vinculados às diferentes áreas que geraram 

trabalhos significativos para a constituição do campo: antropologia médica, economia, 

estudos feministas, estudos folclóricos etc. Mas é Cléopatre Montandon (2001) quem 

analisa a evolução do objeto Infância nos trabalhos de língua inglesa. 

Montandon (2001) aponta os anos oitenta como demarcadores do início, sobretudo 

nos Estados Unidos, de uma intensa atividade dos sociólogos interessados pelas crianças e 

de um certo reconhecimento da infância como objeto de estudo sociológico. 

Em 1986, a autora sublinha o surgimento do primeiro número de uma revista norte-

americana especializada nos estudos sociológicos do desenvolvimento infantil, intitulada 

Sociological Studies of Child Development, fruto da iniciativa de alguns participantes de 

um grupo constituído numa seção criada na Sociedade para o Estudo do Interacionismo 

Simbólico, denominada Desenvolvimento da Criança e Interacionismo Simbólico. Mais 

tarde, em 1992, a revista mudou seu nome para Sociological Studies of Children. Essa 

revista foi e continua sendo responsável pela publicação de trabalhos de peso para a 

estruturação do campo. 

A formação de grupos de trabalho de pesquisadores interessados nos estudos 

sociológicos da infância também é um fato a ser demarcado nesse movimento de 

construção teórica. Nesse sentido, o ano de 1990 marcou a primeira reunião de um grupo 

auto-intitulado sociólogos da infância no Congresso Mundial de Sociologia e, em 1992, foi 

instituída, na Associação Americana de Sociologia, uma seção de Sociologia das Crianças. 
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Vale mencionar nessa trajetória a fundação pelos sociólogos britânicos do Childhood Study 

Group e da rede Childhood and Society, bem como o projeto internacional Childhood as a Social 

Phenomenon. Esse último reuniu dezesseis países na realização de uma pesquisa comparativa 

coordenada pelo sociólogo dinamarquês Jens Qvortrup e dirigida pelo European Centre for Social 

Welfare Policy and Research, de Viena. Como resultado dessa pesquisa, foi publicada uma série de 

relatórios nacionais permitindo uma visão ao mesmo tempo dos traços distintivos e dos traços 

comuns da categoria infância em diferentes países. (Qvortrup, 1991, 1992, 1994, 1999, 2003)  

Montandon segue apontando que as duas últimas décadas do século XX revelam 

uma multiplicação dos trabalhos sociológicos sobre a infância em língua inglesa, com 

numerosos estudos publicados em revistas especializadas ou não, e com o aparecimento de 

obras importantes para o campo, dentre estas os trabalhos de Chisholm et al. (1995), 

Corsaro e Miller (1992), Corsaro e Rizzo (1988), Corsaro e Eder (1990), Corsaro (1979, 

1985, 1988, 1997), Frønes (1995), James e Prout (1990), James, Jenks e Prout (1998), 

Jenks (1982), Qvortrup et al. (1994) e Waksler (1991).  

Assim como na sociologia de língua francesa, os trabalhos de língua inglesa, 

predominantemente de cunho empírico, têm como objetivo romper com as abordagens 

clássicas de socialização que concebem as crianças como objetos passivos da socialização dos 

adultos, para assumir a perspectiva das crianças como atores e sujeitos do processo de 

socialização. Montandon aponta que esses trabalhos podem ser agrupados em quatro 

categorias temáticas, conforme classificação de Frǿnes (1994): as relações entre gerações; as 

relações sociais entre crianças e as culturas infantis; as crianças como um grupo de idade e 

categoria estrutural da sociedade; e os diferentes dispositivos institucionais destinados às 

crianças e seus efeitos sobre elas. 

Destacarei aqui duas dessas categorias por serem aquelas nas quais o presente 

trabalho se inscreve: as relações sociais entre crianças e as culturas da infância - foco 

central da pesquisa - e a criança como categoria estrutural da sociedade, ângulo teórico 

fundamental para a compreensão das relações entre pares e da produção das culturas 

infantis. 

No grupo de trabalhos que tratam do mundo da infância investigando as interações e a 

cultura das crianças, Montandon sublinha os estudos de Corsaro, ressaltando-o como o 

primeiro autor a se dedicar à investigação das interações entre pares. Suas pesquisas adotam a 

perspectiva da etnografia, através da observação participante e do registro em vídeo e em notas 

de campo de situações de interações entre as crianças, principalmente em atividades de 
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brincadeira. O autor aponta que as crianças são produtoras de uma cultura infantil de pares e 

cria o conceito de reprodução interpretativa, que será discutido mais adiante neste trabalho, 

como um eixo importante de análise dessa cultura. Compreende que a socialização das 

crianças não deve ser vista como uma questão de adaptação ou de interiorização de normas e 

valores da sociedade, mas como um processo de apropriação, marcado ao mesmo tempo pela 

inovação e pela reprodução da cultura na qual as crianças estão inseridas. 

Na mesma categoria, Montandon ressalta, entre outros, os seguintes trabalhos: o de 

Sawyer (1995), que propõe que as interações entre as crianças nas brincadeiras, nas quais 

se imaginam no lugar de outros, lhes possibilitam criar realidades temporárias que 

contribuem para a construção de conhecimentos pelas crianças sobre o mundo social; o de 

Waksler (1986), uma das primeiras sociólogas a explorar o mundo social das crianças e a 

estudá-las em si mesmas, e não a partir do que se tornam com o que queremos fazer delas; 

o de Mandell (1991b), que analisa as maneiras pelas quais as crianças negociam 

significados nas interações com seus pares, tendo em conta seus próprios pontos de vista e 

os dos outros; os de Opie e Opie (republicado em Waksler (1991), mas publicado pela 

primeira vez em 1959), que apresentam um inventário dos saberes tradicionais e da 

linguagem dos escolares da Grã-Bretanha, através de um estudo sobre crenças, jogos, 

adivinhações, cantos, histórias, trocadilhos, apelidos, gírias etc., mostrando que as crianças 

criam e recriam uma cultura transmitida através das gerações com suas variações e 

especificidades contextuais. 

No outro conjunto de trabalhos reunidos na categoria crianças como grupo social, 

Montandon destaca os trabalhos de Qvortrup (1991, 1993). Esse autor defende que a 

infância constitui-se como uma categoria estrutural que possui um núcleo conceitual 

específico. Dessa forma, deve ser vista como uma categoria permanente da sociedade, à 

semelhança de outras categorias como classe social e etnia. Tal visão permite estudar as 

mudanças e variações sincrônicas e diacrônicas que afetam a infância como forma social. 

A obra de James e Prout (1990) é também destacada por Montandon como um 

trabalho teórico central de peso para a construção de um novo paradigma para o estudo da 

infância. Os autores identificam a imposição durante o século XX de uma concepção 

ocidental única de infância fundamentada principalmente nos estudos da psicologia, que 

ajudou a mascarar o fato de que a infância é uma construção social. Sua proposta, 

confrontando-se com essa visão, é construir uma nova abordagem sociológica da infância 
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que compreenda a criança como ator social, participante pleno na construção e 

determinação de suas vidas e da sociedade em que vivem. 

As análises realizadas por Montandon e Sirota sinalizam a existência de pontos comuns 

aos trabalhos de língua inglesa e de língua francesa no campo da sociologia da infância, 

relacionados à negação de algumas idéias dominantes e à afirmação de certas posições. Os 

trabalhos sociológicos sobre a infância de maneira geral se opõem principalmente: 

- à visão restritiva da socialização como um processo unilateral em que as crianças 

se adaptariam aos dispositivos das instituições e dos agentes sociais; 

- à visão de crianças como receptáculos vazios a serem preenchidos pelos 

conhecimentos, hábitos e valores necessários a sua transformação em adultos competentes; 

- à concepção de criança como ser futuro, vir-a-ser, negativo da adultez; 

- à compreensão do processo de constituição do sujeito como um percurso linear, 

sendo a infância a primeira etapa da progressão da irracionalidade para a racionalidade, da 

imaturidade para a maturidade. 

Em relação às proposições, os pontos comuns desses trabalhos são: 

- a criança é uma construção social; 

- os modos de construção da infância são variáveis tanto diacronicamente quanto 

sincronicamente; 

- a infância é um componente da cultura e da sociedade; é uma forma estrutural que 

não desaparece; 

- as crianças são atores sociais, sendo ao mesmo tempo produtoras e produtos dos 

processos sociais; 

- a infância é uma variável de análise sociológica que deve ser considerada em 

sentido pleno, articulando-se a outras variáveis clássicas como classe social, gênero e etnia. 

No Brasil, a sociologia da infância ainda não se configura como um campo de 

estudos, porém alguns dos seus princípios estão na base de muitas pesquisas e do debate 

científico que cerca o tema da infância nas duas últimas décadas, sobretudo a perspectiva 

da infância como construção social. Esse movimento localiza-se na confluência de estudos 

vinculados a várias áreas e perspectivas teórico-metodológicas que tratam da infância, com 

uma concentração nas áreas da educação e da psicologia. No campo educacional, observa-

se uma priorização de temas como as relações travadas nas instituições de educação 

infantil, as abordagens históricas da educação infantil, as políticas públicas, a formação de 

profissionais e o trabalho pedagógico voltados para a infância. Já a área da psicologia 
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infantil tem privilegiado as temáticas do binômio desenvolvimento-aprendizagem, o papel 

das interações criança-criança e adulto-criança na constituição da subjetividade infantil e a 

linguagem e a mediação entre sujeitos (Rocha, 1999). Dentro desse panorama, todavia, as 

culturas infantis e as relações sociais entre crianças ainda são temas pouco abordados. 

Sendo o campo de estudos sobre a infância no Brasil um campo recente e pouco 

explorado relativamente a algumas perspectivas teóricas, como a sociológica e a 

antropológica, decorre que pouco sabemos ainda sobre as crianças brasileiras, sobre seus 

modos de ver o mundo, seus saberes e fazeres, suas formas de se relacionar com outras 

crianças e com os adultos e suas possibilidades de reproduzir e produzir a realidade. 

As principais contribuições teóricas sobre a infância no Brasil que adotam uma 

perspectiva sociológica são reunidas e destacadas por Quinteiro (2002). O primeiro 

trabalho citado é o do sociólogo Florestan Fernandes, As trocinhas do Bom Retiro: 

contribuições ao estudo folclórico e sociológico da cultura e dos grupos infantis, realizado 

na década de 1940 e publicado pela primeira vez em 1947. Trata-se de um registro inédito 

de aspectos constitutivos da cultura infantil, captados através de uma etnografia de grupos 

de crianças residentes no bairro operário de São Paulo. Florestan realiza uma etnografia 

sobre grupos de brincadeiras de rua de crianças nos bairros operários na cidade de São 

Paulo, registrando, de forma inédita, o modo como se realiza o processo de socialização 

das crianças nas brincadeiras, a forma como constroem seus espaços de sociabilidades, as 

características das práticas sociais de brincadeiras, construindo um desenho inédito das 

culturas infantis.  

Com efeito, esse trabalho de Florestan (1979) traz uma grande contribuição ao estudo 

sociológico da cultura e dos grupos infantis (cf. Borba, 2005), indicando procedimentos de 

pesquisa e de interpretação valiosos para a penetração nos mundos sociais e culturais das crianças. 

(Bastide, 1979; Martins, 1998). O autor realiza a pesquisa por meio da observação direta das 

trocinhas infantis, de forma minuciosa e prolongada, deixando emergir nesse processo os aspectos 

relacionados ao comportamento das crianças nos grupos sociais em relação: à definição e 

obediência às regras, à solidariedade, à hierarquia nas relações de interações entre iguais, às 

relações entre meninos e meninas, entre crianças de diferentes idades, classes sociais e 

nacionalidades. 

Outro trabalho destacado por Quinteiro é a coletânea de textos organizada por José 

de Souza Martins (1998), O Massacre dos Inocentes: a criança sem infância no Brasil. 

Esses textos centram-se na criança como testemunha da história, reconhecendo que suas 
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vozes devem ser tomadas como válidas para contarem as suas vidas, suas formas de 

pensar, de sentir e de agir sobre o mundo. Dessa forma, Martins desafiou a tendência 

predominante nas ciências sociais de se utilizar como informantes apenas os sujeitos que 

supostamente têm uma visão mais ampla das coisas, os adultos, trazendo as próprias falas 

das crianças como reveladoras do que é ser criança. 

No campo da antropologia, Quinteiro cita o texto de Valente (1997) e a dissertação 

de Pereira (1997) sobre a sociedade das crianças A’uwe-Xavante. O trabalho de Gusmão 

(1999) também é apontado pela autora como uma importante contribuição, ao apresentar as 

representações sociais de crianças negras através da análise de seus desenhos.  

O trabalho de Marcos Cesar de Freitas (1997), propondo uma sociologia histórica da 

infância no Brasil, é também destacado neste panorama, por trazer para o debate, através de uma 

coletânea de textos de vários autores, aspectos históricos, sociológicos, psicológicos e 

pedagógicos constitutivos da infância, apresentando uma rica cartografia das representações 

sobre a criança, defendendo e configurando a infância como um tema interdisciplinar. 

Os textos publicados em 1979, no periódico Cadernos de Pesquisa nº 31, 

apresentados por Fúlvia Rosemberg, são também considerados por Quinteiro um marco na 

produção sobre infância e educação no Brasil. Esses textos colocaram em cena a situação 

da criança brasileira, reunindo temas como sexualidade, trabalho, escravidão, direito, 

saúde, consumo, educação e pesquisa.  

Também relacionando infância e cultura, destaco outros trabalhos como os de Medeiros 

(1986), Dauster (1992), Mata e Dauster (1993) e Gouveia (1993). Esses estudos, com um viés 

antropológico, abordam as culturas como estruturantes do cotidiano das crianças, expressando-se 

nos modos de sentir, pensar, agir e se relacionar com as coisas e as pessoas no mundo. Mais 

recentemente, Faria, Demartini e Prado (2002) organizaram uma coletânea de artigos (na qual 

está incluído o texto de Quinteiro acima citado) apresentando pesquisas sobre a infância a partir 

dos seguintes eixos presentes na produção das culturas da infância: as relações construídas entre 

as crianças no mundo adulto, produzindo a cultura infantil; as relações entre as crianças e os 

adultos, e entre os adultos, na produção da cultura da infância. Nesses trabalhos, se observa uma 

preocupação dos autores em dar voz às crianças, compreendendo-as como protagonistas nas 

ações e interações que estabelecem com o mundo. 

Outra vertente importante nos estudos sobre a infância localiza-se na perspectiva 

histórica, com a abordagem das condições históricas e sociais das crianças, especialmente 

das crianças pobres, focalizada na história da assistência à infância, bem como na história 
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das famílias e da educação infantil. O trabalho de Kuhlman Jr (1991), entre outros autores 

(Kishimoto, 1988, 1993; Civiletti, 1988, Rizzini, 1997), constitui uma referência 

fundamental para a história da infância e da educação infantil no Brasil. 

No âmbito educacional, cabe enfatizar a valiosa contribuição que Sônia Kramer 

(1982, 1987, 1996, 2002, entre outros) tem fornecido à constituição de um campo de 

estudos sobre a infância. Trazendo para o debate científico, no início da década de1980, o 

questionamento das visões de natureza infantil e da significação ideológica da idéia de 

infância, e afirmando a condição histórica desse conceito, apoiada então nos trabalhos de 

Áries (1978) e de Charlot (1983), Kramer abriu caminho para a produção de estudos que 

analisam o caráter histórico, ideológico e cultural do conceito de infância.  

Mencionei apenas alguns trabalhos que se constituem em marcos relativamente à 

construção de um olhar sociológico para a infância, sabendo que muitos outros que aqui 

ficaram de fora somam-se a, e/ou cruzam-se com esses, abrindo muitas possibilidades de 

estudos e de aprofundamento dos temas ligados à infância no contexto brasileiro. Nesse 

sentido, penso que um cruzamento frutífero pode ser o dos estudos sócio-históricos da 

psicologia com os estudos da sociologia da infância. Particularmente, a perspectiva sócio-

histórica do desenvolvimento infantil, juntamente com as contribuições de Bakhtin e 

Benjamim, tem ancorado muitos trabalhos de investigação, contribuindo para a construção de 

uma concepção de infância historicamente situada, que busca romper com as visões 

tradicionais que dominavam o campo. (ver Kramer, 1996, 2000; Freitas, 1994; Souza, 1994; 

Góes e Smolka, 1997). Certamente, as articulações e o debate em torno desses diversos olhares 

podem nos ajudar a compreender com mais profundidade os processos de construção das 

identidades singulares e coletivas nas relações das crianças com a microestrutura dos grupos 

sociais dos quais fazem parte e com a macroestrutura da sociedade em que estão inseridas.  

É possível dizer que, hoje, o conjunto já existente de estudos sobre a infância no 

Brasil, caracterizado pela diversidade de perspectivas teóricas e metodológicas, reflete um 

campo interdisciplinar com várias áreas convergindo para uma compreensão da criança 

não mais como objeto, como tradicionalmente era vista, mas como sujeito da história. 

A seguir, destacarei os princípios fundamentais que vêm consolidando e 

configurando a sociologia da infância como um novo campo de estudos. 
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Principais proposições da sociologia da infância 

 

Como já evidenciado, a constituição da sociologia da infância como novo campo de 

estudos é marcada por uma busca de mudança do foco até então predominante nos estudos 

da infância. James e Prout (1990), autores ingleses que, como vimos acima, tiveram 

importante papel na construção do campo, destacaram, na introdução do livro por eles 

organizado, intitulado Constructing and reconstructing childhood, os seguintes princípios-

chave configuradores de um novo paradigma para a compreensão da infância: 

1) A infância é compreendida como uma construção social. Nesse sentido, não se 

identifica com a imaturidade biológica, ou seja, como uma fase inicial no percurso 

maturacional para a vida adulta. Não se identifica tampouco com a noção de 

universalidade. Na verdade, as crianças devem ser compreendidas como seres presentes, 

que agem de forma própria e intencional sobre o mundo através das interações que 

estabelecem com seus pares, com os adultos e com a sociedade mais ampla. 

2) A infância é uma variável de análise social. Isso significa que é considerada 

objeto de estudo sociológico e parte da estrutura da sociedade, articulando-se a outras 

variáveis como gênero, classe ou etnia, não podendo delas ser dissociada. 

3) As culturas e as relações sociais das crianças devem ser estudadas em si 

mesmas. Há nessa visão uma mudança do olhar adultocêntrico que constrói a infância de fora, 

do exterior, para um outro olhar situado no universo de dentro, buscando perceber a criança 

através dos significados e sentidos que atribui às situações que vive e através dos conhecimentos 

e valores produzidos coletivamente nas suas interações sociais. As crianças são sujeitos que 

contribuem para a reprodução e para a produção da cultura e da sociedade em que estão 

inseridas. 

4) A etnografia é uma metodologia particularmente útil para o estudo da infância. 

Ela permite uma maior penetração no mundo da infância, conferindo participação e voz 

mais direta às crianças na produção dos dados sociológicos. 

5) A infância é um fenômeno em relação ao qual a ‘dupla hermenêutica’ das 

ciências sociais está vivamente presente. 

A proclamação de um novo paradigma no estudo sociológico da infância implica o 

engajamento em um processo de reconstrução da criança e da sociedade (James e Prout, 

1998, p.8-9). Os autores utilizam o conceito de dupla hermenêutica de Giddens (2003), 

definido por esse autor como a interseção de duas redes de significado como parte 
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logicamente necessária da ciência social, o mundo social significativo constituído por 

atores leigos e as metalinguagens inventadas por cientistas sociais; há uma oscilação 

constante de uma rede para a outra envolvida na prática das ciências sociais (p. 441). 

De acordo com os referidos autores, e em consonância com as análises de Sirota e 

Montandon, esse conjunto de princípios reflete mudanças no pensamento científico, que 

surgiram, principalmente, por oposição ao modelo explicativo que tem dominado os estudos da 

infância, vinculados principalmente à psicologia do desenvolvimento. Representa, nesse 

contexto, uma convocação para a compreensão das crianças como atores sociais, ou seja, sujeitos 

que ao mesmo tempo são constituídos pelas, e constituem as, sociedades em que vivem. 

Para James e Prout (1990), o conceito-chave dos modelos tradicionais da 

psicologia que têm demarcado a compreensão dominante de infância é o de 

desenvolvimento e sua vinculação a três noções: racionalidade, natureza e universalidade. 

Essas noções estruturaram um modo de pensamento que ultrapassou os limites da 

psicologia, atingindo outros domínios do estudo de crianças como a sociologia e a 

pedagogia, além de penetrar igualmente no contexto sócio-político da infância. 

A abordagem desenvolvimentista fundamenta-se na idéia de crescimento natural em 

direção à racionalidade, compreendida como o pensamento adulto, ponto de chegada de um 

percurso de aprendizagem iniciado na infância. Esta é vista então como um estágio 

biologicamente determinado e incompleto do desenvolvimento, situado no início da escada que 

leva ao estágio completo, que seria o da racionalidade adulta. O desenvolvimento seria 

governado por princípios universais responsáveis pela evolução progressiva do pensamento 

humano, ou seja, pela substituição gradativa de idéias menos sofisticadas por idéias mais 

sofisticadas. Nesse modelo explicativo, as atividades infantis - sua linguagem, suas interações 

sociais e brincadeiras – seriam marcas simbólicas do processo de progressão do 

desenvolvimento. 

E a criança vista pelos olhos da sociologia? Onde estão e como são compreendidas? 

Jenks (1982) afirma que a criança tem sido condenada a ser uma presença ausente na 

sociologia, que encontra voz apenas no eco distante do que ainda se tornará (p.14). A 

infância é assim compreendida como uma categoria residual e incorporada através de 

teorias de socialização que apresentam a estrutura normativa do mundo adulto como a sua 

variável independente. Assim, a sociologia contribui, junto aos discursos tradicionais das 

ciências sociais, particularmente o da psicologia, para o uso de metáforas como vir-a-ser, 

tabula rasa, inadequação, imaturidade, inexperiência, incompletude etc., as quais refletem 
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uma concepção de criança em referência ao que lhe falta em relação ao adulto, 

representante do ponto de completude e de chegada natural do processo de 

desenvolvimento. Além disso, o autor aponta que a visão das normas sociais do mundo 

adulto como o ponto final do percurso de socialização, visto como um percurso natural, 

encobre o caráter intencional desse processo como mantenedor de uma ordem social 

particular. 

James, Jenks e Prout (1998), na obra Theorizing Childhood, classificam as 

abordagens sobre a infância em uma fase pré-sociológica e uma fase sociológica. Na fase 

pré-sociológica os autores identificam cinco modelos de discursos dominantes que 

continuam a informar no presente as ações cotidianas e práticas junto às crianças: (i) o da 

criança má encontra seus fundamentos na doutrina do pecado original e reveste a crianças 

com as idéias de corrupção e de maldade, como parte da essência infantil. A criança, vista 

como ser demoníaco, pode a qualquer momento mobilizar as forças do mal, implicando a 

necessidade da imposição de limites e do direcionamento dos seus comportamentos; (ii) o 

da criança inocente surge em oposição ao anterior, tendo Rousseau como um dos seus 

principais precursores, compreendendo as crianças como essencialmente puras, angelicais, 

incorruptíveis, a partir de uma visão romântica e centrada na criança como investimento 

futuro; (iii) o da criança tabula rasa acredita que a criança é como uma folha de papel em 

branco que adquire conhecimento através da experiência, tornando-se ser racional e 

membro integrante da sociedade através da educação; (iv) os modelos ligados à idéia de 

desenvolvimento infantil, construídos pela psicologia do desenvolvimento, baseiam-se em 

duas posições principais: a de que a infância é um fenômeno natural e não social e o de que 

parte dessa natureza estende-se ao seu processo de maturação; (v) e, finalmente, os autores 

apontam o modelo da criança inconsciente, influenciado pelo impacto das idéias 

freudianas, que prega igualmente uma visão maturacional calcada no modelo adulto, a 

partir da abordagem de elementos da personalidade (id, ego e super-ego) e de estágios de 

desenvolvimento que sustentam a arquitetura de uma psicologia adulta, sendo a infância 

vista como a base e a causalidade dos comportamentos adultos. 

Os autores destacam em sua análise a influência que o modelo piagetiano - situado 

nas perspectivas desenvolvimentistas - exerceu na compreensão dominante da criança no 

pensamento ocidental contemporâneo. Na perspectiva teórica do epistemólogo suíço, a 

criança é um sujeito ativo que interpreta, organiza e usa as informações do ambiente, 

construindo concepções próprias do mundo. O desenvolvimento intelectual não é 



Construindo um olhar sociológico para a compreensão da infância 

   

39

simplesmente um acúmulo de atividades, mas uma progressão constituída de estágios 

distintos de habilidade cognitiva que vão do período sensório-motor ao nível das operações 

formais. A construção da racionalidade científica, culminância da linha do 

desenvolvimento intelectual, é descrita por Piaget como sendo movida pelo processo de 

equilibração majorante, o qual impulsiona a criança à passagem ativa de estágios menos 

complexos para estágios mais complexos, até chegar à competência lógica, marca da 

racionalidade adulta. 

O modelo piagetiano, segundo James e Prout (1990), não rompe com as idéias de 

natureza e de universalidade. Jenks (1982) também afirma que, a partir das idéias 

piagetianas, as crianças reais e historicamente situadas foram subsumidas às determinações 

de um modelo único e universal de racionalidade científica. Com efeito, se por um lado 

Piaget revelou a criança como sujeito epistêmico, ativo, inteligente, construtor do seu 

próprio desenvolvimento, rompendo assim com as idéias de sujeitos passivos, receptáculos 

de informações, conhecimentos e práticas, por outro lado, aludiu a uma representação 

única e universal da criança e do percurso seqüencial da racionalidade emergente, a partir 

do qual todas as crianças são referenciadas, ficando excluídas desse modelo explicativo as 

determinações socioculturais e outras vias diferenciadas de percursos de desenvolvimento.  

A teoria de Piaget teve forte influência no pensamento ocidental durante o último 

quarto do século XX, constituindo a principal estrutura de análise de pesquisas sobre a 

infância em vários domínios, bem como orientando muitas práticas sociais junto a crianças. 

Sabemos que a teoria piagetiana vem sendo rediscutida, revista e ressignificada a partir de 

novas pesquisas, dando origem a novas abordagens da cognição, merecedoras de um 

estudo mais aprofundado naquilo que podem contribuir para o conhecimento dos processos 

de construção do pensamento infantil. Essa discussão, contudo, foge aos limites do 

presente trabalho. 

Numa perspectiva que tem recebido denominações diferenciadas como 

socioconstrutivista, co-construtivista ou histórico-cultural (com vistas a sublinhar a 

inclusão dos fatores sociais, culturais e históricos no modelo explicativo dos processos de 

construção do desenvolvimento), Vygotsky também representa uma oposição às visões 

tradicionais. O materialismo histórico e dialético é a fonte essencial da construção da teoria 

vygotskyana sobre os processos psíquicos humanos, sendo que um dos princípios básicos 

da perspectiva marxista que orienta o pensamento desse autor é a idéia de história e de 

mudança. Vygotsky impõe-se como desafio a reconstrução da origem e do curso do 
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comportamento humano e da consciência, entendendo que todo fenômeno tem uma história 

e que essa história é marcada por mudanças qualitativas e quantitativas. Assim, vai buscar 

compreender como se construíram as formas culturais do comportamento humano, 

investigando as mudanças qualitativas que ocorrem ao longo do desenvolvimento e, dessa 

forma, trazendo a cultura para o foco da constituição do sujeito. Caminha, assim, de mãos 

dadas com Marx, que afirmava que mudanças históricas na sociedade e na vida material 

produzem mudanças na natureza humana. Também para Vygotsky 1989) mudanças 

históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças no funcionamento mental 

humano. 

James, Jenks e Prout (1998), bem como Corsaro (1997), analisam que, ainda que o 

autor soviético represente um grande avanço no que diz respeito à consideração dos fatores 

histórico-sociais como constitutivos do sujeito, sua perspectiva teórica também não 

consegue romper com a visão antecipatória do desenvolvimento. Ainda está fortemente 

presente em seu modelo explicativo do desenvolvimento humano a idéia de um caminho 

que tem como ponto de chegada a competência adulta. De fato, esta realmente tem sido 

uma crítica à formulação vygotskyana, no próprio âmbito da psicologia, e vem originando 

novos estudos que buscam ultrapassar as limitações identificadas na construção teórica do 

autor soviético. 

Seguindo ainda a análise dos autores acima, a psicologia do desenvolvimento, 

através da compreensão da maturação cognitiva da criança, encontra um paralelo na 

sociologia, nos modelos de socialização da criança. É quando começa a ser delineada a 

criança sociológica, através das teorias de socialização, que vêem a sociedade como um 

sistema formalmente estabelecido que inculca suas regras na consciência de seus 

participantes potenciais, as crianças, para que estas se conformem às normas e valores 

sociais dominantes. Nessa concepção, os processos de socialização são compreendidos de 

uma forma unilateral, centrada no mundo adulto, entendendo-se que, para se socializarem, 

as crianças devem se adaptar e internalizar as normas, os conhecimentos e os valores da 

sociedade. Seguindo-se o postulado durkheimiano, são as forças externas representadas 

pelas ações dos adultos que, moldando e instruindo as crianças, permitirão que as mesmas, 

sujeitos ainda imaturos para a vida social, se tornem membros da sociedade. As crianças, 

nos estudos sociológicos, passam a ser inferidas mais sob o ângulo dos adultos, professores 

e famílias, do que propriamente por suas ações, sentimentos, conhecimentos próprios. E, 

mais uma vez, constrói-se um modelo no qual fica de fora a discussão sobre os modos 



Construindo um olhar sociológico para a compreensão da infância 

   

41

pelos quais as crianças participam dos seus próprios processos de socialização e se tornam 

sujeitos de conhecimento. As crianças são olhadas indiretamente, enviesadamente, através 

dos adultos, o que determina uma visão embaçada, deturpada, parcial, que não permite 

enxergá-las por completo. 

A revisão crítica dessas concepções levou à construção de um novo olhar sociológico 

focado nas crianças e nos seus mundos sociais e culturais, introduzindo a idéia de agência 

(agency) das crianças e seu estatuto como categoria estrutural da sociedade. Após longo tempo 

de esquecimento, apagamento e ausência, a última década do século XX, conforme apontam 

James, Jenks e Prout (1998), bem como Sirota (2001) e Montandon (2001), revelou a concepção 

da criança constituída sociologicamente, ancorada na premissa central de que a infância deve ser 

vista como uma construção social e não como um fenômeno natural. Dessa forma, a infância 

ganha nova visibilidade e estatuto próprio, buscando-se romper com as cristalizações que 

dificultam enxergá-la de dentro e nas suas relações com as outras categorias sociais.  

De acordo com Qvortrup (1991, 1993, 1994, 2003), outro autor que vem contribuindo 

para a emergência do novo campo, a infância, ao ser transformada em objeto sociológico, 

ganha autonomia conceitual, liberando-se das categorias adultocentradas e das formas indiretas 

pelas quais era até então abordada: através dos estudos sobre as famílias, das mulheres, dos 

gêneros, das escolas etc. Isso significa que as crianças, suas atividades, seus valores, hábitos, 

conhecimentos devem ser examinados como fenômenos em si mesmos que merecem ser 

revelados e discutidos. 

Esse autor elenca as principais teses que orientaram o projeto internacional que 

coordenou, intitulado Childhood as a Social Phenomenon, em um dos relatórios 

publicados pelo European Centre, em Viena. Ao todo são nove teses (Qvortrup, 1993), 

algumas delas também propostas por James e Prout (1990), que serão destacadas a seguir 

por representarem importantes referências nas definições teóricas do campo da sociologia 

da infância: 

Tese 1: A infância é uma categoria particular e distinta da estrutura social de 

qualquer sociedade. 

 O autor postula que a infância constitui uma forma estrutural particular que não se 

define nem pelas características individuais da criança nem pela idade. Assim como outras 

categorias, como a de classe social, a infância ganha suas características definidoras pelo que 

os seus membros estão fazendo e pela posição que ocupa em relação a outros grupos mais 

dominantes na sociedade. O autor cita como exemplo duas características definidoras da 
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infância na sociedade moderna: a escolarização das crianças ou, em termos mais gerais, a 

institucionalização das crianças; e a localização das crianças em termos legais como menores, 

conferida pelos seus grupos dominantes correspondentes, ou seja, pelos adultos. Tais 

características, como o autor bem aponta, não são biológicas, constitutivas de uma natureza 

infantil, e sim definições socialmente determinadas. A busca de características comuns às 

crianças que configuram a sua categorização na estrutura social, sem perder de vista a 

diversidade com que as infâncias são vividas nas diferentes sociedades e mesmo no interior de 

uma dada sociedade, é uma via importante de estudo, na visão de Qvortrup, para que se possa 

comparar a infância em diferentes sociedades e culturas e as crianças com outros grupos da 

sociedade. 

Tese 2: A infância, sociologicamente falando, não é uma fase transitória, mas uma 

categoria social permanente. 

Essa proposição confronta-se com a visão fundamentada na psicologia de que a 

criança se desenvolve através de fases sucessivas até chegar à maturidade. Para o autor, tal 

visão não contribui para uma compreensão sociológica da infância, apesar de estar correta 

em certo sentido (parece se referir ao fato de que efetivamente as crianças desenvolvem um 

percurso individual que as leva à condição de adultos). Para tanto, é necessário enxergar a 

infância como forma estrutural permanente de uma dada sociedade, independente da 

variação do número de crianças que entram ou saem dessa categoria. A infância sempre 

permanece, a despeito das alterações numéricas que a afetam, e suas mudanças,  

quantitativas e/ou qualitativas, não podem ser explicadas em termos de disposições 

individuais, e sim através de suas relações com o conjunto dos parâmetros sociais. 

Tese 3: A idéia de infância como categoria histórica e intercultural variável é 

preferencial à idéia de criança. 

A idéia de criança no singular, vista como um sujeito a-histórico, dominou as 

pesquisas sobre infância durante muito tempo, afastando a atenção das crianças como 

construtoras e atores sociais, impedindo a visão da variabilidade histórica da infância e, na 

maior parte das vezes, separando a criança da sociedade em que vive. O autor opta então 

por utilizar o termo infância, compreendida como categoria histórica e como parte 

integrante da sociedade (próxima tese). Nesse sentido, Qvortrup faz uma distinção entre os 

termos criança, crianças e infância. 

O termo criança é marcado por uma utilização no campo da psicologia vinculada à 

idéia de personalidade e habilidades individuais construídas no percurso do nascimento à 
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idade adulta. Já o termo crianças denota não apenas o plural de criança, mas a coletividade 

dos membros da infância, esta representada como uma categoria estrutural.  

Tese 4: A infância é uma parte integral da sociedade e da sua divisão de trabalho. 

Essa tese, como já foi discutido anteriormente, caminha na direção contrária à visão 

de que as crianças serão incluídas na sociedade somente quando crescerem. Para o autor, as 

crianças são participantes da sociedade não apenas porque influenciam e são influenciadas 

pelos pais, professores e outras pessoas com quem convivem, mas também por duas outras 

razões. Uma delas é que a elas é conferido um papel na divisão social do trabalho, 

principalmente através do trabalho escolar, atividade que não pode ser separada do 

trabalho na sociedade mais ampla. A outra é que a simples presença da infância influencia 

fortemente os planos e projetos, não somente dos pais como também do mundo econômico 

e social. 

Qvortrup afirma que a visão atual de que o trabalho escolar não é atividade 

produtiva é uma amnésia coletiva (1994) e, para nos fazer lembrar, retoma o papel que as 

crianças tiveram como força de trabalho nas sociedades pré-industriais, assim como na fase 

de transição para o capitalismo industrial, afirmando que, na verdade, as crianças nunca 

deixaram de trabalhar, apenas mudaram a forma e o local de trabalho. As mudanças nos 

sistemas, nas relações de produção e na divisão do trabalho no contexto da chamada 

revolução industrial, juntamente com os processos de urbanização, desencadearam 

profundas mudanças nas condições de vida das crianças e nos discursos sobre a infância. 

Nesse panorama, enquadra-se o fenômeno da institucionalização da criança, 

principalmente através da escolarização. A partir de uma concepção de infância marcada 

tanto pelas idéias de proteção da criança dos perigos da sociedade moderna, como também 

pela instituição de práticas de moralização e de preparação para que a criança se tornasse 

um futuro cidadão, competente e participante da sociedade, afastou-se formalmente a 

criança do mundo do trabalho através da sua escolarização (Ariès, 1978; Sarmento, 2002). 

Na verdade, porém, na compreensão de Qvortrup, o que houve foi uma mudança do local 

de trabalho das crianças das fábricas e campos para as escolas. Através das atividades 

escolares, as crianças estão contribuindo para a produção do conhecimento da sociedade, 

investindo para tanto energia, tempo, inteligência e criatividade. O trabalho escolar, na 

realidade, deve ser visto como uma dimensão das atividades socioeconômicas da sociedade 

moderna, correspondendo às atividades necessárias e obrigatórias das crianças em eras 

passadas, apenas com formas e conteúdos diferentes. 
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As relações entre escola e trabalho constituem um tema de grande importância e 

complexidade que foge aos limites do presente trabalho. Gostaria apenas de fazer algumas 

observações relativamente à questão do trabalho das crianças no contexto brasileiro. Por 

um lado, é preciso de fato reconhecer a existência de formas de trabalho invisíveis, como o 

trabalho na escola, no processo de constituição social da infância e da sociedade, como 

bem aponta Qvortrup. Por outro lado, é também uma realidade social a existência de 

formas mais explícitas de trabalho, que vão desde as atividades infantis que são inerentes 

aos laços sociais e familiares e indissociáveis ao pertencimento social das crianças, como é 

o exemplo do trabalho doméstico de cuidados da casa e de irmãos menores, até as 

atividades mais extremas e inaceitáveis de exploração do trabalho infantil. 

Para que possamos reconhecer o estatuto social das crianças brasileiras, é preciso, 

portanto, que reconheçamos que o seu ofício incorpora o trabalho nas suas múltiplas 

expressões e que a infância não pode ser compreendida como estranha ao mundo da 

produção, uma vez que as crianças intervêm ativamente nesse espaço, seja como 

consumidoras de bens produzidos, seja sob a forma de trabalho e produtividade. Para tanto, 

essas diferentes formas de trabalho presentes na vida das crianças devem ser analisadas nas 

suas múltiplas dimensões, esclarecendo-se as suas raízes sociais, o valor econômico que 

assumem, as políticas que as confrontam e, sobretudo, seus efeitos e significações na 

constituição da criança como sujeito e cidadã. 

Tese 5: As crianças são co-construtoras da infância e da sociedade. 

Essa tese, articulada a todas as outras, reafirma que as crianças não podem ser 

consideradas como máquinas reprodutoras e cópias do que a sociedade lhes ensina e 

transmite, mas como sujeitos que participam de práticas de produção e de reprodução, 

agindo de forma inventiva, criativa e intencional sobre o mundo. 

Tese 6: A infância, em princípio, está exposta às mesmas forças sociais que 

atingem os adultos. 

A sociedade, nesse sentido, é um terreno comum para todos os grupos etários, 

inclusive para as crianças. Estas, portanto, não fazem parte de um mundo social à parte, e 

estão sujeitas às mesmas forças políticas, econômicas e sociais que criam a estrutura das 

vidas dos adultos. As mudanças macroestruturais que afetam a vida dos adultos ao longo 

da história também são relevantes na explicação das principais características e variações 

da infância. 
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Tese 7: A estipulação da dependência das crianças tem conseqüências para a 

invisibilidade das crianças na história, assim como para o seu direito às provisões  de 

bem-estar social. 

De acordo com Qvortrup, houve grande frustração no projeto de pesquisa por ele 

coordenado, em relação aos dados existentes sobre crianças nos diversos países 

investigados. As poucas informações disponíveis nas estatísticas correntes, nos relatórios 

governamentais e em documentos de pesquisas evidenciaram que as crianças não são 

consideradas unidades de observação. Duas razões foram levantadas para esse fato. Uma 

delas é que o Estado só encomenda dados daquilo que é considerado absolutamente 

necessário para o seu planejamento e para a execução de suas políticas (o que demonstra 

que as crianças não são consideradas prioridade). Outra razão é a que compreende essa 

invisibilidade como conseqüência das definições de criança como seres imaturos, não 

ainda adultos, e que, como tal, dependem dos pais/responsáveis legais.  Sendo assim, não 

se apresenta a necessidade de se considerarem nas estatísticas e nas políticas as crianças 

em si mesmas, sendo suficiente abordá-las quando preciso, indiretamente, através 

principalmente das suas famílias. O projeto coordenado por Qvortrup, entretanto, mostrou 

que muitos novos olhares podem surgir quando se focalizam diretamente as crianças, 

revelando aspectos impossíveis de serem vistos através de uma abordagem indireta.  

Tese 8: A ideologia da família constitui uma barreira contra os interesses e bem-

estar das crianças. 

O projeto coletou evidência suficiente para tornar mais substantiva a suspeita de 

que as crianças, como grupo, mais freqüentemente do que outros grupos, pertencem às 

escalas mais baixas em termos de renda per capta disponível. Nesse aspecto, em alguns 

países, somente os idosos podem competir com as crianças, mas nos últimos anos observa-

se uma relativa deterioração das condições das crianças comparadas com as dos idosos. 

Quais as razões para esse fato? Qvortrup aponta que, se pensarmos em termos das posições 

das crianças em geral, não podemos culpar os pais por isso, como comumente se faz, pois 

estes na maioria das vezes enfrentam as mesmas dificuldades dos filhos. Para o autor, a 

principal razão se deve à ideologia da família - chamada por muitos membros do projeto de 

familialização (Frønes, 1994) - ou seja, à idéia de que as crianças são propriedades dos 

seus pais e responsabilidade destes e, em princípio, exclusivamente destes. A sociedade, 

portanto, não assume a responsabilidade geral pelas crianças, intercedendo somente nos 

casos de risco. 
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Tese 9- A infância é uma categoria minoritária clássica:  

Freqüentemente a infância é qualificada como marginalizada numa sociedade em que 

os adultos são pensados como seres de maior importância. A marginalização pode ser 

identificada em espaços físicos em que não se permite a entrada de crianças, por razões ligadas 

aos perigos do ambiente, aos riscos para a sua saúde mental, para o seu desenvolvimento 

psicológico etc. A marginalização pode ser encontrada também nos relatórios estatísticos, na 

legislação, nas políticas sociais e no sistema de remuneração e distribuição, no sentido de que 

as atividades infantis não são pensadas como tendo valor econômico. 

A marginalização, em geral, é acompanhada da idéia da necessidade de proteção da 

criança, outro conceito freqüentemente mencionado para definir a infância. Mas, ao mesmo 

tempo, a marginalização pode ser paternalista, sendo que o paternalismo é o tipo de poder 

que se exerce de forma benevolente. Os marginalizados em contextos paternalistas acabam 

sendo os beneficiários da exclusão, neste caso as crianças, e os benfeitores são 

sobrecarregados com a responsabilidade e o poder, neste caso os pais.  

O projeto coordenado por Qvortrup optou por categorizar a infância como grupo 

minoritário. Essa definição indica a sua relação com o seu grupo dominante 

correspondente, o qual possui status social mais elevado e maiores privilégios, nesse caso, 

os adultos. Além disso, essa definição indica que, em função de suas características físicas 

e culturais, a infância é excluída da participação total da vida da sociedade.  

O percurso que busquei apresentar da constituição da sociologia da infância como 

campo de estudos revela que já existe hoje uma discussão acumulada sobre os seus 

princípios fundadores e uma busca de sistematização que aponta para a consolidação de 

um novo campo a partir da emergência de um objeto que as disciplinas das ciências sociais 

deixaram esquecido na sua especificidade. A questão da institucionalização desse campo e 

suas relações com outros campos da sociologia e de outras áreas é algo que vem 

crescentemente ganhando força, reconhecimento e visibilidade no panorama científico. 

Como fundamentos para a presente pesquisa, gostaria de destacar dois pilares 

principais sobre os quais os trabalhos no campo da sociologia da infância têm se 

desenvolvido e que são imprescindíveis para o conhecimento da infância e das crianças: a 

abordagem estrutural da infância, isto é, a infância vista como categoria permanente da 

sociedade, e a abordagem agencial, ou o estudo das crianças como atores sociais.  

A abordagem agencial das crianças vem se traduzindo, segundo James, Jenks e 

Prout (1998), na perspectiva por eles denominada de estudo da criança tribal. Trata-se dos 
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estudos marcados por uma orientação socioantropológica, buscando revelar o status 

diferenciado e relativamente autônomo do mundo cultural das crianças e compreendê-las 

como sujeitos socialmente capazes, participantes ativos do seu próprio processo de 

socialização e de constituição da sociedade. Esses estudos têm buscado dar voz às crianças 

(Corsaro, 1983, 1985, 1986, 1988, 1997, 2003; Mayall, 2003; Thorne, 1993; Mandell, 

1991a, 1991b; Delalande, 2001; Mollo-Bouvier, 1998, entre outros), penetrando nos seus 

mundos sociais e culturais, e revelando seus modos próprios de sentir, pensar e agir sobre o 

mundo, até então silenciados pelos estudos predominantemente centrados em uma 

concepção única e universal de criança, encobridora das diferenças e diversidades inerentes 

à experiência de ser criança em contextos sociais e culturais específicos. As formas 

próprias com que as crianças governam suas sociedades, ou microssociedades formadas 

pelos grupos de pares, passam a ser valorizadas e investigadas nessa abordagem, através do 

mergulho nos universos específicos infantis, principalmente através do recurso às 

metodologias interpretativas e etnográficas.  

O mapeamento das práticas infantis e das concepções que estão na sua base é uma 

tarefa fundamental para a compreensão da infância, podendo contribuir para uma melhor 

comunicação com as crianças e para a construção de práticas sociais e de políticas dirigidas 

à infância, mais próximas de seus mundos sociais e culturais. O risco dessa abordagem 

está, entretanto, na circunscrição radical às culturas das crianças e na propagação de uma 

visão que, sob a égide da revelação das diferenças das crianças em relação aos adultos, 

acabe por separá-las e deslocá-las dos seus mundos de referência, particularmente do 

mundo adulto, excluindo uma dimensão fundamental de sua construção como seres sociais. 

Para evitar tal risco, é necessário que as pesquisas centradas no nível micro das 

experiências cotidianas e dos modos de ação das crianças não percam de vista o nível 

macro, ou seja, a dimensão mais ampla do contexto social e da sociedade onde a criança 

está inserida e as concepções, normas e valores adjacentes que estruturam as relações 

sociais.  
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1.2  A noção de culturas da infância e suas relações com o brincar: uma 
tentativa de aproximação do que é ser criança entre crianças 

 

A proposição de compreendermos a infância nos seus próprios termos coloca 

algumas indagações e possibilidades de investigação. Poderia a infância representar um 

mundo auto-regulado e autônomo, com suas próprias leis, valores, conhecimentos e formas 

de sentir, pensar e agir sobre o mundo? Seriam as crianças detentoras de culturas próprias 

não redutíveis às culturas dos adultos? 

Estudos sociológicos no campo da infância realizados ao longo dos últimos 20 anos 

sustentam a noção da autonomia das culturas infantis, postulando que as crianças, através 

das relações com seus pares e com os adultos, constroem, estruturam e sistematizam 

formas próprias de representação, interpretação e de ação sobre o mundo.  

Charlotte Hardmam (2001), em um artigo intitulado Can there be na anthropology of 

children?, publicado pela primeira vez em 1976 e freqüentemente citado por autores do campo 

da sociologia da infância, propôs que as crianças fossem vistas como um segmento da 

sociedade e do seu estoque de valores, conhecimentos, crenças e interações sociais que, como 

tal, deve ser estudado em si mesmo e não apenas em termos do que reflete do mundo cultural 

dos adultos, como a maioria dos estudos até então vinha abordando a infância. 

Uma das referências de Hardmam (2001) para desenvolver suas idéias foi o estudo 

etnográfico de Iona e Peter Opie desenvolvido nos anos 1950 e 1960. Esses autores, 

através de uma exaustiva documentação de tradições e jogos infantis, sustentaram a 

existência de formas culturais únicas da infância. Segundo Hardman, o trabalho dos Opie a 

encorajava a pensar que as formas culturais das crianças poderiam ser vistas com uma certa 

independência relativamente ao mundo adulto, e que poderiam ser estudadas se 

observássemos as crianças diretamente, buscando apreender suas próprias perspectivas. 

Com efeito, os Opie interpretaram que o conjunto de jogos e brincadeiras coletados 

ao longo de suas pesquisas consistia nas culturas infantis e que estas eram transmitidas nas 

relações entre crianças, sem a interferência direta dos adultos. Os autores usam o conceito 

de cultura infantil para configurar a infância como um mundo outro, separado do  mundo 

adulto, como fica evidenciado na citação que se segue:  

...o folclorista e o antropólogo podem, sem viajar uma milha além da sua porta, 
examinar uma cultura florescente não-autoconsciente (a palavra ‘cultura’é usada 
aqui deliberadamente) que não é notada pelo mundo sofisticado, e bem pouco 
afetada por ele, assim como a cultura de  alguma tribo aborígine decadente 
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vivendo sua existência desamparada no interior de uma reserva nativa. (Opie e 
Opie, 1991 [1959], p.124 - tradução minha). 

 

Mas há outros trabalhos precursores da noção das especificidades culturais da 

infância, como os de Margareth Mead, Coming of Age in Samoa e Growing up in the New 

Guinea, publicados respectivamente em 1928 e 1930. Ainda que centrados no estudo 

evolutivo do pensamento das crianças e das formas como os adultos inculcam valores, 

gestos, atitudes e crenças nas crianças, com vistas a formá-las para a vida em sociedade, a 

autora descreve diferenças existentes nos mundos dos adultos e das crianças, apontando 

para a existência de identidades culturais múltiplas (do ponto de vista transcultural) e 

específicas (do ponto de vista do segmento geracional). 

Barrie Thorne, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, realizou um estudo 

etnográfico em duas escolas públicas americanas, observando grupos de crianças do jardim de 

infância ao final da escola elementar, nos espaços das salas de aula, lanchonetes e corredores. 

Essas escolas eram localizadas em comunidades das classes trabalhadoras de duas regiões 

diferentes dos Estados Unidos. Focalizando seu olhar nas relações entre meninos e meninas, a 

autora encontrou um processo cotidiano de separação dos grupos por sexo, no qual a questão 

de gênero estava envolvida tanto implicitamente, através, por exemplo, das escolhas de 

amizades do mesmo sexo, quanto explicitamente, como é o caso da organização pela 

professora de grupos de atividades tendo o gênero como critério. É importante notar, porém, 

que, junto à freqüente segregação por gênero, Thorne encontrou muitos espaços de relações 

mistas entre meninos e meninas, nos quais se ultrapassavam intencionalmente as margens 

vinculadas à diferenciação por gênero, ou então esta não constituía uma questão relevante. A 

análise da autora, ao penetrar nos mundos sociais e cotidianos das relações entre crianças, nos 

impele a olhar um pouco mais para as variações internas na classe de gênero, a fim de 

ultrapassarmos muitas categorias cristalizadas na nossa sociedade e a compreender que as 

relações entre as crianças são constituídas e alteradas também por outras categorias, como 

classe social, relações geracionais e etnia. Além disso, aponta que as crianças participam 

ativamente na construção das suas relações sociais e identidades culturais, através das práticas 

coletivas cotidianamente engendradas quando têm oportunidade de conviver entre pares e 

confrontar-se coletivamente com as formas de organização social de que fazem parte. 

Mais recentemente, o colóquio Sociétés et Cultures Enfantines, realizado em 1997, 

em Lille-França, colocou em debate uma grande variedade de estudos, com diferentes 
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abordagens, mas todos partilhando de uma mesma unidade conceitual: a existência de 

sociedades e culturas infantis autônomas, caracterizadas por modos de organização e 

significação próprios. (Saadi-Mokrane, 2000). Os trabalhos dedicavam-se ao estudo do 

universo entre-enfants, com o foco nas formas como as crianças organizam suas próprias 

relações e ações sobre o mundo, seja através do olhar sobre as suas brincadeiras (Brougère, 

2000; Ciprians-Grauste, 2000; Bidon, 2000; Augustins, 2000; Delalande, 2000; Duveeen, 

2000), seja no campo das interações sociais situadas no contexto das instituições escolares 

(Delaporte, 2000; Montandon, 2000;  Hadji-Mouri, 2000; Rayou, 2000; Depeau, 2000; 

Sluys et Zadman; 2000), seja nos aspectos da linguagem verbal ou da transmissão cultural. 

Os estudos nessas perspectivas vêm fornecendo valiosa contribuição para um 

redirecionamento do olhar sociológico e antropológico para a infância, focalizando-o nas 

crianças - vistas como atores sociais e como grupo social que constrói formas específicas 

de compreender e de agir sobre o mundo-, e não mais apenas nas instituições e nos adultos 

como agências de socialização. Mas é importante lembrar também que a idéia de um 

mundo infantil separado e independente do mundo dos adultos abre caminho para 

formulações como a de Postman (1999) do desaparecimento ou morte da infância (cf. 

Sarmento, 2002). Posições como estas parecem ser decorrentes de um deslocamento da 

infância das estruturas sociais mais amplas nas quais se situa, o que leva a uma visão da 

dissolução desse segmento e de suas culturas no mundo contemporâneo. Se o nosso olhar 

for capaz de enxergar a infância no seu entroncamento com as culturas adultas e com as 

estruturas sociais mais amplas, talvez possamos perceber não o desaparecimento da 

infância, mas as suas novas identidades culturais engendradas no processo de mudança que 

afeta toda a sociedade (Sarmento, 2002) 

A questão levantada acima se insere no campo da controvérsia na qual o tema da 

autonomia das culturas infantis está envolto. James, Prout e Jenks (1998), por exemplo, 

questionam: É possível falar separadamente de um mundo cultural da infância? Se houver 

concordância com essa afirmação, como compreender as culturas infantis? Os autores 

apontam que duas vertentes têm caracterizado os estudos sobre esse tema: uma delas 

sugere que a cultura da infância encontra-se expressa em um conjunto de formas culturais 

distintivas chamadas brincadeira; a outra aborda a cultura infantil de forma mais ampla 

como os contextos das vidas sociais cotidianas das crianças entre seus pares, o modo de 

vida global específico de um grupo geracional particular. 
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Para os autores acima, as duas abordagens são problemáticas, por tenderem a situar 

as relações das crianças com seus pares fora do contexto social de vida das crianças: a 

primeira vertente, identificando brincadeira e cultura infantil, focaliza o estudo numa das 

esferas de ações sociais das crianças entre seus pares - as brincadeiras -  deixando de fora 

as relações entre adultos e crianças e destas com o contexto social mais amplo, as quais 

também constituem seus mundos sociais e culturais; a segunda, apesar de tentar dar conta 

dos diferentes campos de ação social da vida das crianças, ao se centrar apenas nas 

relações entre pares, também separa o mundo infantil do mundo adulto. 

Os autores reconhecem, contudo, que os estudos que narram as experiências sociais 

das crianças vêm efetivamente documentando um modo de vida da infância que apresenta 

especificidades em relação às culturas dos adultos. Mas sinalizam que a identificação desse 

modo de vida com uma cultura infantil própria requer que nos questionemos sobre os 

modos de construção dessa cultura nas relações que estabelece com as estruturas sociais 

nas quais as crianças estão inseridas, e nas suas articulações com as culturas adultas.  

As crianças se encontram em um mundo adulto estruturado por relações materiais, 

sociais, emocionais e cognitivas que organizam suas vidas cotidianas e suas relações com o 

mundo. É nesse contexto que elas vão constituindo suas identidades como crianças e como 

membros de um grupo social, porém, não devem ser vistas como sujeitos passivos que 

apenas incorporam a cultura adulta que lhes é imposta, mas como sujeitos que, interagindo 

com esse mundo, criam formas próprias de compreensão e de ação. Esse contexto não 

apenas constrange suas ações, mas também lhes traz novas possibilidades. Nessa dinâmica, 

James, Jenks e Prout (1998) chamam a atenção para a importância da localização temporal 

particular que as crianças ocupam na estrutura geracional, o que faz delas os principais 

veículos da cultura na sucessão de gerações. Os autores afirmam que a ‘cultura infantil’ 

pode ser vista como o lugar crucial da reprodução cultural (p.93), entendendo-o como o 

espaço material, social e emocional no qual a identidade cultural da criança é engendrada, 

espaço esse que dialoga com a realidade sociocultural mais ampla da sociedade em que se 

insere.  

Compreendidas dentro desse contexto mais amplo, como podemos então explicar as 

especifidades dos modos de vida das crianças, documentadas em vários estudos sobre as 

culturas infantis? Os autores referidos acima ressaltam que a maior parte desses estudos é 

realizada nos contextos escolares, ocupados predominantemente por crianças, onde os 

pesquisadores podem encontrar com maior facilidade seus sujeitos de investigação. E 
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questionam: será que em outros locais poderíamos encontrar as mesmas evidências da 

existência de uma cultura infantil autônoma? Os autores afirmam que os estudos realizados em 

outros contextos, como as casas das crianças, mostram que as formas com que estas enfrentam 

os problemas com seus pais aproximam-se das formas adultas, indicando pouca evidência da 

constituição de uma cultura infantil própria nesses espaços. Também apontam que em muitos 

países não ocidentais provavelmente não encontraremos um universo infantil marcadamente 

separado do mundo adulto, ou seja, dificilmente poderíamos identificar indícios de uma cultura 

infantil autônoma. Em que pese a pouca quantidade de estudos sobre as culturas infantis 

realizados fora do contexto escolar no mundo ocidental, os autores sinalizam para uma questão 

interessante: existiriam especificidades inerentes aos contextos escolares que engendrariam a 

construção de culturas infantis autônomas? 

Para James, Jenks e Prout (1998) essa questão sugere que talvez o que vimos 

chamando de culturas infantis exista apenas nos espaços e tempos nos quais as crianças 

têm algum grau de poder e controle, como é o caso dos pátios e parques de recreação 

existentes nas escolas, nos tempos vagos existentes nas rotinas criadas pelos adultos, nos 

grupos de ruas - espaços nos quais as crianças geralmente estão distantes do olhar adulto. 

Para os autores, as culturas infantis emergem nos interstícios dos ordenamentos espaciais e 

temporais que organizam as vidas das crianças. 

Ora, considero essa visão interessante, pois corresponde à concepção de culturas 

não como formas fossilizadas que se perpetuam de uma geração para outra, ou que são 

adquiridas de forma hereditária, mas como ação social contextualizada (James, Jenks e 

Prout, 1998), situada no tempo e no espaço, construída coletivamente através da agência 

das crianças frente às estruturas sociais e institucionais em que estão inseridas. O 

engajamento das crianças nessas estruturas se faz de modo ativo, e é no esforço de 

compreendê-las que criam formas específicas de ação, reproduzindo, contornando ou até 

transformando as estruturas existentes. Nesse processo, destaco a importância das relações 

sociais entre pares como um elemento fundamental para a construção das culturas infantis 

nesses espaços. Partilhando os mesmos espaços e tempos, e o mesmo ordenamento social 

institucional, as crianças vão criando conjuntamente estratégias para lidar com a 

complexidade dos valores, conhecimentos, hábitos, artefatos que lhes são impostos e, dessa 

forma, criam e partilham com seus pares formas próprias de compreensão e de ação sobre 

o mundo. Cria-se assim um sentimento de pertencimento a um grupo- o das crianças- e a 

um mundo social e cultural por elas agenciado nas relações entre si.  
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Essa abordagem, referenciada nas proposições de James, Jenks e Prout (1998), 

compreende que as características distintivas da infância são socialmente construídas nas e pelas 

estruturas sociais nas quais ela se encontra, através de um engajamento criativo e freqüentemente 

transformador por parte das crianças. Dessa forma, as culturas infantis não constituem, na visão 

dos autores, 

...nem um modo global de vida nem tampouco um corpo de conhecimentos 
exotérico; mais propriamente é uma forma de ação social, uma forma de ser 
criança entre outras crianças, um estilo cultural particular, ressonante com 
tempos e lugares particulares. (James, Jenks e Prout, 1998, p.90- tradução 
minha). 

 

Na interpretação das relações entre as culturas da infância e as estruturas sociais, os 

autores acima citados se reportam à Bourdieu, utilizando o conceito por ele introduzido de 

reprodução cultural, compreendendo-o como uma ferramenta apropriada para captar, de um 

lado, a inquestionável contingência das determinações das estruturas sociais e, de outro lado, a 

inovação e a agência inerente à prática de ação social. Com efeito, percebendo essa dinâmica, 

podemos compreender também a necessidade da complementaridade entre a continuidade e a 

mudança na experiência social e os modos como as crianças se relacionam com essas estruturas 

sociais, caracterizados ao mesmo tempo pela reprodução e pela produção. 

Numerosos estudos, inspirados no conceito de reprodução cultural de Bourdieu, 

centraram-se excessivamente nos elementos críticos e negativos de sua tese, relacionados, 

sobretudo, aos mecanismos do sistema educacional inculcadores e reprodutores da cultura 

das classes dominantes e das estratificações sociais. Muitos desses estudos compreenderam 

a reprodução muito mais como cópia do que como regeneração ou síntese (Jenks, 1995, 

p.118). Se de um lado forneceram uma grande contribuição para a denúncia desses 

mecanismos, levaram também a uma visão pessimista, circunscrita à inescapabilidade dos 

sujeitos frente às determinações das estruturas sociais. Nessas perspectivas, a agência das 

crianças não tem lugar, pois estas ficam subsumidas às agências institucionais e estruturais 

da sociedade em que vivem. 

De acordo com Jenks (1995), pode-se fazer uma leitura positiva do conceito de 

reprodução como imagem geradora e não replicadora que oferece a possibilidade de 

mudanças e novas combinações (aqui é utilizada a metáfora da reprodução vinculada à 

geração da vida, que nunca é uma cópia, originando sempre um novo ser). O conceito de 

habitus de Bourdieu tem sido retomado para auxiliar na percepção da dinâmica do 
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processo de relações entre as estruturas sociais e as práticas sociais dos sujeitos. O habitus 

é compreendido como  

...sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 
funcionar como estruturas estruturantes, quer dizer, enquanto princípio de 
geração e de estruturação das práticas e de representações que podem ser 
objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem que, por isso, sejam o produto de 
obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor a visada 
consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-
las e, por serem tudo isso, coletivamente orquestradas sem serem o produto da 
ação combinada de um maestro. (Bourdieu7, apud Miceli, 1982, XL). 

 

Segundo Miceli (1982), o habitus constitui efetivamente um princípio gerador que 

impõe um esquema durável de percepções, apreciações e ações que permitem aos 

indivíduos se orientarem no espaço social. Tal esquema, porém, é suficientemente flexível 

e dinâmico de forma a possibilitar inovações e improvisações reguladas. Dito de outra 

forma, tende ao mesmo tempo a reproduzir as ordens instituídas nas condições objetivas e 

estruturais que presidem a seu princípio gerador e a permitir a produção de novas ações de 

acordo com as situações contextuais que emergem nesse processo. 

Seguindo essas idéias podemos compreender que o habitus adquirido pelas crianças no 

seu grupo familiar, com suas culturas próprias de relações sociais estreitamente 

vinculadas às suas classes sociais, funciona como um esquema gerador de ação para as 

crianças nas suas interações com o contexto escolar. Nesse novo contexto de vida para 

as crianças, público e não mais privado, vários planos passam a interagir: as relações 

sociais globais, os princípios reguladores e as estruturas sociais escolares, o habitus 

associado às experiências familiares, as relações intergeracionais e as relações entre as 

crianças - intrageracionais. É na convergência desses planos, que oferecem limites, mas 

também possibilidades, que se materializam as ações das crianças, e que emergiriam as 

culturas infantis. Estas seriam construídas em espaços de autonomia existentes nas 

próprias instituições, como os pátios de recreação, os locais de refeições, enfim os 

interstícios existentes no seio das atividades e dos ordenamentos adultos. Agindo 

juntas, brincando juntas, compartilhando espaços e tempos, cria-se a comunidade das 

crianças, regida por regras, valores, conhecimentos e interesses próprios. 

Outro autor que considero importante trazer aqui é William Corsaro, responsável,  

como visto no item anterior, por uma série de pesquisas etnográficas no campo da 

                                                
7 Bourdieu, P. Esquisse d’une théorie de la pratique. Genebra: Droz, 1972 
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sociologia da infância que sustentam a existência de uma cultura infantil de pares. Na 

abordagem interpretativa de Corsaro (1997, 2003), as culturas infantis emergem na medida 

em que as crianças, interagindo com os adultos e com seus pares, tentam atribuir sentido ao 

mundo em que vivem. As culturas infantis não são, portanto, pré-existentes às crianças,  

funcionando como algo estático que elas levam consigo para guiar seus comportamentos, 

mas constituem um processo produzido e partilhado, na medida em que as crianças 

participam coletivamente de uma experiência social.  

Uma noção central na construção teórica de Corsaro é a de reprodução interpretativa, 

que o autor propõe como substituição ao conceito de socialização, a fim de enfatizar a agência 

das crianças nos seus mundos sociais e culturais: as crianças não são meros aprendizes 

passivos da cultura a sua volta, mas sujeitos ativos que participam das rotinas culturais a elas 

oferecidas/impostas no e pelo seu ambiente social, apropriando-se dos seus elementos e 

reinterpretando-os. O autor justifica o uso da noção de reprodução interpretativa para definir 

esse processo, através do significado dos termos interpretativa - escolhido para apreender os 

aspectos inovadores e criativos da participação das crianças na sociedade (p.18) - e 

reprodução - cuja ênfase principal é a idéia de que as crianças não estão simplesmente 

internalizando a sociedade e a cultura, mas estão ativamente contribuindo para a produção 

cultural e a mudança (p.18), a partir de uma dinâmica na qual simultaneamente as crianças 

afetam as sociedades em que vivem e por elas são também constituídas.  

O conceito proposto por Corsaro também enfatiza a natureza coletiva da atividade 

cultural infantil, localizando sua emergência em diversos contextos institucionais interativos: 

as crianças entram no mundo cultural através de suas famílias no momento em que nascem, 

mas muito cedo, nas sociedades modernas ocidentais, começam a participar de programas 

institucionais, passando a se relacionar com outras crianças e adultos além de seus irmãos e 

pais, e com outras estruturas e ordens sociais. Para o autor, é no interior desses contextos 

que as crianças, através das interações face-a-face e da sua participação em redes de 

sociabilidade intra e intergeracionais, vão construindo significados, apreendendo e re-

significando as ordens instituídas e estabelecendo valores , regras e princípios próprios de 

ação coletiva e individual.  

De acordo com Sarmento (2002), o desafio da sociologia da infância consiste na 

compreensão deste processo de ‘reprodução interpretativa’(Corsaro, 1997), constitutivo 

das identidades individuais de cada criança e do estatuto social da infância como 

categoria geracional (p.8). O reconhecimento da capacidade das crianças de formularem 
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interpretações próprias e distintas dos adultos sobre o mundo natural e social, integrando 

suas experiências em um conjunto de formas de comunicação, artefatos, ritos, normas e 

valores identificados com uma cultura infantil própria, convoca-nos, na visão do autor, a 

inventariar os princípios geradores e as regras das culturas da infância. 

Os trabalhos de Corsaro vêm contribuindo, junto a estudos etnográficos realizados 

em outros contextos, para essa tarefa teórica. Destaco nesse sentido o trabalho de 

Delalande propondo que se estabeleça uma antropologia da infância. A autora, antropóloga 

francesa, situa sua pesquisa nos pátios escolares de recreação, compreendendo-os como 

uma microssociedade nas quais as crianças estabelecem formas de sociabilidade 

específicas. Em seu livro La cour de récréation: pour une anthropologie de l’enfance, 

Delalande relata que investigou três escolas na França durante três anos, através de uma 

abordagem etnográfica, encontrando evidências da existência de culturas construídas 

através das brincadeiras realizadas em grupos em um cotidiano compartilhado. Essas 

culturas são reveladas por formas e estratégias comuns de se relacionar, pelo respeito a 

regras estabelecidas coletivamente, enfim, por uma cumplicidade que surge do objetivo 

principal das crianças: brincar junto, brincar com o outro. Na visão da autora, brincando 

juntas as crianças constroem uma comunhão cultural e uma solidariedade, compartilhando 

significações, gestos, formas de falar, regras e valores. Embora esse processo seja visto 

pela autora como constituído pelas circunstâncias de uma escolarização imposta, é também 

concebido como sendo apropriado criativamente pelas crianças e, aqui, mais uma vez, 

enfatiza-se a agência das crianças nas suas relações com a sociedade e com a cultura.  

Ao assumir o conceito de cultura infantil, a autora não ignora os problemas 

colocados no debate sobre o tema, alertando para o risco efetivo de se estabelecer uma 

diferença exagerada desse segmento face à cultura dos adultos, caso seja separado à 

maneira de uma tribo à parte. Delalande aposta, porém, nas vantagens da utilização dessa 

noção, na medida em que acredita que ela pode contribuir para a ultrapassagem de um 

discurso adultocentrado, rompendo com as tradições de pensamento que vêem a criança 

como um vir-a-ser, sujeito regulado por um processo maturacional e inserido 

progressivamente na sociedade pelos processos institucionais de socialização. Dessa 

forma, ajuda a enfatizar a concepção da criança como ser presente e como um grupo social 

que, através das suas experiências sociais, age sobre o mundo desenvolvendo práticas 

sociais e culturais originais que os unem por laços de identidade e de solidariedade. 
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A visão de cultura que está na base dos trabalhos de Corsaro e de Delalande, bem 

como da maioria dos estudos etnográficos sobre as culturas infantis, é a de um processo 

que emerge das relações intersubjetivas e da tentativa de significar o mundo. Nesse 

sentido, se aproxima da visão de James, Jenks e Prout (1998) da cultura como forma de 

ação social localizada contextualmente. Podemos encontrar uma base comum nesses 

trabalhos na visão weberiana de ação humana como eminentemente social (cf. Jenks, 

1995), na medida em que é regulada pelos significados construídos intersubjetivamente; se 

aproxima também das proposições de Schütz, que vê a cultura como um processo 

interpretativo que emerge através da ação social, situada e estabelecida nas províncias de 

significado fornecidas através da interação (Schutz8, apud Jenks, 1995, p.57). A premissa 

fundamental dessas concepções é de que a experiência humana é mediada pela 

interpretação, sendo que a significação não é algo já dado por uma estrutura pré-definida 

dos objetos que lhe correspondem, mas sim pelas relações que os sujeitos sociais 

estabelecem com eles. 

A cultura, compreendida aqui como produção simbólica de um conjunto de regras e 

valores que permitem a interpretação e a atribuição de sentido ao mundo natural e social 

(Velho e Castro, 1980), fornece o chão e o contexto para a ação social (Geertz, 1989). 

Nessa dinâmica, sociedade e cultura estão sempre se re-fazendo, não podendo ser vistas 

como entidades estáticas que pairam sobre os indivíduos. Estes, na medida em que agem 

sobre o mundo e sobre a cultura, compreendida como a rede de significados (Geertz, 1989) 

que o constitui, interpretam-no e modificam-no, criando novos símbolos e significados 

diante de novas circunstâncias criadas nas interações sociais. 

Os trabalhos que vêm sendo realizados sobre o tema das culturas da infância variam 

quanto ao foco de investigação, mas em geral enfatizam um dos, ou os dois, aspectos 

destacados a seguir, considerados como pilares da constituição de uma cultura autônoma 

de um grupo de crianças: a brincadeira, concebida ao mesmo tempo como fato da cultura e 

como espaço de construção das práticas sociais e culturais infantis; e as interações sociais 

entre as crianças e as práticas de sociabilidade dos grupos de pares (Delalande, 2000, 

Rayou, 2000, Mollo-Bouvier, 2000, Brougère, 2000).  

O conceito de sociabilidade é utilizado nesses estudos como representativo da 

dinâmica relacional cotidiana dos grupos infantis e das especificidades das suas formas de 

                                                
8 A. Schutz. Collected Papers. Vol.1, The Hague: Martinus Nijhoff, 1971, p.346-7. 
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organização interna, decorrentes das práticas sociais e culturais construídas nas atividades 

partilhadas. As filiações teóricas desse conceito não são suficientemente precisadas nos 

estudos mencionados, mas parecem se aproximar do conceito proposto por Simmel (1983) 

de sociabilidade como a forma lúdica de associação entre os sujeitos, relacionada à 

transformação do mero agregado de indivíduos isolados em formas específicas de ser com 

e para um outro (p.166), a fim de estabelecer vínculos aos quais lhes atribui significados, 

valores e um sentido de unidade. Nos encontros face a face, nas situações de co-presença, 

os sujeitos buscam experiências significativamente comuns, percebendo o outro como 

alguém com quem compartilha um ambiente comunicativo comum. De acordo com 

Gontijo (2005), essa noção de sociabilidade diz respeito à dinâmica relacional de um 

determinado grupo, com forte referência em Weber, focalizando o olhar nas estruturas 

sociais situadas e localizadas em um contexto específico de um grupo e da sociedade em 

que se insere. A idéia que está em jogo é que as pessoas, a partir de motivos e interesses 

comuns, se agrupam em unidades (sociedades), construindo formas de ação e interação 

reguladas pelos interesses coletivos e estruturadas sobre valores partilhados, o que lhes 

assegura identidades individuais e coletivas e o sentimento de pertencimento a um grupo 

(Simmel, 1986 [1950]). As sociabilidades infantis, construídas nas ações sociais cotidianas 

partilhadas, representariam uma forma específica de organização interna relacional do grupo 

de pares.  

 

O brincar, a sociabilidade e as culturas infantis 

 

Como apontei acima, um dos focos através dos quais as culturas infantis têm sido 

investigadas é através do brincar, seja compreendendo-o como a cultura infantil em si 

mesma (James, Jenks, Prout, 1998), seja abordando-o como o contexto no qual a cultura 

infantil se manifesta. Na primeira hipótese a ênfase recai na identificação dos tipos de 

brincadeira e das formas como as crianças organizam-nas e desenvolvem-nas como o 

conjunto que traduz a cultura própria da infância. Na segunda abordagem a ênfase recai 

nas relações sociais entre as crianças, e na maioria das vezes a atividade de brincadeira 

serve apenas como pano de fundo, contexto para a investigação de outros aspectos da 

infância, não sendo estudada nas suas relações com as culturas infantis. 

Na pesquisa que apresento compreendo o brincar na perspectiva proposta por 

Sarmento (2002; 2003), ou seja, como um dos pilares das culturas da infância. Isso porque 
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parto do princípio de que o brincar é uma atividade social significativa que pertence, antes 

de tudo, à dimensão humana, constituindo, para as crianças, uma forma de ação social 

importante e nuclear para a construção das suas relações sociais e das formas coletivas e 

individuais de interpretarem o mundo. Com base nessa visão, discutirei o brincar a partir 

dos contornos de uma perspectiva socioantropológica, buscando apreender o seu 

significado tanto no contexto das relações sociais entre as crianças e destas com o mundo, 

como no âmbito da produção das culturas da infância.  

A definição do que é a atividade de brincadeira/jogo tem recebido diversas 

abordagens a partir das quais se diferenciam as formas como se concebe a sua relação com 

a cultura. De acordo com Brougère (2002b), tem havido, entretanto, uma psicologização do 

processo do brincar no pensamento contemporâneo, que o transforma em uma instância da 

vida do indivíduo independente de outras instâncias do mundo. O brincar, nessas 

perspectivas individualizantes, é freqüentemente compreendido como uma dinâmica 

interna do sujeito, como ato de expressão livre e como um fim em si mesmo. 

A adoção nesse trabalho da abordagem do brincar como prática social e cultural 

que se constrói no(s) e pelo(s) encontros entre as crianças, em articulação com o contexto 

sociocultural em que se inserem, implica a necessidade de buscar uma aproximação das 

articulações que esse tema vem estabelecendo com o complexo campo dos estudos sobre a 

cultura. 

Schwhartzman (1982), em sua obra Transformations: Anthropology of children’s play, 

faz uma interessante e rica análise da evolução dos estudos sobre o brincar, no que se refere às 

suas relações com a história das concepções de cultura vigentes, indicando que as teorizações 

sobre esse tema geralmente utilizam diferentes metáforas como modelos explicativos, o que 

leva muitas vezes a uma redução do fenômeno através da focalização em alguns de seus 

ângulos específicos. Apresento a seguir o panorama traçado pela autora, com o qual procurarei 

dialogar, apoiando-me para tanto em autores vinculados ao terreno da cultura. 

Uma primeira abordagem do brincar se deu no final do século XIX, no momento em 

que dominava no pensamento ocidental uma visão desenvolvimentista da cultura, que a 

concebia como processo evolutivo semelhante ao dos organismos biológicos. Os primeiros 

antropólogos, influenciados pela ideologia do progresso, adotaram a perspectiva evolucionista 

como forma de se pesquisar as diferenças culturais, entendendo que as variedades existentes 

corresponderiam a etapas distintas de um só processo evolutivo, referenciado na cultura 

ocidental, e que tinha como ápice a civilização. Introduziu-se aí o estudo comparativo das 
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culturas, tendo como base a definição de um padrão evolutivo. Morgan foi um dos primeiros a 

traçar os estágios de desenvolvimento da cultura, apresentando-os como uma progressão do 

selvagerismo à civilização. Nesse sentido, a cultura dos povos primitivos era vista como 

representativa da cultura original da humanidade (Jenks, 1995; Cuche, 2001). 

Segundo Schwartzman, é nesse mesmo momento, em que se tentava traçar os 

estágios que caracterizavam o desenvolvimento dos vários aspectos da cultura, que surge o 

interesse pelo estudo das brincadeiras infantis. Coerentemente com o pensamento então 

vigente, adotou-se a noção de estágios unilineares para a explicação da evolução das 

brincadeiras, compreendendo-se que estas, nos vários períodos da vida, representavam 

sobrevivências culturais, na forma infantil, de atividades adultas das sociedades primitivas. 

A idéia de recapitulação surge como modelo explicativo, a partir da compreensão de que 

os estágios da brincadeira recapitulavam a história biocultural da espécie humana. 

Um aspecto a destacar é que a brincadeira era tratada nesses estudos como um 

instrumento para se explicar o processo evolutivo da cultura e da humanidade, sendo 

reduzida a elementos e formas isoladas, vistas como representativas dos estágios culturais. 

Não era analisada, portanto, como uma esfera dinâmica dentro do conjunto da vida social e 

cultural. Situando essa visão no contexto mais amplo que a engendra, é preciso lembrar 

que a concepção de cultura que estava na sua base era identificada com a noção de 

civilização, sendo compreendida como resultado do processo formador do homem na linha 

do progresso civilizatório. Se, por um lado, essa visão rompia com as idéias particularistas 

e hereditárias de cultura, ao colocá-la como o conjunto representado pelos conhecimentos, 

hábitos, crenças, costumes, arte, lei, direito e outras capacidades adquiridas pelo homem 

como membro de uma sociedade, por outro lado, ao pautar-se na crença da estrutura 

universal da consciência humana, e ao tomar o desenvolvimento da sociedade ocidental 

como a linha mestra e o ponto de chegada do progresso, interpretava as diferenças culturais 

de uma forma hierárquica e etnocêntrica. É dentro desse contexto que as brincadeiras 

infantis, bem como as crianças, eram associadas aos estágios primitivos da civilização, 

propondo-se uma equivalência entre os primitivos e as formas de pensamento, raciocínio e 

ação das crianças. Além disso, os estágios delineados eram concebidos como universais e 

como hierarquicamente organizados, servindo à aferição de que o pensamento das crianças 

correspondia a formas primitivas e inferiores relativamente aos adultos.  

As teorias evolucionistas, de acordo com a análise de Schwartzman, geraram 

ramificações, como foi o caso das perspectivas difusionistas da cultura, que enfatizavam a 
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necessidade de se preservar costumes e hábitos tradicionais. Nesse contexto investiu-se 

também na preservação das brincadeiras tradicionais características do processo evolutivo da 

sociedade ocidental, através de vários estudos que se dedicavam a compilar os jogos infantis, 

tratando-os como reminiscências e relíquias da sociedade, que deveriam ser protegidas para 

não correr o risco de se perder. Segundo a autora, esses estudos tinham as seguintes 

características: (i) a tendência a descrever apenas os eventos ritualizados e espetaculares das 

sociedades estudadas, desconsiderando as atividades cotidianas das crianças, nas quais 

provavelmente seriam identificadas variações ou inovações dos jogos tradicionais, surgidas em 

resposta aos novos ambientes físicos e sociais; (ii) o uso dos adultos como informantes, 

convidando-os a fazer reminiscências sobre os jogos no seu passado; (iii) as classificações da 

grande quantidade de dados compilados de acordo com critérios que fixavam alguma 

característica do jogo; e (iv) o foco principal na preservação do texto dos jogos, e não nos 

aspectos contextuais, como por exemplo a freqüência com que são desenvolvidos, a idade, o 

sexo, quem brinca e quem não brinca, o que pensam os participantes do jogo, e como o jogo se 

relaciona com o contexto cultural mais amplo. Mesmo com essas limitações, a autora 

considera que esses estudos trouxeram uma grande contribuição para a história geral da 

pesquisa sobre o tema da brincadeira e, mais especificamente, para os estudos que adotam uma 

perspectiva antropológica. Penso que podemos dizer que esses trabalhos têm, ao menos, o 

mérito de chamar a atenção para a importância de um tema geralmente considerado 

inconseqüente na história do pensamento sobre a constituição do homem, da sociedade e da 

cultura. 

As várias críticas feitas às perspectivas evolucionistas de cultura e às suas acepções 

de distinção social e posse de um grupo de elite provocaram uma virada conceitual na qual 

a cultura passou a ser compreendida como o que as pessoas coletivamente fazem de modos 

variados, em diferentes tempos e lugares. Surge assim a compreensão de cultura como 

modo global de vida, e a idéia de que as diferenças culturais deveriam ser estudas e 

descritas nas suas especificidades e como um dado irredutível. Encontram-se aí os 

trabalhos de Malinowsky e Radcliffe-Brown, com a ênfase na pluralidade das culturas 

como sendo totalidades, isoladas, independentes e integralmente organizadas (Jenks, 

1995). Essa perspectiva, mesmo tendo levado a um relativismo muitas vezes criticado, teve 

o grande mérito de se opor à visão etnocêntrica do ocidente (Velho e Castro, 1980), 

questionando as visões apriorísticas de interpretação das culturas humanas e a destruição 

de tudo aquilo que se apresentava diferente da civilização ocidental. Essa posição ganhou 



Construindo um olhar sociológico para a compreensão da infância 

   

62

mais força com a proliferação dos estudos etnográficos, que apontavam a necessidade de se 

conhecer essas culturas de dentro e de se reconstruir os critérios internos que utilizam para 

sua auto-reflexão. 

Surgem a partir daí, e com base em uma visão funcionalista da cultura como um 

sistema integrado, duas correntes que se opunham, chamadas de Teoria dos Padrões 

Culturais e Teoria da Estrutura Social (Jenks, 1995). De acordo com a primeira, liderada 

por Malinovski, a cultura consiste de padrões, explícitos e implícitos, de e para 

comportamentos adquiridos e transmitidos por símbolos, incluindo suas incorporações em 

artefatos.  Compreendia-se que os sistemas culturais seriam tanto produto da ação, quanto 

condicionadores de ações futuras, o que introduzia um avanço em relação à visão de 

cultura como comportamento aprendido (Velho e Castro,1980). A segunda corrente, 

liderada por Radcliffe-Brown, e derivada da perspectiva durkheimiana, propunha a estreita 

inter-relação entre cultura e estrutura social. Nesse sentido, aplicando a visão funcionalista, 

pregava o exame das partes na sua função relativamente ao todo. Cada sistema social 

estrutural era visto como auto-sustentável e como uma unidade funcional do todo. Dessa 

forma, buscava-se na cultura a manifestação de dados estruturais da sociedade. Vinculada a 

essa concepção, Schwartzman afirma que os estudos sobre a brincadeira a viam como 

atividade imitativa da sociedade adulta, que refletia as suas relações sociais estruturais. 

Atribuía-se ao brincar a função de oportunizar às crianças a aprendizagem e a prática dos 

papéis sociais adultos culturalmente apropriados. Os estudos baseados nessa concepção se 

caracterizaram, de acordo com a autora, pela ênfase no contexto e nas estruturas sociais, 

bem como pela abordagem da brincadeira como atividade que prefigura a participação das 

crianças no mundo adulto, deixando à parte os textos específicos das brincadeiras e as 

ações/interações das crianças. Apesar de considerar que esses estudos partem de uma visão 

redutora do significado do processo do brincar, Schwartzman sinaliza que, ao enfatizarem 

o caráter socializador dessa atividade, tiveram o mérito de questionar as visões tradicionais 

da brincadeira como atividade frívola e sem importância, legitimando-a como uma esfera 

de ação respeitável e merecedora de estudo.  Sabemos hoje, entretanto, que numerosos 

estudos têm questionado essa concepção da brincadeira como atividade imitativa dos 

adultos, mostrando que as crianças não simplesmente copiam-nas, mas freqüentemente 

parodiam e questionam a ordem social vigente nas suas brincadeiras. (Sutton-Smith, 1997, 

1986; Schwartzman, 1982; Garvey, 1990 [1977], Delalande, 2001, entre outros). 
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Uma outra abordagem do brincar identificada no panorama em foco vincula-se à 

corrente denominada Cultura e Personalidade, que se desenvolveu nos anos 1920 e 1930. 

Compreendia-se que a cultura não existe como realidade em si, fora dos indivíduos, mas se 

faz presente nestes de forma a fazê-los agir de determinadas formas. Buscavam-se assim 

estilos de comportamento correspondentes a determinados padrões culturais, entendendo-

se que à pluralidade de culturas correspondia uma pluralidade de tipos de personalidade. 

Destacaram-se nessa perspectiva os trabalhos de Ruth Benedict e de Margareth Mead. Essa 

última, juntamente com Bateson, realizou estudos etnográficos, um deles registrando 

comportamentos de crianças e de adultos balinésios, no qual a brincadeira infantil era vista 

como projeção da personalidade adulta, sendo compreendida como expressão de um 

padrão cultural e não como geradora desses padrões. 

Em seguida, Schwartzman destaca os estudos que abordam a cultura como 

comunicação. Bateson é apontado pela autora como um dos primeiros a enfatizar a 

importância de se estudar as interações humanas para se compreender a cultura. Usando a 

brincadeira como protótipo, desenvolveu, nos anos de 1950, uma teoria da comunicação, 

através da observação de animais. Para Bateson, a ação conjunta dos indivíduos exige 

destes uma capacidade de metacomunicar, ou seja, emitir e compreender mensagens que 

funcionam como enquadres ou contextos para a interpretação de outras mensagens em jogo 

no processo interativo. É o que ocorre, por exemplo, com a brincadeira que o autor 

observou nos animais de simulação de uma luta. Através da mensagem Isso é brincadeira 

(por gestos, expressões, movimentos corporais que funcionam como sinais) é possível que 

essa atividade ocorra entre os animais e, por extensão, entre os indivíduos. Bateson 

enfatizou a importância da compreensão do texto e do contexto das interações, e suas 

análises foram retomadas e ampliadas por Goffman9 (1982 [1974]), com o 

desenvolvimento da teoria do enquadre. Essas abordagens não serão desenvolvidas nesse 

momento, mas serão recuperadas no decorrer do presente trabalho, uma vez que servirão 

para a análise das brincadeiras observadas. 

Na década de 1950 surge uma nova abordagem, a partir da compreensão de que a 

cultura deveria ser estudada através da mente (modelos cognitivos e estruturas mentais) 

                                                
9 Embora a concepção de linguagem de Goffman seja um pouco restrita à situação de comunicação, como o é 
também em certa medida a sua análise dos encontros sociais, utilizarei aqui algumas importantes 
contribuições de seus escritos para a exploração de aspectos como: a contextualidade das interações, o 
significado dos enquadres fornecidos pelo contexto dos encontros para o posicionamento dos sujeitos 
participantes e o seu envolvimento em ações comuns e o significado das rotinas nas práticas sociais humanas. 
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dos seus informantes. Propunha-se que se articulassem as dimensões internas e externas no 

estudo das estruturas cognitivas, que se supunha estarem refletidas em produções culturais 

particulares. Característico dessa abordagem era o interesse por formas, padrões, contrastes 

e relações, na busca de identificação do conjunto de estruturas e regras de interpretação da 

realidade que permitem aos sujeitos a atribuição de sentido ao mundo. O principal 

expoente dessa perspectiva de análise estrutural da cultura, Lévi-Strauss, hostil ao 

evolucionismo e às análises biológicas, via esse processo como um conjunto complexo de 

códigos que asseguram a ação coletiva de um grupo. Em relação ao brincar, Schwartzman 

aponta que, baseado nessa abordagem, houve uma variedade de estudos, incluindo-se aí os 

de Piaget, que buscavam interpretar o jogo/brincadeira como uma atividade cognitiva, 

fenômeno da mente. A idéia que guiava esses estudos é de que as estruturas mentais 

estariam refletidas nas palavras ou categorias que os participantes do jogo usam para 

descrever sua própria atividade ou que os pesquisadores usam para descrever essas ações 

dos participantes. Além disso, a brincadeira é vista como atividade expressiva ou geradora 

de habilidades cognitivas gerais e específicas. Essa concepção gerou, e tem gerado, a partir 

de novas interpretações, muitos estudos relacionando o brincar e a aprendizagem, 

propondo-se que a brincadeira pode ser entendida como um contexto de aprendizagem 

(Jerome Bruner, 1972; Bruner et.al., 1976; Sutton-Smith, 1988, entre muitos outros).  

Além das perspectivas de cultura destacadas pela autora, acrescento a abordagem 

materialista, que surgiu como uma tentativa de articular as dimensões econômicas, políticas, 

sociais, ideológicas e históricas na compreensão do fenômeno cultural. Figura central hoje 

nessa perspectiva e na fundação dos chamados Estudos Culturais é Raymond Williams (2000), 

que vê a cultura como um modo de produção de significados e valores que pertence a todos os 

homens, não podendo ser concebido como processo exclusivo de um grupo particular de elite. 

A cultura, no seu entendimento, está longe de ser um domínio separado, porquanto é força 

produtiva, constitutiva do processo social. No que se refere à brincadeira, a visão materialista 

da cultura implica a ênfase nas relações entre o brincar e o brinquedo (objeto) com os 

fenômenos socioeconômicos e com o contexto sociocultural onde se situa, oferecendo uma 

imprescindível contribuição à compreensão dessa atividade como socialmente constituída.  

O panorama traçado até aqui, ainda que breve, nos mostra que as abordagens do  

brincar vinculadas às diferentes perspectivas da cultura envolvem uma complexa 

interpenetração de idéias e noções, na qual a antropologia, a sociologia e a psicologia 

convergem, de forma a configurar uma área de estudos marcada pela diversidade e por 
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definições muitas vezes redutoras do significado dessa atividade na experiência humana. 

Isso não é surpreendente, uma vez que a própria idéia de cultura envolve uma larga 

quantidade e variedade de questões, processos e paradoxos, com abordagens muitas 

vezes divergentes quanto às suas concepções teóricas e aplicações, que estão longe de 

refletirem um tema consensual e esgotado. Se olharmos para a dinâmica histórica desses 

dois movimentos e de suas articulações, vemos que refletem as dicotomias que 

constituem ainda hoje os dilemas enfrentados pelas ciências humanas: natureza-cultura, 

subjetividade-objetividade, agência-estrutura, estabilidade-mudança.  

Nesse movimento entrelaçado de idéias, penso que teve grande peso a valorização 

de uma abordagem interpretativa da relação do homem com o mundo e das interações 

sociais como constitutivas dos processos sociais e culturais. É a partir daí que nasce a 

ênfase na necessidade de se estudar as relações entre texto e contexto nas práticas 

culturais (Geertz, 1989). Como uma das bases fundamentais dessa visão identifico as 

contribuições da fenomenologia social, através da compreensão de que as ações humanas 

são sociais, na medida em que, a partir dos significados que os sujeitos que agem lhe 

atribuem, individualmente ou coletivamente, levam em conta o comportamento dos 

outros e também são por eles afetadas no seu curso. Nessa visão, para se compreender a 

ação social é imprescindível, portanto, a compreensão dos sentidos subjetivamente 

atribuídos por sujeitos em intercomunicação e localizados em situações particulares 

(Schutz, apud Jenks, 1995). Destaco também a importância do paradigma sociológico 

interpretativo, que postula a imprescindibilidade da compreensão por via da 

interpretação, conferindo um papel ativo e criativo às ações dos atores enquanto seres 

culturais, que produzem sentido e significados nas/pelas interações face-a-face, 

contribuindo dessa forma para a constituição da sociedade e sendo por esta constituídos. 

Essas perspectivas vêm influenciando fortemente os estudos sobre as práticas sociais e 

culturais de brincadeira, sobretudo aqueles que a focalizam como uma atividade na qual 

e/ou através da qual as crianças coletivamente constroem suas culturas próprias. Uma das 

principais características desses trabalhos, em que pesem as diferenças de ênfases e 

abordagens teóricas, é a busca de compreender o processo do brincar em contextos onde 

este naturalmente ocorre, por um período prolongado de tempo, procurando-se focalizar 

o olhar nas interações socais entre as crianças e nas suas relações com o contexto 
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sociocultural mais amplo. Alguns desses estudos10 serão destacados a seguir, pois 

constituem importantes fundamentos para o quadro teórico conceitual desse trabalho. 

Garvey (1990 [1977]) desenvolveu um estudo com crianças de três a cinco anos e 

meio em uma instituição educativa, observando-as interagindo umas com as outras em uma 

situação controlada, na qual selecionava algumas crianças e propunha que brincassem em 

uma sala especial. Ainda que apresentando limitações decorrentes de não ser um estudo 

abrangendo as relações coletivas das crianças em contextos naturais, suas análises 

fornecem pistas importantes para a compreensão do brincar. Estudou diferentes formas de 

brincadeiras: com o movimento, com a linguagem, com os objetos, com materiais sociais 

(papéis sociais e situações da vida cotidiana como recursos para as brincadeiras de faz-de-

conta) e com as regras. Interessou-se especificamente sobre como as crianças 

comunicavam a brincadeira de faz-de-conta, como organizavam os episódios em termos de 

planos, e que tipos de papéis e atividades privilegiavam. Em relação à investigação dos 

papéis representados, Garvey aponta que as escolhas das crianças refletem seu 

conhecimento social em expansão, relacionando-se diretamente a sua experiência social. 

Assim, as crianças menores assumem papéis que coincidem com os que desempenham na 

sua experiência da vida cotidiana, enquanto que as crianças maiores ultrapassam a relação 

direta com as suas experiências cotidianas, assumindo papéis que elas não poderiam 

desempenhar na vida real. Além disso, a autora vê os papéis sociais como componente-

chave para a organização das brincadeiras e para as relações sociais entre as crianças. 

Outros autores, como será visto adiante, interpretam os papéis sociais assumidos pelas 

crianças na brincadeira de maneiras diferenciadas, enriquecendo a discussão ao relacioná-

los mais estreitamente com as relações sociais entre as próprias crianças e com o 

conhecimento social que as crianças têm das estruturas sociais mais amplas. 

Através de uma fundamentação em Bateson e Goffman, Garvey categoriza 

diferentes tipos de comunicação que as crianças usam para indicar seus papéis, ações e 

objetos nas situações de brincadeira de forma a construir conjuntamente uma atividade. 

Mostra, em suas análises, a capacidade e a autonomia das crianças de manobrarem as 

relações sociais com seus pares em um complexo jogo interativo. Através da análise das 

falas dos sujeitos observados, a autora demonstra ainda que as crianças distinguem 

                                                
10 Ao selecionar os estudos que aqui apresento, tenho consciência de que muitos outros trabalhos precursores 
dessa perspectiva socioantropológica do brincar ficaram de fora, mas isso não significa que devam ser 
menosprezados ou ignorados. A escolha que fiz é fruto de um recorte no sentido de privilegiar aqueles que, a 
meu ver, dialogam mais diretamente com a presente pesquisa. 
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perfeitamente as situações de brincadeira e não-brincadeira, através de padrões de 

interação usados para comunicar a não-literalidade dos seus comportamentos no brincar. 

Sua interpretação ao longo do estudo caminha no sentido de demonstrar que a brincadeira 

é uma atividade altamente complexa, que exige grande competência das crianças, 

sobretudo, nos aspectos de coordenação das ações umas com as outras.  

Schwartzman (1982), na sua proposta de uma antropologia do brincar, apresenta o 

seu próprio estudo etnográfico sobre a brincadeira de faz-de-conta, realizado com um 

grupo de crianças em uma pré-escola americana, situada em uma comunidade multiétnica 

de Chicago, no qual enfatizou a importância de se interpretarem os textos de brincadeiras 

(as brincadeiras em si e as interações entre as crianças), articulando-os aos contextos 

sociais específicos nos quais se realizam. Utilizou vários instrumentos, como: diário de 

campo, no qual registrava as atividades cotidianas das crianças, as relações com seus pares, 

com os professores etc.; notas de campo, registrando eventos de brincadeira específicos; 

entrevistas com as crianças e a equipe escolar; e gravações de situações de brincadeira em 

fotografias e filme super 8. Nesse estudo a autora destaca que adotou a visão da brincadeira 

como forma de comunicação, caracterizada por paradoxos tais como: esse soco é e não é 

soco, ela é e não é bruxa, ele está e não está morrendo. Baseada, entre outros, em Geertz, 

assumiu que a brincadeira pode ser interpretada como um texto no qual os participantes 

agem ao mesmo tempo como sujeitos e objetos do episódio de brincadeira no qual estão 

conjuntamente engajados. Além disso, observou que as crianças, enquanto sujeitos da 

brincadeira, são capazes de interpretar e comentar sobre suas relações umas com as outras 

como objeto de sua atividade. Para ser um participante bem-sucedido na brincadeira, a 

autora aponta que a criança deve saber comunicar informações, que simultaneamente a 

definem como sujeito da brincadeira e como uma pessoa situada no contexto mais amplo 

onde a brincadeira se realiza. Uma criança deve comunicar, por exemplo, que é o Pedro, 

criança que costuma ocupar a posição social no grupo de dominar e dirigir as ações dos 

seus pares, e ao mesmo tempo o não-Pedro, que representa o papel de monstro, ou pai etc. 

numa situação específica de brincadeira. 

A autora citada encontrou vários tipos de comunicação usados pelas crianças com 

vistas a: formar os grupos e organizar a brincadeira; estabelecer conexões e desconexões 

relativamente a outra(s) criança(s) ou grupo; expressar rejeição ou aceitação de outras 

crianças ou propostas de ação; definir ou contra-definir planos de ação e papéis; e 

reformular ou desmanchar a brincadeira em andamento. O uso dessas diferentes formas 
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pelas crianças varia, segundo a autora, conforme o contexto do grupo social mais amplo 

em que a criança se localiza. A pesquisa mostrou que as crianças do grupo estudado 

estavam fortemente preocupadas com questões de controle, dominância e manipulação, 

ficando evidenciado um sistema de hierarquias que regulava os modos como as 

brincadeiras se desenvolviam e que muitas vezes eram tomados como objeto da 

brincadeira, através da reinterpretação, do enfrentamento e mesmo da mudança nas 

relações entre as crianças. Para a autora, isso só é possível porque a brincadeira é texto e 

contexto. 

Relativamente aos papéis sociais constitutivos da brincadeira, a autora identificou-os e 

interpretou-os como reflexo das relações sociais das crianças no grupo, revelando, na verdade, 

o posicionamento social da criança na relação que estabelece com seus pares. Assim, as 

crianças mais velhas ou líderes tendiam a assumir papéis de brincadeira de maior status como 

pais, médicos, professores. As crianças menores freqüentemente assumiam papéis como 

filhotes de cachorro, gatinhos, bebês, filhos, irmãos menores. Corsaro, autor que discutiremos 

abaixo, vê as escolhas e as formas como as crianças desempenham os papéis sociais nas 

brincadeiras como reprodutoras das posições de status esperadas no mundo social adulto. 

Sutton-Smith (2001[1997]) é um autor que tem se dedicado largamente ao estudo 

de brinquedo e do brincar a partir de uma forte contextualização sociocultural, embora de 

um ponto de vista do desenvolvimento individual. Através de um estudo sobre as retóricas 

que caracterizam as diferentes abordagens sobre o tema, refere-se a vários estudos que 

focalizam-no como construção social e cultural das crianças, a maioria deles desenvolvida 

em espaços escolares. Entre eles, destaca Garvey (1990 [1977]), Giffin (1984), Bretherton 

(1984), Corsaro (1985), Magee (1987), Brougère (1992), Beresin (1993) e Meckley (1994). 

O autor afirma que todos esses estudos, em sua maioria etnografias de grupos de crianças e 

de suas brincadeiras, fornecem sólida evidência da capacidade de as crianças se 

organizarem coletivamente em comunidades e de criar assim suas próprias culturas 

autônomas. De maneira geral esses estudos compreendem a brincadeira como um elemento 

fundamental na estruturação das sociedades ou microssociedades de crianças. Destacarei 

abaixo os estudos de Meckley e de Corsaro. 

Meckley (1994) desenvolveu um estudo do tipo etnográfico, acompanhando 

durante cinco meses um grupo de crianças de 3 a 4 anos, nas suas brincadeiras diárias em 

uma instituição pré-escolar universitária. Baseada nos estudos de Berger e Luckmann 

(1996) seu objetivo principal foi compreender se e como as crianças eram capazes de 
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estabelecer sua própria sociedade da brincadeira. Utilizou múltiplos métodos de coleta da 

dados, incluindo filmagens em vídeos, audiogravações e entrevistas. O que a autora 

observou é que a maioria das brincadeiras são realizadas repetidamente, pelas mesmas 

crianças, da mesma forma ritualizada, a despeito da originalidade do que fazem. 

Evidenciou-se nessa pesquisa tanto o aspecto ritualístico da brincadeira, quanto o aspecto 

inovador, através de brincadeiras altamente consistentes, que se repetiam ao longo do 

tempo, com inovações introduzidas a partir de novos elementos, ou através da 

interconectividade dos diferentes eventos de brincadeiras. A autora mostrou que a maior 

parte dos requisitos apontados por Berger e Luckmann para a construção da realidade pelo 

adulto puderam ser encontrados na brincadeira coletiva do grupo de crianças observado, 

revelando que, quando é dada a oportunidade de as crianças organizarem suas próprias 

brincadeiras, elas constroem de forma autônoma as suas culturas infantis. 

A pesquisa de Corsaro, Friendship and peer cultures, publicada em 1985, é citada em 

muitos trabalhos do campo da sociologia da infância, pela sua especial importância na 

argumentação da autonomia das culturas infantis. Realizando um estudo etnográfico em uma 

escola maternal universitária, o autor acompanhou dois grupos de crianças, durante um período 

de um ano em uma escola maternal de uma universidade estadual americana: um grupo de 

crianças menores, de 2;10 a 3;10 e outro de crianças maiores, de 3;10 a 4;10. Focalizou suas 

observações e análises nas culturas de pares, examinando as relações entre estas e o 

desenvolvimento de conhecimentos sociais específicos: amizade, status, papéis e normas. Dessa 

forma, apresenta e discute dados sobre esses aspectos, sinalizando de forma mais geral para a 

existência de dois grandes temas centrais nas culturas infantis dos grupos de crianças da escola 

observada: a tentativa persistente das crianças para ganhar controle sobre suas vidas e a 

produção coletiva e a partilha de atividades sociais com seus pares, temas freqüentemente inter-

relacionados nas interações e nas relações sociais entre as crianças. A partilha é apontada pelo 

autor relativamente a sentimentos, valores, significados, rotinas, atividades, objetos, espaços, 

tempos e como elemento fundamental para a produção coletiva de atividades entre pares, 

especialmente da brincadeira. As crianças, segundo ele, buscam essas interações entre pares e 

trabalham no sentido de estabelecerem um espaço partilhado de atividade conjunta. Esse espaço, 

uma vez alcançado, é preciso ser preservado, o que se faz através do controle das crianças sobre 

suas próprias ações e as de seus pares. Cria-se assim um espaço de autonomia, no qual as 

crianças ativamente criam, planejam, negociam e desenvolvem suas ações e significados, 

construindo suas culturas de pares partilhadas cotidianamente.  
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Nessa mesma linha, Corsaro desenvolveu outros estudos (1986; 1988; Corsaro e 

Eder, 1990; Corsaro e Rizzo, 1988; Corsaro e Miller, 1992), sempre defendendo a 

existência de uma cultura infantil que se constrói na relação com a cultura do mundo 

adulto, no qual as crianças estão inseridas. 

Delalande (2001), no estudo já mencionado no item anterior, busca compreender o 

quê e como vivem as crianças quando estão juntas, ao abrigo do olhar adulto, em um pátio 

de recreação, no seio de espaços e de tempos organizados pelos adultos. Analisa as 

brincadeiras nas suas relações com a sociabilidade e com a cultura, compreendendo-as 

tanto como fatos de cultura quanto espaço de construção da sociabilidade infantil. 

O primeiro eixo de compreensão supõe que o brincar e as brincadeiras/jogos 

infantis constituem um saber partilhado pelo conjunto de crianças de uma dada sociedade e 

também participam do reconhecimento das crianças como membros de uma comunidade 

infantil. Constrói-se uma unidade cultural em torno dos jogos/brincadeiras conhecidos e/ou 

praticados por uma maioria de crianças, cada brincadeira tendo seu sucesso particular a 

uma dada idade, tempo e espaço. Essa unidade se explica, de acordo com a autora, por 

meio de diferentes fenômenos, sendo alguns deles exteriores à comunidade infantil, 

vinculados ao mercado dos brinquedos, à cultura televisiva, à educação dada pelos adultos 

ou a orientações lúdicas específicas. Mas, mesmo no interior desse contexto determinante, 

a autora mostra que as crianças geram uma configuração de atitudes coletivas e produzem 

elementos culturais particulares; elas criam e transmitem novas regras, colocam em jogo 

um vocabulário e técnicas específicas, concorrendo para a circulação de elementos 

culturais infantis no espaço intrageracional e intergeracional.  

Outro argumento pela compreensão do jogo infantil como fato de cultura é a sua 

dimensão simbólica e a necessidade manifestada de estruturação da atividade pelas 

crianças, através das regras que elas próprias instauram e de acordo com as quais regem 

suas ações (aqui a autora recorre à concepção de estrutura de Levi-Strauss). Esse eixo de 

compreensão se articula com a segunda via de interpretação da autora que é a construção 

de uma sociabilidade agenciada pelas próprias crianças nas suas atividades de brincadeira. 

Como aspectos dessa sociabilidade, aborda: a amizade pela brincadeira, os valores que 

regem as relações sociais entre as crianças, a liderança e os saberes em jogo nas 

brincadeiras e relações entre pares. 

Situando as crianças em um contexto social determinado, que envolve a escola e a 

sociedade mais ampla, Delalande compreende que as normas, valores e conhecimentos 
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impostos no interior desse contexto são reinterpretados pelas crianças. A partir de questões 

e interesses derivados das relações que constroem entre pares em torno de brincadeiras e 

outras atividades conjuntas, são gerados princípios, regras e valores específicos da 

comunidade das crianças. Estas, portanto, constituem uma sociabilidade que, se por um 

lado é influenciada pela sociedade e pela escola, por outro lado não é a reprodução destas.  

Brougère (1992, 1997, 1998, 2002a, 2002b, 2003) é outro autor referenciado no 

campo da sociologia da infância que vem dedicando grande parte de sua obra ao estudo do 

jogo/brincadeira, focalizando seu olhar mais especificamente no brinquedo (objeto) e na 

cultura lúdica infantil. Nesse sentido, tem fornecido importante contribuição para o campo, 

através da realização de pesquisas com crianças, bem como da discussão conceitual do 

brincar e da cultura lúdica de um ponto de vista sociológico. Para esse autor, o jogo é um 

lugar de construção cultural fundado na interação social entre as crianças e na interpretação 

que estas fazem dos recursos culturais disponíveis. Na compreensão do autor, brincando, 

as crianças criam as culturas infantis de pares, sendo a força da sociabilidade um dos seus 

motores. Muitos aspectos do jogo são sobredeterminados pelo interesse por uma atividade 

coletiva que permite viver o desejo de estar junto. 

A vontade de brincar com o(s) outro(s) vem primeiro, e em segundo as brincadeiras 

específicas, os recursos televisivos, entre outros, como um meio de se atingir esse objetivo, 

mais do que um fim em si mesmo. O jogo é um meio para organizar a relação coletiva 

segundo uma lógica interna que não vem do mundo dos adultos. É, portanto, na visão do 

autor, o lugar de uma dinâmica social relativamente autônoma, não sendo visto como 

origem da sociabilidade, mas como um espaço no qual as crianças passam de uma 

sociabilidade imposta para uma sociabilidade escolhida, ou seja, construída em novas 

bases a partir da lógica social própria do grupo. Isso não significa que o autor conceba um 

mundo infantil separado e independente, ao contrário, compreende que esse mundo se 

constrói a partir da interrelação entre o contexto sociocultural mais amplo e as formas 

próprias de as crianças interpretarem-no.  

Na relação do brincar com o contexto sociocultural, o autor chama a atenção de que 

há muito de conformidade das crianças relativamente às referências culturais que lhes são 

impostas, porém compreende que qualquer processo de reprodução pelas crianças nas suas 

brincadeiras envolve a interpretação e a criação, nunca sendo uma cópia do elemento 

referente. Enfatiza nessa questão a importância da dimensão coletiva do jogo, que envolve 

um complexo processo de coordenação de ações e de significados entre as crianças para 
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que conjuntamente criem suas brincadeiras em conformidade ou não com as referências 

culturais televisivas, familiares, profissionais etc. As referências comuns são fundamentais 

para que haja a atividade partilhada, funcionando como uma regra/estrutura geral que 

permite a coordenação de idéias e ações conjuntas. 

Para desenvolver a argumentação da dimensão inovadora e criativa da brincadeira 

infantil, mesmo quando as crianças têm a intenção de brincar reproduzindo cenas de 

episódios televisivos - brincar de Power Rangers (série televisiva) - desenvolvendo ações 

e papéis do modo mais próximo ao que conhecem, Brougère, assim como outros autores já 

citados, recorre à noção de reprodução interpretativa proposta por Corsaro. Dessa forma, 

enfatiza que a criança não é uma tabula rasa  

... que recebe passivamente as imagens, mensagens, normas, mas interpretam-
nas, e assim o fazendo lhes confere um sentido específico, o que faz com que o 
mesmo contexto produza indivíduos diferentes que não podem assim ser 
reduzidos ao efeito do contexto, mesmo se são produzidos no mesmo contexto. 
(Brougère, 2003, p.299). 

 

Nesse sentido, para o autor, o uso dos brinquedos, desenhos animados, propagandas 

etc. é aberto, ou seja, a criança, ao interagir com esses objetos utiliza as referências de que 

dispõe, mas confere-lhes novos significados, a partir de um processo de ressignificação que 

tem lugar na brincadeira. Assim, muitas vezes, os novos sentidos atribuídos pela criança 

aos brinquedos desviam-no de seu uso habitual. Para Brougère (1997), a brincadeira é, 

portanto, um dos espaços de apropriação e de reelaboração da cultura pelas crianças. Nas 

interações que estabelecem com os brinquedos, com os personagens/papéis encenados e 

com outras crianças, elas não se contentam em contemplar ou repetir as imagens que os 

brinquedos/objetos desencadeiam: manipulam-nas, transformam-nas e lhes dão novas 

significações. Dessa forma, o autor aponta que as crianças ultrapassam o real, através de 

um processo em que entra em jogo a imaginação, a invenção, a ruptura e a alteridade. A 

brincadeira, portanto, muito mais do que continuação de uma cultura, situa-se no plano de 

sua renovação. 

O autor vem trabalhando com a noção mais específica de cultura lúdica infantil, 

compreendendo-a como uma parte importante da cultura infantil, sendo constituída pelo 

conjunto de experiências e referências que permitem à criança organizar uma brincadeira 

ou entrar em interação lúdica com outras crianças. 
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A cultura lúdica é composta, segundo o autor, por um certo número de esquemas 

que permitem à criança iniciar e participar da brincadeira. Esses esquemas são constituídos 

por regras vagas, estruturas gerais, não muito precisas, mas que permitem à criança, em 

primeiro lugar, identificar a atividade de jogo e a de não-jogo e, em segundo lugar, 

organizar e desenvolver, individualmente e, sobretudo, coletivamente, uma 

brincadeira/jogo. Com efeito, nas brincadeiras de mãe e filha (ou outros personagens 

ligados ao contexto temático família), percebemos, por exemplo, uma complexa rede que 

organiza a brincadeira, formada tanto por dados recolhidos pelas crianças da observação de 

suas realidades, como também por estruturas próprias à dinâmica da brincadeira e pelas 

suas condições de produção relacionadas ao espaço, aos suportes materiais disponíveis, ao 

tempo destinado ao brincar, aos adultos presentes, às interferências etc. Brougère observou 

em suas pesquisas que certas estruturas gerais são transpostas de um contexto temático 

para outro: é o caso das perseguições, polícia e ladrão, heróis e inimigos e outros temas 

semelhantes. Para a compreensão das formas de organização das brincadeiras pelas 

crianças, o autor parece tomar como referência as proposições de Bateson e de Goffman, 

relativamente às noções de enquadre para a interpretação dos encontros face-a-face. De 

acordo com Brougère, a cultura lúdica é produzida pelos indivíduos, ou seja, não é algo 

abstrato que paira sobre a cabeça dos sujeitos, pois existe na medida em que se materializa 

por operações concretas relacionadas às próprias atividades lúdicas e ao contexto em que 

se realizam. O autor se apóia na visão de cultura de Becker (1986), como sendo fruto da 

existência de um grupo social, constituindo um dos recursos usados para a ação conjunta - 

idéias, conhecimentos e artefatos partilhados. Segundo Brougère, há um movimento tanto 

interno quanto externo, através do qual a criança constrói sua cultura lúdica brincando 

(2002a., p.26) e brincando com seus pares. A experiência lúdica, portanto, não é algo a ser 

simplesmente transmitido e absorvido pela criança, pois esta é co-construtora dessa 

cultura, na medida em que interpreta os significados que lhe são transmitidos através das 

interações com os outros e com os objetos e ações desenvolvidas.  

A cultura lúdica, na visão de Brougère, também não se produz apenas na dimensão 

da atividade dos sujeitos isolada de uma produção externa. Ela também é produzida 

externamente, pois a experiência lúdica apropria-se de referências externas ao jogo, como 

por exemplo as da mídia televisiva, do espaço institucional, do espaço familiar e 

comunitário, dos espaços públicos, entre outros. Porém, é preciso demarcar que essa 

influência externa não se dá de forma mecânica, direta, mas sim, através de uma interação 
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simbólica. A criança utiliza as referências externas, na medida em que estas sirvam à sua 

cultura lúdica e, para tanto, não o faz simplesmente copiando-as, mas inscrevendo-as nas 

suas experiências a partir do processo já mencionado de reinterpretação e de transposição. 

Na visão do autor, a brincadeira é forma de ação social que tanto produz uma 

cultura lúdica específica como é produzida por uma cultura mais ampla. Além disso, é um 

processo altamente complexo de significações que envolve ao mesmo tempo um aspecto 

de condicionamento ou de reprodução e um aspecto de criação ou de produção de algo 

novo pelas crianças. Assim, apesar de o jogo/brincadeira ser controlado em larga medida 

pelos adultos, os limites e constrangimentos impostos não são de forma alguma 

irredutíveis, podendo ser ultrapassados através das reinterpretações das crianças e da 

conseqüente transformação das condições iniciais de produção da brincadeira. Assim, a 

cada novo jogo e a cada nova situação lúdica, pode ser introduzida uma novidade criada 

pelas próprias crianças. 

Buscando compreender a dinâmica interna da atividade de jogo/brincadeira, 

Brougère discute suas principais características definidoras ou critérios de análise, 

realizando para tanto uma síntese dos trabalhos mais pertinentes das últimas décadas, 

apoiando-se principalmente nas definições de Jacques Henriot (1989).  

Um primeiro aspecto que o autor destaca é que o brincar se distingue das outras 

atividades no sentido de que não pode ser tomado de uma forma literal relativamente à vida 

cotidiana. Ele se produz em um espaço-tempo específicos, e é uma atividade distinta da vida 

corrente. Nela, o fazer-de-conta, o fingir, o parodiar, o satirizar são as palavras de ordem. Nesse 

aspecto, Brougère afirma que o brincar se aproxima do teatro, da ficção e do humor, atividades 

igualmente interpretadas como sendo de segunda ordem, ou seja, que não podem ser tomadas ao 

pé da letra. Nessa reflexão apóia-se em Goffman (1982 [1974]), autor que compreende as 

referidas atividades como sendo secundárias, pois se constroem em referência às atividades 

primárias. Por exemplo, brincar de lutar refere-se a uma “luta de verdade”, mas não é luta. 

Representar um casamento em uma peça de teatro ou em uma situação de brincadeira também se 

refere ao enquadre primário da atividade, mas nesse contexto se configura como uma atividade 

secundária. 

Esse universo de segunda ordem, entretanto, só pode ser construído por uma 

decisão do(s) sujeito(s), segundo o critério de análise sugerido pelo autor. Uma criança que 

brinca com peças de dominó imitando carros, por exemplo, pode repentinamente desfazer 

esse espaço no qual as ações e os objetos assumem novos significados aludindo a uma 
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situação fictícia, e retornar aos significados literais normalmente vinculados ao objeto e ao 

contexto em que se encontra. Dessa forma, o universo simbólico construído é fruto de uma 

decisão livre do(s) sujeito(s) de ressignificar a realidade através de uma ação performativa, 

criando uma nova realidade, cujo contorno é dado por regras, sejam estas anteriores à 

atividade, criadas ou negociadas no decorrer da mesma. 

Uma terceira característica do brincar é justamente sua constituição por regras, 

qualquer que seja o tipo de brincadeira em jogo. O caráter primordial das regras da 

brincadeira é que elas existem para aqueles que decidem brincar/jogar, são circunscritas ao 

tempo em que o fazem e configuradas e partilhadas em função dos objetivos de uma ação 

comum. As regras têm o grande valor de permitirem uma ação coletiva, constituindo a base 

sobre a qual as crianças criam, definem, negociam e coordenam suas ações. Em algumas 

brincadeiras/jogos as regras já estão bem estabelecidas anteriormente à ação conjunta, em 

outras as regras se constroem no desenrolar da atividade e, em outras ainda, as regras não 

estão bem precisas. Para brincar, deve haver acordo sobre as regras ou sobre a construção 

das regras. As regras são elementos fundamentais na organização das brincadeiras, 

concorrendo para a definição do número de participantes, dos papéis, dos materiais a serem 

utilizados, dos objetivos e planos de ação a serem implementados. 

Uma quarta característica apontada por Brougère é que o jogo/brincadeira é uma 

atividade incerta, pois ninguém sabe o resultado de antemão, pois é um espaço construído a 

partir de múltiplas decisões. Brincar é decidir sobre o incerto (Henriot, 1989). É um espaço 

pouco gerenciável do exterior, pois qualquer constrangimento interno ou externo pode 

causar-lhe desvios e rupturas e até mesmo destruí-lo.   

Finalmente, Brougère afirma que uma característica importante da brincadeira/jogo 

é que ela é desenvolvida pelo prazer que produz, importando mais o processo do que o 

resultado que se pode alcançar. Assim, importa menos para a criança o que se pretende 

com ele do que a forma como se brinca, ou seja, a dinâmica do processo de brincar.  

Embora muitos pesquisadores que abordaram o tema do jogo/brincadeira divirjam 

quanto às especificidades de suas teorias e à função e ao significado que a brincadeira assume 

na vida do homem, geralmente há concordância quanto às características elencadas por 

Brougère. Podemos vê-las também nos trabalhos de Huizinga (2000 [1938]), Henriot (1989), 

Caillois (1955) e também de pesquisadores brasileiros que vêm se dedicando ao tema, como 

Kishimoto (1999). Dessas características, algumas são objeto de divergências. A atribuição do 

prazer como um dos seus elementos fundamentais é questionada por alguns autores, através do 
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argumento de que outras atividades são igualmente prazerosas e, portanto, essa não pode ser 

uma característica definidora do brincar (Schwartzman, 1982). Lembro aqui também Vygotsky 

(1989), que afirma que nem tudo na brincadeira é prazer, pois os constrangimentos e as regras 

inerentes ao brincar geram também sentimentos de frustração, raiva, tristeza, vergonha etc. 

Embora concorde com essas ressalvas quanto à definição do prazer como traço da brincadeira, 

penso que, no seu conjunto, o processo de brincar é sentido como altamente prazeroso pela 

criança, sendo por ela buscado sobretudo pela satisfação que ele proporciona de estar e fazer 

coisas junto com outras crianças. Outra característica que tem sido objeto de discussão em 

função da interpretação que lhe é dada (Schwartzman, 1982) é a da não-linearidade 

relativamente à vida cotidiana, pois muitas vezes se entende essa não-linearidade como uma 

realidade separada, colocando a brincadeira como uma categoria de atividade isolada e não 

como um modo de ação que se realiza na e pela interação com a vida corrente, mesmo se 

caracterizando como uma atividade de segunda ordem, na acepção de Goffman.  

Além desses pontos de discussão, existe outro, referente à característica apontada 

por alguns autores, a partir de Huizinga (2000 [1938]), da improdutividade da brincadeira, 

visão essa decorrente da dicotomia trabalho-jogo, claramente vinculada à ideologia de 

produtividade típica da sociedade capitalista ocidental. Com efeito, a concepção do brincar 

nesse contexto tem sido fortemente influenciada por essa dicotomia, sendo compreendida 

como não- trabalho, não-séria, não-produtiva. Mas essa dualidade pode ser derrubada não 

apenas pelos exemplos de sociedades não industrializadas, nas quais geralmente não se 

encontra essa separação, bem como pela existência do jogo no trabalho e do trabalho no 

jogo, e pela constatação de que o trabalho pode ser vivenciado como jogo e vice-versa. 

Podemos complementar com o argumento de que as pessoas em suas brincadeiras criam 

mundos que são freqüentemente mais reais, sérios e produtivos do que a chamada “vida 

real”, não sendo válida, portanto, a dicotomia jogo-trabalho como eixo de análise do 

brincar. Sutton-Smith (1986) interpreta que a visão da inutilidade do jogo e de sua 

improdutividade se deve ao desconhecimento de que nele importa muito mais o processo 

do que o resultado, o produto.  

Não me alongarei mais na discussão das características definidoras do brincar, pois 

penso que importa aqui muito mais uma visão ampla sobre o significado e a dinâmica 

desse processo nas suas interações com a cultura, com as culturas infantis e com as 

relações entre pares do que qualquer tentativa de definição rígida do que seja brincar. 
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Passo agora para a discussão feita por Sarmento (2002) sobre os eixos estruturadores 

das culturas da infância, sobre a qual me apoiarei, ao lado da abordagem realizada até aqui, 

para estabelecer as relações entre o brincar e as culturas infantis. Para o autor, as culturas da 

infância são integradas tanto pelos jogos infantis, compreendidos como formas culturais 

produzidas e fruídas pelas crianças, como também pelos modos específicos de significação e 

de comunicação que se desenvolvem nas relações entre pares.  Além disso, vê as culturas da 

infância como sendo constituídas a partir da interrelação entre as produções culturais dos 

adultos para as crianças e as produções culturais geradas pelas crianças nas suas relações entre 

pares. Concordando com Sarmento e com vários dos autores citados, penso que as culturas da 

infância, como já ficou claro no primeiro item desse capítulo, não são um mero reflexo da 

sociedade em que se inserem, nem tampouco são realidades separadas, radicadas no vazio, 

antes estão profundamente enraizadas na sociedade e nos modos de administração simbólica 

da infância (Sarmento, 2003, p.8).  

Na proposição de Sarmento as culturas infantis estruturam-se em torno de alguns 

pilares: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração.  

A interatividade é destacada pelo autor sob o argumento de que as culturas infantis 

são prioritariamente cultura de pares, como propõe Corsaro. Agindo conjuntamente sobre o 

mundo, as crianças se apropriam, reproduzem e reinventam o mundo, criando modos 

próprios de interpretarem-no e de se relacionarem, criando suas leis próprias. No âmbito 

dessas interações, suas ações vão ganhando contornos mais firmes e estáveis, ainda que 

flexíveis e dinâmicos, constituindo conhecimentos, rotinas, valores, interesses e idéias 

partilhados, o que lhes permite cada vez mais fazer coisas conjuntamente e criar o 

sentimento de pertencimento ao grupo. Essa visão, como exposto nesse trabalho, vem 

sendo partilhada por muitos autores (Corsaro, 1997, 2003; Corsaro e Eder, 1990; 

Delalande, 2001; Brougère, 2000, 2003, para citar alguns). 

Outro pilar das culturas infantis destacado por Sarmento é a ludicidade. Apesar de 

entender que o brincar é próprio do homem, sendo uma das suas atividades mais 

significativas, o autor aponta que esse processo assume uma especificidade relativamente à 

infância por ocupar um lugar central na vida das crianças, uma vez que, ao menos nas 

sociedades ocidentais, é uma das suas principais formas de ação sobre o mundo, apesar de 

não ser a única, é preciso lembrar. O autor destaca ainda que a criança, ao contrário do 

adulto, tem uma outra visão do que é sério e não sério e, para elas, o brincar é muito do que 

as crianças fazem de mais sério (Sarmento 2003, p.12). A natureza interativa do brincar, 
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processo que se constrói principalmente sob a égide do coletivo e da partilha, faz dele uma 

atividade propiciadora da aprendizagem da sociabilidade e um dos primeiros elementos 

fundacionais das culturas da infância (ibid. p.12). 

A fantasia do real é a expressão sugerida por Sarmento em substituição à de faz-de-

conta, comumente associada ao mundo da infância.  Para ele, o faz-de-conta - expressão usada 

pelas próprias crianças para marcar a atividade de brincadeira na qual a realidade é transposta 

para um outro plano, com outra lógica e fronteiras de possibilidades de significações da vida - 

não capta bem a relação entre realidade e fantasia/imaginação. Isso porque na sua visão, e com 

a qual eu concordo inteiramente, a brincadeira não significa passar para um plano dissociado 

da realidade ou não-real. Penso, junto com Sarmento, que, para as crianças, esse plano é tão 

real quanto a realidade primeira sobre a qual ele é construído, apenas é dele distinto por ser 

não-literal (como já vimos mais acima). Com a expressão fantasia do real 11, Sarmento explica 

que procura captar o embricamento entre realidade e fantasia, dois universos de referência que 

se encontram associados nas culturas infantis, através do processo de transposição e 

reconstrução do real pela imaginação.  

Finalmente, Sarmento nos fala da reiteração como um traço das culturas infantis, 

compreendido como a não linearidade temporal que caracteriza as práticas sociais 

interativas de pares. O tempo da criança é regido por uma nova ordem, que se constrói sob 

a ordem da imaginação e do fazer coletivo, nele se articulando passado, presente, futuro -

agora eu era o herói- e se instituindo a possibilidade da recursividade, do fazer de novo, da 

estruturação de rotinas, de rituais, de regras e protocolos de comunicação. O fazer outra 

vez implica reinvenção, multiplicando as possibilidades de fruição das brincadeiras, do 

prazer delas derivado e da aquisição de uma crescente competência interativa e de 

pertencimento a uma comunidade infantil. 

 

                                                
11 Apesar de concordar com as restrições que Sarmento faz em torno da expressão faz-de-conta e com a 
interpretação que propõe em oposição aos significados normalmente a ela associados, optei por manter nesse 
trabalho o uso dessa expressão. Minha escolha se deve ao fato de preferir referir-me a esse processo com as 
palavras e termos das próprias crianças, que usam comumente a expressão faz-de-conta / finge que para 
definir e configurar as situações, ações, objetos, papéis, planos de ação em suas brincadeiras. Deixo claro, 
entretanto, que a compreensão que tenho do faz-de-conta não é a de um espaço separado, deslocado da 
realidade, mas nesta referenciado através da ressignificação, da interpretação, da alusão, da paródia, do 
humor, da sátira etc.  
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CAPÍTULO 2 
 

PENETRANDO NO MUNDO DAS CRIANÇAS: AS ESCOLHAS 

METODOLÓGICAS E A CONFIGURAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

As novas proposições da sociologia da infância, ao partir da idéia central de que as 

crianças devem ser vistas como atores sociais, implicaram mudanças nas formas de se 

conceber e desenvolver a pesquisa com crianças. Abriu-se uma discussão específica 

envolvendo as orientações metodológicas que concorrem para a participação das crianças 

nas pesquisas de modo que suas vozes estejam nelas incluídas. Essa discussão é tratada na 

primeira parte deste item. 

Após a discussão dessas implicações, apresento as principais definições 

metodológicas adotadas neste trabalho, a primeira delas sendo a escolha da perspectiva 

etnográfica como lógica de investigação. Em seguida, abordo algumas questões éticas 

decorrentes da proposta de dar voz às crianças na pesquisa, envolvendo aspectos como as 

relações entre investigador e sujeitos da pesquisa, as diferentes formas e graus de 

participação das crianças, os procedimentos que podem ser usados para tanto, e as relações 

desses aspectos com o contexto onde a pesquisa se realiza.  

Com base nos aspectos discutidos, passo à definição do contexto onde esta pesquisa 

foi desenvolvida, abordando-o inicialmente com relação ao enquadre referente ao local 

onde está situado: uma instituição escolar como unidade de investigação. Esse contexto é 

definido também a partir da descrição dos participantes da pesquisa, bem como da 

demarcação dos espaços-tempos em que as observações foram realizadas : aqueles 

destinados às atividades de brincadeiras livre dentro da rotina escolar do grupo. 

Procuro relatar em seguida o processo de construção da minha relação como 

investigadora com as crianças participantes da pesquisa, apontando os papéis assumidos 

nessa relação e a importância da reflexividade como princípio fundamental na instauração 

de uma atitude permanente de interrogação sobre os procedimentos adotados, os 

significados construídos pelas crianças sobre a pesquisa, as formas de participação 

alcançadas, as relações de poder identificadas, entre outros aspectos. Finalmente, na última 
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parte deste item abordo os principais procedimentos utilizados na pesquisa , relatando em 

linhas gerais como foi o processo de filmagem de entrevistas e de análise dos vídeos.  

 

2.1  As crianças vistas como atores sociais: implicações metodológicas 

 
A focalização das crianças como atores sociais exige um conjunto de orientações 

metodológicas coerentes com essa visão, o que implica, principalmente, partir das 

crianças, ou melhor, penetrar nos seus mundos e olhá-las de dentro. Tal empreendimento 

não é simples, demandando, antes de tudo, a suspensão de muitas crenças, conhecimentos 

e valores que têm impregnado nosso olhar adulto em relação às crianças.  

Penetrar no mundo das crianças é conseguir enxergar seus conhecimentos, seus 

valores, suas rotinas, suas preocupações, seus modos próprios de se relacionar com o 

mundo. Para tanto, é preciso colocá-los no estatuto de novidade, como enigma a ser 

desvendado, a partir da escuta das vozes das próprias crianças. 

Retomando a análise de James, Jenks e Prout (1998), as novas abordagens 

sociológicas do estudo da infância refletem uma variedade de perspectivas teóricas e 

metodológicas que podem ser agrupadas em duas vertentes principais. A primeira é o 

estudo da infância como categoria social, buscando-se compreender como essa categoria é 

constituída na sociedade a partir de uma abordagem estrutural. A segunda é uma 

abordagem agencial centrada no estudo das crianças como agentes sociais, em outras 

palavras, como sujeitos ativos e participantes do seu próprio processo de socialização. Os 

autores sinalizam ainda que, em cada uma dessas vertentes, há uma variação na ênfase que 

é dada à visão da criança como condição universal ou como particularidade cultural. 

A pesquisa que apresento, focalizando as práticas sociais e culturais de um grupo de 

crianças no espaço cotidiano de uma instituição de educação infantil, centra-se na segunda 

vertente, buscando, contudo, não perder de vista o seu embricamento com a primeira, ou 

seja, com o contexto histórico e social mais amplo que configura a infância como estrutura 

social. Nesse sentido, adoto como linhas teóricas mestras as proposições da sociologia da 

infância, especialmente as que apontam para a necessidade de se estudar as culturas e as 

relações socais das crianças, compreendendo estas como atores sociais participantes do 

processo de produção e reprodução da sociedade em que vivem.  
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Com base no foco escolhido, busquei debruçar-me sobre as pesquisas que vêm 

sendo desenvolvidas nesse campo com esse enfoque agencial, com vistas a identificar as 

compreensões sobre questões teóricas e práticas das orientações metodológicas que têm se 

destacado na condução dos processos de investigações com crianças. Coerentemente com 

os princípios estabelecidos nas definições do novo paradigma para os estudos da infância, 

encontrei a larga predominância de uma orientação socioantropológica e dos estudos 

etnográficos como opção metodológica de pesquisa, com base na justificativa geral de que 

a etnografia é a opção mais adequada quando se quer alcançar a integridade das 

perspectivas das crianças nas suas formas particulares de interpretar, sentir e agir sobre o 

mundo.  

Para uma melhor compreensão das perspectivas propostas, busquei responder, 

através da leitura de alguns desses estudos, a algumas questões: Que contribuições a 

perspectiva antropológica, que está na base da etnografia, traz para o campo?  O que muda 

em relação às perspectivas tradicionais através das quais as crianças têm sido estudadas? 

Autores do campo da sociologia da infância, de modo geral, sinalizam que essa nova 

abordagem provocou uma mudança de paradigma tanto nas concepções de infância quanto nas 

formas de estudá-las, a partir do posicionamento das crianças como sujeitos ao invés de objetos da 

pesquisa. A concepção de crianças como sujeitos, no entanto, vai além da noção de que as crianças 

possuem uma subjetividade, estendendo-se para a compreensão de que elas são sujeitos ativos na 

sociedade em que se inserem e de que seus conhecimentos, sentimentos e valores devem ser 

levados em conta na pesquisa, ou seja, as crianças devem ser ativas e participantes também no 

processo de pesquisa. (Christensen e James, 2003; Robert, 2003; Woodhead e Faulkner, 2003; 

Mayall, 2003; Qvortrup, 2003; James, Jenks e Prout, 1998; Corsaro, 1997, entre outros). 

Christensen e Prout (2002) identificam quatro formas de se ver as crianças e a infância na 

pesquisa: a criança como objeto, a criança como sujeito, a criança como participante e uma 

abordagem emergente das crianças como participantes e co-pesquisadores. As duas primeiras 

fazem parte de uma longa tradição nas ciências sociais, enquanto que as duas últimas são mais 

recentes. Na verdade, essas diferentes perspectivas não constituem uma progressão, mas coexistem, 

criando uma larga variedade de abordagens, ocorrendo, inclusive, que práticas orientadas por uma 

delas mesclem-se com práticas de outras. Vejamos a seguir como os autores as definem. 

A abordagem da criança como objeto é a mais tradicional e ainda bastante presente 

nos estudos sobre a infância. Baseia-se no pressuposto de que as crianças, comparadas com 

os adultos, são incompetentes e incompletas em relação ao desenvolvimento. O objetivo do 



Penetrando no mundo das crianças: as escolhas metodológicas e a configuração do estudo 

   

82

pesquisador, baseado nos paradigmas adultos do desenvolvimento infantil, é investigar e 

promover o progresso da criança no percurso para a maturidade adulta. As crianças, 

percebidas como incompetentes, são então focalizadas a partir das perspectivas dos 

adultos, obtendo-se informações sobre elas de formas indiretas através do acesso aos pais, 

professores e outros envolvidos nos cuidados da criança. As crianças em si mesmas não 

são consideradas na sua habilidade de compreender a pesquisa e ter uma voz em seu 

desenho, implementação e interpretação. As decisões são todas tomadas exclusivamente 

pelos pesquisadores, pais e outros, vistos como os únicos responsáveis pela garantia dos 

direitos e do bem-estar das crianças. 

A segunda perspectiva questiona a visão da criança como objeto da pesquisa e 

propõe o seu posicionamento como sujeito. É uma abordagem centrada na criança, que tem 

como ponto de partida o seu reconhecimento como uma pessoa dotada de subjetividade. Os 

autores aos quais me reporto apontam que a perspectiva mais recente da psicologia do 

desenvolvimento infantil identifica-se com essa abordagem, porém o envolvimento da 

criança na pesquisa é condicionado por julgamentos baseados nas competências sociais e 

habilidades cognitivas. Comumente, os critérios baseados na idade, indicadores dessas 

competências, são utilizados para definir as crianças que serão incluídas ou excluídas da 

pesquisa, bem como de certos procedimentos metodológicos. 

A terceira perspectiva é mais recente e vai além da visão das crianças como sujeitos 

para compreendê-las como participantes, atores sociais com suas próprias experiências e 

interpretações do mundo. As crianças são concebidas e tratadas como pessoas que agem, 

participam, transformam e são transformadas pelo mundo social e cultural em que vivem. 

Por conseguinte, suas perspectivas, visões e sentimentos são aceitos e incluídos como 

válidos para a pesquisa. Ou seja, as crianças ajudam os pesquisadores a melhor 

compreendê-las, tendo voz nas decisões tomadas, nos procedimentos adotados e nas 

análises empreendidas na pesquisa. 

A quarta perspectiva encontra-se em desenvolvimento e posiciona as crianças, 

concretamente, como participantes ativos e co-pesquisadores do processo de pesquisa. As 

crianças são envolvidas, informadas e consultadas em relação aos propósitos e 

procedimentos da investigação, e são assumidas como informantes e co-produtoras do 

trabalho de investigação. Alderson (2003) desenvolve uma síntese dos trabalhos mais 

recentes envolvendo as crianças como pesquisadoras, apontando que as mesmas podem 

participar de todo o processo, desde o desenho até os procedimentos de coleta, por 
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exemplo, conduzindo elas próprias entrevistas, filmagens e fotografias. Ampliam-se assim 

suas formas de participação e de autoria na pesquisa. 

Os estudos construídos no âmbito da sociologia da infância vêm adotando as duas 

últimas perspectivas, com ênfase na visão das crianças como participantes, mas se observa 

uma crescente literatura que aborda formas inovadoras de se envolver mais e mais as 

crianças na pesquisa, defendendo a importância de se compreendê-las como fontes 

primárias do conhecimento sobre suas próprias visões e experiências. 

As orientações metodológicas dessas novas perspectivas de investigação sobre as 

crianças no campo da sociologia da infância têm forte fundamentação na antropologia, ao 

colocar a categoria crianças em um lugar de alteridade, ou seja, como um outro a ser 

estudado, conhecido. Mas o que isso significa e como tornar isso possível? Como 

configurar metodologicamente na pesquisa uma relação de alteridade entre pesquisador e 

sujeitos estudados? 

A relação de alteridade é apontada por Amorim (2001) como necessária e inerente à 

pesquisa para que seja possível a transformação, ou alteração, do ponto de vista do 

pesquisador, pelo outro, assim como a modificação deste pelo contato com o pesquisador. A 

alteridade envolve uma dimensão de estranhamento na pesquisa, sendo, de acordo com a 

autora, a própria condição de possibilidade do objeto de pesquisa. Para configurar as crianças 

e suas práticas sociais e culturais como um outro não basta o reconhecimento de uma 

diferença, é necessário, além disso, um estranhamento, um distanciamento, uma atitude de 

perplexidade, de pergunta, de suspensão de evidência em relação a esse outro. 

No âmbito das Ciências Humanas e Sociais, a alteridade ganha uma especificidade, 

uma vez que se apresenta como uma alteridade humana, sendo a diferença estabelecida no 

interior de uma identidade: o outro é ao mesmo tempo aquele que quero encontrar e aquele 

cuja impossibilidade de encontro integra o próprio princípio da pesquisa (Amorim, 2001, 

p.28-29). O objeto de estudo se localiza exatamente no espaço em que se reconhece a 

impossibilidade de diálogo, onde o aparentemente conhecido torna-se desconhecido, onde o 

familiar torna-se estranho. 

Sobre esse aspecto, Velho (2004) situa com extrema propriedade o percurso da 

antropologia de transformar o exótico em familiar e o familiar em exótico (Da Matta12, 

1974, apud Velho, 2004), apontando algumas complicações:  

                                                
12 Da Matta, R. O ofício do etnólogo ou como ter “anthropological blues”. In: Publicações do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, 1974 
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o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente 
conhecido ‘e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo 
ponto, conhecido. No entanto, estamos sempre pressupondo familiaridades e 
exotismos como fontes de conhecimento ou desconhecimento, respectivamente’. 
(Velho, 2004, p.126). 

 

Seguindo o pensamento de Velho (2004), nas sociedades hierarquizadas, 

geralmente dispomos de um mapa organizando as categorias sociais através de estereótipos 

– o trabalhador nordestino é preguiçoso, o surfista é maconheiro, a criança é frágil e 

inocente etc.- que nos familiariza, em graus variados, com as situações e cenários 

cotidianos. Porém, isso não significa que conhecemos as lógicas das situações sociais, as 

regras das interações e as visões de mundo dos atores que nos são familiares. Assim, o 

fenômeno de estranheza pode ser experimentado pelo pesquisador que confronta a sua 

visão de mundo com outros mundos, tornando exótico, ou pelo menos mais complexo, 

aquilo que lhe parecia tão familiar. Para tanto, é preciso que haja um deslocamento do 

pesquisador para o lugar do outro, buscando a dimensão da novidade, através do confronto 

de diferentes versões e interpretações a respeito de fatos e situações, questionando o que já 

está cristalizado ou naturalizado.  

Dessa forma, familiaridade não é o mesmo que conhecimento, não podendo ser 

impedimento para a pesquisa, a menos que não seja colocada como objeto de reflexão 

sistemática, como algo que deve ser examinado para ser desvendado, descortinado. 

Ainda relativizando as noções de distância e objetividade na pesquisa, o autor 

chama a atenção para a impossibilidade de chegarmos a resultados parciais e neutros, o que 

nos permite estudar o familiar com menos paranóia. Nesse sentido, se utiliza de Geertz 

(1989) para assinalar que o trabalho antropológico é interpretativo, sendo o processo de 

conhecimento da vida social e cultural de um grupo sujeito a um grau de subjetividade que  

determina o seu caráter aproximativo e não definitivo. Isso não significa a ausência de 

rigor científico, mas sim sua percepção enquanto objetividade relativa e interpretativa, ou 

seja, sempre filtrada pelo ponto de vista do pesquisador. 

Amorim (2001) também nos ajuda a definir a posição do pesquisador nessa relação 

com o seu outro, recorrendo ao conceito bakhtiniano de exotopia. Tal conceito é formulado 

por Bakhtin (2000) na discussão que faz sobre a criação da obra estética, quando aponta 

como um princípio fundamental do processo criador a tensão inerente a uma posição de 

distância, de exotopia, que o autor ocupa em relação ao objeto estético, ao herói, - no 
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espaço, no tempo, e nos valores - e que lhe possibilita agregá-lo em um todo através do que 

é inacessível a este. 

Bakhtin adverte, entretanto, que a exotopia é algo a conquistar e, na batalha, é 

mais fácil perdê-la do que salvá-la. A dificuldade está no autor situar-se fora do campo 

existencial do herói e viver a vida deste numa categoria de valores diferente daquela que 

ele conhece em sua própria vida, no acontecimento ético da existência. O autor deve 

tornar-se outro em relação a si mesmo, ver-se pelos olhos de outro.  

Seguindo ainda as idéias de Bakhtin, o alcance da exotopia ou do ponto de apoio 

fora do herói não é uma questão de concordância ou de discordância entre as idéias do 

autor e do herói, mas sim de encontrar em relação ao herói uma posição que o enxergue 

por inteiro, 

... em toda a plenitude de sua atualidade presente e admirá-lo - o que não 
compromete em nada a importância de uma postura ético-cognitiva suscetível de 
acarretar uma concordância ou discordância que, longe de se perderem, guardam 
toda a sua importância, limitando-se, todavia, a não ser mais que um componente 
do todo constituído pelo herói; a admiração é pensada e se organiza em tensão 
(...) essa posição singular é a única de onde é possível ver o todo do herói e o 
mundo enquanto componente que o cerca, o delimita, e contra o qual ele se 
destaca. (Bakhtin, 2000, p.38-39). 

 

É com base em Bakhtin que Amorim define a posição do pesquisador como exotópica. O 

pesquisador deve tornar-se outro em relação ao seu objeto, vê-lo por inteiro e admirar o seu outro. 

A construção do trabalho de investigação envolve uma relação dialógica entre a consciência do eu-

pesquisador e a consciência do outro-objeto/sujeito da pesquisa. Esse processo reside no encontro 

de duas consciências que, por princípio, não se fundem. A exotopia é o contrário da identificação 

do pesquisador com o outro e só é alcançada a partir de uma relação alteritária e de uma 

perspectiva dialógica, através da qual o pesquisador busca compreender verdadeiramente o outro, e 

não se tornar o outro ou suprimir o outro em prol de seus próprios valores. 

O princípio do dialogismo bakhtiniano, proposto por Amorim como via de 

investigação no campo, de análise dos dados e de escrita do texto da pesquisa, possibilita 

incluir a questão da alteridade, ou seja, do lugar da palavra do outro na pesquisa, central na 

produção de conhecimentos, sobretudo no campo das ciências humanas e sociais. O outro é 

o interlocutor do pesquisador: aquele a quem se dirige e com quem interage numa situação 

de campo e aquele de quem ele fala na construção de suas análises e de seu relatório / texto 

de pesquisa. É necessário considerar ainda que a teoria e os conceitos desempenham um 
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papel alteritário fundamental, no sentido de permitir que a análise dos dados e o texto da 

pesquisa sejam objetáveis em sua pretensão de verdade.  

Tal perspectiva de investigação, aplicada aos estudos da infância, desloca a criança 

para uma posição diferente daquela que ocupa nos paradigmas tradicionais. Nestes, 

marcadamente o da psicologia do desenvolvimento, a pesquisa é sobre as crianças, objetivando 

estudar o seu desenvolvimento através da observação, da medição e do registro cuidadoso dos 

comportamentos observados. Nesse modelo, forma-se um conjunto de dados que serão 

interpretados em termos dos discursos e visões adultas sobre o desenvolvimento infantil. Foi 

com base nessas considerações que se colocaram algumas questões fundamentais na 

construção da presente pesquisa: Que lugar as crianças assumiriam na proposta? Que relações 

seriam estabelecidas entre mim, investigadora, e as crianças com as quais passaria a conviver 

durante um significativo período de tempo, já que intencionava conhecê-las de perto e de 

dentro? Como poderia entendê-las e dar-lhes voz no processo da pesquisa e na escrita do texto 

da pesquisa? Essas questões estiveram presentes não apenas na base, mas durante todo o 

processo de realização da pesquisa. 

Os princípios fundadores da pesquisa que apresento configuram esse outro a ser 

estudado como crianças que coletivamente desenvolvem práticas sociais e culturais através das 

quais constroem modos específicos de interpretar e de atuar sobre a realidade. Focalizando 

meu olhar nas práticas sociais e culturais infantis constitutivas dos, e constituídas nos/pelos, 

processos do brincar, busquei identificar significados, valores e rotinas partilhados pelas 

crianças que configuram formas próprias de governo das suas relações entre pares e das ações 

conjuntas sobre a realidade. Minhas observações dirigiram-se para as interações e significados 

construídos pelas crianças nas suas atividades de brincadeiras livres, desenvolvidas entre pares, 

sem a direção e intervenção do adulto. Para tanto, foi necessário aproximar-me e penetrar nos 

mundos das crianças, sem identificar-me com o adulto que as dirige e fiscaliza, e ao mesmo 

tempo desprover-me das certezas que impregnam o nosso olhar adulto sobre as crianças, pois 

só assim seria possível enxergá-las como um outro, estranho, não conhecido. Tal 

empreendimento envolveu, portanto, a tensão entre proximidade e distanciamento, entre uma 

prática interativa e participativa no grupo de pares e uma atitude permanente de interrogação, 

necessária à apreensão das práticas sociais e culturais próprias do grupo estudado. Busquei 

deste modo construir o processo de investigação como um encontro com um outro - as crianças 

- onde o pressuposto principal colocado era a diferença e a configuração desse outro como algo 

desconhecido que merecia ser descoberto.  
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Assim, na perspectiva por mim adotada, referenciada nos estudos da sociologia da 

infância, as noções de criança como objeto ou sujeito da pesquisa foram substituídas pela 

noção de criança como participante da pesquisa, na acepção discutida acima. Tentei, dessa 

forma, ultrapassar as práticas da pesquisa sobre crianças para instituir a prática da pesquisa 

com crianças (Wodhead e Faulkner, 2003), ou seja, tentei penetrar no mundo de 

compreensão das crianças, considerando as suas perspectivas, falas, comportamentos e 

reflexões no próprio desenho e no processo da pesquisa. As crianças foram concebidas 

como informantes e colaboradoras, ajudando-me, com suas falas, ações e interpretações 

sobre o processo de investigação e sobre o próprio objeto de estudo, a definir e a 

reposicionar meu papel, minhas ações e estratégias de investigação, bem como a tecer a 

construção teórica do estudo.  

 

2.2  A adoção de uma perspectiva etnográfica com crianças  
 

A partir dessas considerações metodológicas, podemos agora definir que essa pesquisa 

desenhou-se a partir dos traços do referencial teórico das metodologias qualitativas e da pesquisa 

etnográfica. 

O referencial teórico das metodologias qualitativas (Bogdan & Biklen, 1984; Ludke 

& André, 1986) é aqui identificado através das seguintes características: (i) a fonte direta 

dos dados foi o ambiente natural, no caso, as brincadeiras desenvolvidas espontaneamente 

por um grupo de crianças de 4 a 6 anos, em uma unidade municipal de educação infantil de 

Niterói; (ii) os dados foram recolhidos através de observações participantes, realizadas com 

videogravações associadas a apontamentos de campo; as observações foram descritas e 

analisadas, buscando-se explorar toda a sua riqueza e complexidade, e respeitando-se, tanto 

quanto possível, a forma como originalmente se desenvolveram; (iii) as observações 

buscaram captar principalmente os processos de construção das práticas sociais e culturais 

pelas crianças no contexto da brincadeira. 

A pesquisa foi configurada na perspectiva da etnografia, uma vez que me pareceu a 

opção mais adequada relativamente ao que me propunha a fazer: o acompanhamento da 

forma mais natural possível  das dinâmicas socioculturais das ações e interações das 

crianças em um contexto institucional, a fim de descrever e compreender as redes de 

significação, os valores e as rotinas de ação partilhadas que lhes permitem desenvolver 

ações conjuntas e construir uma identidade como grupo. Não poderia definir minha 
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pesquisa, entretanto, como uma etnografia completa das práticas sociais e culturais do 

grupo de crianças observado, uma vez que minha observação se restringiu a alguns 

espaços-tempos definidos da vida cotidiana escolar das crianças (os momentos de 

brincadeira livre e algumas situações como o lanche e o horário da saída das crianças). 

Posso dizer, contudo, que o processo de investigação assumiu uma perspectiva 

etnográfica, ou melhor dizendo, adotou a lógica de investigação da pesquisa etnográfica. 

Mas o que isso significa? 

A etnografia tem sido apresentada por vários autores (Sarmento e Pinto, 1997; 

Corsaro, 1985; Spradley, 1980; Erickson e Shultz, 1981; Castanheira et al., 2001; Green, 

Dixon e Zaharlick, 2002, Meckley, 1994, para citar alguns) como recurso privilegiado para 

investigações como esta, em que se busca compreender as ações e os conhecimentos 

culturais que determinados grupos utilizam para produzir e interpretar as suas atividades 

cotidianas nos diferentes contextos de participação social. De acordo com Castanheira et 

al.(2001), observando as falas e as ações dos sujeitos, os momentos e lugares em que 

ocorrem, os significados que assumem, os artefatos que são utilizados, as implicações para 

o grupo, o pesquisador pode identificar os conhecimentos culturais e as práticas que os 

sujeitos constroem e utilizam para interpretar a experiência e gerar ações sobre o mundo. 

Na visão de Green, Dixon e Zaharlick (2002), é preciso compreender a etnografia 

como uma lógica de investigação. Uma das características da abordagem etnográfica é a 

permanência prolongada do pesquisador no contexto estudado, de maneira que possa recolher 

as informações necessárias através da observação participante, conjugada a formas de coleta 

como entrevistas e registros descritivos do fluxo das atividades e das interações. Esses registros 

podem ser realizados através de audiogravações, anotações de campo, vídeogravações, 

fotografias, tornando possível revisitá-los e analisá-los posteriormente. O observador 

etnográfico é sempre um participante, mas pode assumir esse papel variando de um total 

envolvimento para um papel menos ativo, ainda que participante. 

Seguindo as orientações dos autores acima citados, as observações etnográficas 

devem buscar compreender os conhecimentos, ações, planos de ações, interpretações dos 

sujeitos nas suas construções dos eventos cotidianos de vida e no contexto do seu grupo 

social. Para tanto, utilizam-se os procedimentos já apontados, que não constituem um 

método, pois este ultrapassa o campo das técnicas, envolvendo um complexo processo de 

relações teoria-método. Nesse sentido, os autores definem que a abordagem etnográfica é 

um processo interativo-responsivo que tenta dar conta das tensões entre teoria e método ao 
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longo da investigação, o que exige uma disposição reflexiva do pesquisador e um processo 

recursivo. Assim, não se trata de um processo linear, no qual as decisões são previamente 

definidas antes de se iniciar a coleta de dados, muito pelo contrário, é durante o processo 

da pesquisa que as questões são geradas, refinadas e revisadas, implicando novas decisões 

e novas questões. Isso não significa, porém, um processo radicado no vazio, pois é central 

para a condução da pesquisa a clareza dos princípios teóricos e conceituais que guiam as 

práticas de investigação. São esses princípios que formam a base sobre a qual a pesquisa 

evolui em interação com o contexto pesquisado e a partir do processo interativo-responsivo 

que forma e re-forma (Green, Dixon e Zaharlick, 2002) o caminho tomado no estudo. 

Nessa mesma linha de reflexão, alguns autores chamam a atenção para a importância 

do princípio metodológico da reflexividade na pesquisa do tipo etnográfica (Sarmento e 

Pinto, 1997; Davis, Watson e Cunningham-Burley, 2003; Christensen e Prout, 2002; Corsaro 

e Molinari, 2003). A reflexividade investigativa é alcançada por um diálogo interno e 

constante no encontro com o outro e por um intenso escrutínio desse processo, através dos 

quais os pesquisadores constroem e questionam suas interpretações das experiências de 

campo.  

Vejo o princípio da reflexividade como estreitamente vinculado ao princípio da 

alteridade na pesquisa, pois para lidar com os vários graus de alteração inerentes ao processo 

de investigação, é necessário que o pesquisador adote uma abordagem reflexiva que permita 

a construção e a reconstrução do desenho da pesquisa, na medida em que se procura 

responder às questões relevantes surgidas no processo interativo de coleta e interpretação dos 

dados. 

Em síntese, posso dizer que a pesquisa privilegiou o ponto de vista dos nativos, que 

aqui são as crianças, considerando-os como textos sociais que, referenciados no contexto 

social mais amplo, revelam valores, conhecimentos e significados que merecem o esforço 

de uma descrição densa e interpretativa (Geertz, 1989). Decorrente dessa opção, destaco a 

necessidade de me situar na realidade das crianças, colocando-me dentro dela, na escuta 

das suas vozes, o que me posicionou não apenas como parte do processo de investigação, 

mas também como o principal instrumento de investigação. Isso implicou o enfrentamento 

de várias questões éticas e metodológicas que apresento a seguir.  
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2.3  Questões éticas na pesquisa com crianças 
 

A proposta de dar voz às crianças na pesquisa acrescenta novas complexidades e 

incertezas para os pesquisadores. Reconhece-se a presença de um novo ator, surgindo com 

isso um novo conjunto de relações sociais no campo, que impõe novas questões éticas a 

serem consideradas nas pesquisas. 

Christensen e Prout (2002) discutem algumas dessas questões éticas estabelecendo um 

paralelo entre os argumentos de Bauman 13(1993, apud Christensen e Prout, 2002) em relação à 

necessidade de a sociedade contemporânea responsabilizar-se pelo outro e a visão das crianças 

como atores sociais proposta pelos mais recentes estudos da infância na perspectiva das ciências 

sociais. Por exemplo, Bauman argumenta contra a redução do outro ao igual, ou seja, reconhecer 

as crianças como atores sociais não justifica tratá-las como se fossem iguais aos adultos. Ele 

também questiona a redução do outro a uma característica específica generalizadora, como por 

exemplo, no caso das crianças, as concepções de crianças como incompetentes, carentes, inocentes, 

entre outras formas de generalizações. A partir desse paralelo, as autoras assumem a proposta de 

Bauman de que a responsabilização pelo outro significa o estabelecimento de um diálogo que 

reconheça tanto as comunalidades como as diferenças. 

Partindo dessas premissas, Christensen e Prout (2002) propõem como princípio 

fundamental na pesquisa com crianças o que denominam de simetria ética (p.488) entre 

adultos e crianças. Esclarecem que isso significa que o pesquisador assuma como seu 

ponto de vista de partida que a relação ética entre o pesquisador e seus informantes é a 

mesma, a despeito de a pesquisa estar sendo conduzida com adultos ou com crianças. Isso 

tem várias implicações. A primeira é que o pesquisador deve empregar os mesmos 

princípios éticos nas pesquisas com adultos ou com crianças. A segunda é que cada direito 

e consideração ética em relação aos adultos deve ter a sua contrapartida em relação às 

crianças. A terceira é que o tratamento simétrico das crianças na pesquisa significa que 

qualquer diferença na condução da pesquisa com crianças e com adultos não deve ser 

assumida antecipadamente e sim surgir a partir do ponto de partida e da situação concreta 

das crianças no processo da pesquisa. 

                                                
13 Bauman, Z. Postmodern ethics. Oxford: Blackwell, 1993. 
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Na opinião desses pesquisadores, quando se trabalha com crianças, não é necessário 

que se utilizem métodos particulares ou um conjunto diferente de padrões éticos. O que é 

importante é que as práticas empregadas na pesquisa estejam de acordo com os interesses, 

valores e rotinas cotidianas do grupo estudado. Dessa forma, os pesquisadores devem se 

engajar nas culturas locais das crianças, captando as suas formas de ação social, seus usos da 

linguagem e os significados que atribuem às palavras e ações. Isso implica estabelecer um 

diálogo que contribua para criar uma melhor compreensão das relações e interações sociais das 

quais as crianças são parte. 

Um grande desafio para o pesquisador é garantir o direito dos participantes de 

terem uma voz e de serem ouvidos, e esse desafio muitas vezes é prejudicado por 

concepções ainda enraizadas nas nossas práticas, vinculadas às perspectivas mais 

tradicionais das pesquisas sobre crianças. Nesse sentido, a idade talvez seja um dos fatores 

dominantes usados para discriminar as crianças, não lhes dando a possibilidade de ter voz 

ativa na pesquisa. Isso não significa que todas as crianças devam ser igualmente envolvidas 

no processo, mas sim que essa avaliação da inclusão da sua voz não seja condicionada 

pelos pressupostos idade/desenvolvimento como indicadores de competência, e sim pela 

construção ativa das relações sociais na pesquisa, pela maneira como as crianças se 

engajam e respondem ao processo investigativo. 

Quando os autores acima citados referem-se à simetria ética, chamam a atenção 

para o fato de que esta não deve presumir a simetria social, por exemplo, nas relações de 

poder entre adultos e crianças ou entre as próprias crianças. As relações de pesquisa têm lugar 

dentro de contextos culturais e relacionais que fundamentam e formam o caráter do processo da 

pesquisa e seus resultados. Nesse sentido, não se pode apagar as relações estruturais entre adultos e 

crianças e os modos como as relações de poder assimétricas interferem na construção das relações 

entre o pesquisador e as crianças e do processo interpretativo. Importa sim é reconhecer essas 

diferenças e monitorá-las criticamente usando a reflexividade como princípio investigativo. 

Os pesquisadores devem levar em conta também como as diferenças intergeracionais entre 

crianças e adultos, na medida em que aparecem no contexto específico da pesquisa, são 

constituídas. Essas relações não são uniformes em diferentes contextos, e o pesquisador deve ser 

capaz de reconhecer relações de poder implícitas nas relações com as crianças e trabalhar 

conscientemente sobre as mesmas do ponto de vista ético e pratico. 

Freqüentemente os pesquisadores não se dão conta dos privilégios decorrentes de suas 

posições de maior poder relativamente às crianças. Para Corsaro e Eder (1999), um dos mais 
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importantes desses privilégios na pesquisa etnográfica é ter a oportunidade de observar as vidas 

cotidianas daqueles que estudamos e partilhar com eles suas experiências privadas. Isso não é um 

direito natural e sim um presente como dizem os autores. E eu acrescento que é uma conquista, do 

ponto de vista do investigador, e uma concessão do ponto de vista dos grupos estudados.  

Quando esses grupos são as crianças, essas questões se tornam mais complexas, 

pois não se costuma solicitar às crianças sua permissão para o estudo, sendo esta em geral 

reservada à escola e aos pais, pelo estatuto legal que estes têm como responsáveis pela 

criança em questões como o uso público de suas imagens, falas e produções realizadas no 

âmbito do espaço escolar. Existem, porém, formas de se envolver as crianças nas decisões 

e procedimentos da pesquisa, pois as mesmas, atores sociais participantes que são, têm 

capacidade de interpretar reflexiva e competentemente a experiência da pesquisa, o papel e 

as ações do investigador, tendo o direito de manifestar sua visão e interferir no processo de 

investigação em todas as suas fases. Essas formas de se incluir as crianças como co-

participantes na condução da pesquisa baseiam-se primordialmente na explicitação da 

proposta e dos procedimentos do estudo pelo pesquisador e na escuta permanente das 

vozes das crianças, não apenas no que revelam sobre as questões que estão sendo 

investigadas, mas também sobre as relações específicas das crianças com o processo da 

pesquisa. É essa escuta que permite ao investigador se posicionar e se reposicionar, ganhar 

a confiança das crianças e se tornar participante dos grupos de pares, possibilitando que 

estes, por seu turno, se tornem também participantes e atores da pesquisa.  

As questões éticas acima levantadas constituíram eixos fundamentais para o meu 

posicionamento como sujeito pesquisador que investiga com crianças. Minha relação com 

as crianças será objeto do próximo item, no qual buscarei explicitar a relação social de 

investigação construída durante o processo da pesquisa de campo. 

Finalmente chamo a atenção para uma outra questão ética com a qual me confrontei 

na escrita do texto da pesquisa. Revelar ou não as identidades das crianças através dos seus 

nomes e das suas imagens? Essa questão vem sendo discutida por alguns autores, como 

Kramer (2002), que revela a sua complexidade quando sinaliza alguns aspectos 

envolvidos: a partir da concepção das crianças como sujeitos autores e participantes da 

pesquisa, emerge a necessidade de nomeá-las, preservando assim a sua identidade; por 

outro lado, há situações nas quais revelar o nome das crianças e as suas imagens, 

identificando-as, coloca-as em risco (seja porque criticam a escola ou os professores, seja 

porque revelam situações graves vivenciadas nas suas famílias ou comunidades), sendo 
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preferível optar pelo anonimato; este, por sua vez, ao deixar as crianças ausentes, é 

incoerente com o referencial teórico que pretende dar voz às crianças em todo o processo 

da pesquisa. Como fazer?  

Não há uma resposta definitiva para essa questão e penso que as decisões envolvem 

não apenas a concepção de infância e de pesquisa adotada, mas a natureza da pesquisa, que 

configura os contornos das falas e das ações das crianças, e os seus cruzamentos com o 

contexto mais amplo (da escola, da família, da comunidade) com o qual o investigador 

dialoga. É esse enquadre que nos fornece os elementos para refletirmos sobre os possíveis 

riscos da exposição das crianças. Diante dessas questões, considerei que, dada a natureza 

da minha pesquisa, a revelação das identidades das crianças não as colocava em risco, o 

que me fez optar por usar os seus nomes reais nas situações de brincadeiras relatadas e/ou 

transcritas, bem como algumas imagens registradas, utilizando-as com a finalidade de 

contribuir para a compreensão das atividades de brincadeiras das crianças e das relações 

sociais entre pares. Dessa forma, acreditei estar sendo mais coerente com o referencial 

adotado neste trabalho. 

 

2.4  Situando o contexto do estudo: a escola como campo de observação, o 
grupo de crianças participantes e o foco na atividade de brincadeira  

 

A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de educação infantil da rede municipal 

de Niterói, a partir do acompanhamento de um grupo de crianças (uma turma, na linguagem 

escolar) em dois períodos diferentes, o primeiro no ano letivo de 2003 e o segundo no ano de 2004.  

A intenção de mostrar as crianças como atores sociais, através da investigação de 

seus modos próprios de organizarem coletivamente suas vidas cotidianas, implica olhar 

crianças que convivem entre si em um mesmo espaço-tempo. No mundo moderno, apesar 

de não ser o único local onde se constituem os grupos de pares, sobressai a importância 

que tem a escola na construção social da criança, uma vez que se trata de um espaço 

institucional, estruturado pelos adultos para as crianças, que as reúne em espaços e tempos 

definidos, organizando as suas vidas cotidianamente, localizando e regularizando as suas 

práticas sociais. Representa geralmente para as crianças o primeiro contexto institucional 

fora da família, onde partilharão parte de suas vidas com outras crianças e com professores. 

Dessa forma, além da importância que a escola assume na construção social das 

crianças como contexto coletivo de vida, configura-se como um local de fácil acesso para 
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se encontrar com crianças organizadas em grupos de pares. Além disso, o espaço escolar, 

representando uma estrutura imposta pelos adultos, torna-se um local privilegiado para a 

observação de como as crianças lidam com essa estrutura e de como, no interior desse 

contexto, conseguem, ou não, agenciar sua autonomia, produzindo suas próprias culturas 

nas relações entre pares e no confronto com os constrangimentos e oportunidades inerentes 

ao espaço escolar. 

As crianças não se organizam como grupos de pares ou microssociedades (Corsaro, 

1985, 1988, 1997, 2003; Delalande, 2001; Molo-Bouvier,1998; Saadi-Mokrane, 2000; 

Meckley, 1994) no vazio, e sim em referência às dimensões estruturais da sociedade mais 

ampla em que se inserem, às dimensões estruturais da escola e às dimensões das suas 

interações entre pares. Essas referências devem estar presentes em qualquer processo de 

investigação focalizado nas práticas sociais e culturais das crianças. É preciso esclarecer, 

entretanto, que o foco da minha pesquisa recaiu nas crianças e no que elas fazem entre si 

nesses e com esses contextos. 

Mas como escolher o grupo de crianças participantes? Que critérios utilizar?  

Essa escolha obedeceu a três critérios principais: o primeiro foi o da disponibilidade 

da professora em permitir a minha inserção como membro do grupo e os registros das 

atividades das crianças através de filmagens em vídeo e de audiogravações; o segundo foi 

que o grupo escolhido em 2003 permanecesse por mais um ano na escola, pois abriria a 

possibilidade de continuar a pesquisa por mais um período, caso fosse considerado 

necessário, já que no ano de 2003, em função da minha agenda acadêmica pessoal,  só foi 

possível realizar um período curto de observações, com a freqüência de uma vez por 

semana de ida à escola; o terceiro foi que o grupo escolhido já tivesse uma relativa 

autonomia nos espaços de brincadeira para agenciarem suas atividades, com a menor 

interferência possível da professora, já que o meu objetivo era observar as práticas sociais 

e culturais que as crianças constroem entre pares.  

A escola, como a maioria das instituições de educação infantil, organiza as crianças 

em grupos pelo critério idade, possuindo três turmas em cada turno (manhã e tarde), 

organizadas de acordo com as faixas de idade: 3 a 4 anos, 4 a 5 anos e 5 a 6 anos. De 

acordo com o terceiro critério de escolha do grupo, as crianças menores, de 3 a 4 anos, 

segundo a coordenação, exigiam ainda forte presença das professoras em suas atividades 

livres, e as maiores, de 5 a 6 anos, não atendiam à necessidade de permanecerem na escola 

no ano seguinte. Assim, o grupo das crianças que estavam na faixa entre 4 a 5 anos em 
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2003 foi o que melhor preencheu os critérios estabelecidos, o que me levou a escolher a 

turma com a qual realizei a pesquisa, conjugando a minha disponibilidade de horário para 

o turno da tarde e o maior interesse e disponibilidade manifestado por uma das professoras 

das duas turmas existentes nesse turno. 

Durante o ano de 2003, acompanhei o grupo durante um total de três meses, de 

final de abril a final de agosto (período que compreendeu muitos feriados e férias no mês 

de julho), durante suas atividades na casinha. Este espaço é destinado à brincadeira livre, 

isto é, organizada pelas próprias crianças sem a interferência da professora, e utilizado 

apenas uma vez por semana por cada turma, de acordo com o sistema de rodízio das 

diferentes turmas da escola. Essa primeira etapa da pesquisa totalizou dez semanas de 

coleta de dados em campo e dez sessões de observação, através de gravações em áudio e 

em vídeo, computando um total de aproximadamente 8h de gravações.  

No ano de 200414, retornei ao campo, no período de agosto a dezembro, observando 

o mesmo grupo, agora não somente no espaço da casinha, mas também na atividade de 

parquinho, de forma sistemática, e no horário do lanche, de forma mais informal. A 

primeira etapa do trabalho de campo havia me indicado a necessidade de ampliar a 

freqüência e o contexto de observação do grupo, incluindo outros dias na semana bem 

como outros espaços nos quais as crianças também se organizavam em pares, sem a 

intervenção direta da professora, para desenvolver práticas sociais e culturais em torno de 

brincadeiras. O objetivo de incluir esses outros espaços foi enriquecer o campo de 

observação, ampliando e diversificando os contextos e as situações de brincadeiras. Assim, 

passei a participar dessas atividades – casinha, parquinho e lanche - indo à escola duas 

vezes por semana, durante os meses de agosto a dezembro. O parquinho, a exemplo da 

casinha, é utilizado por cada turma apenas uma vez por semana. O lanche das crianças, 

feito coletivamente pelas turmas no refeitório, no horário que antecede o horário do 

parquinho ou da casinha, foi incluído, pois comecei a perceber que se configurava como 

um espaço de troca de saberes e de planejamento do que iria ocorrer nos espaços de 

brincadeiras; estas muitas vezes eram combinadas e planejadas nesse momento. Essa 

segunda etapa da pesquisa computou um total de 20 horas de gravações. 

                                                
14 Esse hiato entre a primeira e a segunda fase da pesquisa de campo deve-se a um estágio de doutorado, 
oportunizado pelo PDEE UFF/Capes, e realizado na Université Paris 13, na França, sob a orientação do Prof. 
Gilles Brougère, de outubro de 2003 a abril de 2004. 
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Definidos os espaços e os participantes da pesquisa, é preciso esclarecer as razões pelas 

quais o estudo foi circunscrito às atividades de brincadeira, retomando aqui a compreensão de 

partida sobre a relação entre as culturas produzidas pelos grupos de pares e suas atividades de 

brincadeira, já abordadas anteriormente. Não vejo as culturas infantis como reduzidas às suas 

brincadeiras, concebidas como formas culturais distintivas desse grupo social, pois dessa forma 

estaria negando que as práticas culturais infantis se constroem pelas crianças no confronto com os 

constrangimentos e possibilidades das estruturas sociais em que se inserem. Entretanto, 

compreendo a brincadeira como um espaço fundamental para a construção das culturas de pares, 

uma vez que propiciam às crianças pensar sobre a vida, brincar com a realidade, com as regras e 

com as estruturas que lhes são impostas, construir coletivamente significados partilhados, além de 

constituir bases comuns de conhecimento sobre as quais podem agir conjuntamente. Assim, 

pressuponho a brincadeira, ao mesmo tempo, como produto e espaço propiciador da produção da 

cultura de pares; sua natureza interativa e coletiva, referenciada nas estruturas sociais nas quais as 

crianças estão implicadas - da sociedade, da família, da escola e das próprias relações entre pares -, 

e localizada nas margens das estruturas sociais adultas, invoca o processo coletivo de construção de 

hábitos, valores, artefatos e relações sociais pelas crianças entre si. 

2.5 - A nossa amiga grande chegou! : o processo de construção de uma 
relação de proximidade entre a investigadora e as crianças 

 
A participação nos mundos culturais das crianças pode se dar a partir de diferentes 

graus de envolvimento, mas, de uma maneira geral, a pesquisa do tipo etnográfico exige 

que o pesquisador interaja de forma próxima com seus informantes durante um período 

prolongado de tempo. Uma das formas de se alcançar essa proximidade é buscando ser um 

adulto diferente dos professores e dos outros adultos presentes na vida das crianças, 

procurando se distanciar do papel de autoridade e poder geralmente a eles associado. 

Alguns autores têm buscado discutir e especificar o papel do investigador nos 

estudos etnográficos com crianças, propondo a construção de uma relação de proximidade 

e convergindo para uma recusa da posição do adulto autoritário e observador destacado, 

mas divergindo quanto ao menor ou maior grau de participação e envolvimento no grupo 

de crianças.  

Mandell (2003), em artigo publicado no livro organizado por Christensen e James 

(2003), dedicado à pesquisa com crianças e intitulado Studying the social worlds of 

children, prega o envolvimento total do pesquisador, propondo que ele adote o papel do 
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adulto mínimo, tornando-se membro do grupo de pares. Para tanto, deve suspender todas as 

características típicas do adulto, menos o tamanho físico, pois este é impossível de ser 

eliminado. Sua estratégia como investigadora é colocar-se inicialmente nas áreas de 

brincadeiras das crianças, responder às suas solicitações, oferecer ocasionalmente 

contribuições, imitá-las, falar como elas, e gradualmente participar de todas as suas 

atividades, encaixando suas linhas de ação nas das crianças, tornando-se quase que uma 

delas.  

James, Jenks e Prout (1998) abordam essa proposta de Mandell e questionam, não o 

fato de ser ou não possível para o investigador tornar-se um adulto mínimo, mas até onde 

isso é desejável. Para os autores, há um valor metodológico em não se tentar apagar as 

diferenças entre pesquisadores e crianças, uma vez que é enfrentando-as que podemos 

desenvolver ferramentas e técnicas para promover a maior participação das crianças e a 

simetria ética na pesquisa. 

A estratégia de total envolvimento, se por um lado promove a proximidade do 

pesquisador com o grupo, corre o risco, a meu ver, de dificultar o distanciamento 

necessário que o investigador deve ter para apreender as práticas sociais produzidas pelas 

crianças. Impede também que o pesquisador assuma a postura de quem deseja conhecer o 

que a criança pensa aprendendo com elas, o que só é possível se ele não se colocar no lugar 

da criança, mas de alguém que, em certa medida, é estrangeiro frente às formas próprias 

infantis de pensar e de agir. Penso ainda que é artificial para o adulto adotar a postura de 

criança, impedindo a construção de uma relação aberta e de confiança mútua e podendo até 

provocar o efeito oposto ao desejado, ou seja, a não aceitação do pesquisador pelo grupo. 

Refletir sobre as diferenças - quando e porque ocorrem e que efeitos trazem para as 

relações de investigação - talvez traga mais informações e possibilidades do que tentar nos 

tribalizar. 

Fine e Sandstrom (1988) debruçaram-se sobre essa questão em seu livro Knowing children: 

participant observation with minors. Para os autores, apesar de quão tentador possa ser, é 

simplesmente inviável tornar-se nativo, pois não há como os adultos se passarem despercebidos pelas 

crianças, dado que a idade, o tamanho e a autoridade são elementos que inevitavelmente intervêm na 

relação, sobretudo quando a concepção dominante de infância se constrói com base na distinção da 

criança face ao adulto. O que os autores propõem é que o investigador reflita continuamente sobre 

essas diferenças buscando identificar quando elas são importantes e quando são irrelevantes. 
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No trabalho de Fine e Sandstrom (1998) é enfatizado que o observador participante 

pode assumir o papel de amigo na relação com as crianças participantes da pesquisa. Para 

tanto, é necessário transcender os limites da idade e da autoridade (sem negá-los) e 

desenvolver uma relação de confiança e intimidade com as crianças. O objetivo não é 

atingir um status de par, de igualdade com elas, mas minimizar as diferenças, assumindo o 

papel de um companheiro que não interfere e não ameaça o grupo. A chave para ser 

identificado pelo grupo como amigo é, de acordo com os autores, expressar o afeto 

positivo na relação com as crianças e, ao mesmo tempo, a ausência de autoridade e de 

atitudes de sanção relativamente aos seus comportamentos. Adotar o papel de amigo 

implica ainda que o investigador trate os seus informantes com respeito e deixe explícito o 

seu desejo de adquirir competência nos seus mundos sociais. Mas essa relação não é 

naturalmente estabelecida e deve ser construída e cultivada durante todo o processo da 

pesquisa. 

Corsaro (1985, 2001, 2003), em suas pesquisas etnográficas, adota o papel de 

observador periférico, que consiste em se colocar na área de brincadeira das crianças, 

procurar estar sempre no mesmo plano que elas, sentando-se no chão ou movimentando-se 

para acompanhar o grupo e responder sempre que solicitado. O autor, a partir de uma 

atitude não invasiva, aguarda a reação das crianças a sua presença, para, a partir das 

iniciativas das próprias crianças, iniciar um processo interativo com elas e a construção de 

uma relação mais próxima. Aos poucos, o autor relata que as crianças vão incorporando 

esse novo amigo (Fine e Sandstrom, 1988) nas suas rotinas de pares, autorizando a sua 

participação e introduzindo-o no grupo.  

Corsaro (2003) nos fala da importância que tem o princípio da reflexividade, 

abordado anteriormente, na identificação pelo investigador das concepções das crianças 

acerca da pesquisa e do papel do pesquisador, para que ele possa fazer os ajustes 

necessários e manter uma vigilância permanente das questões que envolvem o processo de 

observação participante. Só assim é possível cultivar uma relação favorável e de confiança 

com o grupo estudado. 

No caso da presente pesquisa, procurei também construir um papel de amiga e de 

um adulto diferente, que não estava ali para dirigir, ensinar, vigiar e repreender as crianças, 

representações comuns associadas ao papel dos professores e adultos em geral. Estava ali 

para conhecê-las, conviver, colaborar e aprender com elas. Durante o processo, penso que 

consegui construir essa desejada relação de amizade e de proximidade com o grupo, mas 
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ficou claro também a impossibilidade de eliminar as diferenças que marcavam a minha 

posição de adulta, o que se manifestava no papel que algumas vezes as crianças me 

atribuíam de resolver conflitos e na forma como a maioria delas se referia a mim - tia 

Angela - modo como as crianças chamam as professoras na maioria das instituições de 

educação infantil brasileiras, e também aos adultos próximos à família nas comunidades 

externas à escola.  

Minha relação com as crianças foi sendo construída aos poucos, através de 

conversas informais, de brincar com, de sentar-me com elas no chão, correr, gritar, trocar 

abraços e sorrisos, olhar com naturalidade as transgressões como parte das brincadeiras e 

de colocar-me sempre disponível para dialogar e colaborar com elas. Ao mesmo tempo, 

procurei desde o início demarcar o meu papel de um adulto diferente e, quando as crianças 

confundiam (ou testavam?) a minha posição com a de professora, eu explicava-lhes que  

não tinha autoridade para resolver disputas ou brigas, e que elas deviam recorrer à 

professora. No início elas pareceram um pouco espantadas com isso, mas, aos poucos, 

foram se habituando a me solicitar cada vez menos nesse tipo de situações.  Mas de que 

forma esse caminho foi trilhado e o que revela das concepções das crianças sobre a 

pesquisa e as dificuldades encontradas na relação de investigação? 

O primeiro passo para a construção da relação social de investigação foi o acesso à 

escola através de uma conversa inicial com a equipe da direção e coordenação, na qual 

busquei explicitar os propósitos do estudo, as principais concepções que estavam na sua 

base e os procedimentos metodológicos que seriam adotados. Esclareci, naquela ocasião, a 

necessidade da utilização de videogravações, audiogravações e de fotografias, além do 

acesso a alguns dados sobre as crianças e suas famílias.  Posso dizer que houve uma 

imediata demonstração, por parte dos membros da equipe, de interesse pela pesquisa, e a 

disponibilização total do espaço para a sua realização. Soube, então, que a escola vinha 

instaurando um movimento junto aos professores e pais da importância da pesquisa para a 

formação dos professores e para a qualidade do trabalho junto às crianças, inclusive com o 

incentivo à produção e à apresentação de trabalhos pelas professoras em eventos 

científicos. Minha pesquisa vinha então inserir-se nessa perspectiva, o que configurava um 

ambiente bastante favorável ao seu desenvolvimento.  

O segundo passo foi a escolha do grupo de participantes, realizada segundo os 

critérios anteriormente apontados. Em seguida, elaborei, com a parceria da equipe gestora 

da escola, um documento dirigido aos pais, fornecendo explicações sobre a pesquisa que 
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seria realizada e solicitando sua autorização15 para o uso de imagens e nomes das crianças, 

bem como de relatos de situações por elas vividas na escola, em relatórios de pesquisa e 

em trabalhos a serem apresentados em eventos científicos. Esse documento foi entregue 

aos pais, em uma reunião pedagógica, após a explicação pela equipe da escola dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa. Infelizmente, eu não pude participar dessa reunião, 

por motivos pessoais, mas procurei, durante o processo da pesquisa, estabelecer contatos 

informais com alguns pais aos quais tive acesso no horário da saída da escola, esclarecendo 

sobre o trabalho que vinha sendo realizado (Anexo 1).  

  Esses primeiros contatos abriram o caminho para o acesso ao grupo estudado. Mas 

esse acesso ainda não estava estabelecido, pois na verdade só poderia ser alcançado através 

das interações face-a-face que passaria a desenvolver junto às crianças. Era necessário criar 

uma relação de confiança e ser aceita no grupo. Vali-me, inicialmente, da grande empatia 

que tenho com crianças pequenas, construída ao longo de minha experiência profissional 

como professora e pesquisadora de crianças, da alegria e do prazer que sinto em estar, 

brincar e conversar com crianças, e da curiosidade em saber o que elas pensam, sentem e 

como agem nos seus mundos sociais. Foi imbuída desses afetos e valores que me 

aproximei do grupo. 

No primeiro encontro com as crianças a professora me apresentou ao grupo como a 

tia Angela, aquela que ia fazer a pesquisa com elas, e relatou, diante das crianças, que 

havia conversado com elas sobre a minha chegada e o trabalho que iria desenvolver, 

explicando-lhes que eu estaria realizando um estudo para aprender sobre as suas 

brincadeiras e que eu iria participar das atividades da casinha filmando-as enquanto 

brincavam. Confirmei com as crianças as informações da Graça (a professora) e esperei 

por perguntas ou comentários, que não ocorreram, talvez face à ansiedade de irem logo 

para a casinha, pois estávamos no horário daquela atividade dentro da rotina da turma. Sob 

o comando da professora, todos correram em direção ao local de brincadeiras, sem dar 

muita importância a minha presença, disputando a localização em frente à porta de entrada. 

À abertura desta, seguiu-se uma rápida distribuição das crianças pelo espaço, com o 

                                                
15A escola, na ocasião da matrícula das crianças, solicita aos pais uma autorização genérica nesse sentido, e 
verifiquei que todas as crianças que faziam parte do grupo escolhido tinham esse documento assinado pelos 
respectivos responsáveis legais. Entretanto, considerei relevante elaborar um documento específico 
relativamente à minha pesquisa, pois eticamente considerei importante garantir sua total transparência. Esse 
documento encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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ajuntamento de pequenos grupos em diferentes locais e a busca e escolha de objetos. 

Iniciava-se assim o meu convívio com as crianças. 

 Adotei, nas primeiras duas semanas de trabalho de campo, a estratégia de não 

utilizar a filmagem antes que pudéssemos nos sentir à vontade e confortáveis uns com os 

outros - professora, crianças e eu - do contrário, a câmera poderia ser um elemento 

constrangedor, dificultando tanto a construção de uma relação de amizade quanto a 

observação das crianças em situações o mais naturais possíveis.  Optei por me aproximar 

de alguns grupos que se formavam, acompanhando-os nas suas ações de perto, mas sem 

interferir diretamente, observando o que faziam e diziam através de um olhar interessado, 

admirado, e indicador da vontade de conhecer e de estar com. Sentava-me no chão, 

mantendo-me a certa distância para não ser invasiva e não me impor como um participante 

das brincadeiras, e acompanhava-as quando mudavam de local. As crianças, com olhares 

variados, que expressavam curiosidade, timidez, interrogação ou exibicionismo, 

provocados pela novidade da minha presença, demonstraram, em sua maioria, interesse e 

facilidade para estabelecer contato comigo, tomando a iniciativa de mostrar-me objetos, 

comentar suas brincadeiras, sentar-se ao meu lado, criando rapidamente um canal para uma 

aproximação entre nós, através de conversas e de convites para que eu participasse de suas 

brincadeiras. Desde esses primeiros contatos, como já sinalizei antes, busquei ser 

identificada pelas crianças como um adulto diferente daqueles que as crianças estão 

acostumadas na escola, não-autoritária, com pretensões de ser amiga, e com um 

comportamento um pouco criança às vezes, o que gerava inicialmente olhares e sorrisos de 

estranhamento. As crianças pareciam achar graça ou me considerar um pouco 

“maluquinha” de correr do monstro, da polícia, jogar pratinhos como “veneno”, mastigar 

ar como se fosse comida etc. 

Na terceira semana, terceiro encontro, foi introduzida a filmagem e a gravação em áudio. 

As crianças demonstraram muita curiosidade, principalmente com a câmera, e deixei que 

experimentassem falar e ouvir suas vozes no gravador e segurar e olhar através das lentes da 

filmadora, o que causou disputa e excitação, e também algumas repreensões da professora 

alertando-as para a possibilidade de se machucarem e/ou danificarem o aparelho. Considerei 

importante deixá-las se familiarizar com o instrumento e “matar” a curiosidade logo no início, para 

que pudessem incorporar os objetos e as ações de filmagem e audiogravação como parte integrante 

do cotidiano do qual eu estava passando a fazer parte. Isso efetivamente ocorreu, apesar de as 

crianças não deixarem de manifestar, esporadicamente, o interesse em segurar e usar a filmadora, o 
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que eu considerava natural, permitindo que filmassem nos momentos em que isso não causasse 

uma ruptura na brincadeira que estava em curso, ou então combinando que elas poderiam fazê-lo 

em um outro momento, caso não fosse conveniente interromper o fluxo das interações e o processo 

de observação. 

A introdução da filmagem impôs alguns problemas, pois minha participação nas 

brincadeiras passou a ser solicitada muitas vezes, e me deparei com o desafio de conciliar a 

participação no grupo de pares, importante para a construção de uma relação próxima e 

amiga, e o necessário registro das interações. Dependendo do tipo de brincadeira, quando 

as ações eram mais ou menos previsíveis e repetidas, como é o caso da rotina de 

perseguição na brincadeira de polícia e ladrão e outras semelhantes, eu conseguia 

participar e filmar ao mesmo tempo, colocando a câmera no ombro e focando na direção 

do grupo, mas liberando a minha visão e o meu olhar para as crianças. Em outras 

brincadeiras, contudo, como nos jogos de papéis em que me era atribuído o papel de mãe, 

tia, filha, exigindo a construção conjunta da cena interativa através de diálogos e definições 

de planos de ação conjuntos, era necessário abandonar a filmagem e permanecer apenas 

com o gravador. Essas são questões que temos que enfrentar quando fazemos pesquisas 

sozinhas, e que me faziam desejar algumas vezes poder multiplicar meus braços, pernas e 

olhos para poder dar conta da realidade do campo. Para fazer um registro o mais completo 

possível das situações vivenciadas, após as atividades com as crianças, eu fazia anotações 

em um caderno de campo, relatando o que fora observado, complementando assim os 

registros em vídeo e em áudio. Esse caderno revelou-se um instrumento fundamental para 

contextualizar, cruzar e enriquecer as observações captadas nas outras formas de registro. 

Dentre as questões que percorreram a prática do registro e da observação 

participante, destaco ainda a que se refere à influência da filmagem nas ações e interações 

entre as crianças. Até que ponto a ação de filmá-las inibia a manifestação das práticas 

sociais das crianças entre si? Tentei responder a essa indagação com a observação das 

atitudes das crianças diante da filmadora, através de olhares, falas, exageros nas ações, 

atitudes de se esconderem ou de se mostrarem demasiadamente. Notei entretanto que, se 

por um lado identifiquei em determinadas situações certo exibicionismo por parte de 

algumas crianças e timidez por parte de outras, isso não pareceu atrapalhar a dinâmica 

geral da brincadeira e das relações sociais em curso, pois essas crianças que eventualmente 

se distraíam com a filmagem, o faziam de forma pontual e rapidamente retornavam ao 

contexto da brincadeira em curso, abstraindo-se novamente da ação de filmagem. De modo 



Penetrando no mundo das crianças: as escolhas metodológicas e a configuração do estudo 

   

103

geral, considerei que as crianças agiram com naturalidade relativamente à filmagem, 

concentrando seu interesse nas brincadeiras com seus pares, não aparentando modificação 

significativa dos seus comportamentos diante da câmera.  Isso talvez se deva, em primeiro 

lugar, ao grande valor atribuído pelas crianças a brincar com seus pares e à consciência que 

têm de que essa possibilidade de construírem livremente suas próprias brincadeiras é, ao 

menos no plano formal, circunscrita a alguns espaços-tempos escolares, sendo a casinha 

um deles, o que lhe confere uma importância grande nas vidas cotidianas das crianças, 

devendo ser aproveitada e protegida ao máximo de interferências que possam atrapalhar 

suas brincadeiras. Em segundo lugar, pode estar relacionado também à familiaridade que 

as crianças têm, segundo a equipe coordenadora, com a prática da filmagem de suas 

atividades, para o registro de atividades e projetos pedagógicos desenvolvidos. E, em 

terceiro lugar, pode ter sido facilitada pela relação estabelecida entre mim e as crianças, 

sobressaindo mais a minha presença do que a do objeto filmadora (as crianças, 

independentemente de eu estar ou não com a câmera, dialogavam comigo e me solicitavam 

como parceira de suas brincadeiras, aparentemente não dando muita importância ao fato de 

eu estar filmando). 

Penso que, à medida que o tempo foi passando, fui tornando-me amiga, parte do grupo, e 

qual não foi minha surpresa quando, no quinto encontro com o grupo, ouvi, ao chegar, uma das 

crianças, com expressão de alegria e satisfação, comentar com os seus parceiros: A nossa amiga 

grande chegou! (Renan em 22/05/03). Foi com satisfação que eu constatei que já me consideravam 

como amiga, mas uma amiga grande, diferente, adulta. De fato, já me sentia incluída no grupo e na 

escola, pois era recebida com muito carinho sempre que chegava, já era chamada pelo meu nome 

por várias crianças (Angela ou tia Angela), era convidada a sentar-me com elas para lanchar no 

refeitório e participar das conversas, a entrar no banheiro das meninas, a participar das brincadeiras. 

Aos poucos, fui sentindo as crianças à vontade até mesmo para revelar alguns de seus segredos e 

para transgredir ordens da professora na minha presença, pois sabiam que eu não estava ali para 

denunciar ou punir. 

Minha participação era feita com alguns cuidados: (a) nunca iniciava ou terminava 

um episódio; (2) procurava não interferir nos conflitos ou retomar uma atividade 

interrompida,(3) nunca coordenava ou dirigia uma atividade, mas alinhava as minhas ações 

com as definições do grupo. O papel de amiga confundia-se algumas vezes com o de tia, 

professora, o que me fazia responder a todas as solicitações que sinalizavam essa última 

representação pelas crianças, com o argumento de que eu não podia saber ou fazer o que 
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elas queriam por não ser professora. As duas situações abaixo mostram essa alternância 

entre os dois papéis:  

Hoje, por exemplo, quando o lanche terminou, a professora disse: 
P: Quem já terminou pode ir vindo! 
Várias crianças, Kamila(K), Isadora (I), Mayara (Ma), começaram a falar para 
mim, puxando a minha mão e rindo: 
K, I,M:  Quem tiver terminado pode ir vindo! 
(Diário de campo, 26/11/04) 
 
Em um determinado momento, uma criança pediu minha intervenção para 
resolver algum conflito com outra criança e eu disse que eu não poderia 
resolver porque eu não era  professora. Ana Carolina então falou: 
AC: Então você é aluna? 
Eu: Vocês acham que eu sou aluna? 
Todos em coro: É aluna! É aluna! 
(Diário de campo, 27/09/04) 

 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que as crianças me viam como participante das 

brincadeiras, uma amiga grande, atribuindo-me papéis – de filha, irmã mais velha, amiga, 

entre outros – viam-me também como um adulto que estava ali querendo aprender, e 

refletiam sobre o que eu estava fazendo, interagindo comigo também como pesquisadora, 

pois freqüentemente explicavam-me espontaneamente suas brincadeiras, contavam-me 

sobre o que estavam planejando fazer e sinalizavam-me fatos/situações que eu deveria 

registrar escrevendo no caderno. Em algumas situações, chamavam inclusive minha 

atenção para o que eu deveria filmar, participando como informantes da pesquisa e co-

pesquisadores. As situações abaixo ilustram essas atitudes reflexivas das crianças: 

 
Eu(P) estava fazendo anotações no caderno de campo, sobre uma brincadeira 
de Thainá(T) e Mateus(MT) de construção com areia. Gabriel(G) e João 
Marcelo(JM) brincavam próximos e Gabriel me abordou: 
G-P.: Tia! ( mostra um túnel que fez na areia) 
P-G: Que legal! 
G-P:: Anota! (olha para o meu caderno) 
P-G: Tá, eu vou escrever aqui. 
(Diário de campo, 10/08/04) 
 
Eu vinha acompanhando uma brincadeira de perseguição e morte, desenvolvida 
por Nathália(N), Renan(R), Mayara(Ma), entre outras crianças, mas em um 
determinado momento, uma outra situação chamou minha atenção e decidi 
observá-las, já que a primeira situação vinha repetindo a mesma seqüência de 
ações que fazia parte de uma rotina de brincadeira já estabelecida. De repente, 
Natália vai à minha procura e diz: 
Angela, vem filmar que agora vai se o final. Vem que vai ser o final da 
brincadeira!     
Fui então filmar a cena que Nathália havia anunciado. 
(Diário de campo, 29/05/03) 

 Senti que essa relação de proximidade com as crianças estava consolidada, quando, 

mesmo após o período das férias de julho, o grupo me recebeu com grande satisfação, 



Penetrando no mundo das crianças: as escolhas metodológicas e a configuração do estudo 

   

105

chamando-me pelo nome e retomando “nossas” brincadeiras e filmagens com naturalidade, 

como parte do cotidiano. Reação mais forte ocorreu quando retornei após um ano de 

afastamento, quando as crianças já estavam um ano mais velhas. A antecipação do meu 

retorno foi feita através de contatos telefônicos meus com a equipe coordenadora e de 

conversas que a nova professora do grupo (Lílian) teve com as crianças sobre o meu 

retorno à escola. No primeiro dia em que retornei ao campo, ao saírem da sala de 

atividades e me verem no pátio da escola, as crianças correram em minha direção, pulando 

para abraçar-me e beijar-me. Quase caímos todos no chão, dada a excitação das crianças e 

a disputa para chegarem mais perto de mim. O nosso reencontro, portanto, para a minha 

gratificação, marcou muito mais a continuidade da minha relação amiga com o grupo, do 

que de uma possível ruptura. Marcas dessa continuidade puderam ser reveladas nas 

referências constantes que as crianças faziam, nessa segunda etapa da pesquisa, de 

situações vividas no ano anterior. 

2.6 - Procedimentos de filmagem, entrevistas e análise dos vídeos  
 

As filmagens, em geral, seguiram o procedimento de acompanhar seqüências de 

atividades conjuntas de pelo menos duas crianças, sem recortes rígidos de tempo ou de 

espaço, procurando captar o fluxo das interações na co-construção de brincadeiras. Além 

disso, eu procurava observar também o que estava ocorrendo no entorno do grupo 

observado, ou seja, quais eram as atividades e movimentos dos outros grupos de 

brincadeiras. Muitas vezes, as brincadeiras iam se conectando ou se modificando com a 

entrada e participação de novas crianças, e era preciso estar acompanhando todo esse 

processo. Sabemos que a filmagem faz um determinado recorte, pois não é capaz de 

focalizar todo o espaço ocupado pelas crianças. Por isso, eu sempre complementava o 

registro realizado através da filmagem com gravações em áudio e anotações no caderno de 

campo, realizadas após o término da atividade. A combinação da filmagem com essas 

anotações foi fundamental para a contextualização das situações observadas e para o 

cruzamento dos registros e interpretações. 

As fitas foram vistas e revistas, primeiramente, no seu conjunto, para ter uma visão geral do 

material coletado. Em seguida, foram todas transcritas, com o auxílio das gravações em áudio e dos 

registros do caderno de campo, separando-as por dia de observação e, posteriormente, por episódios. 

A propósito, o caderno de campo foi um instrumento de extrema valia na construção do processo de 

observação com as crianças, bem como no processo interpretativo. Nessa espécie de diário pessoal da 
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pesquisa, eu procurava relatar, logo após o período em que havia estado com as crianças, tudo o que 

havia observado, bem como minhas reflexões, associações com leituras realizadas, possíveis 

categorias de análise, expectativas, temores, idéias. Esse diário funcionou como um dos principais 

instrumentos organizadores, facilitadores de memória e analisadores do processo de investigação, e 

com o qual todas as outras formas de registro estabeleceram um diálogo. 

Os registros em vídeo foram todos descritos e organizados em episódios, que foram 

definidos como a unidade principal de observação e de análise das situações, de forma a facilitar o 

estabelecimento de um diálogo entre as diferentes situações encontradas e a busca de padrões e 

rotinas de comportamentos das crianças. Para definir episódio interativo, tomei como referência a 

proposição de Corsaro (1985):  

...episódios interativos são aquelas seqüências de comportamentos que começam 
com o reconhecimento da presença de dois ou mais participantes em uma área 
ecológica e englobam as suas tentativas explícitas de chegarem a um significado 
partilhado de uma atividade emergente ou em curso. Os episódios terminam com 
a movimentação física dos participantes para fora da área resultando na 
finalização da atividade originalmente iniciada. ( p.24, tradução minha) 

 

Assumi apenas a primeira parte dessa definição, entendendo que o eixo principal que 

configura e delimita um episódio é a partilha e o reconhecimento pelos participantes de um 

interesse e significados comuns. O desenrolar de uma seqüência interativa pode se circunscrever a 

uma determinada área ecológica, mas pode também ocorrer em mais de um local ao mesmo tempo 

ou então mudar de localização. Pode ser interrompido e retomado posteriormente, ou pode evoluir 

para um outro tema, mantendo-se o mesmo grupo. Assim, o término de um episódio pode se dar 

por várias razões e de várias formas, seja pela interferência de um agente externo (por exemplo, um 

adulto), seja por uma mudança na composição do grupo e/ou de tema. A variabilidade das 

dimensões espaços-temporais dos episódios implica a dificuldade em se estabelecer um critério 

rígido de início e de término destes, quando se deseja maximizar a captação dos processos 

interativos entre crianças e das suas formas de organização entre pares, sendo preferível priorizar o 

eixo que se centra nos significados comuns partilhados pelo grupo como configuradores de uma 

unidade. 

 Por vezes, a filmagem dos episódios e a captação dos processos interativos 

envolvidos foi bastante complexa, pelo fato de as crianças se movimentarem em direções 

diferentes ou se distribuírem em espaços diferenciados. Minha estratégia, nessas 

circunstâncias, foi concentrar-me em uma ou outra parte do grupo, ou alternar entre uma e 
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outra parte, buscando captar a dinâmica do processo interativo em curso, através do 

registro do fluxo da movimentação, das ações, das relações e dos diálogos entre as 

crianças, inter e intra-grupos. 

Todos os registros em vídeo foram organizados por data e transcritos em textos que 

buscavam registrar as seqüências interativas com todas as informações verbais e não 

verbais que eu pudesse captar. Adotei um sistema de notação nas transcrições para 

identificar o que era fala das crianças e o que eram descrições minhas sobre 

comportamentos não verbais (movimentos corporais, gestos e expressões faciais, 

manipulação de objetos, etc.) e sobre pistas contextuais que ajudassem a compreender a 

situação descrita (localização das crianças, objetos disponíveis, brincadeiras em curso no 

entorno, barulhos, etc.). As falas das crianças foram transcritas através da notação de quem 

fala e de para quem fala (como por exemplo AC-K significando Ana Carolina dirige sua 

fala à Kamila) ou apenas da criança que fala quando não está claro para quem está se 

dirigindo ou então está se dirigindo ao grupo como um todo. Os comportamentos não 

verbais e as pistas contextuais foram colocados entre parêntesis ao lado dos diálogos 

verbais ou entremeado com estes. Outras marcas foram adotadas para expressar ênfase, 

palavras não compreendidas, intervalos nas falas, interrupções, superposição de falas. 

Todas as formas de notações serão descritas em outro momento nesse trabalho. 

Na análise dos episódios, na qual interagem as abordagens teóricas que constituem 

a base teórica da pesquisa, as situações vivenciadas e registradas e as interpretações do 

investigador, foram emergindo sentidos, regularidades, singularidades, discrepâncias, 

levando-me ao agrupamento de unidades de sentido, ou categorias, que foram sendo 

objetivadas durante o processo. Dessa forma, as categorias construíram um caminho para a 

atribuição de significações, para as conexões de sentido, para a articulação de contradições 

e ambigüidades. É preciso esclarecer ainda que todo o conteúdo dos textos produzidos 

através dos registros de observação foram considerados válidos, não sofrendo nenhum tipo 

de exclusão, comum quando se tenta enquadrar as situações em categorias previamente 

definidas. 

No processo interpretativo de captação dos sentidos desses registros, em que a 

investigadora é o principal instrumento de investigação, coloca-se a questão da 

confiabilidade e da validação das suas interpretações. Nesse sentido, a partir da intenção de 

compreender o que é ser criança entre crianças, uma preocupação constante que tive foi 

de como poderia ter a certeza de que minhas interpretações alcançavam o ponto de vista 
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das crianças e não estavam se construindo com base em lentes e enquadramentos típicos do 

olhar adulto. Que procedimentos poderiam contribuir nesse sentido? 

Os métodos de triangulação são geralmente usados nas pesquisas qualitativas para estimar 

a validade das interpretações do pesquisador. Nesse sentido, podem ser contrastadas perspectivas, 

métodos, dados e teorias (Corsaro, 2003) como forma de depurar o processo interpretativo. Uma 

das formas de triangulação adotadas na presente pesquisa foi o contraste de várias formas de 

registro, como as videogravações, anotações de campo, audiogravações, fotografias, conversas 

informais e entrevistas com os participantes. Além disso, o ver e rever os vídeos e o contraste de 

situações reveladas nos episódios foi um procedimento fundamental para a descoberta de padrões 

existentes nos dados, através da definição de categorias de análise, da busca de comunalidades e 

diferenças e da construção de significações teóricas para as descobertas. 

Uma das estratégias que adotei durante todo o processo da pesquisa foi conversar com as 

crianças sobre suas brincadeiras e relações sociais em situações informais, o que foi muito rico, 

tanto para a construção da relação de investigação, uma vez que assim íamos estreitando laços 

afetivos e conhecimentos mútuos sobre a pesquisa, quanto para o processo interpretativo, 

porquanto era um meio de recolher as vozes das crianças sobre significados e valores relacionados 

as suas ações. As crianças demonstraram gostar de falar sobre si, sobre suas práticas sociais e 

culturais e, progressivamente, passaram a fornecer-me, de forma espontânea, explicações valiosas 

sobre suas formas de pensar e de agir, que me levavam a validar ou rever interpretações.  

Outro procedimento utilizado na pesquisa foi mostrar fotos e vídeos às crianças, para 

que estas comentassem e interpretassem as situações registradas e respondessem a questões 

específicas levantadas por mim. Nesse sentido, foram feitas duas sessões de transmissão de 

fitas de vídeo, nas quais selecionei em cada uma delas uma situação de brincadeira que 

representasse a complexidade dos processos interativos entre as crianças; com base nas 

imagens e textos registrados, conversei sobre algumas questões que se destacavam nas minhas 

interpretações. As crianças que participaram das duas sessões foram as mesmas que 

participaram dos episódios de brincadeiras registrados. O objetivo, além da dimensão ética de 

revelar para as crianças o que eu registrava nas minhas observações e compartilhar com elas as 

minhas compreensões, inseriu-se na perspectiva da triangulação dos dados, pela possibilidade 

que abria do confronto das minhas visões com as das crianças e do surgimento de novas 

questões e interpretações, a partir das interações das crianças entre si e com a situação por elas 

vivenciada. Essa meta-reflexão - o pensar sobre os significados de suas ações e relações sociais 

- forneceu-me elementos fundamentais para o refinamento da análise e para uma maior 
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penetração nas lógicas próprias das crianças, ajudando-me a construir o olhar de dentro, 

situado nas práticas sociais e culturais do grupo estudado.  

Ao final da segunda etapa da pesquisa, somam-se as entrevistas de pequeno grupo 

ou individuais, realizadas com o recurso do gravador. Utilizei o procedimento de reunir 

grupos de duas a no máximo quatro crianças, sendo que elas poderiam se escolher 

mutuamente, para conversarmos sobre questões relacionadas a suas brincadeiras e relações 

sociais. Elaborei um pequeno roteiro com questões que haviam sobressaído nas análises, 

como um eixo inicial para a conversa com as crianças, mas abrindo a possibilidade de 

novas perguntas e comentários, a partir das interações e significados que emergiram no 

encontro (Roteiro de entrevistas, Anexo 2). As entrevistas decorreram informalmente, de 

acordo com brechas surgidas na dinâmica do grupo e na rotina escolar, ao ar livre ou na 

sala de atividades, conforme o desejo do grupo. A escuta das vozes das crianças, por elas 

altamente apreciada, era imediata, feita em intervalos acordados por nós no decorrer da 

entrevista. Observei, porém que, após a segunda audição, as crianças passavam a 

concentrar seu interesse muito mais no que falavam sobre si mesmas do que no uso do 

gravador, mostrando-se extremamente cooperativas e informantes privilegiadas da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONHECENDO AS CRIANÇAS DE DENTRO: RELAÇÕES SOCIAIS E 

PRATICAS CULTURAIS DE BRINCADEIRAS  

 

 

Um grupo de crianças partilhando os mesmos espaços e tempos escolares pode 

ser compreendido a partir do olhar sobre os processos de socialização entre pares, 

buscando-se descobrir se estes revelam padrões próprios de organização e de ação 

sobre o mundo, constituídos por regras, valores e normas específicos. Uma outra via 

importante de investigação é a exploração das atividades de brincadeira na sua 

dimensão cultural, ou seja, a identificação das práticas e dos conhecimentos partilhados 

pelas crianças que lhes permitem desenvolver brincadeiras colaborativas. Esses foram 

os dois eixos orientadores do tratamento e da interpretação dos dados obtidos através 

das observações focalizadas no contexto da atividade de brincar, e que serão abordados 

nesse capítulo. 

Em primeiro lugar, apresento em linhas gerais uma caracterização da escola onde a 

pesquisa foi realizada e do grupo de crianças acompanhado, buscando fornecer um 

panorama com vistas à compreensão do contexto do estudo. A seguir, dedico-me à análise 

das brincadeiras observadas, explorando as principais rotinas identificadas e as formas 

como as crianças organizam-nas nos fluxos interativos de suas ações. Na terceira parte do 

capítulo, focalizo as relações socais entre as crianças, objetivando revelar a agência destas 

no seu processo de socialização, quando se encontram à margem das ordens sociais que 

lhes são impostas, ou seja, nos seus espaços autônomos de brincadeira. Dessa forma, 

estarei trabalhando com vistas a compreender de que forma, no contexto da escola onde a 

pesquisa se realizou, o brincar e as relações sociais entre pares se articulam no processo de 

constituição de uma cultura de pares no grupo observado. 
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3.1  A escola e as crianças participantes da pesquisa: o contexto de formação 
do grupo de pares 

 

A Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa, escola onde 

foi realizada a pesquisa, está situada no bairro do Barreto, em Niterói, e foi inaugurada em 

1960. A escola, uma simpática casa rosa, ocupa uma esquina de um quarteirão e abriga 400 

crianças com idades entre 3 e 6 anos. Para a maioria delas, essa é a primeira experiência 

escolar, constituindo um marco na transição do contexto familiar para o contexto 

institucional, a partir do qual novos tempos e espaços sociais passarão a regular uma parte 

de suas vidas. 

O contexto educativo público, sob a égide de gerir um coletivo de crianças e de adultos, 

bem como uma proposta educativa, é regulado por princípios e regras pautados na similaridade 

de idades, interesses e necessidades. As crianças, ao entrarem para a vida escolar, passarão a 

transitar entre esses dois mundos sociais diferentes, o da família e o da escola, e entre os papéis a 

eles associados, como os de criança, filho(a) e irmão(ã) e o de aluno (a). Passarão também a ter 

suas ações reguladas pelos valores e normas expressos nos espaços e tempos institucionais. 

As regras institucionais promovem, provocam e exigem a produção de padrões 

específicos de atividades e relações sociais, definindo o quê, onde, quando, como e com 

quem se pode fazer coisas, prevendo e regularizando as ações sociais dos sujeitos, e 

instituindo formas de reprodução desses padrões no espaço e no tempo. Tal ordem - 

expressa pela instituição de modo a ser identificada por todos - possibilita às crianças a 

compreensão antecipada das ações e relações sociais que se enquadram naquele espaço, 

formando uma base comum partilhada, sobre a qual se reconhecem, se comunicam, se 

orientam reciprocamente e coordenam suas ações. Nesse contexto, ao se relacionarem 

ativamente e coletivamente com esse sistema de regras e valores, se organizam em grupos, 

criam solidariedades, identidades, alianças, coesão e integração social.  

A partir de ações comuns, as crianças dialogam com o contexto social escolar que 

lhes impõe formas específicas de socialização. Estas não apenas constrangem, mas também 

possibilitam-lhes novas ações. As ações comuns que as crianças desenvolvem atualizam os 

espaços-tempos escolares. Carregadas pelas múltiplas experiências que as crianças levam 

para a escola e pelos valores, regras e interesses coletivamente construídos, as ações não se 

traduzem apenas em conformidade, mas também em confronto, ultrapassagem, ajustes e 

contornos relativamente ao sistema de regras escolares. É nesse movimento que emergem 
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os grupos de pares, no seio do qual as crianças reproduzem a ordem social que lhes é 

imposta, mas também instituem estilos pessoais, inovam, improvisam e criam algo novo. 

Passarei agora a descrever em linhas gerais algumas regras do funcionamento da 

referida instituição. 

A escola funciona em dois turnos, o da manhã, de 8h às12h, e o da tarde, de 13h às 

17h, com dez turmas em cada turno. As turmas são organizadas por idade, e em cada turno 

há: duas turmas do 4º ano de escolaridade16, quatro turmas de 5º ano de escolaridade e 

quatro turmas de 6º ano de escolaridade, totalizando vinte turmas. 

A entrada das crianças se faz por um grande portão de ferro, à frente da casa. Logo à 

esquerda situa-se uma pequena casa de alvenaria e à direita o parque principal, que circunda 

a lateral da escola até a altura dos banheiros externos, que são localizados no pátio coberto.  

Esses dois espaços, a casinha e o parquinho, como são chamados pelas crianças e adultos da 

escola, são destinados às brincadeiras livres e foram os principais locais de observação na 

pesquisa. Seguindo os passos percorridos na entrada das crianças, passamos por um pequeno 

e largo corredor, cujas paredes são preenchidas com murais expondo trabalhos, fotografias e 

mensagens e, à esquerda, chegamos às cinco “salas de aula”, dispostas lado a lado, cada uma 

com porta de entrada e banheiro próprios. 

Saindo do corredor à direita, há um pátio coberto, local onde é feita a recreação 

dirigida e também onde são realizadas as festas da escola. Nesse pátio, de um lado ficam a 

secretaria, a sala da direção e um banheiro para os professores e funcionários, e do outro lado 

há um outro conjunto de salas em um prédio pequeno de dois andares: no térreo, dois 

refeitórios, cozinha, uma ampla sala de professores, almoxarifado; e, na parte superior, sala de 

infojogos, biblioteca, sala da comunidade (destinada à realização de atividades com a 

comunidade). Ao lado desse conjunto, à direita, há outro parque cercado, com piso de areia e 

brinquedos como trepa-trepa, balanço e escorrega. As turmas usam esses dois parques, 

alternando-os semanalmente de acordo com os horários estabelecidos para cada turma. 

Com o objetivo de ampliar o número de vagas, as turmas funcionam em sistema de 

rodízio na ocupação dos espaços existentes: sala de aula, sala de infojogos, sala de leitura, 

recreação no pátio coberto, tanques de areia, os dois parques, a casinha, o refeitório. Dessa 

forma, enquanto cinco turmas estão dentro das suas respectivas salas, as outras cinco estão 

do lado de fora – casinha, parque, pátio pintado e recreação – em cada um dos dias da 

                                                
16 Os grupos, anteriormente denominados de primeiro, segundo e terceiro períodos, assumiram em 2001 essa 
nova nomenclatura, através de uma portaria da Fundação Municipal de Educação de Niterói. 
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semana. O rodízio no uso das salas de leitura e de infojogos é realizado no horário em que 

as turmas estão dentro das salas de aula. Esse rodízio para as turmas do 6o ano de 

escolaridade (antigo 3o período) – o caso do grupo observado no ano de 2004 – é realizado 

com a turma dividida em dois grupos. Um grupo fica com a professora na sala de aula 

enquanto o outro está na sala de leitura ou na sala de infojogos, de acordo com o dia da 

semana. Depois os grupos são trocados. O quadro 1 a seguir apresenta a grade de horários 

do grupo em 2003 e em 2004. 

 

 

  

Quadro 1 - Horário semanal do grupo em 2003 (I 5 - Infantil 5° ano de escolaridade) e em 
2004 (I 6 F-Infantil 6o ano de escolaridade turma F) 
 
 
                             Ano de  2003 
 

Horário semanal Graça 

 
13h-13h15 

Entrada 

Segunda tanque de areia 

Terça recreação 13h35-14h15 

Quarta Parque 

Quinta casinha  

 
 
 
13h10-
14h15 

Sexta Parque 

14h15-14h30 lavar as mãos 

14h30-15h Merenda 

 
15h-15h15 

escovar dentes 

 Sala 

15h30-16h   

16h5-16h35   

15h20-16h História (segunda) 

16h5-16h45 oficina (segunda) 

 
 
 
15h15-
16h50 

16h45-16h50 Sala 

16h50-17h 
 

saída 

                                   
 
 
 
 
          
                                
 
 

 
Ano de 2004 

 

Horário semanal 
 

Lílian 

13h-13h15 Entrada 

13h20-13h55 infojogos (sexta) 

14h-14h35 infojogos (sexta) 

13h20-13h55 leitura (quinta) 

14h-14h35 leitura (quinta) 

 
 
13h15-
15h 

14h40-15h Sala 

15h-15h15 lavar as mãos 

15h15-15h45 Merenda 

15h45-16h escovar dentes 

 Segunda Parque 

Terça Casinha 

Quarta Planejamento 

Quinta Recreação 

16h5-
16h45 
 
 

Sexta pátio pintado 

16h45-16h50 Sala 

16h50-17h Saída 
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O quadro mostra que os horários programados especificamente para a brincadeira se 

distribuem nos cinco dias da semana em: casinha, parque, pátio pintado e recreação (pátio 

coberto). Uma vez por semana, às quartas-feiras, as turmas saem mais cedo, pois este é o dia 

reservado ao planejamento das professoras, instituído pela rede municipal de educação de 

Niterói em todas as escolas. O pátio pintado é assim denominado em razão das pinturas 

existentes no chão, sugerindo jogos variados, como jogo da velha, futebol de botão, jogo de 

bola à distância. Antes, até o ano de 2003, esse espaço continha apenas dois tanques de areia. 

As crianças participantes da pesquisa não demonstravam apreciar muito esse espaço, 

alegando que lá não tem brinquedos (referência a brinquedos como trepa-trepa, balanço, 

escorrega, presentes no parquinho). Já a casinha e os parques revelam ter a preferência das 

crianças, causando risos, correrias e grande excitação, no momento que antecede a ocupação 

desses locais. 

Passarei agora a descrever com mais detalhes os espaços da casinha e dos dois 

parques, pois foram estes que constituíram o contexto principal das observações. 

A casinha (fig.1) é um espaço independente, cercado por um muro baixo e um 

alambrado. Possui uma varanda na frente e é dividida em três ambientes - sala, quarto e cozinha 

(fig.2). O seu entorno é descoberto, sendo mais amplo na parte da frente e dos fundos, e mais 

estreito nas laterais. 

 

 
                                                    Figura 1: Casinha (vista do parque) 
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Figura 2: Planta da casinha17 

 

A sala é mobiliada e equipada com uma estante contendo brinquedos variados 

(carrinhos de vários tamanhos, robôs, máquina registradora, toca-fitas infantil, miniaturas de 

jogadores de futebol, brinquedos de bebês variados como chaveiros coloridos, xilofone com 

sons de animais, uma banheira de neném de brinquedo, bonecas), um sofá e mesa com 

cadeiras. Na cozinha (fig. 3) há um fogão de madeira, uma bancada e um tanque, dentro do 

qual são guardados os utensílios de cozinha (panelinhas, pratos, copos, talheres, frutas e 

legumes plástico, peixe de plástico etc.).O quarto (fig. 4) possui um armário onde se 

guardam chapéus, bonés e boinas, óculos, roupas, sapatos, bolsas de vários tamanhos e 

brinquedos variados (animais de borracha, máquina fotográfica e binóculos de brinquedo), 

uma penteadeira com duas gavetinhas (onde ficam pentes, carteiras de dinheiro, maquiagem, 

telefones), banquinho e espelho, uma cama-beliche, com travesseiros, almofadas e vários 

bichos de pelúcia (urso, cachorro grande, cachorro pequeno, vaca, foca, macaco, leão, coelho 

etc.). 

                                                                                                                              

                                    
        Figura 3: cozinha                                      Figura 4: quarto                                Figura 5: varanda 

              

Cada um dos espaços da casinha tem a sua identidade demarcada por indicadores 

físicos e simbólicos: o mobiliário, os objetos, os brinquedos, artefatos e adereços fornecem 

dados sugestivos do tipo de atividades que ali podem ser desenvolvidas. Dessa forma, a 

sala e o quarto fornecem indicadores de cenários para as brincadeiras em torno de papéis 

                                                
17  Planta cedida pela escola. 
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familiares ou papéis profissionais (médicos, enfermeiras...) e de situações envolvendo 

arrumação da casa, dormir, assistir televisão, arrumar-se, receber visitas, telefonar, 

trabalhar, entre outras, representando cenas domésticas ou ligadas ao mundo das 

profissões. Na área da cozinha, as pistas se dirigem para a preparação de alimentos, como 

bolos, refeições, sorvetes, pudins, servindo igualmente à representação de cenas da vida 

familiar. Assim, os espaços do quarto, da sala e da cozinha têm uma configuração prévia 

que permite enquadrar e definir as brincadeiras que ali se desenrolarão, revestindo-se de 

certa estabilidade, com base nos significados partilhados de suas funções, regras e ordens. 

Essa estabilidade, por sua vez, facilita a comunicação entre as crianças e a construção de 

ações comuns. 

A casinha é uma extensão cultural da sociedade mais ampla, pois traz para as dimensões 

espaciais e simbólicas da escola concepções dominantes de papéis e práticas sociais domésticas 

familiares, revelando uma forma de generalidade como referência para as brincadeiras das 

crianças. É com esse espaço - contexto previamente criado e estabelecido - que as crianças 

dialogam, enquadrando-se mais ou menos no interior das suas fronteiras, na medida em que se 

encaixam ou transformam os seus significados através das interações que estabelecem entre si.  

Se por um lado a organização do espaço oferece certa estabilidade, indexando para 

as crianças a leitura das suas possibilidades e ao mesmo tempo facilitando a comunicação 

entre elas com base nesses significados primários partilhados, por outro lado, ao sugerir a 

autogestão das crianças das suas próprias atividades e o uso não restritivo e criativo dos 

objetos, potencializa-se como espaço de expressão e de transformação. A partir dos 

diferentes usos sociais que as crianças fazem dos objetos e materiais, emergem 

significações que mudam e invertem o que estava previamente fixado. Dessa forma, o 

espaço é constantemente recontextualizado e ressignificado pelas crianças nas suas 

brincadeiras. 

Além das regras implícitas quanto ao uso dos espaços, há também algumas regras 

explícitas estabelecidas pela professora junto ao grupo. De modo geral, não há restrições 

em relação ao uso dos objetos e dos espaços. As crianças podem deslocar brinquedos dos 

locais onde estão dispostos, bem como cadeiras, roupas, objetos e acessórios para qualquer 

espaço da casinha, tanto no seu interior quanto no seu exterior. Há, porém, restrições 

quanto à ação de correr em volta da casinha, e a professora alterna seu posicionamento 

frente às freqüentes transgressões das crianças em função da avaliação que faz quanto a 

possíveis riscos de injúrias físicas: ora faz “vista grossa”, ora chama-lhes a atenção e/ou 
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aplica-lhes sanções, fazendo-as sentar para descansar alguns minutos. O mesmo ocorre 

em relação à regra de não pular as janelas, outro tipo de transgressão. 

Como já foi dito acima, a escola possui também outros espaços destinados às 

brincadeiras livres, que são dois parques onde as crianças têm a oportunidade de brincar uma 

vez por semana, de acordo com a programação dos tempos formais. Eventualmente, as 

crianças usam o parque em dias extras, em situações de brechas e imprevistos nos horários 

semanais estipulados.  

O parque da frente (parquinho 1) tem uma área grande e é o maior deles. Possui 

brinquedos grandes, como escorrega, balanço, gangorra, trepa-trepa conjugado com escorrega 

e uma casinha pequena feita com tubos de plástico coloridos que formam uma pequena 

estrutura retangular de dois andares e um telhado (figuras 6 a 10). O solo do parque é todo de 

areia e há algumas árvores no terreno. Para as brincadeiras no parque, são disponibilizados 

alguns brinquedos de plástico, como baldes, pás, copinhos, pratinhos, formas de bolo, 

panelinhas etc. Esses brinquedos ficam em um grande saco de plástico preto, objeto de disputa 

das crianças. A professora geralmente escolhe alguma criança para ajudar a distribuir os 

brinquedos. 

 

                  
Figura 6: Vista 1 do parquinho                   Figura 7: Vista 2 do parquinho 

             
     Figura 8: casinha             Figura 9: escorregador            Figura 10:balanço-escorregador 

 

O outro parque utilizado pelas turmas (parquinho 2) tem uma área um pouco 

menor e fica na parte de trás do pátio coberto, possuindo também trepa-trepa, dois 

escorregadores e balanços (figuras 11 a 15). Nesse parque, há uma caixa de bomba 
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d’água muito apreciada pelas crianças para fazer bolos em cima das suas duas 

plataformas. 

 

                                 

Figura 11: casa da bomba                                         Figura 12: escorregador 

 

           
Figura 13: trepa-trepa                 Figura 14: escorrega                     Figura 15: balanço 

 

A maneira como os dois parques estão estruturados expressa a sua significação 

como espaços criados para as crianças e para atividades autônomas de correr, subir, trepar, 

pular, escorregar, balançar-se e fazer construções com areia. O espaço físico, com seus 

materiais e equipamentos indicadores das ações desejadas, juntamente com as regras e 

sugestões estipuladas pelas professoras, definem o enquadramento desse local como 

apropriado a brincadeiras livres e movimentadas, como piques, polícia e ladrão, bem como 

para atividades mais calmas centradas nas ações de manipulação de areia.  

Cada turma permanece no parquinho durante quarenta e cinco minutos, sendo que 

esse tempo pode ser mais longo ou mais curto, de acordo com o horário em que o lanche e 

a escovação de dentes/banheiro terminam. A professora, em geral, reúne o grupo no pátio 

coberto, aguardando que as crianças retornem do banheiro, até que todos estejam juntos 

para entrarem no parque. Nesse momento, observei que as crianças, sentadas em roda, 

combinam brincadeiras e estabelecem parcerias, antecipando de quê e com quem vão 

brincar. 

Os parques são espaços de grande autonomia quanto à escolha dos locais e tipos de 

brincadeira. Há grande circulação das crianças e grande movimentação física, alternada 

com momentos mais parados, quando as crianças brincam com areia, geralmente sentadas 
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em áreas mais protegidas, como cantos e espaços embaixo dos equipamentos. Os grupos 

são formados de acordo com os estilos de brincadeiras, afinidade e/ou amizades, como será 

visto mais adiante neste trabalho.  

Nesse espaço de liberdade de brincar há também restrições, explícitas e instituídas. 

As crianças gostam de brincar com água, mas a professora geralmente não permite, o que 

faz com que criem formas de contornar a regra aproveitando para pegar água “escondido” 

(escondido?), quando vão beber água no bebedouro ou lavar as mãos no banheiro. Outras 

regras claras e sempre lembradas são: não jogar areia no amigo, não subir no escorrega em 

pé pela rampa, não balançar-se alto demais. 

Além dessas restrições, as ações das crianças em todos os espaços escolares são 

reguladas por regras e posturas de interação implícitas, que giram em torno de alguns 

princípios: conservação dos recursos materiais (não danificar, arrumar e limpar os 

materiais), acessibilidade dos materiais a todas as crianças (partilha, não tomar o objeto do 

outro e sim chegar a um acordo para revezar o uso) e gestão do coletivo (não brigar com o 

colega, não agredir fisicamente, manter o grupo reunido etc.). 

Os espaços da casinha e dos parquinhos são criados pelos adultos como espaços 

das e para as crianças. Nesses espaços, definidos geralmente pelas escolas como próprios 

para a brincadeira, incentivam-se as crianças a gerirem suas atividades de forma autônoma 

e a assumirem um papel ativo na regulação das ações e interações com seus pares. Esses 

tempos são também considerados livres, no sentido da autonomia que as crianças têm de 

escolher o quê, onde, como, com quem vão fazer coisas naqueles espaços e dentro dos 

limites pré-estabelecidos. As relações verticais e hierarquizadas que marcam as interações 

entre a professora e o grupo dão lugar a relações mais horizontais e menos hierarquizadas, 

sem que isso signifique ausência de relações de poder entre as crianças e entre adultos e 

crianças. Esses espaços criados pelos adultos, com regras explícitas e implícitas, formam o 

principal contexto onde as crianças se expressam como atores sociais, definindo através de 

ações comuns a sua própria ordem social como grupo de pares.  

Além do contexto escolar, outros fatores são constitutivos dos grupos de pares e do 

seu funcionamento, como a heterogeneidade relativa às idades, ao sexo, ao tempo de 

escolaridade, à classe social e às realidades familiares e diferentes biografias das crianças. 

Nos limites da pesquisa, optei por focalizar a observação nas ações das crianças entre 

crianças e nas relações sociais que estabelecem umas com as outras, situadas no 

enquadramento dado pela ordem escolar e pela atividade de brincadeira. Dessa forma, apesar 
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de compreender a importância dos contextos familiares na constituição das experiências e 

subjetividades que as crianças carregam para a escola e para os seus grupos de pares, não 

penetrei neles, obtendo sobre as famílias apenas as breves informações contidas nas fichas 

escolares das crianças e alguns contatos informais.  

O grupo de crianças com o qual realizei a pesquisa era composto por 17 crianças no 

ano de 2003 e 20 crianças no ano de 2004, sendo que, nessa segunda etapa, duas crianças 

haviam saído da escola e cinco crianças novas entraram no grupo. Dessas últimas, uma delas 

esteve na turma apenas no primeiro mês da pesquisa e outra nos dois últimos meses. O 

quadro 2 contém a lista das crianças com seus respectivos nomes, médias de idades na 

primeira e na segunda etapas da pesquisa e data de matrícula na escola.  

As idades médias das crianças variaram de 4.3 a 6.6 durante o período total da 

pesquisa. Em termos de composição racial, havia, em 2003, 64,7% de afro-descendentes e 

35,3% de brancos e, em 2004, 62% de afro-descendentes e 38% de brancos. Em relação ao 

sexo, em 2003, o grupo era composto por 9 meninas (53%) e 8 meninos (47%) e, em 2004, 

por 10 meninas e 10 meninos, mantendo-se nos dois anos um equilíbrio nessa categoria. As 

crianças mais velhas são também as maiores em altura e compleição física e as mais novas 

são as menores, com exceção de Michel que é forte e alto, porém a sua fala infantilizada e 

com troca e omissão de fonemas, faz com que o grupo o identifique como menor, sendo 

objeto de correções e zombarias por algumas crianças. 

 

Quadro 2- Idades das crianças e participação nos episódios registrados 

 
Idades Médias 

 
Participação nos episódios 
  

Nome / ano de entrada na escola 

       2003      2004          2003            2004 

Amanda /2002 
Ana Carolina /2003 
Ana Beatriz /2004 
Anderson (2003) 
Diego (2003) 
Gabriel (2003) 
Gabriela (2004) 
Heitor (2003) 
Isadora (2004) 
Jefferson (2003) 
João Marcelo (2003) 
Kamila (2002)  
Laces (2002) 
Mateus (2003) 
Mayara (2003) 
Michel (2003) 

4.7 
4.9 
- 
- 
4.7 
4.8 
- 
4.7 
- 
4.6 
5.0 
4.11 
- 
4.6 
5.0 
4.3 

5.11 
6.1 
5.8 
5.8 
5.11 
5.8 
5.7 
- 
6.3 
5.8 
6.4 
6.3 
6.1 
5.8 
6.6 
5.7 

2 
6 
- 
- 
10 
7 
- 
6 
- 
6 
11 
4 
- 
10 
12 
2 

14 
17 
13 

9 
13 
8 
2 
- 
18 
8 
13 
13 
2 
16 
18 
8 
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Milena (2003) 
Nathália 
Raiana (2002) 
Renan (2002) 
Thainá (2002) 
Welligton (2003) 

4.5 
5.2 
4.7 
5.2 
4.8 
5.2 

5.9 
- 
5.9 
6.6 
6.1 
6.6 

7 
14 
9 
15 
6 
2 

20 
- 
8 
17 
6 
- 

 

Em relação à situação profissional dos pais das crianças do grupo observado, as 

fichas de matrícula geralmente contêm apenas a ocupação daquele que assume a 

responsabilidade do aluno perante a escola, geralmente a mãe, e em alguns poucos casos o 

pai ou terceiros (caso de uma criança apenas). O tipo de ocupação predominante é de 

empregados não-qualificados do comércio e serviços. Em relação às mães, as informações 

são de que: três são manicures, três são empregadas domésticas, quatro são do ramo de 

vendas, duas são “do lar”, duas são professoras, e quanto ao restante não há informações 

disponíveis. Em relação ao pai, consta nas fichas apenas informações de dois deles: um é 

porteiro e o outro segurança.  

Apesar de as crianças fazerem parte de uma mesma turma que foi acompanhada 

em duas etapas, a primeira, de abril a agosto de 2003, e a segunda, de agosto a 

dezembro de 2004, considerei mais acertado, no caso de algumas categorias analisadas 

em que foi necessário quantificar dados, trabalhar as duas etapas a partir de dois grupos 

distintos de dados. Tal procedimento se deve às modificações quanto à composição da 

turma de um etapa para a outra, além de um intervalo de quase um ano entre as 

mesmas, o que certamente configura dois momentos distintos do grupo e da pesquisa. 

Esses dois grupos de dados, entretanto, dialogam estreitamente, uma vez que 15 

crianças permaneceram nas duas etapas, fornecendo-nos a possibilidade de 

acompanhamento de um grupo estável ao longo de um período significativo de tempo e 

da identificação de regularidades nas suas interações sociais e atividades de brincar. 

Infelizmente, não foi possível observar o momento inicial da entrada das novas 

crianças no grupo, pois, quando iniciamos a segunda etapa, o período escolar já havia 

começado. Mesmo assim, foi possível notar a inserção diferenciada dessas crianças e a 

construção de seus papéis ao longo do período de observação, fato que sinaliza o tempo de 

pertencimento ao grupo como um dado importante, mas não decisivo, para o 

posicionamento das crianças no grupo de pares: algumas crianças novas criaram 

rapidamente formas de controle e dominância sobre alguns de seus pares, enquanto outras 

tiveram maior dificuldade em se inserir e conquistar uma participação social mais efetiva. 
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O que fica claro é que a entrada de novas crianças introduz mudanças no funcionamento do 

grupo, alterando os papéis de alguns elementos, reforçando outros, trazendo novas idéias 

de brincadeiras e novos elementos para a construção de conhecimentos partilhados no 

grupo. 

 

3.2  As práticas culturais de brincadeira: de quê as crianças brincam, 
como organizam as brincadeiras e a importância das rotinas como 
conhecimento partilhado 

 

De quê brincam as crianças? Existem rotinas de brincadeiras que podem ser 

identificadas como elementos que constituem uma cultura de pares? O que é necessário para 

que uma brincadeira seja desenvolvida conjuntamente pelas crianças? Como as crianças 

articulam o contexto imediato, a sua imaginação e o seu patrimônio lúdico infantil? De que 

forma relacionam a macro cultura e a micro cultura de seu grupo de pares? 

Com base nessas questões e na análise dos registros das situações interativas 

observadas, procuro apresentar aqui um panorama das brincadeiras partilhadas pelo grupo 

de crianças estudado, explorando os diferentes tipos de brincadeiras, as maneiras como são 

organizadas e desenvolvidas e as relações que podemos estabelecer entre a brincadeira e a 

cultura, seja a cultura mais ampla na qual a criança está inserida, seja a micro cultura de 

pares. 

Um primeiro aspecto a ser destacado é que, nas áreas destinadas ao brincar na 

escola pesquisada, várias brincadeiras diferentes ocorrem simultaneamente a partir da 

organização de diferentes grupos de crianças e da ocupação de diferentes espaços físicos. 

Essas brincadeiras muitas vezes se conectam, originando novas brincadeiras ou 

transformações significativas nas atividades dos grupos originais.  

Um dos fatores que pode estar relacionado a essa grande diversidade de episódios de 

brincadeiras, observados durante cada período de tempo destinado a essa atividade na 

casinha e no parquinho, é o tempo médio de duração de cada episódio. Algumas 

brincadeiras, entre a fase de preparação e de desenvolvimento, duram quase todo o tempo 

destinado à atividade na casinha ou no parquinho (em torno de 45 minutos), terminando 

quando a professora dá a ordem: Tá na hora de arrumar para ir embora! (a atividade de 

brincadeira para o grupo observado no ano de 2004 era sempre a última do dia). Grande 

parte dos episódios, porém, dura em média de 10 a 20 minutos, terminando ou por razões de 
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interferências externas, ou pela retirada espontânea das crianças do espaço e pela dispersão 

do grupo, ou pela decisão de uma mudança de tema, ou ainda pelas transformações através 

das interações com outros grupos. Com o término de uma brincadeira, outras são criadas ou 

então as crianças que nela estavam engajadas tentam ganhar acesso a uma nova brincadeira. 

Vemos, pois, que uma das características do brincar nesse grupo é ser um processo dinâmico, 

marcado não apenas por freqüentes alterações nos grupos de participantes, nas temáticas, nos 

objetos e cenários, como também por interconexões entre os diferentes grupos e atividades, e 

por constantes deslocamentos e mudanças relativamente aos locais onde as ações se 

desenvolvem. Mas podemos nos perguntar: a diversidade de brincadeiras desenvolvidas é 

fruto do tempo de duração dos episódios ou este é que é fruto justamente da diversidade, do 

movimento e da transformação como características intrínsecas da brincadeira?  

Talvez possamos pensar essa relação como uma via de mão dupla, isto é, 

compreendendo o tempo e o movimento como duas categorias que interagem de forma 

recíproca na construção das brincadeiras. Um primeiro aspecto a destacar é que, a meu ver, 

o tempo médio de duração dos episódios de brincadeira não parece ser determinado pela 

capacidade de concentração das crianças em uma atividade, pois se assim o fosse, não 

teríamos episódios com duração de 40 minutos a quase 1 hora. As observações indicam 

que esse tempo parece estar relacionado muito mais à complexidade e à dinâmica própria 

do processo interativo de construção conjunta de uma brincadeira, variável de acordo com 

a natureza da mesma (algumas com estruturas mais complexas do que outras). O processo 

coletivo de brincar envolve a coordenação de idéias, papéis, significados e ações, exigindo 

constantes negociações e ajustes pelas crianças, sendo, portanto, passível de rupturas. Por 

outro lado, o término de um episódio tanto pode ser provocado pelo processo de 

negociação de um outro tema de brincadeira (o que corresponde à segunda hipótese da 

pergunta feita acima, ou seja, a de que a diversidade, o movimento e a transformação - 

características inerentes ao brincar - explicam o tempo médio de duração de um episódio), 

como também por desacordos e rupturas, desencadeando um movimento das crianças para 

se engajar em, ou iniciar, outros episódios (o que corresponde à primeira hipótese, ou seja, 

a de que a duração de um episódio é um fator que favorece a transformação e a diversidade 

de brincadeiras). 

Outro fator que certamente está associado à diversidade de brincadeiras é a organização 

destas em grupos diferentes de pares. Um fato reiteradamente observado é que raramente as 

crianças brincam sozinhas, preferindo se reunir em grupos, a partir de relações de proximidade, 
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afinidade, amizade. Através de experiências conjuntas, as crianças vão marcando suas 

preferências por determinadas brincadeiras e parceiros, construindo suas identidades pelo 

pertencimento a um grupo, pelas posições que assumem junto aos companheiros, pelos papéis 

que adotam nas brincadeiras, bem como pelas ações que desenvolvem associadas às diferentes 

brincadeiras das quais participam. Essa dinâmica entre os pares também favorece a diversidade 

de brincadeiras, estilos e temáticas. 

As observações apontaram que as escolhas das brincadeiras no grupo estudado 

são decorrentes de um complexo processo de negociação entre as crianças, no qual 

entram em jogo: (i) as características do contexto onde a brincadeira ocorre: espaço 

físico, objetos disponíveis, quem são os participantes, número de participantes etc.; (ii) 

as relações sociais entre os participantes – marcadas, como veremos mais adiante, por 

hierarquias existentes no grupo, relações de gênero, além de valores como a amizade e 

o desejo de brincar com outros; (iii) os conhecimentos e experiências que os 

participantes trazem para a cena interativa; (iv) e os estilos pessoais de brincadeira. 

Se por um lado foi possível identificar o dinamismo e a transformação como uma 

das características do brincar, por outro lado encontrei também alguns aspectos que 

revelam a constância como sendo igualmente um dos seus traços. Algumas brincadeiras 

são mais consistentes do que outras, isto é, se repetem com mais freqüência, têm uma 

seqüência de comportamentos previsíveis, além de terem a preferência de grupos 

relativamente estáveis de crianças. Essa repetição e previsibilidade caracterizam o que 

chamei de rotinas de brincadeira, compreendidas como um enquadre geral que fornece às 

crianças uma estrutura lúdica conhecida, dentro da qual podem manifestar e produzir seus 

conhecimentos socioculturais.  

A seguir, apresento, em itens destacados, as rotinas de brincadeiras identificadas no 

contexto estudado e uma discussão sobre os papéis encenados e planos de ação 

organizadores das atividades de pares. Minha intenção é traçar um panorama geral do 

processo de brincar observado no grupo, que facilite a compreensão das análises que serão 

apresentadas sobre as relações sociais entre pares, bem como das relações da brincadeira 

com a cultura de pares.  
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3.2.1  As rotinas de brincadeiras como base comum para a construção de uma 
atividade conjunta  

 
 
Corsaro (1988) aponta que as rotinas podem ser consideradas como elementos da 

cultura de pares por serem atividades que as crianças consistentemente produzem juntas, em 

grupos de pares, caracterizadas, conforme já dito acima, tanto pela recorrência como pela 

previsibilidade.  

As rotinas de brincadeiras são analisadas pelo autor a partir de seus 

componentes cognitivos ou internos e de seus componentes comportamentais ou 

externos. Os componentes internos referem-se ao enquadre subjacente à brincadeira, 

o qual fornece os elementos fundamentais para a organização dos comportamentos 

das crianças. Os componentes externos, por sua vez, referem-se à materialização real 

de uma seqüência interativa dentro dos limites gerais do enquadre. 

Para identificar os componentes internos das rotinas, é preciso antes de tudo 

compreender melhor o significado do termo enquadre e de alguns termos afins como 

esquema ou script, relacionados à categoria de estruturas de conhecimento. De acordo 

com Tannen e Wallet (1998), a noção de enquadre foi introduzida por Bateson (1998 

[1956]), sendo depois desenvolvida por outros autores de campos diferentes18, como 

Sociologia, Antropologia e Antropologia Lingüística. A noção de estruturas de 

conhecimento tem recebido rótulos variados, tais como “esquema” e “script”, em 

trabalhos na área de Inteligência Artificial, Psicologia Cognitiva e Semântica Lingüística. 

                                                
18 As autoras fazem referência aos seguintes autores e publicações, em cada área:No campo da Sociologia: 
Goffman, E. Frame Analysis, New York: Harper & Row, 1974;  
No campo da Antropologia: Frake, C. O. Plying the Frames can be dangerous: Some reflections on 
methodology in cognitive anthropology. The Quaterly Newsletter of the Institute for Comparative Human 
Cognition 1:1-7, 1977 
No campo da Antropologia Lingüística: Gumperz, J.J...Discourse Strategies, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1982; e Hymes, D. Ways of speaking. In: R.Bauman & J. Sherzer, Explorations in the 
ethnography of speaking, 433-51.Cambridge: Cambridge University Press, 1974. 
No campo da Inteligência Artificial: Schank, R.C. & Abelson, R.P. Scripts, plans, goals and understandings: 
An inquiry into human knowledge structures. Hillsdale, New Jersey: Earlbaum, 1977. 
No campo da Psicologia Cognitiva: Rumelhart, D.E. Notes on a schema for stories. In D.G.Bobrow & A. 
Collins (Eds), 211-36. Representation and understanding. New York: Academic Press. 
No campo da Semântica Lingüística: Chafe, W. Creativity in verbalization and its implications for the nature 
of stored knowledge. In: R. Freedle (Ed), Discourse production and comprehension, 41-55. Norwood, New 
Jersey: Ablex; e Fillmore, C.J. An alternative to checklist theories of meaning. Proceedings of the First 
Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 123-32. Berkeley, Linguistics Department, University of 
California. 
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Tais estudos centram-se na análise do processo discursivo e da interação social, e 

mostram a complexidade inerente ao encontro social. Este é visto como sendo organizado 

por mensagens que orientam o comportamento dos participantes e que geram a atribuição 

de significados à atividade em desenvolvimento. O contexto interacional, constituído 

através da criação conjunta dos participantes presentes no encontro, tem grande relevância 

nesse processo, contribuindo para que os sujeitos compreendam o significado do discurso. 

Nesse sentido, os interlocutores levam em conta não somente os dados contextuais mais 

estáveis sobre os participantes (quem fala para quem), a referência (sobre o quê), o espaço 

(em que lugar) e o tempo (em que momento), como também consideram a forma como 

cada participante sinaliza e sustenta o contexto da interação. 

A noção de enquadre refere-se à definição do que está acontecendo em uma 

situação interativa. Quando um sujeito encontra-se diante de uma interação face a face, ele 

deve se perguntar: que atividade está sendo desenvolvida, o que falam os participantes e 

que sentido eles dão ao que dizem e fazem?. Bateson (1998 [1956]) faz uma analogia entre 

o enquadre e a moldura de um quadro, afirmando que, assim como a moldura em torno de 

um quadro delimita o espaço para onde o observador deve dirigir o seu olhar, ordenando 

ou organizando a sua percepção, o enquadre delimita a classe ou conjunto de mensagens 

(ou de ações significativas) (p.64) em uma dada situação de interação. Os participantes de 

uma situação de interação face a face operam a partir da percepção dos sinais que 

delimitam os enquadres: isto é uma conversa séria ou casual?; Isto é brincadeira? São 

esses enquadres que permitem a compreensão dos enunciados de um discurso. 

Goffman (1982 [1974]) desenvolveu a noção de enquadre em sua obra Frame 

Analysis, na qual propõe uma forma de se examinar a organização da experiência pelos 

sujeitos. Segundo o autor, quando um indivíduo se encontra diante de qualquer situação, 

busca defini-la a partir das estruturas de compreensão disponíveis na nossa sociedade que 

possam atribuir sentido ao que está ocorrendo. Dessa forma, o sujeito procura acessar os 

princípios de organização que governam os eventos sociais e as ações/interações dos 

participantes ou, dito de outra forma, identifica um enquadre interpretativo para a situação 

em questão. 

Os enquadres que podem ser aplicados diretamente a uma situação para que o 

indivíduo possa reconhecê-la e significá-la são chamados por Goffman de enquadres 

primários. Estes variam em graus de organização, sendo alguns claramente apresentados 

como um sistema de postulados e regras, enquanto outros são apresentados de forma 
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menos articulada, fornecendo apenas uma perspectiva ou abordagem de compreensão. 

Entretanto, independente do grau de organização, todo enquadre primário permite a quem 

o utiliza localizar, perceber, identificar e compreender situações concretas definidas nos 

seus termos. Obviamente pode haver tanto correspondências como equívocos nas escolhas 

dos enquadres, o que implica variações nas possibilidades de compreensão mútua e de 

interações entre os sujeitos. Há também situações diante das quais os indivíduos não 

possuem os elementos necessários para abordá-las e organizá-las em um enquadre (é o 

caso de milagres, eventos sobrenaturais, do contato com a morte e outras situações que 

contenham o elemento de surpresa ou espanto). 

Há um outro tipo de enquadre descrito por Goffman, no qual os indivíduos fazem 

uma transposição ou tradução de comportamentos já significativos, de acordo com um 

esquema de interpretação, aplicando-lhes um novo enquadre, denominado pelo autor de 

enquadre secundário. Goffman apóia-se em Bateson (1998 [1956]) e na discussão que este 

autor faz, no artigo Uma teoria sobre a brincadeira e a fantasia, publicado pela primeira 

vez em 1956, sobre o comportamento das lontras envolvidas em situação de interação na 

qual as ações ou sinais assemelham-se a um combate, mas na verdade não o são, e sim uma 

brincadeira de perseguição e ataque umas às outras. Nesse caso, a atividade é padronizada 

sobre algo que já tem um significado em si mesmo, ou seja, a briga real servindo como um 

desenho, um padrão a ser adotado. Esse padrão, porém, não é seguido completamente, mas 

sistematicamente alterado em certos aspectos: a mordida ocorre, mas não machuca, por 

exemplo. Em síntese, o comportamento de luta é transposto para um comportamento de 

brincar de luta. Esse também é um comportamento comum nas crianças, tendo sido 

registradas no grupo observado várias situações desse tipo, em que uma luta é 

representada, com todos os movimentos e gestos típicos de uma luta “real”, sem que haja 

agressões reais. Para que essa transposição possa ocorrer, é necessário que todos os 

participantes tenham clareza de que a atividade que está em curso é brincadeira e não uma 

luta de verdade. 

Essa interpretação interage com a definição de muitos autores (como Caillois, 1958; 

Henriot, 1989; Brougère, 1998; Sutton-Smith, 1986), em que pesem as diferenças de 

abordagem, de que a brincadeira é uma atividade de segunda ordem, ou secundária, frente 

à realidade cotidiana, não mantendo com esta uma relação de linearidade, mas sim de 

transformação, de ruptura, de mudança de sentido, possibilitada pela força da imaginação e 

por um sistema de significados partilhados. 
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Bateson sinaliza que a mensagem Isto é brincadeira funciona como delimitadora de 

um enquadre. O autor discute que, para que os participantes compreendam movimentos 

tipicamente de luta ou uma mordida como não-combate, é preciso que sejam capazes de 

algum grau de metacomunicação, isto é, de transmitirem sinais que informem que essas 

ações não são o que denotam – um combate - e sim brincadeira. Dessa forma, terão 

conhecimento das alterações que estarão envolvidas na atividade, partilhando da 

transposição da situação sobre a qual aplicam o enquadre isto é brincadeira. Tal enquadre 

se define através de pistas fornecidas dentro de um intervalo de tempo delimitado, dentro 

do qual a transformação se restringe. Essa transposição pode ser feita com outros 

enquadres, sendo possível brincar também com rituais de casamentos, festas de 

aniversários, situações cotidianas familiares etc.  

Juntamente com a noção de enquadre, a noção de estruturas de conhecimento ou 

scripts sociais nos ajuda a compreender o processo de produção e a manutenção de um 

diálogo na interação entre sujeitos. Alguns autores têm se dedicado a desenvolver uma 

abordagem das interações entre crianças, incluindo o estudo da brincadeira com base no 

conceito de scripts. Nessa direção, sobressaem o trabalho de Corsaro (1983) e uma 

importante publicação organizada por Inge Bretherton (1984), intitulada Symbolic play: 

The development of social understanding, reunindo 12 artigos com base em uma 

abordagem comum da brincadeira a partir de scripts. Acrescento também a abordagem de 

Brougère (2001) dos esquemas de brincadeira que compõem a cultura lúdica, definidos 

como estruturas gerais, regras vagas, que permitem organizar coletivamente jogos de faz-

de-conta ou de ficção. Mas quais são as contribuições que essa abordagem pode trazer para 

a compreensão da brincadeira e da cultura de pares? 

Os scripts, de acordo com esses estudos, constituem um tipo de representação que 

contém informações causais, temporais e espaciais que orientam os comportamentos dos 

sujeitos em uma dada situação. Nosso comportamento em um restaurante, por exemplo, é 

guiado por um script, o qual inclui informações do tipo: onde sentar, quando e como pedir 

a comida, e quando e como pagar a conta. 

Corsaro (1983) recorre a Schank e Abelson (1977)19 para definir script como uma 

estrutura que descreve seqüências apropriadas de eventos em um contexto particular. É como 

se tivéssemos uma seqüência mais ou menos conhecida de eventos que, em um contexto 

                                                
19 Schank, R.& Abelson, R. Scripts, plans, goals and understandings. Hillsdale NJ: Lawrence Eralbaum 
Associates, 1977. 
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específico, se apresentariam como lacunas a serem preenchidas de acordo com as 

características do ambiente, dos participantes e da situação interativa. Nesse sentido, um 

script forma uma base de conhecimento que, quando partilhado com outras pessoas, nos 

permite realizar atividades colaborativas e alcançar compreensão mútua.  

Brincar com outra criança não é uma atividade simples, que ocorre naturalmente 

bastando duas ou mais crianças se juntarem, por mais que assim o pareça aos nossos olhos 

de adultos. Ao contrário, envolve um complexo processo de construção e de negociação de 

significados, que só é possível quando existe uma base comum de conhecimento sobre a 

qual as crianças possam agir de forma colaborativa. Os scripts podem contribuir para a 

constituição dessa base comum e formar um tipo de conhecimento partilhado a partir do 

qual as crianças organizam e sustentam uma situação interativa de brincadeira. 

Como conhecimento partilhado fundamental para que as crianças construam 

atividades conjuntas de brincadeira, destaco também o conhecimento lingüístico, 

particularmente, o conhecimento da estrutura conversacional. As crianças lançam mão 

desse conhecimento para desenvolver rotinas de iniciação, tomadas de turnos, formas de 

argumentação, pedidos de permissão etc., em conversas com seus pares e na estruturação e 

condução de suas brincadeiras. Ao partilharem um conhecimento lingüístico e um 

determinado conteúdo (scripts sociais), as crianças muito provavelmente se engajarão em 

uma situação interativa dialógica.  

Mas, para que uma brincadeira ocorra, é necessário, além disso, que as crianças 

comuniquem às outras a sua intenção de brincar, ou seja, que sinalizem qual é o enquadre da 

brincadeira (Bateson, op.cit.). Essa comunicação pode se dar de várias maneiras, seja por gestos 

e/ou movimentos corporais (embalar uma boneca no colo, apontar uma pá como se fosse arma 

etc.), seja por declarações verbais, como: Vamos fazer de conta que...; Finge que você era a irmã 

mais nova. De acordo com Bateson, quando alguém está brincando, está operando sobre objetos e 

eventos, investindo-os de uma qualidade como se: andar como se fosse cavalo, roubar e fugir como 

se fosse ladrão, arrumar objetos e artefatos como se fosse viajar, falar como se fosse mãe, usar a pá 

como se fosse arma, usar a caneta como se fosse uma injeção etc. Ao agirem como se, as crianças 

colocam a realidade entre parênteses, tratando-a de modos especiais, com novas configurações 

construídas para objetos, pessoas e eventos. E esse novo enquadre da realidade, com seus limites 

dados pelo contexto ambiental e interativo, bem como pelos conhecimentos partilhados pelos 

participantes, passa a ser o fundo sobre o qual as crianças interpretam os discursos e antecipam a 

direção que estes seguirão, construindo conjuntamente uma atividade de brincadeira.  
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Apresentei até aqui, em linhas gerais, as noções de enquadre e de scripts como noções 

importantes para compreendermos as práticas culturais de brincadeiras desenvolvidas pelas 

crianças. Mas como essas noções se entrecruzam com o contexto interativo das crianças na 

brincadeira? Que enquadres e scripts podemos identificar nas situações observadas, e como se 

processam as escolhas, interpretações e usos destes pelas crianças? 

Para abordar essas questões, recorro mais uma vez à Corsaro (1983), que enfatiza a 

importância do contexto físico e social onde ocorrem as interações, uma vez que, em 

primeiro lugar, as crianças observam as características locais, incluindo as pistas 

fornecidas pelo ambiente físico, as características dos participantes e a natureza da 

interação em curso. A essa primeira delimitação do contexto, as crianças relacionam as 

suas experiências anteriores, gerando uma hipótese selecionada de várias interpretações 

possíveis, para enquadrar as características locais. Algumas vezes essa hipótese 

corresponde a um script específico que descreve seqüências apropriadas de 

comportamento: preparar uma festa de casamento ou de aniversário; cuidar dos filhos; 

viajar; ir à praia; fugir do perigo etc. A formulação de hipóteses gera a negociação entre 

as crianças de scripts, já que, em geral, mais de um script é mencionado, até que o 

entendimento mútuo seja alcançado e sinalizado. 

Corsaro (1983) destaca que o processo de escolha e negociação de scripts é dotado de 

grande complexidade e se relaciona diretamente às características das áreas sócio-ecológicas 

onde ocorrem as brincadeiras. Tal fato foi observado também no presente estudo, como já 

apontado anteriormente: na área interna da casinha, organizada como sala e quarto, e 

contendo móveis como camas, mesas, cadeiras, sofás, penteadeiras, secadores de cabelo, 

roupas, telefone etc., as crianças costumam se envolver em brincadeiras de papéis familiares, 

a partir do reconhecimento de conjuntos de scripts apropriados, como vestir-se, arrumar a 

casa, dormir, cuidar dos filhos, entre outras atividades tipicamente associadas ao enquadre 

família; na parte externa da casinha, as crianças costumam desenvolver scripts de 

perseguição-fuga, praia, viagem, entre outros.  

Dessa forma, de acordo com as características contextuais e as pistas fornecidas 

pelo ambiente onde as crianças constroem suas brincadeiras, os enquadres e os scripts se 

diversificam, configurando uma variedade de rotinas que estruturam o cotidiano das 

atividades lúdicas, ajudando-as a construírem uma atividade comum, através da qual não 

apenas reproduzem ações já conhecidas, mas também inovam com a produção de novas 

significações e relações sociais. 
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Dentre as rotinas que  se apresentaram mais consistentes na pesquisa, destacarei 

aqui algumas com vistas a fornecer uma compreensão maior das questões acima colocadas. 

Procurei denominá-las com base nos principais eixos que as organizam: perigo-

aproximação-fuga, perseguição, matar-morrer-reviver, situações familiares cotidianas e 

scripts associados, construção de casas, castelos e pistas de areia.  

 

Perigo-aproximação-fuga 

 

Essa é uma rotina de brincadeira predominantemente não verbal, na qual há um 

agente ameaçador (monstro, fantasma, bruxa etc.), identificado pelo grupo através de 

nomeações e/ou reações indicando susto e medo, e do qual as crianças se aproximam, 

chegando bem perto do perigo, e depois fogem, escapando e se salvando da ameaça. Essa 

mesma rotina foi observada nas pesquisas de Garvey (1990 [1977]), bem como nos estudos 

de Corsaro (2003), sendo que este último autor identificou-a não apenas em grupos de 

crianças americanas, mas também de crianças italianas. Corsaro faz também referência à 

existência de relatos de variações dessa rotina em estudos transculturais, como por 

exemplo no trabalho da antropóloga Kathleen Barlow sobre os Murik, da sociedade Papua 

Nova Guiné, em que as crianças usam nas suas brincadeiras a figura de Gaingeen - um 

espírito que aparece esporadicamente para assustar as crianças que têm comportamentos 

indesejáveis (lembra a nossa figura tradicional do Bicho-Papão) - desenvolvendo uma 

seqüência de ações semelhante à rotina de perigo-aproximação-fuga descrita pelos autores 

acima, e também identificada na presente pesquisa. Corsaro levanta a hipótese de que essa 

rotina pode ser uma característica universal das culturas infantis, o que só pode ser 

confirmado a partir da ampliação de estudos como esses em diferentes culturas. Ao lado da 

investigação da existência ou não de traços universais presentes nas brincadeiras infantis 

de grupos de culturas diferentes, sobressai a importância da identificação das 

especificidades das brincadeiras e de seus significados relacionados aos diferentes 

contextos onde se produzem.  

Apresento abaixo uma breve descrição20 de como essa rotina se organizou no 

presente estudo, trazendo o relato de um episódio para ilustrá-la: 

                                                
20 Foram utilizadas as seguintes convenções para as transcrições: 
- A identificação da criança que fala é feita pela(s) primeira(s) letra(s) do seu nome. Quando a sua fala é 
dirigida ao grupo como um todo, ou não se identifica claramente para quem fala, aparece apenas a letra 
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Episódio: Monstro e Homem-Aranha 
Data: 27/9/04 
Local: Parquinho 1 
Isadora(I), Mayara(Ma), Milena(M), Laís(L), Diego(D) e Raiana(Ra) brincam de mãe, pai e filho 
quando começam a conversar sobre o passeio que farão junto com a equipe escolar a um museu. A 
brincadeira se dispersa, com algumas crianças saindo dos limites do espaço da casinha colorida, 
onde se desenrolava a brincadeira. A um dado momento Isadora se dirige ao grupo: 
1- I: Mayara, Diego, se vocês quiserem vir comigo, eu estou precisando de ajuda! 
Isadora se dirige ao local da gangorra, acompanhada do grupo e Milena é a primeira a 
sentar-se, seguida das outras crianças que se distribuem de um lado e de outro. 
2- M: Tava de noite e a gente tava com medo! 
3- I: Tinha um mostro aqui! 
4- M: Ele é o monstro! (fala apontando para Anderson(AD), que se aproximou do grupo, com 
entonação indicando medo e surpresa) 
Anderson(AD) demonstra aceitar o papel imediatamente, fazendo expressões faciais e gestos 
amedrontadores e ameaçadores direcionados ao grupo. As crianças respondem, correndo aos 
gritos e expressões de medo, demonstrando grande excitação. Renan se aproxima de 
Anderson: 
5- R-AD: Eu também tô brincando! 
Renan(R) assume o papel de monstro, seguindo a mesma seqüência de ações que vinha sendo 
desenvolvida. Aos poucos, outras crianças se juntam ao grupo e se configura uma divisão em que 
os meninos são os monstros e as meninas são as pessoas ameaçadas que estão fugindo. Volta e 
meia correm para o refúgio escolhido, a casinha colorida, onde estão protegidas (aí, o monstro 
não pega). A um dado momento, Diego sugere e introduz na brincadeira o papel de Homem-
Aranha. Renan diz que também quer ser Homem-Aranha. 
6- D-R: Então eu sou do bem, você é do mal. 
7- R-D: Tá, eu sou do mal! 
8- D: Eu sou o Homem-Aranha do bem! (sai correndo anunciando para o grupo) 
Renan prende Mayara. 
9- R-Ma: Prendi, agora, eu vou te matar!(Mayara faz cara de medo; logo Renan a deixa escapar). 
Diego se dirige ao banco onde está sua mochila e pega um anel. Coloca-o no dedo e anuncia 
aos companheiros que tem poderes de paralisar os outros. As crianças respondem à sugestão 
de Diego, ficando paradas quando ele faz o gesto com o anel, mas logo correm novamente e 
Diego se dirige a outra criança. Esse episódio dura em torno de 20 minutos e vai ganhando 
aos poucos a participação de todo o grupo, com exceção de Amanda e Kamila (que brincam 
de fazer bolo embaixo do escorrega) e de Ana Carolina e Gabriel (que brincam de construir 
castelos em um canto do parque). 

 

                                                                                                                                              

correspondente ao seu nome. No caso de se dirigir a uma criança em particular, sua fala é marcada da 
seguinte forma: I-Ma, significando que Isadora fala para Mayara. Quando a pesquisadora participa das 
brincadeiras, é identificada como P (pesquisadora); 
- Colchetes [no início de suas linhas seguidas indicam superposição; duas vozes ouvidas ao mesmo tempo; 
- / após uma frase ou oração indica interrupção na fala. 
- / no final de um turno e / no início do turno seguinte significa que o primeiro foi interrompido por aquele, 
indicando encadeamento das falas; 
- os períodos em itálico indicam os comentários da pesquisadora; quando entre parênteses, têm a função de 
explicar o contexto da fala a que se refere; quando entremeando os turnos, têm a função de fornecer 
informações para a compreensão da continuidade do episódio; 
- (...) trecho inaudível ou incompreensível; 
- (fala) entre parênteses refere-se ao significado provável de trecho não suficientemente claro. 
- ... indica pausa na fala; 
- / após uma frase ou oração indica interrupção na fala; 
- palavra  sublinhada indica ênfase. 
- a numeração no início das falas indica a linha em que estão localizadas no texto transcrito, com vistas a 
facilitar a referência às mesmas na análise interpretativa do episódio. 
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No episódio descrito, o agente ameaçador - Anderson - é designado por outra 

criança - Milena - que é também quem desencadeia a brincadeira coletiva, a partir das 

pistas iniciais de que estava de noite e a gente tava com medo, aceita por Isadora, que 

introduz a figura do monstro (linhas 2 e 3). A partir daí, Milena rapidamente escolhe um 

companheiro para assumir o papel de monstro, indicando, com ajuda de gestos, expressões 

faciais e entonação vocal, que vai ser iniciada a rotina de aproximação-fuga: Ele é o 

monstro! (linha 4). O início da rotina é marcado, portanto, por um sinal que comunica a 

existência de uma ameaça ou perigo. Essa fase serve como definição de um enquadre 

interpretativo para as ações que se seguirão. Isto é, a identificação de uma ameaça ou 

perigo partilhado sinaliza que a rotina está em curso e que é ela que passará a organizar os 

comportamentos das crianças.  

O alinhamento das crianças à rotina proposta é alcançado pela compreensão desse 

enquadre interpretativo e das seqüências de ações e comportamentos que a organizam - 

demonstrado no episódio acima pelo reconhecimento do novo elemento introduzido - o 

perigo de ser pego pelo personagem monstro - através de expressões, gestos e movimentos 

corporais indicando susto e medo.  

Em seguida à fase de identificação, observa-se a de aproximação do perigo, na qual 

as crianças cautelosamente se aproximam do agente ameaçador, no caso do episódio 

apresentado, o monstro (e depois o Homem-Aranha do mal). Geralmente encenam essa 

fase com movimentos lentos, olhares apreensivos, expressões de medo, procurando chegar 

o mais próximo possível do agente ameaçador. Este, por sua vez, permite que os outros se 

aproximem, fingindo muitas vezes não ver as crianças até que estas cheguem bem perto. 

Essa pretensa desatenção parece aumentar a tensão na rotina e o envolvimento das 

crianças. 

A última fase, a de fuga, é marcada por gritos e gestos assustadores do agente 

ameaçador, sinalizando que vai iniciar sua caçada às crianças ameaçadas. Estas correm ao 

som de muitos gritos, expressando medo. É comum as crianças definirem um local onde 

possam estar seguras (onde o monstro não pode pegar). Esse local, no episódio acima, foi a 

casinha colorida. Eventualmente, o monstro prende alguma criança, até que ele mesmo a 

solte ou alguém venha salvá-la. Nesses momentos, introduz-se muitas vezes o enquadre de 

luta entre o monstro e aquele que salva o companheiro, a partir de movimentos fingindo 

socos, rasteiras, luta corporal. O monstro, porém, sempre é o perdedor, deixando sua presa 

fugir. É mais comum, porém, as crianças desenvolverem a seqüência de perseguir e fugir, 
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sendo que deliberadamente o agente ameaçador não pega os ameaçados, e estes, por sua 

vez, também não se deixam ser pegos. 

A rapidez com que o episódio é organizado, sem que haja necessidade de serem 

explicitamente estabelecidos planos conjuntos de ação, reforça a idéia da existência de um 

conhecimento prévio partilhado de esquemas (Brougère, 2000), ou scripts (Corsaro, 1983, 

2003; Bretherton, 1984), que fornece as regras e a estrutura geral de ações e comportamentos 

que garantem o desenrolar da brincadeira - no exemplo exposto, os esquemas vinculados à 

rotina de perigo-aproximação-fuga - esquemas esses que compõem o que Brougère chama 

de cultura lúdica. Mesmo quando, no episódio descrito acima, são incluídos novos 

participantes e novos monstros, não se identifica dificuldade alguma de as crianças seguirem 

o fluxo interativo da brincadeira, porquanto as pistas fornecidas pelos gestos, expressões são 

suficientes para a identificação dos personagens e das ações a serem desenvolvidas. Vemos 

também que, no mesmo episódio, junto à figura do monstro, há a transposição da figura do 

super-herói Homem-Aranha e a adaptação dessa referência televisiva para servir à rotina e à 

distribuição/negociação dos papéis (Renan e Diego) - há um Homem-Aranha do bem e um 

Homem-Aranha do mal - e esses novos personagens são incorporados à brincadeira, sem 

prejuízo para a sua continuidade. 

Observei que todos os episódios registrados nos quais essa rotina se desenvolveu 

estruturaram-se, grosso modo, através dessas mesmas etapas distintas: identificação, aproximação e 

fuga. 

Estrutura semelhante à rotina ilustrada pelo episódio do Monstro e Homem-Aranha, 

porém mais reduzida, foi observada recursivamente no banheiro das meninas, na brincadeira de 

fantasma, na qual uma delas apaga a luz e anuncia com uma voz grave e assustadora: Olha o 

fantasma! As meninas que se encontram no banheiro gritam e fazem expressões de medo até que 

a luz se acenda: quando acende a luz, o fantasma vai embora (explicação de Ana Carolina sobre 

a brincadeira). Geralmente, entre anunciar a presença do fantasma (apagar a luz) e o seu 

desaparecimento (acender a luz), decorre um intervalo muito pequeno de tempo, mas o suficiente 

para causar uma grande excitação e envolvimento das crianças. A mesma seqüência se repete 

algumas vezes, enquanto as meninas estão no banheiro, o que ocorre geralmente no momento 

após o lanche e antes da ida à casinha ou ao parquinho.  

Figuras ameaçadoras estão presentes em muitas narrativas da literatura infantil, bem como 

nos desenhos animados, videogames e filmes, enfim, na produção cultural dirigida ao público 

infantil, fazendo parte do universo simbólico das crianças pequenas (e infelizmente também, cada vez 
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mais, nos noticiários da televisão e na realidade de suas vidas). A estrutura narrativa em torno dessas 

figuras geralmente se organiza a partir da seguinte seqüência: construção da tensão, excitação e medo 

diante da aproximação do perigo/ameaça e alívio da tensão através da fuga ou do enfrentamento e 

eliminação do elemento ameaçador. É a mesma estrutura que caracteriza a rotina descrita acima e que 

organiza os comportamentos infantis, possibilitando às crianças vivenciarem o sentimento do medo e 

do enfrentamento do perigo através de um enquadre que lhes garanta o domínio e o controle sobre a 

situação, uma vez que o agente ameaçador e os participantes ameaçados são companheiros de 

brincadeira que conjuntamente monitoram e negociam as ações, definindo e controlando até onde 

pode ir a tensão, o susto, a fuga.  

 

Perseguição 

 

A rotina de perseguição se assemelha a de perigo-aproximação-fuga constituindo 

um elemento de grande consistência entre as brincadeiras do grupo acompanhado. A 

diferença fundamental para aquela rotina está na ausência do elemento medo, 

configurando-se mais como uma estrutura geral de perseguição e fuga. No grupo estudado 

ela inclui os variados piques - pique alto, pique-cola, entre outros – nos quais uma criança 

tem que pegar as outras de acordo com diferentes regras correspondentes ao tipo de pique - 

e brincadeiras que têm a mesma estrutura do pique, mas são acrescidas de elementos de 

fantasia, a partir de conteúdos específicos que organizam a perseguição entre maus e bons 

tais como: polícia e ladrão, Power Rangers (tema televisivo de filme/desenho animado) e 

Alegrifes e Rabujos  e Tobias e Tomé (ambos correspondendo a adaptações feitas pelas 

crianças de novelas da TV). 

A brincadeira de polícia e ladrão é altamente apreciada pelas crianças. Apresentou 

alto índice de consistência, sendo a brincadeira declaradamente preferida de muitos meninos, 

e geralmente uma das atividades desenvolvidas no período em que o grupo está na casinha 

ou no parquinho. Consiste no desenvolvimento do enquadre mais geral da rotina de 

perseguição, sendo que os participantes são divididos em policiais e ladrões, os primeiros 

perseguindo os segundos, mas muitas vezes também observei os segundos perseguindo os 

primeiros. A estrutura da rotina é simples, incluindo uma fase inicial de identificação, na 

qual as crianças definem quem vai ser polícia e quem vai ser ladrão, seguida da seqüência de 

perseguição-fuga.   
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A rotina ganha contornos diferentes de acordo com as características físicas do 

espaço onde está sendo desenvolvida. Na casinha, essa rotina se revelou igualmente 

consistente tanto em 2003 quanto em 2004, apresentando a mesma estrutura seqüencial de 

ações, com algumas diferenças na maneira como as crianças caracterizam os personagens, 

como descrito a seguir. No parquinho a rotina envolve uma movimentação maior das 

crianças, embora mantenha a mesma estrutura geral de perseguição e fuga, a utilização de 

pás e ancinhos como armas e a ausência da caracterização das crianças através de adereços, 

como foi observado na casinha, conforme descrito a seguir (até porque não há esse tipo de 

material nos parques de recreação).  

Em ambas as etapas de observação da pesquisa, no espaço da casinha, as crianças 

usavam guitarras, secador de cabelo, raquetes de tênis, entre outros objetos, como armas. Em 

2003, havia na casinha bolsas e sacolas grandes de plástico, bem como grandes sacos 

plásticos de lixo, objetos altamente apreciados pelas crianças que assumiam o papel de 

ladrão, para servir como local para transportar os objetos roubados. Os ladrões corriam 

segurando os sacos nas costas, fugindo dos policiais (e algumas vezes também os atacando, 

ações que reproduzem a realidade sociocultural estampada na mídia e muitas vezes vividas 

nas realidades mais imediatas das crianças). Em 2004, já não havia na casinha os sacos de 

lixo e, quanto às bolsas, o número era menor (mas continuaram a ser usadas com a mesma 

finalidade), porém foram introduzidos outros objetos que passaram a compor 

consistentemente o papel do policial - um conjunto de cavalos de pau - usados pelos policiais 

na perseguição aos ladrões (ver figuras 16 e 17, Anexo 3). Nos dois períodos, observei que 

algumas crianças apreciavam o uso de acessórios, como boinas, chapéus, coletes, tanto para 

compor os ladrões como os policiais. 

No script de perseguição, um aspecto que se destacou foram as ações das crianças 

que representam os ladrões de efetivamente “roubar” objetos que estão sendo usados por 

outros grupos. O percurso da perseguição consiste em dar voltas na parte externa que 

circunda a casinha e em entrar na parte interna para atravessar a casa de uma porta à 

outra, momento em que as crianças aproveitam para disfarçadamente pegar objetos que 

estão nesse espaço compondo brincadeiras de outros grupos. Para tanto, usam bolsas ou 

sacos plásticos onde colocam os objetos, reforçando assim os significados construídos na 

perseguição entre policiais e ladrões. Muitas vezes essas ações, facilmente identificadas 

pelas crianças que têm seus objetos “roubados” (identificação facilitada pela percepção 

do enquadre da brincadeira de polícia e ladrão e pelo conhecimento dos scripts 
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desenvolvidos), geram conflitos, e as crianças acabam largando os objetos e seguindo a 

seqüência da rotina. O mais importante para as crianças, entretanto, parece ser 

desenvolver as ações de correr umas atrás das outras, de fazer-de-conta que estão 

atirando ou roubando e, em alguns momentos, lutando e ressuscitando. Nesses momentos 

- de lutar e de matar-morrer-reviver - é necessário o reconhecimento desses enquadres 

para que as crianças possam conjuntamente criar as seqüências interativas de ações que 

organizam a brincadeira e transitar entre esses enquadres e o enquadre principal de 

polícia e ladrão. 

É interessante demarcar que as crianças aplicam a rotina de perseguição adaptando 

temas da cultura produzida pela mídia e introduzindo em sua estrutura elementos de 

fantasia. As brincadeiras de pique e de polícia e ladrão fazem parte das brincadeiras 

tradicionais da nossa cultura, se reproduzindo ao longo dos anos nas escolas. 

Provavelmente são transmitidas pelas próprias crianças nas relações intrageracionais. São 

brincadeiras que fizeram parte das nossas infâncias e que hoje possivelmente ainda 

constituem o repertório lúdico de muitos grupos de crianças. A estrutura simples dessa 

rotina parece servir a muitas outras brincadeiras, possibilitando adaptações de temas de 

desenhos animados e de novelas, presentes no universo cultural partilhado pelas crianças. 

Brincar de Power Rangers ou de Alegrifes e Rabujos para esse grupo de crianças é 

desenvolver a mesma estrutura da rotina de perseguição de polícia e ladrão, usando 

suportes culturais partilhados, a partir dos quais outros personagens e motivos são 

utilizados e recriados como conteúdos mais precisos que vêm revestir as estruturas gerais 

(Brougère, 2000). A estrutura da rotina é a mesma, mas as identidades, papéis, gestos e 

expressões se diferenciam. 

A série televisiva Power Rangers, por exemplo, fornece uma estrutura geral narrativa, 

regras, personagens bem definidos e estereotipados, que facilitam a sua utilização na atividade 

lúdica infantil. As crianças extraem características gerais da série, ou seja, o que é comum a 

todos os episódios - como a relação entre os bons e os maus, os nomes dos personagens, os 

poderes, gestos, expressões - e formam uma nova base para o desenvolvimento da rotina já 

partilhada, recriando-a ao trazerem esses novos elementos. Duas referências portanto entram 

em jogo facilitando a construção conjunta dessa atividade: a estrutura geral da rotina de 

perseguição e a referência cultural televisiva, ambas correspondendo a conhecimentos pré-

existentes mas que terão que ser articulados e objetivados na definição das seqüências 

interativas de ação. 
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Na brincadeira que as crianças denominam de Alegrifes e Rabujos, nome de uma 

novela televisiva na época da pesquisa, também a estrutura geral narrativa e dos personagens 

e as relações estabelecidas entre os mesmos fornecem o enquadre sobre o qual a rotina de 

perseguição é recriada. Nessa novela os personagens se dividem entre os bons - Alegrifes - e 

os maus - Rabujos, e quando esse contexto é trazido pelas crianças para a sua brincadeira os 

grupos passam a se dividir entre Alegrifes e Rabujos, sendo que estes últimos correm atrás 

dos primeiros tentando pegá-los. Eventualmente, assim como na brincadeira de polícia e 

ladrão, os maus prendem os bons ou ocorre uma luta entre os lados opostos, mas aqui 

também o mais importante é correr muito, perseguir os bons - fugir dos maus, mantendo a 

emoção e a tensão na luta entre o bem e o mal. É interessante notar que a novela Alegrifes e 

Rabujos inspira um outro tipo de brincadeira na casinha, bastante apreciado por um grupo de 

crianças, através da qual encenam situações sociais baseadas nos personagens e estrutura 

narrativa da novela. Ou seja, a mesma referência cultural dá origem a brincadeiras diversas, 

funcionando mais como um meio do que um fim em si mesmo, um meio para as crianças 

construírem conjuntamente suas brincadeiras e viverem e estruturarem suas relações 

coletivas entre pares. 

 

Matar-morrer -reviver 

 

O tema da morte esteve presente em várias rotinas das crianças durante todo o período da 

pesquisa: na rotina de perigo-aproximação-fuga - o monstro vai matar a gente!; na de 

perseguição, em que policiais e ladrões trocam tiros “matando” uns aos outros; e nas rotinas 

familiares - finge que nossa mãe tinha morrido!. Entretanto, observei que esse tema esteve 

especialmente presente nas brincadeiras do grupo durante o ano de 2003, sendo desenvolvido 

através de uma rotina, a qual denominei matar-morrer- reviver. Vejamos um episódio no qual as 

seqüências de ações das crianças são orientadas por essa rotina (associada à rotina de 

perseguição): 

 
 
Episódio: Tá vindo um bandido atrás da gente! 
Data: 22/05/03 
Local: casinha 
Milena(M), Kamila(K), Ana Carolina(AC) Nathália(N ) e Angela (P) brincam de mãe e filha e 
estão passeando em volta da casa. Renan (R) e Diego (D) estão na parte de trás da casa e 
Renan convida Diego para jogar golfe, pegando uma raquete de tênis de plástico. As meninas 
passam por eles e, nesse momento, Milena fala: 
1- M: Vem todo mundo, corre! Tá vindo um bandido atrás da gente! 
Milena começa a correr sendo seguida por mim, Renan e Nathália. 
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2- P-M: Ta vindo um bandido atrás da gente? 
3- M-P: Tem! (...) a gente não tava vendo! 
4- P-M: E quem é o bandido? 
5- R: Eu não sou! 
6- M- O bandido../ (interrompe e continua correndo) 
Várias voltas são dadas na parte de fora da casa. A um dado momento, Renan vê Diego e fala: 
7- R: Socorro... o bandido tá atrás de mim! (fala em tom de voz elevado, apontando para 
Diego) 
Diego e Renan fingem lutar; Diego prende Renan no canto do portão de grade. Renan foge e 
Diego vai atrás. Milena grita chamando todos para correrem atrás dela. 
7- M: A gente tem que correr do bandido! 
As meninas me chamam para nos escondermos na cozinha e ficam embaixo da bancada da pia 
agachadas. Renan abre a porta, que havia sido fechada a pedido de Gabriel e entra 
anunciando: 
8- R: Ó eu consegui! Consegui! 
9- M-R: Você não vai ser bandido! 
10- R: Um soco de brincadeirinha na barriga dele, aí... 
11- P: Ele morreu? 
12- R: Não sei não! (fala rindo) 
13- P: O Diego? 
14- R: É, não sei não! 
15- M: Diego, não abre! (Diego tenta abrir a janela) 
16- P: Ih, ele ta tentando entrar pela janela! (as crianças gritam muito e do lado de fora a profª. 
pede para abrirem a porta e as janelas) 
17- Pr: Abram a porta e a janela! 
Graça (Pr), a professora da turma, entra e pergunta a mim: 
18- Pr-P: Isso faz parte da brincadeira, é? 
19- P: É, foi o Gabriel que fechou para o monstro não entrar! 
Renan vai para o lado de fora e Diego o segura. Os demais participantes também saem da 
cozinha para ver o que aconteceu. Renan está caído no chão. 
20- N-Pr: É porque Renan, ele era o monstro, aí.. 
21- R: Ai, ele me pegou! 
22- P: Ih, pegou de novo! 
23- R: Tem que pegar o ladrão! É dois contra um! (no momento em que Diego pega Renan, 
João Marcelo(JM) se aproxima) 
24- R: Mas depois, de brincadeirinha, eu saí e eles bateram de testa (refere-se a Diego e João 
Marcelo e eles encenam a situação) 
25- R: Uau! Tu caiu, vocês caíram! 
26- M: Ele tá lá. Morreu! 
Diego está caído no chão, fingindo que está morto; de repente se mexe. 
27- R: Ele acordou! (todos correm gritando e Diego vai atrás) 
28- P: Caramba, que fuga de bandido, hein?  
Todos correm em volta da casinha, depois Milena, Nathália e eu vamos para o canto do 
portão de trás, e as expressões parecem significar que estão todos encurralados. 
29- M-AC: Ana Carolina passa pra cá! (Milena chama gritando, de forma excitada, Ana 
Carolina, que passa pelo local) 
30- N-M: Me dá um copinho de plástico!(me mostra o copinho e diz) 
31- N-P: Aqui tem veneno! 
32- P: Veneno? Nós vamos dar pra quem? 
33- M: A gente ainda não deu. Vamos dar pros garotos que querem remédio! 
34- R: Ele prefere morrer! 
35- P: Prefere morrer? 
36- R: É, olha lá, a última testada. (refere-se a Diego e João Marcelo fingindo lutar) 
Diego e João Marcelo se jogam ao chão. 
37- P: Caramba! 
38- R-P: Nunca mais, ... nunca mais eles vão levantar! 
39- R-JM D: João Marcelo! João Marcelo! João Marcelo e Diego, ficam deitados aí, nunca 
mais vocês levantaram! 
40- P-R: Nunca mais, coitados? 
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41- M-P: É 
42- R-P: De brincadeirinha! 
43- R: Ele tá acordando! 
44- R: Diego e João Marcelo, vocês acordaram!  
Diego e João Marcelo levantam-se e saem perseguindo os outros que começam a correr em 
volta da casa. A brincadeira segue o curso, variando quem mata e quem morre, mas adotando 
basicamente os mesmos esquemas. 

 

O episódio acima apresentado mescla a rotina de perseguição, com a de perigo-

aproximação-fuga, tendo como elemento organizador as seqüências de ações de matar-

morrer-reviver. A situação é anunciada por Milena : Tem um bandido atrás da gente! E os 

companheiros aderem a sua sugestão, trazendo novos elementos. O bandido é designado 

por Renan, que também é quem dirige as ações de lutas, ferimentos e mortes. O matar é 

sinalizado aqui por socos e movimentos corporais de luta, seguido da ação alinhada de cair,  

machucado ou morto, e retorno à vida, para começar tudo de novo.  

O enquadre da rotina, registradas em situações variadas, pode ser sinalizado de 

diferentes formas: ou pela definição antecipada do plano de ação - Vamos brincar de morrer?-, 

ou pelo anúncio de uma doença, ferimento ou morte - Finge que você morria! - ou ainda por 

uma ação encenada envolvendo se jogar no chão e se fingir de morto, no caso de já estarem em 

curso ações de atirar, jogar bombas, lutas etc. Mas em qualquer uma dessas formas de 

enquadre há necessidade de que haja aceitação do grupo e alinhamento com a idéia para que a 

rotina possa ser conjuntamente executada. No caso de a atividade ser planejada 

antecipadamente, após a fase de identificação e de adesão à rotina, segue uma fase de 

preparação e negociação do script mais geral que guiará a ação conjunta. As crianças começam 

a recolher objetos que servirão como armas de ataque e defesa para a situação que será criada: 

o ataque de ladrões/bandidos é a mais comum. Como não há armas de brinquedo na escola, os 

objetos geralmente usados como armas pelas crianças são guitarras, violões, secador de cabelo, 

peça de jogo de boliche, máquina fotográfica, binóculo, carrinhos de corrida ou raquetes de 

tênis e, para representar bombas, pratinhos de plástico e aros de plástico (peças de um jogo de 

Pokemon, personagem de desenho animado). Uma vez escolhidos os objetos e definidos os 

papéis (às vezes, esses papéis não se definem claramente de antemão, mas sim no decorrer das 

ações), inicia-se a fase da perseguição e fuga (a rotina de perseguição é desenvolvida com 

ações de atirar, se esquivar, se esconder, lutar) até que acontece o ferimento que causa a 

“morte” de uma ou mais crianças : Morri!  Finge que eu morri! Ele morreu! (ver figuras 18 e 

19, Anexo 3). 
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Algumas vezes, é introduzida na rotina uma fase de cuidados e tratamento, daquele 

que morreu ou está ferido, com a administração de remédios e/ou alimentos, até que ele se 

cure ou reviva. Uma ou duas crianças assumem o papel de tratar, algumas vezes 

representando a figura de médico(a), outras vezes não. No grupo, foi comum a aplicação de 

injeção, mas também a administração de alimentos: café, sopa, Miojo (um tipo de macarrão). 

Após o tratamento, a criança ferida ou morta começa a se mexer até levantar-se do chão 

sinalizando que está viva. É comum a repetição do script a partir da cena da morte - finge 

que eu morri de novo -, sem que haja a encenação da causa da morte. 

As crianças demonstram ter conhecimento da morte, mas não se pode inferir, 

apenas através das observações de suas brincadeiras, as experiências, os sentimentos e o 

grau de preocupação que têm com o tema. Sabemos, porém, que as crianças estão expostas 

constantemente a informações sobre doenças e mortes, decorrentes não apenas de causas 

naturais, mas de calamidades ou atos de violência que já fazem parte do cotidiano dos 

brasileiros, especialmente nas grandes cidades, como o Rio de Janeiro e mesmo Niterói. 

Essas informações podem ser decorrentes de vivências das crianças nas suas próprias 

comunidades, ou então dos jornais e reportagens televisivas, bem como do mundo fictício 

dos desenhos animados, videogames e da literatura infantil. Sem dúvida, é um tema que 

faz parte da vida, mas que vem crescentemente se tornando presente no nosso cotidiano, 

envolvendo uma complexidade de relações e de sentimentos. É natural que o tema também 

esteja presente nas práticas lúdicas infantis, fornecendo uma base comum sobre a qual as 

crianças reproduzem e produzem significações, e constroem conjuntamente suas 

brincadeiras.  

 

Preparar alimentos- vender/servir-comprar/comer 

 

Uma rotina freqüentemente desenvolvida tanto na casinha como nos parquinhos 

envolve a preparação de alimentos a serem oferecidos e/ou vendidos aos companheiros de 

brincadeira. Observei essa rotina sendo organizada de três formas principais: duas delas no 

espaço da cozinha, na casinha, e a outra no parquinho. 

Na cozinha, evidentemente, é comum o desenvolvimento de scripts de preparação 

de alimentos, muitas vezes associados às brincadeiras envolvendo papéis familiares. Esses 

scripts muitas vezes são associados ao script de servir e vender alimentos através das 

interações estabelecidas entre as crianças que brincam na parte de fora da casinha e aquelas 
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que estão na cozinha. Como isso ocorre? Há uma janela que comunica a cozinha com a 

parte de fora da casinha, onde as crianças costumam circular quando brincam de polícia e 

ladrão, piques etc., e que se situa na parede da bancada da pia, local em que as crianças 

dispõem os materiais e objetos que manipulam. As crianças que brincam do lado de fora 

costumam parar na janela e fornecer pistas para o enquadre da brincadeira de lanchonete 

ou bar. As crianças pedem: Me dá uma pizza! Quero café! Quanto é?  Aquelas que estão 

na cozinha às vezes não aceitam o enquadre e protestam: aqui não é bar não, aqui é nossa 

casa! Mas podem também aceitar, preparando e oferecendo algum alimento e cobrando 

pelo serviço.  

Uma outra forma de as crianças desenvolverem a rotina é a partir da definição 

inicial do enquadre do ambiente da cozinha como bar ou lanchonete e da demarcação dos 

papéis de quem serve e quem consome. Passa-se a uma fase de organização do ambiente, 

com a disposição ordenada de pratos, copos, xícaras, panelas, alimentos de plástico etc. e 

da preparação e pedidos de alimentos. Os pedidos são feitos pelo lado de fora, com o vão 

da janela funcionando como o balcão onde se pede, compra e serve. As crianças 

consumidoras fingem comer e dar o dinheiro para pagar o serviço.  

Já nos parquinhos, essas ações de preparar-servir-vender-comprar alimentos surgem 

das brincadeiras com areia, forminhas e panelinhas. É comum as crianças atribuírem 

significados às suas manipulações e oferecerem alimentos aos companheiros ou à professora: 

quem quer pudim? Quem quer milkshake de chocolate?  É um real, um real! Às vezes, esse 

script funciona como forma de interagir com outro grupo e o oferecimento de algum produto - 

calda de chocolate - alinha-se com a brincadeira em curso - preparação de uma festa de 

casamento, tendo assim mais chances de ser aceito e desenvolvido (ver fig. 20, Anexo 3). 

Nessas situações, as crianças expressam e produzem conhecimentos sociais sobre 

esses tipos de serviços, envolvendo noções sobre o mundo do trabalho e a sociedade de 

consumo. As ações de cobrar/pagar são esquematicamente desenvolvidas com a entrega de 

uma folha ou um pedaço de papel como dinheiro, ou mesmo apenas com o gesto fictício de 

entregar ao parceiro uma nota de dinheiro. A preparação dos alimentos é um eixo 

importante na estruturação da brincadeira. As crianças - meninos e meninas costumam se 

envolver igualmente nessa rotina - se dedicam a preparar meticulosamente os produtos a 

serem servidos. É interessante notar como esse preparo se faz de forma laboriosa, com 

ordem e critérios, com os objetos organizadamente arrumados na pia e materiais 

específicos definidos para cada tipo de alimento. 
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Situações familiares cotidianas e scripts associados 

 

Uma outra brincadeira de grande consistência no grupo foi a de Mãe e filha ou 

Mãe, pai e filho, denominações feitas pelas próprias crianças: no primeiro caso, quando o 

grupo é composto apenas por meninas e, no segundo caso, quando o grupo é misto, com a 

inclusão dos personagens pai e filho. Essa brincadeira envolve uma quantidade maior de 

diálogos e a execução de um grande número de scripts diferentes, muitas vezes mais de um 

em um mesmo episódio: preparação de alimentos, arrumação da casa, conversas ao 

telefone, passeios à praia, banho, refeições, sono, viagens, festas etc.  

Os jogos de papéis familiares são predominantemente desenvolvidos no espaço da 

casinha, na sua parte interna, que é dividida em quarto, sala e cozinha, podendo ocorrer de forma 

localizada em qualquer um dos três espaços, mas também em todos eles em um mesmo episódio. 

Eventualmente, os episódios se estendem à parte externa da casa, dependendo, se nas seqüências 

de ações desenvolvidas há um passeio à praia, uma viagem, enfim, alguma ação cujo enquadre se 

alinha mais com um ambiente externo. A escolha do script está estreitamente vinculada, 

portanto, aos espaços e objetos disponíveis. Estes, evidentemente, convidam a criança a 

desenvolver situações representando atividades cotidianas relacionadas ao contexto familiar, uma 

vez que os móveis, utensílios domésticos, roupas e instrumentos de cozinha já fornecem as pistas 

para enquadres e scripts desse tipo. Entretanto, esses mesmos objetos e espaços são usados de 

maneiras diversas pelas crianças, de acordo com as brincadeiras desenvolvidas, como por 

exemplo: a cozinha pode ser transformada de espaço residencial, no qual se preparam alimentos 

em uma lanchonete, em um consultório médico ou em uma casa; um secador de cabelo e um 

violão podem servir como armas, e pratinhos como venenos ou bombas. 

A brincadeira de mãe e filha também ocorre nos parquinhos, e as crianças têm 

preferência por desenvolvê-las em alguns locais específicos, como na casinha colorida, ou 

embaixo e em cima do escorrega (nos dois parquinhos) e, eventualmente nos cantos do 

pátio, perto de árvores. A escolha da casinha alinha-se perfeitamente com o enquadre da 

brincadeira, e a dos outros locais parece estar relacionada ao tipo de script que está sendo 

desenvolvido - por exemplo, a preparação de uma festa de casamento - e aos recursos 

necessários para a execução do plano de ação: areia, baldes, pás etc. Um outro critério para 
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essa escolha parece ser o de que o local ofereça certa proteção, no sentido de não ser 

vulnerável a interferências de outras crianças.  

Observei que as meninas têm preferência por essa brincadeira, o que corresponde à 

forte representação do gênero feminino vinculada às atividades domésticas e papéis 

tipicamente vinculados às mulheres: cuidar dos filhos, cozinhar, arrumar-se, arrumar a casa 

etc. (ver figuras 21 e 22, Anexo 3). Os meninos, com menos freqüência, participam 

também desse tipo de brincadeiras, assumindo os papéis masculinos de pai e filho (quando 

há mais de um menino). Mas é interessante notar que a participação destes introduz uma 

outra dinâmica à brincadeira, com o desenvolvimento de scripts como viagem, proteger-se 

e fugir de ladrões, morrer-matar-reviver, nesse caso os meninos assumindo o papel de 

protetor e de herói. É comum também nos grupos mistos o desenvolvimento de scripts 

envolvendo casamento/namoro, nesse caso meninos e meninas vivenciando relações 

amorosas e rituais socais ligados às relações familiares. Essas representações refletem os 

conhecimentos sociais que as crianças estão construindo a respeito dos papéis sociais 

existentes na nossa sociedade e suas relações de gênero e poder. 

Como as crianças organizam as brincadeiras envolvendo os papéis familiares? 

Geralmente, a rotina é iniciada pela localização das crianças nesses espaços internos da casinha e 

pela sugestão de alguma criança, seguida de aceitação de outras: Vamos brincar de mãe e filha? 

Essa pergunta quase sempre é seguida da auto-declaração ou designação dos papéis: eu sou a 

mãe, eu sou a filha, eu sou a filha mais velha, você é a filha etc. Primeiramente é definido o 

núcleo principal composto por mãe, pai (quando algum menino participa), filhos(as) e, se há um 

número maior de crianças, podem ser incluídos os papéis de tia e/ou prima. A partir dessas 

definições, surgem os scripts que serão desenvolvidos. Esses scripts muitas vezes se produzem 

nas interações das crianças com determinados objetos presentes no espaço físico - o telefone, por 

exemplo, sugere uma conversa com algum outro imaginário (uma amiga, tia etc.) - roupas e 

acessórios motivam saídas para compras, trabalho ou passeio - panelinhas e pratos incitam a 

preparação de alimentos. Surgem também de idéias e planos de ação negociados pelas crianças: 

Nós vamos viajar! Filha, vamos pra praia! Filha, você vai pra escola e, nesse caso, os objetos 

são escolhidos e significados com base nesses planos. 

Nas brincadeiras de faz-de-conta em torno dos papéis familiares, as crianças trazem 

tanto suas experiências cotidianas vivenciadas nos seus mundos sociais, como também 

suas expectativas e concepções sobre como as pessoas, os objetos e as ações se relacionam 

nesses mundos. Essas experiências não são simplesmente reproduzidas, mas recriadas no 
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plano da brincadeira, a partir dos elementos que caracterizam o contexto no qual está sendo 

desenvolvida, o que inclui: quem brinca, quem é quem (papéis assumidos), onde brincam, 

quando brincam, os recursos que possuem para a comunicação, as regras existentes nas 

relações escolares e entre pares, os objetos disponíveis e significados a eles atribuídos e as 

formas como todos esses elementos são integrados em um todo significativo. Dessa forma, 

os conhecimentos sociais das crianças sobre pessoas, objetos e ações são por elas 

confrontados, partilhados e integrados em um contexto determinado que delimita regras e 

linhas mestras para os comportamentos. Essas regras são desenhadas tanto pelo enquadre 

da atividade brincadeira, que introduz transformações nessas ações, objetos e pessoas, 

como pelos enquadres fornecidos pelos papéis e planos conjuntos de ações. 

Um aspecto interessante que observei em muitos episódios de papéis familiares é 

que, à medida que alguns scripts iam sendo desenvolvidos, os papéis inicialmente 

definidos iam sendo diluídos, digamos, menos caracterizados, em favor da execução 

conjunta das seqüências de ação previstas naqueles scripts. Isso acontecia, por exemplo, 

quando decidiam fazer uma festa e todos começavam a trabalhar na preparação da casa e 

dos quitutes, ou então quando a família partia para uma viagem. O que notei é que as 

crianças não mais mencionavam os seus papéis e relações, passando a desempenhar 

igualmente as tarefas necessárias à execução dos objetivos, não mais importando quem é a 

mãe, filha ou pai: o importante é fazer juntas aquilo que está em jogo. Obviamente, isso 

não ocorre quando o script envolve diretamente tarefas associadas aos papéis de mãe e 

filha, como dar banho, levar para a escola, disciplinar etc., mas apenas nos scripts 

relacionados a atividades familiares coletivas, e nas quais o objetivo a cumprir pelo grupo 

demanda igual envolvimento de todos.  

O script de viagem se configurou como uma rotina no primeiro ano da pesquisa, tendo 

sido várias vezes desenvolvido como o eixo principal da brincadeira de mãe, pai e filho. No 

segundo ano, entretanto, não observei nenhum episódio envolvendo esse script. A viagem, 

quando anunciada por um dos integrantes do grupo, implicava uma primeira fase de 

preparação, consistindo na escolha de bolsas ou sacolas ou mesmo sacos plásticos para colocar 

vários objetos, como panelas, xícaras, pratos, talheres, telefone, brinquedos, gravador etc.; o 

objetivo é colocar muitas coisas dentro das bolsas. Quando todos já arrumaram os seus 

pertences, um dos parceiros (geralmente aquele que representa o pai) conduz o grupo para a 

parte de fora da casinha sob o chamado: vamos viajar, a viagem vai ser longa! O grupo sai 

carregando suas bolsas, andando em volta da casa, e um local é escolhido para a parada. Inicia-
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se uma fase de retirada dos objetos e do desenvolvimento de seqüências de ações com os 

mesmos: cozinhar, escutar música, telefonar, entre outras. Em um dado momento, aquele que 

está conduzindo o grupo dá a ordem de continuar a viagem e novamente saem andando 

percorrendo a parte externa da casa, escolhendo em seguida um novo local para ficar. A 

mesma seqüência se repete até o término do episódio, motivado ou por uma mudança de tema, 

ou por uma dispersão do grupo, ou por uma interferência externa, como por exemplo o término 

da atividade da turma na casinha. 

Um outro script, derivado da brincadeira de papéis familiares e que constitui uma 

rotina específica, é a preparação da festa de casamento ou a brincadeira de casamento,  

como as próprias crianças nomeiam. Essa rotina ocorreu exclusivamente no parquinho, 

pois envolve sempre a preparação do bolo, doces e comidas da festa do casamento. Nessa 

brincadeira, os papéis da noiva, do noivo (quando os meninos participam) e da madrinha se 

integram aos papéis familiares. Após a definição da brincadeira, segue-se a recolha dos 

objetos necessários para a execução das ações: baldes, pás, potinhos, canudos, e o objetivo 

é cada um dos participantes ter muitos instrumentos para poder fazer as coisas necessárias. 

Escolhe-se o local da brincadeira - a preferência é pelo espaço existente embaixo do 

escorrega e, quando este está ocupado por outra criança que não faz parte do grupo, a 

escolha recai na parte de cima do escorrega - e então passa-se à fase de organização dos 

objetos e, em seguida, à de preparação do bolo e outros comestíveis. É necessário areia 

molhada, pois é o material com a consistência ideal para dar forma às construções. As 

crianças sabem como obter areia molhada e parecem valorizar a habilidade para consegui-

la. Já têm o conhecimento partilhado da técnica para tanto (cavar fundo) e dos locais mais 

úmidos, onde se consegue mais facilmente uma quantidade maior desse material. A 

brincadeira se desenrola então, através da construção com areia, conjunta ou individual, de 

coisas que serão servidas na festa. Geralmente essa brincadeira tem tempo de duração 

correspondente ao tempo de atividade do grupo no espaço do parquinho, e os diálogos 

giram em torno do processo de confecção – coloca mais areia molhada aqui; vou pegar 

mais areia; olha o que eu fiz; olha o que eu trouxe, olha o bolo como está ficando - ou 

então da definição dos planos de ação - vamos mudar de casa, elas são nossas vizinhas - 

ou das interações e negociações entre os participantes- não, você não vai brincar; pára, 

você tá atrapalhando.  

De forma semelhante, ocorre freqüentemente na casinha o script de festa de 

aniversário, que envolve também uma fase de recolha de objetos - pratinhos, panelinhas, 
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potinhos, talheres, réplicas de alimentos de plástico - uma fase de preparação de alimentos 

e de organização do ambiente da festa. 

 

Construção de casas, castelos, piscinas e pistas de areia 

 

A brincadeira com areia é altamente apreciada pelas crianças no espaço do 

parquinho, associando-se a algumas rotinas por elas desenvolvidas: de festa de casamento ou 

de aniversário, como vimos acima, de confecção de castelos, casas e pistas de areia. As duas 

primeiras envolvem papéis familiares e também aqueles vinculados aos rituais encenados 

como os de noiva, noivos, aniversariante etc. Já as brincadeiras de confecção de castelos, 

casas ou estradas geralmente não se constroem a partir de papéis específicos, mas da 

imaginação e dos planos de ação que vão se definindo no curso da atividade. 

A areia geralmente é um material familiar para as crianças, pois se encontra nas 

praças e parques públicos, especialmente nos espaços destinados especificamente ao 

público infantil, bem como nas praias e, eventualmente nos quintais das casas das próprias 

crianças ou familiares. Os pátios dos espaços de educação infantil também costumam ter 

ao menos um tanque de areia. No caso da escola observada, existem dois parquinhos, 

ambos inteiramente revestidos de areia, como já mencionado. 

Uma característica a destacar das brincadeiras com areia é a tendência a se prolongarem 

por todo o período da recreação e a se localizarem em um espaço definido, sem deslocamentos, a 

não ser quando é o caso de algum parceiro estar invadindo o espaço e atrapalhando a brincadeira. 

Esse espaço, no caso da construção de castelos, casas, piscinas e estradas, situa-se em locais que 

as crianças já identificam como contendo bastante areia e com possibilidades de obterem areia 

molhada nas proximidades (como no pé das árvores, perto da gangorra, no canto do pátio...) e 

também que permitam a disposição das crianças em forma de círculo para fazerem suas 

construções no centro do mesmo. 

São também caracterizadas primariamente pela manipulação da areia e pela 

construção de formas, mas não deixam de possuir uma dimensão imaginária, pois as 

formas construídas são simbolizadas pelas crianças configurando universos imaginados: 

um reino povoado por príncipes, bruxos, reis e rainhas, uma festa, uma estrada etc. 

A construção deve ser feita sob uma base plana, para que se possa aplicar a técnica de 

aplainar com as mãos o material. Pode ser feito também sobre uma base cimentada (é o caso 

do telhado da casa da bomba d’água, em um dos parques). As crianças identificam no terreno 
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mais de uma qualidade de areia: areia seca, areia molhada, areia preta, areia branca. Esse 

material é obtido cavando-se o solo mais profundamente, sendo suas diferentes qualidades 

identificadas pela cor, quanto mais escura mais molhada, e pelo tato, através da unidade e 

consistência. As crianças competem na habilidade de quem pega mais areia molhada ou de 

quem é bom nessa tarefa, e freqüentemente expressam seus esforços no trabalho que estão 

realizando, suspirando, “bufando”, passando a mão na testa. Costumam cavar com pás, mas 

na falta desse instrumento utilizam as próprias mãos. O solo é cavado até “a areia ficar dura” 

e “preta”, e a areia retirada, nomeada de areia molhada, é misturada com areia seca em 

proporções tais que se chegue à consistência desejada, ideal para ser esculpida , enformada e 

desenformada (ver fig. 23, Anexo 3). Às vezes, outros elementos são adicionados à areia, 

como folhas, pequenos frutinhos das árvores, galhos, caixas, potes etc. 

Observei que todas essas fases são desenvolvidas com muito cuidado pelas 

crianças, orientadas pelo interesse pela qualidade do resultado: a satisfação advém de fazer 

um bolo perfeito, de fazer um castelo alto e bonito, caminhos e túneis firmes e bem 

definidos etc. e, para tanto, é necessário usar as suas habilidades e técnicas, bem como 

coordenar suas ações com as dos outros participantes. 

 

As descrições das rotinas de brincadeiras destacadas acima, recursivamente desenvolvidas 

pelas crianças durante o tempo em que o grupo foi acompanhado na pesquisa, indicam que elas 

parecem funcionar como marcadores dos encontros (Goffman, 1974) entre as crianças, abrindo e 

fechando parênteses nas suas atividades cotidianas, configurados por enquadres que fornecem às 

crianças tanto uma estrutura previsível, com as regras e os recursos necessários à construção 

conjunta de uma brincadeira, quanto um espaço de liberdade para inovar e para reconfigurar a 

realidade. Nesses encontros rotinizados, a inovação e a criação se fazem dentro de um espaço de 

segurança fornecido pelo conhecimento e pela consciência que as crianças têm do que já ocorreu, 

do que está ocorrendo e do que ocorrerá, possibilitando que elas transitem e criem uma nova ordem 

nas relações passado-presente-futuro, fabricando uma nova realidade através da recriação, da 

transposição,  possibilitadas pela imaginação do real (Sarmento, 2002, 2003). 

 

3.2.2  Papéis encenados e planos de ação 
 

As brincadeiras de faz-de-conta foram as formas predominantes de atividades 

organizadas de modo autônomo pelas crianças do grupo pesquisado, nos espaços-tempos onde 
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seus encontros foram registrados. Esse tipo de brincadeira é caracterizado, como já vimos, 

como uma atividade que brinca com a realidade e a recria, através de ações 

predominantemente de caráter performativo, baseadas na transposição dos conhecimentos 

socioculturais das crianças (enquadres primários), incluindo suas concepções e relações 

envolvendo objetos, pessoas, ações, papéis sociais, status, normas de comportamento e 

relações sociais, para novos enquadres (os secundários). Esses conhecimentos são integrados 

em uma totalidade construída através das ações coordenadas em torno de um eixo temático, e 

geralmente estruturadas por uma rotina (como vimos acima), totalidade essa configurada e 

reconhecida pelas crianças por meio de pistas relacionadas a objetos, cenários, 

comportamentos, gestos, vestimentas etc., sendo por elas nomeadas como: brincadeira de 

casinha, médico, mãe e filha, casamento, aniversário, entre outras. 

Com base nesses conhecimentos sociais, é comum as crianças assumirem papéis 

referentes às posições sociais existentes na sociedade: papéis familiares, de professor, médico, 

garçom, entre outros. Não é demais frisar aqui que essas representações feitas pelas crianças 

não são meras imitações ou réplicas, pois, se é verdade que as crianças se utilizam de 

conhecimentos adquiridos através da observação e da experiência interativa com o mundo dos 

adultos para reproduzir acontecimentos sociais, o que é encenado na brincadeira é 

reconfigurado e transformado pela interpretação das crianças e pelas formas como estas se 

apropriam dos - e ressignificam - os conhecimentos sociais, nas e pelas interações com seus 

pares e através de seus modos próprios de compreensão do mundo. Além disso, esses 

conhecimentos, mesmo sendo plantados na realidade social, são balizados pelas formas de 

comunicação, regras e valores partilhados pelos grupos de pares, sofrendo uma adaptação às 

características contextuais da brincadeira. Nesse processo interativo-simbólico, novos 

significados são construídos pelo grupo, fortalecendo ou transformando os conhecimentos 

sociais das crianças, na formas do que Corsaro chamou de reprodução interpretativa. As 

estruturas do mundo adulto são usadas como enquadres mais gerais, dentro dos quais os temas 

e planos de ação das brincadeiras emergem e se organizam, de acordo com os artefatos, 

interesses, valores e conhecimentos partilhados pelas crianças. A brincadeira não é, portanto, 

cópia da realidade, mas sim um espaço onde esta é pensada, refletida, discutida, transformada e 

reinventada, sob os olhos das crianças. 

De acordo com a classificação de Garvey (1990 [1974]), utilizada também por Corsaro 

(1985, 2003) e Meckley (1994), além dos papéis familiares, as crianças costumam adotar 

papéis ficcionais, cuja fonte são os personagens da literatura, da mídia e da tradição oral. No 
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grupo observado, as crianças freqüentemente assumiam personagens ficcionais, como Power 

Rangers, Meninas Superpoderosas, monstros e bruxas. Há ainda, de acordo com a autora 

citada, a categoria dos papéis estereotipados, como policial, ladrão, bombeiro, médico, 

professor, entre outros. Estes últimos são assim denominados pela autora por envolverem um 

escopo de atributos e ações restrito e previsível, correspondendo a modelos estereotipados que 

servem a ações esquemáticas para a execução dos scripts relacionados. Garvey utiliza também 

a categoria de papéis funcionais, definidos de acordo com as articulações das ações entre as 

crianças na construção das situações de brincadeira: em um jantar, por exemplo, a criança que 

serve e aquela que é servida; ao dirigir um carro, quem dirige e quem é passageiro etc. 

A segunda via de análise dessa pesquisa, ao centrar nas relações sociais entre as 

crianças, revela (como será abordado em breve) que os papéis relacionam-se a estilos pessoais 

de brincadeiras e aos tipos de ações preferidos pelas crianças, assim como às relações 

hierárquicas entre as mesmas. Os papéis são escolhidos de forma a permitir o desenvolvimento 

de determinadas ações apreciadas pelas crianças (cuidar, correr/perseguir, assustar, preparar 

alimentos, servir etc.) e a organização do grupo com base nas normas e valores que regem as 

relações entre elas. 

As escolhas dos papéis também obedecem a determinadas regras e valores construídos 

nas relações entre pares: quem inventa a brincadeira, ou quem é o chefe, tem a preferência na 

escolha e também pode escolher o papel dos demais participantes; as meninas assumem os 

papéis femininos e os meninos os masculinos; os maiores, os mais velhos, geralmente 

assumem os papéis adultos de pai/mãe ou dos irmãos mais velhos, indicando que hierarquias 

relativas à idade e liderança influenciam as escolhas, como será abordado em breve na 

apresentação dos dados sobre as relações sociais entre as crianças.  

Há uma disputa pelos papéis adultos, talvez relacionada ao poder reproduzido nas 

ações das crianças e relações sociais representadas, e sobretudo ao maior campo de ação e 

autonomia na definição e execução das mesmas, derivado do posicionamento social 

relacionado a essas identidades representadas: os pais e mães podem fazer mais coisas, 

mandar, disciplinar, enquanto os filhos devem obedecer, subsumir seus comportamentos às 

ordens dos pais. Corsaro (1985), em seu estudo etnográfico, observou, entretanto, que as 

crianças, ao mesmo tempo em que reproduzem, muitas vezes de forma esquemática e 

estereotipada, elementos das representações dominantes das relações sociais familiares da 

sociedade em que se inserem (relações autoritárias, scripts disciplinadores, preparar refeições, 

passeios etc.), adicionam outros elementos transformando essas mesmas relações incluindo 
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elementos vinculados aos valores partilhados nos grupos de pares. O autor exemplifica com a 

introdução de maior agressividade nas ações disciplinadoras, menor supervisão dos 

subordinados, maior mobilidade, ações esquemáticas como comer diretamente no prato sem 

talheres etc. No contexto da presente pesquisa, observou-se que as crianças também 

reproduziam as relações típicas dos posicionamentos sociais associados aos papéis adultos 

representados, porém, na medida em que iam construindo mutuamente as situações de 

brincadeira, esses papéis e ações estereotipadas tornavam-se menos definidos e, muitas vezes, 

desapareciam, em favor das ações que as situações criadas permitiam desenvolver, aspecto já 

destacado e apontado mais acima, quando descrevi as rotinas vinculadas às situações 

familiares. 

É importante destacar aqui, que o fato de as crianças assumirem papéis adultos e 

transporem para as suas brincadeiras situações familiares e profissionais não significa que a 

brincadeira deva ser vista como aprendizagem para a vida adulta e para o trabalho. Como 

Caillois (1958) bem observou,  

 

A criança que brinca de cavalinho ou de trem não está se preparando para se 
tornar um mecânico, nem tampouco uma cozinheira, aquela que brinca com 
panelinhas e ‘comidinhas’ de faz-de-conta. Ou um banqueiro, aquele que brinca 
com a caixa- registradora e notas de dinheiro. O jogo não prepara para uma 
profissão, ele apenas introduz a vida no seu conjunto enriquecendo as 
capacidades de a criança ultrapassar obstáculos e enfrentar dificuldades. (p.19). 

 

A definição do papel pode se dar por auto-declaração - eu sou a filha, eu sou o 

médico, eu sou ladrão...-, ou por designação de um parceiro - você vai ser a filha; ele é o 

monstro.... Essas definições, entretanto, são sempre passíveis de negociação e de 

transformações, e as possibilidades de sucesso nesse processo dependem tanto das 

estratégias de convencimento como também das posições das crianças no grupo e no 

episódio em questão (grau de conhecimento e de afinidade, relações de amizade, 

hierarquias estabelecidas...). Algumas vezes, por exemplo, quando mais de uma criança 

quer desempenhar o mesmo papel, pode-se resolver a situação duplicando o personagem 

(duas mães, duas noivas...), ou introduzindo outro personagem; tudo dependerá das 

alianças existentes entre as crianças envolvidas.  

Intrinsecamente relacionados aos papéis e conhecimentos sociais das crianças estão 

os planos de ação, outro elemento fundamental na organização do brincar. Na definição 
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das seqüências de ação geralmente se articulam as relações entre objetos, significados a 

eles atribuídos, personagens, posições sociais associadas aos personagens, posições sociais 

dos participantes, emoções esperadas, buscando-se integrá-las em uma totalidade coerente. 

Entretanto, na relação entre papéis e planos de ação, é interessante observar que algumas 

brincadeiras têm um plano coerente e explícito, mas os papéis não estão claramente 

definidos, e outras têm os papéis bem delineados, embora os planos sejam difusos e pouco 

claros. 

Na situação interativa de brincadeira, as crianças trazem os conhecimentos 

individuais construídos nas suas experiências cotidianas dos seus mundos sociais e 

culturais mais amplos e os assumem tacitamente como elementos partilhados da interação, 

iniciando uma ação conjunta. Muitos deles são efetivamente elementos comuns às 

experiências infantis anteriores das crianças, mas outros geram discordâncias e processos 

de negociação e, nesse caso, novas significações e ajustes são necessários para que a 

brincadeira prossiga, e novos conhecimentos vão sendo construídos coletivamente nas e 

pelas interações sociais, nas quais intervêm: as relações das crianças entre pares, as 

relações com os adultos e com a ordem instituída na escola, as relações com as estruturas 

das brincadeiras, as relações sociais mais amplas. 

Na elaboração dos planos de ação, bem como dos papéis, entram em jogo as regras 

que organizam as brincadeiras, sejam elas explícitas ou implícitas. Muitas vezes os papéis 

e planos de ação são anunciados verbalmente para os parceiros, mas outras vezes são 

simplesmente representados. De uma forma ou de outra, as crianças sinalizam as 

transformações, configurando-as através de marcas definidas por meio de: vestimentas, 

acessórios, movimentos corporais e gestos exagerados, vozes, vocabulário e formas de 

falar e ações específicas. Essas marcas sinalizam o personagem que foi adotado por uma 

determinada criança e/ou as ações que estão sendo, ou serão, desenvolvidas, incitando as 

ações que deverão lhes corresponder, muitas vezes dispensando definições explícitas para 

que o(s) outro(s) se alinhem com as definições em curso. É o caso da brincadeira de 

monstro, quando uma criança faz gestos e expressão de terror, ameaça e os outros correm,  

identificando-a como monstro ou bruxa. É o caso também da criança que fala, anda e age 

como neném, gerando um comportamento de mãe por parte da companheira, ou o inverso, 

quando uma criança assume postura de mãe, fala de forma autoritária para outra, 

ordenando-lhe vai já para cama!, gerando um comportamento associado de filho. 
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Um outro aspecto a destacar é que as crianças diferenciam claramente o que é e o 

que não é faz-de-conta, transitando com facilidade entre essas duas dimensões que se 

intercambiam o tempo todo em suas brincadeiras. No processo de definição de planos de 

ação e do desenvolvimento das seqüências de ação, há um número significativo de falas e 

gestos com a função de configurar aquela atividade como faz-de-conta e organizá-las 

coletivamente integrando os desejos, idéias, predileções, conhecimentos dos participantes. 

Essas formas de comunicação se referem às definições, negociações, redefinições, 

esclarecimentos, resolução de conflitos, representando o que vários autores têm definido 

como metacomunicação, ou seja, mensagens sobre como entender outras mensagens 

(Bateson 1998 [1956]) e demonstram a consciência das crianças do diálogo fantasia-

realidade presente nas suas brincadeiras de faz-de-conta. 

Tanto Garvey (1990 [1977]) quanto Schwartzman (1982 [1979]) estudaram a 

dimensão metacomunicativa da brincadeira, identificando diferentes categorias usadas 

pelas crianças para comunicar, na situação de faz-de-conta, quem são, o que estão fazendo, 

o que vão fazer, o que os objetos significam, onde eles estão etc. No Brasil, destaco o 

estudo de Mello e cols.(1997) que, baseadas em Garvey e Bateson , entre outros autores, 

verificaram diferentes tipos de metacomunicação utilizados por crianças entre 4 e 6 anos 

para a organização de grupos de brincadeira (as autoras observaram tríades de crianças em 

situações de brincadeira): encenação (falas e gestos encenando um papel ou situação: 

Filha, vamos para a escola!), conversa indireta (para acertar detalhes nas transformações): 

Joga veneno neles (dando um copinho plástico significando-o como veneno), ênfase (para 

enfatizar e definir a ação: Morri!, fazer sons imitando carro), contar-histórias (para propor 

transformações dentro do enquadre da fantasia: e aí a gente ia pra praia...) , sinalização 

(para clarear significados quando os limites da fantasia são rompidos: você não podia fazer 

assim!), negociação (quando as crianças abandonam temporariamente as identidades dos 

personagens representados para resolver conflitos), propostas abertas de faz-de-conta 

(quando as crianças propõem iniciar a atividade: vamos fingir que....); outros tipos de 

brinquedo (quando as crianças se engajam em outros tipos de brincadeira que não a de faz-

de-conta); fora do brinquedo (quando as crianças se envolvem com outros fatos externos à 

brincadeira, como um barulho ou incidente). As autoras enfatizam que esses padrões 

metacomunicativos revelam o esforço das crianças para criar e manter o espaço interativo 

da atividade de brincadeira. No presente trabalho, apesar de considerar esse tipo de análise 

bastante interessante para compreender as formas de organização das brincadeiras e das 
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relações entre pares, não a utilizei, retendo apenas suas principais contribuições como 

indicadoras da alta complexidade envolvida no processo interativo de construção das 

brincadeiras e a importância da dimensão comunicativa nessa construção. O que as 

observações realizadas na presente pesquisa me permitem afirmar é que as crianças, entre 

pares, rapidamente compreendem os sinais e pistas fornecidos pelos companheiros e, 

quando há dúvidas ou discordâncias quanto às encenações e definições, não hesitam em 

esclarecê-las através das ações comunicativas.  

Os jogos de faz-de-conta parecem fornecer às crianças o sentimento de 

pertencimento a um grupo, o das crianças, criado pela partilha de práticas sociais e 

culturais que as especificam e as diferenciam dos adultos bem como de outros grupos de 

crianças. Na relação que estabeleci com elas como pesquisadora e participante, surpreendi-

me com a necessidade que as crianças manifestavam, algumas vezes, de me explicarem 

que as ações que vinham realizando eram de mentirinha, não eram de verdade, eram 

brincadeira, como se eu não tivesse os instrumentos para perceber as pistas por elas 

fornecidas. Isso ocorria em situações nas quais eu entrava na brincadeira, desenvolvendo 

ações alinhadas com as do grupo, e eventualmente comentava, por exemplo, diante de uma 

criança que se jogava no chão fingindo-se de morta: Ih, ele morreu! Ou então, quando as 

meninas enchiam a blusa de areia para fingir que estavam grávidas: Ela está grávida! 

Quando o neném vai nascer? Esse fato pode estar relacionado a um forte sentimento que 

as crianças têm da unidade, comunhão de seu grupo de pares, derivado da consciência de 

seus conhecimentos partilhados - visto por elas como circunscrito à experiência de ser 

criança-, e da sua diferença em relação aos adultos e exclusão destes desse grupo. 

Antes de passar para o próximo item, gostaria de destacar alguns aspectos que 

também sobressaíram nas observações e análise do brincar na presente pesquisa, além dos 

que já foram apontados acima quanto às rotinas, papéis e planos de ação. Um deles, 

assinalado por vários autores como uma das características definidoras do brincar 

(mencionado no primeiro capítulo deste trabalho), é a ênfase maior no processo do que no 

resultado da atividade. Como afirma Brougère (2002a), o que caracteriza o jogo é menos o 

que se busca do que o modo como se brinca, o estado de espírito com que se brinca (p.21). 

As ações desenvolvidas no jogo, mesmo que dirigidas a um objetivo determinado pelo eixo 

temático ou script da brincadeira, como por exemplo fazer uma festa de aniversário, são 

motivadas pelo que elas significam e possibilitam quanto à agência das crianças, 

compreendida como a capacidade de tomarem decisões, efetuarem transposições e 
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transformações, significarem e interagirem entre pares. O motivo principal que as reúne em 

grupos é a vontade de brincar juntas. O predomínio do processo sobre o resultado pode ser 

exemplificado pela brincadeira de casamento, recursivamente desenvolvida pelo grupo: as 

crianças trabalham com a areia, cavando e manipulando-a, fazem bolos e docinhos, 

arrumam e rearrumam utensílios e pratos, conversam sobre vários assuntos, sobretudo 

sobre suas relações de amizade, conflitos, disputas, cooperam entre si, coordenam suas 

ações visando à construção e à manutenção da brincadeira conjunta, mas raramente o 

casamento se realiza, sem que isso seja destacado como tendo alguma importância para as 

crianças. Uma criança, Diego, respondendo a minha pergunta sobre como era a brincadeira 

de casamento, explicou: a gente nunca faz o casamento, mas faz o bolo; é que demora....  

Outro aspecto que se destacou nas observações foi a relação que as crianças 

estabelecem com a cultura mais ampla, especialmente com a cultura televisiva, que nos 

tempos contemporâneos exerce forte influência sobre suas vidas. As observações 

realizadas nesse aspecto levam-me a concordar com Brougère (2000; 2003), que afirma 

que as referências televisivas somente são utilizadas pelas crianças quando servem à sua 

cultura lúdica, ou seja, são adaptadas como conteúdos e ações específicos dentro dos 

esquemas (ou scripts, estruturas) já conhecidos e que organizam suas brincadeiras. Dessa 

forma, os conteúdos transmitidos pela mídia são transpostos e ressignificados pelas 

crianças, constituindo, na verdade, conhecimentos culturais partilhados, que lhes permitem 

interagir, articular decisões, significados e ações e, dessa forma, desenvolver 

conjuntamente uma brincadeira. Esses conhecimentos, portanto, não são replicados, pois 

sua reprodução se faz através da reinterpretação (cf. estudos de Corsaro). É o que foi 

identificado também na presente pesquisa, pois as referências de novelas (Alegrifes e 

Rabujos, Cabocla) e de séries como Power Rangers, são fortes presenças no grupo 

(sobretudo no grupo das meninas) e servem como conteúdos específicos de diferentes 

brincadeiras: a novela Alegrifes e Rabujos, para rotinas tanto de perseguição como de 

atividades domésticas; a novela Cabocla e a série Power Rangers, para rotina de 

perseguição nos moldes de polícia e ladrão. Dessa forma, o mesmo conteúdo é adaptado 

em diferentes enquadres, assim como no mesmo enquadre são introduzidos diferentes 

conteúdos. Isso nos obriga a pensar mais uma vez sobre a agência das crianças, no caso, 

nas suas relações com os elementos culturais que lhes são impostos, sem que isso 

signifique, contudo, que não devamos nos opor à cultura massificadora e consumista 

característica dos dias atuais. 
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Finalmente, enfatizo que as brincadeiras coletivas, através dos fluxos interativos 

que produzem, e através dos quais são produzidas, constituem um núcleo fundamental, no 

qual se constroem e se estruturam as relações sociais entre as crianças, as regras de 

sociabilidade, os vínculos afetivos e a unidade do grupo de pares. É o que tentarei apontar 

a partir das análises que se seguirão. 

 

3.3  A construção da ordem social do grupo de pares: as relações sociais 
entre as crianças no contexto da brincadeira 

 
Nesse item focalizo as relações sociais entre as crianças no contexto da brincadeira, 

buscando identificar de que forma elas concorrem para esse processo, e vice-versa, na 

construção de uma cultura infantil no grupo estudado. Os dados das observações foram 

trabalhados e analisados a partir de categorias, que envolveram: o processo de formação 

dos grupos de brincadeira e os principais valores associados; as diferentes formas de ações 

conjuntas na construção das brincadeiras; as funções do líder nas organizações das 

brincadeiras e das relações entre as crianças; as estratégias de participação nos grupos de 

brincadeira; o conflito nas relações entre as crianças; e a forma como as crianças lidam 

com as regras adultas. Apresento a seguir, a análise de cada uma dessas categorias em itens 

destacados. 

 

3.3.1 A formação dos grupos de brincadeira: o desejo de brincar junto e os 
laços com os companheiros de brincadeira 

 

No contexto escolar, dificilmente observei crianças, na faixa etária investigada, 

brincando por muito tempo de forma isolada, solitária, e sim grupos de pares, com composição 

variada em relação ao sexo e ao número de participantes, interagindo em torno de algo 

comum: brincadeiras, refeições e atividades variadas organizadas pela escola ou pelas próprias 

crianças.  

A própria organização escolar da educação infantil, em geral, propicia a formação 

de grupos, não somente através da divisão por turmas, mas também da ênfase nas 

atividades coletivas e da necessidade que as crianças passam a ter, nesse contexto, de partilhar 

o espaço, o tempo e os objetos. Obviamente, o trabalho escolar pode assumir várias 



Conhecendo as crianças de dentro: relações sociais e práticas culturais de brincadeiras  

 

 

157

perspectivas, podendo recair na tentativa de homogeneizar e socializar as crianças através da 

imposição de hábitos e valores predominantes da sociedade adulta, mas também pode se dar na 

busca de construir sujeitos, atores sociais participantes do processo de construção dos valores e 

conhecimentos da sociedade. O que é importante destacar aqui é que, independente da 

perspectiva adotada pela escola, as crianças são, mais do que futuros adultos, sujeitos sociais 

capazes de participar ativamente do mundo em que vivem. De alguma forma, portanto, no 

interior e a partir do contexto vivenciado na escola e na família, estudos vêm mostrando 

(Meckley, 1994, Delalande, 2001, Corsaro 1985; 2001;2003, Rayou, 2000, Saadi-Mokrane, 

2000) que as crianças, a partir das relações que estabelecem com a ordem institucional e com 

seus pares, se organizam em grupos e constroem formas próprias de organização social, com 

valores, normas e conhecimentos partilhados,  os quais vão constituir suas culturas infantis 

particulares. 

Na escola observada, nos espaços destinados à brincadeira livre, é notório, como já 

apontado, o movimento das crianças em busca de estabelecer contatos sociais com outras 

crianças, ou seja, de estabelecer interações entre si em torno de preparar e desenvolver uma 

brincadeira ou de se engajar em alguma daquelas que já estão em andamento. O desejo de 

brincar junto com seus pares move a criança em direção ao outro. 

As formas de participação das crianças nos espaços de brincadeiras são marcadas não 

apenas pelos aspectos contextuais mais imediatos (objetos/estruturas físicas aos quais têm 

acesso, proximidade física de outras crianças, objeto desencadeador de uma partilha e 

brincadeira comum), mas também por uma história de relações com aquele espaço, com as 

brincadeiras que o habitam e, principalmente, com as crianças que compõem o grupo. 

Assim, no momento em que adentram o espaço da casinha ou dos parquinhos, as 

crianças correm em direção: (i) aos objetos que farão parte de suas brincadeiras; (ii) ao espaço 

onde será o cenário; (iii) à estrutura que lhes permitirá balançar-se, escorregar, pular ou subir; 

(iv) e/ou aos amigos com quem querem brincar. O movimento das crianças nesses espaços, se 

em um primeiro momento pode ser independente dos laços com os companheiros de 

brincadeira, logo vai se estruturando a partir destes e do tipo de brincadeira que está dentro do 

conjunto de suas preferências. É possível dizer que a organização dos grupos e das brincadeiras 

é algo altamente complexo, envolvendo um variado conjunto de possibilidades de escolhas e 

de elementos contextuais constitutivos do processo de conquistar um lugar dentro desses 

espaços e do grupo. 
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Ficou evidente nas observações realizadas que alguns grupos de brincadeira apresentam 

certa estabilidade, identificada na relativa constância da formação inicial do grupo de pares para 

a construção de suas ações e significados. Por outro lado, identifiquei também uma tendência de 

ampliação dos grupos através da entrada e da incorporação de outras crianças ao longo das 

brincadeiras e/ou com a conexão com outros grupos de brincadeira. O que estou chamando de 

conexão é quando duas brincadeiras diferentes ocorrem simultaneamente e, em um determinado 

momento, através da interação entre crianças dos dois grupos, inicia-se uma interpenetração entre 

as duas atividades, através da associação das temáticas e de ações coletivas que são modificadas 

e ampliadas com as novas interações com os membros do outro grupo. 

Nos 21 episódios de brincadeiras registrados no primeiro grupo de dados, referente ao 

ano de 2003, o grupo inicial que organizou a brincadeira (composto por 2 a 7 participantes) foi 

ampliado (para 3 até 11 participantes) em 18 episódios, mostrando a tendência à incorporação 

de novas crianças, apesar das reações de resistência inicial à entrada de algumas delas, aspecto 

que será analisado brevemente. Nesse total de episódios observados, em oito deles foi 

identificada a conexão entre grupos, com um predomínio da interface entre as brincadeiras de 

polícia e ladrão e de mãe e filha: os ladrões passando a perseguir e a ameaçar as “famílias” e 

estas tentando fugir, se esconder e se proteger do perigo. 

No segundo grupo de dados, referente ao ano de 2004, o grupo inicial (composto 

por 2 até 8 participantes) foi ampliado (para 3 até 10 participantes) em um total de 49 

episódios, sendo que 24 na casinha e 25 no parquinho. Aqui também houve conexão entre 

os grupos em 15 episódios, mantendo-se o predomínio da interface entre as temáticas de 

polícia e ladrão e de mãe e filha e também entre as temáticas de polícia e ladrão e de 

bar/lanchonete. 

Esses dados refletem o fato de que as crianças, em sua maioria, têm contato com um 

grande número de companheiros de brincadeira, seja de forma mais intensa e cotidiana com 

algumas delas, seja de forma superficial, esporádica ou temporária com outras. Se analisarmos os 

quadros 3 e 4 (apresentados nas páginas a seguir),  veremos mais claramente essa tendência de 

maximizar os companheiros de brincadeira e as opções de atividades conjuntas.  

De acordo com o quadro 3, apenas uma criança, Amanda, concentra seus 

parceiros de brincadeira em duas crianças, mostrando uma tendência a brincar de forma 

mais reservada com um menor número de companheiros. De fato, Amanda demonstrou 

preferência pelas rotinas de brincadeira de mãe e filha, privilegiando a interação com 

objetos como bonecas/panelinhas/utensílios de bebê e a construção de uma brincadeira 
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individual, em detrimento da inserção em algum grupo. Dessa forma, brincou várias 

vezes de forma isolada ou apenas com uma criança, apresentando pouca iniciativa e 

dificuldade de acesso às brincadeiras de outros grupos. As outras crianças, ao contrário, 

revelaram uma latitude maior relativa ao número de parceiros, apesar de demonstrarem 

suas preferências relativas aos companheiros de brincadeira, através da freqüência com 

que brincam juntas com estes. 

O quadro 4, referente à segunda etapa da pesquisa, apresenta dados semelhantes em 

relação ao aspecto abordado. Apenas uma criança, Michel, apresenta um número menor de 

companheiros em relação ao restante do grupo. Amanda, por seu turno, passou a estender seus 

companheiros de brincadeira, apesar de ainda desenvolver ações mais individualizadas no 

interior dos grupos. No caso de Michel, observei uma dificuldade em se inserir nos grupos, com 

exceção daqueles em que o tipo de brincadeira era uma das formas de pique, especialmente com 

a temática de polícia e ladrão. Dessa forma, restringia-se a ter como parceiros os meninos que 

costumavam participar dessas brincadeiras e, quando havia uma conexão com outras 

brincadeiras, como a de mãe e filha, mantinha-se mais afastado e desenvolvendo as ações 

circunscritas à brincadeira original. Quando não havia nenhum grupo brincando de polícia e 

ladrão, dedicava-se a invadir os espaços de outros grupos com ações de desordem, 

aparentemente provocadas pela intenção de atrapalhar a brincadeira e de ser notado por isso, seja 

correndo, pulando, passando no meio da área/cenário, derrubando construções de areia, ou 

pegando objetos do grupo. As ações de desordem passam a constituir uma brincadeira em si para 

a criança que as pratica e, de certa forma, introduzem nas brincadeiras do grupo-alvo certa dose 

de emoção ligada ao inusitado, ao perigo, à quebra da ordem. Essa forma de participação nas 

brincadeiras será abordada mais adiante. 

 
 
Quadro 3– 2003: Participação das crianças nos episódios e companheiros de brincadeira 
 
Nome N. de 

episódios 
dos quais 
participou 

N. total de 
companheiros 

Companheiros mais freqüentes Brincadeiras 
preferidas 

Ana Carolina 6 10 Amanda e Milena (Raiana) Mãe e filha 

Amanda 2 2 Ana Carolina (Raina) Mãe e filha 

Diego 10 14 Renan (João Marcelo e Mateus) Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Gabriel 7 16 Renan e Diego (João Marcelo e 
Mateus) 

Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Heitor 6 14 Renan, Mateus, João Marcelo e Diego Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 
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Jefferson 6 14 Renan (Mateus, Diego e João 
Marcelo) 

Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

João Marcelo 11 15 Renan (Diego e Mateus) Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Kamila 4 13 Mayara e Renan (Natália e Milena) Mãe e filha 

Mateus 10 15 Renan (João Marcelo e Diego) Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Mayara 12 15 Natália e Renan (Milena) Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Michel 2 13 Renan e Mateus Polícia e ladrão 

Milena 7 10 Mayara (Raiana e Natália) Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Natália 14 14 Renan e Mayara (Milena) Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Raiana 9 14 Ana Carolina, Mayara, Diego e Renan  Mãe e filha e suas 
variações  

Renan 15 16 Mateus, Natália, Mayara (João 
Marcelo e Diego) 

Polícia e ladrão/ mãe 
e filha 

Thainá 6 14 Renan, Mateus e João Marcelo Polícia e ladrão 

Welligton 2 5 Renan e Jefferson Bar/lanchonete 

 

 

Quadro 4- 2004: Participação das crianças nos episódios e companheiros de brincadeira  
 
 
Nome N. de 

episódios 
dos quais 
participou 

N. total de 
companheir
os  

Companheiros mais freqüentes Brincadeiras 
preferidas 

Ana Beatriz 13 14 Mayara (Milena) Mãe e filha e bolo de 
areia (aniversário/ 
casamento) 

Ana Carolina 17 15 Amanda (Mayara e Milena) Mãe e filha 

Anderson 9 15 Renan (Mateus) Polícia e ladrão/ 
Piques  

Amanda 14 15 Ana Carolina (Milena) Mãe e filha 

Diego 13 18 Renan (João Marcelo e Mateus) Polícia e ladrão/ 
Piques 

Gabriel 8 12 Renan (Diego, João Marcelo e Mateus, 
Jefferson) 

Polícia e ladrão/ 
Piques 

Isadora 18 15 Mayara (Milena) Mãe e filha e bolo de 
areia (aniversário/ 
casamento) 

Jefferson 8 16 Renan, Mateus, Diego, João Marcelo e 
Gabriel 

Polícia e ladrão/ 
Piques 

João Marcelo 13 15 Mateus (Renan) Polícia e ladrão/ 
Piques 

Kamila 13 15 Isadora, Mayara, e Milena Mãe e filha e bolo de 
areia 

Laís 11 11 Ana Carolina, Amanda e Milena Mãe e filha 

Mateus 16 15 Renan e João Marcelo Polícia e ladrão/ 
Piques 

Mayara 18 14 Isadora e Milena  Mãe e filha e bolo de 
areia (aniversário/ 
casamento) 



Conhecendo as crianças de dentro: relações sociais e práticas culturais de brincadeiras  

 

 

161

Michel 8 9 João Marcelo e Mateus (Renan) Polícia e ladrão/ 
Piques 

Milena 20 16 Mayara (Isadora) Mãe e filha e bolo de 
areia (aniv./ cas.) 

Raiana 8 15 Amanda e Milena (Mayara, Isadora e 
Diego) 

Mãe e filha e bolo de 
areia 
(anivers)./casam. 

Renan 17 18 Mateus (João Marcelo) Polícia e ladrão/ 
Piques 

Thainá 6 15 Renan, Mateus e João Marcelo Polícia e ladrão/ 
Piques 

Obs.: Três crianças do grupo não foram incluídas nesse quadro: Gabriela, porque saiu da escola no início do mês de 
setembro; Samuel, porque participou como ouvinte em out./nov/dez; e Wellington, porque teve uma freqüência muito 
baixa durante esse período, por motivos de saúde. Essas crianças, porém, aparecem nos episódios transcritos. 
 

 

Segundo Corsaro (1985), a tendência que as crianças apresentam de distribuir os contatos 

sociais por um número mais alargado de parceiros se deve à consciência que têm da fragilidade 

de suas interações e, conseqüentemente, da sua busca de ampliar os parceiros, aumentando assim 

suas chances de sucesso nas tentativas de acesso aos grupos de brincadeira. Penso que podemos 

interpretar também essa relação entre fragilidade das interações e alargamento dos contatos 

sociais como uma relação de mão dupla, ou seja, a própria fragilidade das interações, a par da 

consciência que as crianças possam ter desta, provoca a busca freqüente por novos parceiros com 

quem possam brincar e a penetração em diferentes grupos, ampliando assim, para as crianças que 

conseguem ser aceitas, seu repertório de brincadeiras e de companheiros. Além disso, a conexão 

entre grupos, movida tanto pelas relações já estabelecidas entre as crianças dos diferentes grupos 

como também pelo interesse destes em incorporar reciprocamente as diferentes temáticas, é 

também outro fator que contribui para a maior distribuição, no grupo como um todo, dos 

contatos sociais entre as crianças. 

A seguir destacarei alguns aspectos que sobressaíram na análise da formação dos grupos 

de brincadeira. 

 

 

Os grupos de brincadeira e a amizade como valor 

 

A estabilidade dos grupos se constrói através de laços de amizade em torno do 

brincar junto com o(s) outro(s) e, de modo mais amplo, do fazer coisas juntos. As crianças 

não passam juntas somente os momentos de recreação, elas partilham todo um ano escolar e, 

na maioria das vezes, se reencontram no ano seguinte, fazendo parte de uma mesma 

turma/grupo de referência durante todo o período da educação infantil e, em certos casos, 
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também do ensino fundamental. É comum, na escola pesquisada, as crianças ingressarem 

com 3 a 4 anos de idade, passarem dois a três anos juntas até o final da educação infantil e 

continuarem seus estudos na escola municipal do bairro, vizinha a esta, convivendo de dez a 

doze anos na vida escolar. Podem haver algumas modificações do grupo através de partidas e 

chegadas de crianças e, no caso do ensino fundamental, da redistribuição das crianças nas 

turmas, mas o que é importante ressaltar é que, no curso da escolaridade, as crianças têm no 

seu entorno um grupo relativamente constante no seio do qual partilham por um longo tempo 

suas brincadeiras e atividades escolares. 

Participar de uma mesma ação cria vínculos entre as crianças que vão sendo 

reafirmados, refinados e reestruturados pela maneira como desenvolvem e organizam suas 

ações conjuntas. As brincadeiras livres, organizadas pelas próprias crianças sem a direção 

dos adultos, constituem um espaço privilegiado para a construção desses laços. Cada 

criança tem uma posição específica, inspirada e configurada pela ação coletiva entre pares, 

ou seja, cada um se reconhece através do(s) outro(s) e, nessas relações com as outras 

crianças e com os papéis e posições que assume, vai definindo sua identidade, suas 

preferências, seus estilos de brincadeira e também seus parceiros prediletos. Dessa forma, 

os laços infantis estruturam as suas relações lúdicas e estas, por sua vez, criam vínculos 

entre as crianças. 

Nas entrevistas em pequenos grupos, as crianças do presente estudo referiram-se 

aos melhores amigos e às suas qualidades pessoais como aqueles com os quais brincam 

juntas e pelos quais desenvolvem uma admiração por certas características relacionadas às 

formas de brincar. Nas questões que lhes fiz sobre o tema, na segunda fase da pesquisa de 

campo, as falas apontam para a estreita relação entre a amizade e o brincar. 

 
Respostas das crianças às perguntas feitas por mim nas entrevistas em duplas ou grupos de no 
máximo quatro: Você tem um melhor amigo ou amiga? Quem são? O quê você acha “legal” 
neles? 
Kamila: 
1- Mayara. 
2- Ela brinca comigo de panelinha. 
Ana Carolina: 
3- Mayara, Milena, Isadora e Rayana. 
4- Mayara brinca com a gente de novela- Alegrifes e Rabujos. 
Amanda: 
5- Carol. 
6- A brincadeira que ela faz é muito legal! 
Raiana:  
7- Carol, Milena. 
8- Eu gosto de brincar com ela!(Carol) 
9- Ela é bonita (Milena) 
Ana Beatriz: 
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10- Mayara,Milena, Isadora e Raiana. 
11- Mayara brinca com a gente de novela. Alegrifes e Rabujos. 
12- Milena é bonita. 
Milena: 
13- A gente é melhor amiga (se refere à Isadora e Mayara que estão ao seu lado). 
Mayara: 
14-  Milena e Isadora. 
15- Eu gosto de Milena porque ela brinca de Alegrifes e Rabujos, ela brinca de bolo... 
16- A Isadora também gosta disso e ela também brinca de Alegrifes e Rabujos, também gosto muito delas 
duas. 
Isadora: 
17- Mayara e Milena 
18- Eu acho que ela (Milena) brinca de Alegrifes e Rabujos, brinca de bolo,ela também sabe 
brincar muito bem e todos os meus amigos eu gosto deles. 
Diego: 
19-Renan. 
20-Porque eu gosto de brincar com ele e de pique-pega 
Renan: 
21- Mateus, Diego, João Marcelo e Gabriel. 
22- O Mateus porque ele brinca com a gente, é legal quando ele brinca de pique, de bola. 
23- O João Marcelo, quando a gente ta correndo atrás, que vai brincar de polícia e ladrão. 
24- O Diego é legal, só que ele é baixinho. Quando ele ta falando, eu tenho que se abaixar pra poder 
ouvir. 
 
 
Mateus: 
25- Eu tenho seis. (Gabriel intervém e diz:- Mayara, que é sua namorada) 
26- A namorada é a última. É Renan, Diego, Gabriel, Anderson, Wellington e Mayara. 
27- Renan, ele é legal. Ele cola todo mundo no pique rapidinho, por isso que eu gosto dele. 
João Marcelo: 
28- Eu acho que é.. Gabriel, Diego... mais ou menos ele porque, às vezes, ele fica cheio de 
palhaçada com os outros. Fica toda hora “Ah eu vou dar um socão na cara, eu vou dar um socão 
na cara”... Mateus, Renan, Wellington e Anderson. Jefferson, mais ou menos,e Michel. 
Laís: 
29- Milena. 
30- Milena, eu acho ela muito legal, ela é muito brincalhona. Ela gosta de brincar de fazer bolo, de 
ginástica... 

 

Sobressai na maneira como as crianças se referem aos seus amigos a identificação 

com estes em relação aos tipos de brincadeira preferidos e a valorização das habilidades e 

da forma como desenvolvem suas práticas lúdicas. A amizade se manifesta, portanto, 

principalmente pelo engajamento em atividades comuns de brincadeira: o melhor amigo é 

aquele com quem se brinca das brincadeiras preferidas. 

Outro aspecto que fica claro é a popularidade21 de certas crianças, pela freqüência com 

que são citadas entre os(as) melhores amigos(as), e a coesão de certos grupos com a 

identificação recíproca das crianças como melhores amigos. Entre as meninas, as mais citadas 

                                                
21 Os termos popularidade e popular serão utilizados para se referirem às crianças que têm um status 
diferenciado no grupo, caracterizado e identificado pelo fácil acesso que têm às brincadeiras e conversas de 
outros grupos e, ao mesmo tempo, pelo fato de serem freqüentemente procuradas por grande parte das 
crianças com o objetivo de desenvolverem ações conjuntas (Garvey, 1990[1977], Delalande, 2001). 
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como melhores amigas são Mayara e Milena e, entre os meninos, os mais citados são Renan, 

Mateus e Diego.  

Um aspecto importante a ser notado refere-se a critérios de diferenciação vinculados a 

aspectos estéticos. As falas envolvendo Milena, referindo-se a sua beleza como aspecto 

distintivo são um exemplo nessa direção. Renan também se refere a Diego dizendo que ele é 

legal, só que ele é baixinho, de certa forma diminuindo-o por isso e evidenciando, ao mesmo 

tempo, sua própria característica de ser a criança mais velha e com maior compleição física da 

turma.  

Retornando aos dados dos quadros 3 e 4, veremos que no ano de 2003, Mayara e 

Milena dividem, entre as meninas, a preferência como uma das parceiras mais freqüentes 

de brincadeira, sendo que Mayara também aparece como uma das parceiras preferidas de 

um dos meninos, Renan. Dentre o grupo como um todo, Renan destaca-se como um dos 

parceiros mais freqüentes de 75% dos colegas de turma, sendo que, no grupo de meninas 

esse percentual é de 50% e, no de meninos, é de 100%. Ou seja, metade das meninas e 

todos os meninos têm Renan como um dos seus parceiros preferidos. No grupo de 

meninos, Mateus aparece em segundo lugar, como um dos companheiros mais freqüentes 

de 87,5% dos meninos. No ano de 2004, Milena e Mayara continuam disputando as 

preferências entre as meninas, ambas revelando-se como uma das parceiras mais 

freqüentes de 66,7% das meninas e de um dos meninos. Já entre os meninos, Mateus passa 

a dividir com Renan o lugar como um dos parceiros preferidos de 100% dos colegas. 

Percebe-se, portanto, que, nos dois períodos de observação, compreendidos em um 

intervalo de tempo total correspondente a um ano e meio, se mantém a popularidade de 

certas crianças como parceiras de brincadeira, provavelmente pela estabilidade das 

qualidades valorizadas nessas crianças pelo grupo. 

De acordo com Delalande (2001), as crianças se engajam em brincadeiras conjuntas 

antes de descobrirem laços de afinidade, ou seja, tornam-se amigas brincando juntas e depois 

cultivam essa amizade sendo fiéis companheiras de brincadeira. Essa relação entre o brincar e a 

amizade, entretanto, se modifica, segundo a autora,  na medida em que a criança cresce. Em um 

estudo etnográfico longitudinal realizado em três escolas diferentes durante três anos, Delalande 

constatou que, no nível do primeiro segmento do ensino fundamental, as crianças buscam 

conhecer os colegas e identificar afinidades antes de investir em uma relação de amizade. 

Corsaro (1985; 2003) também aborda esse tema afirmando que, de acordo com as 

pesquisas realizadas sobre relações entre pares e amizade, as crianças vêem seus parceiros de 
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brincadeira como amigos. Quando pequenas, as crianças estão mais preocupadas em brincar 

juntas do que em fazer amigos, mas em todo caso fazem amigos brincando com outras crianças. 

Entretanto, para o autor, há uma diferenciação que deve ser feita entre amigos e melhores 

amigos, uma vez que as crianças não associam diretamente seus companheiros de brincadeira 

como “melhores amigos” e sim como “amigos” simplesmente. Essa noção implica o 

reconhecimento de qualidades pessoais sobre as quais ela se constrói e que faz com que os 

“melhores amigos” sejam diferentes dos amigos. 

Com base nessa visão, Corsaro critica os estudos da psicologia do desenvolvimento sobre 

esse tema, que afirmam que as crianças só passam a ver os amigos como pessoas que se 

compreendem e partilham seus sentimentos, segredos e problemas aos 11 ou 12 anos. Para ele, é se 

engajando desde cedo no processo de construir amizades que as crianças adquirem um 

conhecimento mais abstrato sobre o que é amizade. E se engajar desde pequenas nesse processo 

significa se engajar em brincadeiras partilhadas e aprender regras e valores da sociabilidade no 

interior do grupo. 

A ação conjunta de uma criança com seus parceiros se constrói de várias formas: imitando-

os, seguindo suas instruções, coordenando as atividades do grupo, contribuindo com a brincadeira e 

com os parceiros fornecendo objetos, idéias ou ações. O importante é construir uma cumplicidade 

com os companheiros. O grupo de amigos de brincadeira funciona, na maioria das vezes, como 

uma orquestra, com uma partitura escolhida dentro de um repertório musical - a brincadeira 

escolhida -, um regente que coordena os diferentes músicos e instrumentos - o líder do grupo ou o 

chefe da brincadeira, como dizem as crianças - e os músicos que criam coletivamente a música – o 

grupo de crianças que constrói a brincadeira. É comum, nas brincadeiras, a existência de um líder, 

ou chefe, reconhecido também nas falas das crianças nas entrevistas. Este, em geral, é aquele que 

escolhe/sugere/inventa a brincadeira a partir do repertório lúdico do grupo e que coordena as ações 

dos participantes. O papel do líder será abordado em outro item, mas é necessário trazê-lo aqui para 

compreender melhor a questão da formação dos grupos e da amizade. Por exemplo, Renan, 

Mayara e Milena exercem expressiva liderança sobre as outras crianças, tendo a característica de 

reunir em torno de si um significativo número de crianças e de coordenar as brincadeiras e as ações 

dos participantes. O fato de aparecerem como parceiros mais freqüentes de várias crianças parece 

apontar para a associação entre o papel do líder e a sua popularidade e relação de amizade junto às 

crianças. Essas crianças que lideram parecem ser admiradas pelas outras sobretudo pelas suas 

formas de brincar. 
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As relações de amizade são usadas também para controlar o comportamento do outro, 

para fazer valer as regras da brincadeira, para garantir o uso de um objeto ou espaço, para 

entrar em uma brincadeira ou excluir alguma criança. Falas como: Não brinco mais com você, 

Não sou mais seu amigo assumem um mesmo significado no grupo e indicam a vinculação 

entre a amizade e o brincar junto na concepção das crianças e a sua utilização como um trunfo 

no controle das interações e da brincadeira conjunta. Denotam o valor que as crianças atribuem 

à amizade, ao brincar com o outro, ao prazer advindo das práticas lúdicas. A ameaça de 

rompimento dos laços de amizade em diferentes situações interativas serve para as crianças 

refletirem sobre as exigências do grupo e sobre o que caracteriza o papel de um amigo. Esse 

aspecto é ilustrado na situação abaixo: 

 

Episódio: Vamos te matar!  
Fita 1- 15/05/2003  
Local: casinha 
Na frente da casinha está reunido um grupo de crianças, dentre elas Renan (R), Mayara (Ma), 
Natália (N), Mateus (MT). Estão se organizando para iniciar uma brincadeira. Renan, ao me 
ver, diz que eles estão brincando de jogar bomba e de namorado: ele era o namorado de 
Mayara e Mateus o amante. Renan está segurando uma guitarra de brinquedo (em geral usada 
para fingir que é arma). Ao ver uma máquina fotográfica na mão de Mateus, pede: 
1- R-MT: Me dá? (pega a guitarra da mão de Mateus, sem que este faça resistência,mas logo responde à 
Renan) 
2- MT-R: Não! 
Renan faz uma expressão zangada. 
3- R-MT: Ta bom, toma! Eu não vou brincar! (fala em tom chateado) 
Renan sai chateado em direção aos fundos da casinha. Depois retorna, para a alegria de 
algumas crianças que parecem esperar por ele. 
4- R: Vombora brincar Mayara! 
5- N-Ma: Ah, ele chegou, não disse, Mayarinha? 
Renan começa a organizar a brincadeira, definindo as ações e papéis com a colaboração de 
Natália. Logo chama Mateus para se aproximar dele. 
 

Nesse episódio, Renan usa a ameaça de ruptura de sua participação na brincadeira como 

forma de conseguir o objeto que está com Mateus (linha 3). Sua tentativa não tem resultado, pois 

Mateus não cede, o que faz com que ele volte atrás na sua ameaça como se nada tivesse acontecido 

(linha 4). É uma criança que usa com freqüência essa estratégia de ameaçar sair da brincadeira ou 

excluir alguém. Parece ter consciência da sua importância como parceiro de brincadeira e também 

como chefe, pois, quase sempre, exerce essa posição nos grupos dos quais participa. Há algumas 

características que contribuem para que ele ocupe essa posição, que são: a de atrair para junto de si 

um variado e grande número de crianças, a de ser capaz de animar o grupo como um todo com 

chamamentos coletivos - Vamos viajar gente! Essa viagem vai ser boa! - e a de coordenar as ações 

dos participantes favorecendo a construção conjunta da brincadeira. Sua participação é 

efetivamente valorizada pelo grupo, podendo ser um instrumento de barganha para ele em 
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situações em que concorre com outras crianças pelo uso de um objeto, do espaço, ou pelo papel a 

ser representado. Aliás, essa importância pode ser atestada no episódio acima apresentado no qual 

se pode notar a expectativa que as crianças têm em torno de suas proposições e ações, manifestadas 

na fala de Natália e no fato de a brincadeira só começar após o retorno de Renan: Ah, ele chegou, 

não disse Mayarinha!?.  

No mesmo episódio, em um momento posterior ao que foi apresentado acima, podemos ver 

Renan usando duas vezes a estratégia de ameaça de ruptura, agora de exclusão de um dos 

participantes, com a finalidade de proteger o espaço de brincadeira e os objetos que o compõem 

(linhas 2 e.8).  

 

Episódio: Vamos te matar! (continuação) 
Renan (R) finge que levou um tiro e cai deitado no chão, no corredor lateral de fora da casinha. 
Mayara é a médica que cuida de Renan. Essa seqüência se repete várias vezes: matar, morrer, 
cuidar, ressuscitar. Nesse trecho do episódio, participam: Renan(R), Mayara(Ma), Natália(N) e 
Jefferson (J). 
1- R-Ma: Aí você pegou mais coisas e colocou dentro da sua bolsa! Vai lá dentro e pega mais 
coisas! 
Mayara levanta-se levando sua bolsa e alguns objetos. Um dos objetos cai no chão e Jefferson, 
que está próximo observando, se abaixa para pegá-lo. Renan, ao ver, se apressa em protestar. 
2- R-J:Não, não pega, senão você não vai brincar comigo! 
Natália se aproxima. 
3- N-R: Renan, (...) bomba! 
4- R-N: (...) Não eu não vou ficar com a bomba, isso daqui é invenção! 
Mayara retorna com  a bolsa cheia de objetos e senta-se ao lado de Renan. 
5- Ma-R: Aí finge que você morreu! Morre! 
6- N-R: É, vou jogar bomba!Um, dois, três, pou! (Joga o aro Pokemon, que fingem ser bomba, em 
Renan) 
7- R-N: Não, não, você falou assim: um, dois, três e aí jogou a bomba! 
Renan vê Jefferson que está em pé observando-os ameaçando jogar bomba nele. 
8- R-J: Se você fazer isso,não vai mais brincar! 
Jefferson desiste de jogar a bomba e sai; a brincadeira continua repetindo a mesma seqüência 
de jogar bomba, morrer, cuidar, ressuscitar.  

 

As crianças mostram também, nas suas falas sobre as suas brincadeiras e do 

funcionamento do grupo recolhidas através das entrevistas coletivas, a consciência que 

possuem sobre o uso que fazem da ameaça de não brincar mais com o parceiro ou de não 

ser mais seu amigo como um recurso para controlar o comportamento do outro. As falas de 

Renan e de Mayara são claras nesse sentido: 

 

1- P: Quando você quer entrar numa brincadeira que já está começada, como é que você faz? 
2- R: A gente faz assim:- Mateus, você deixa eu brincar? Aí ele fala não, aí a gente fala assim:- 
Nunca mais eu vou brincar com você! Aí, a gente vai lá e ele fala: Vem brincar! 
3- P: E quando vocês estão brincando e chega alguém com quem vocês não querem brincar, 
como é que vocês fazem? 
4- Ma: A gente fala: sai daqui, a gente não vamos deixar vocês brincarem! 
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Nota-se que Renan e Mayara percebem essa estratégia como uma prática partilhada 

pelo grupo - A gente faz assim (linha 2) - e bem sucedida no sentido de garantir o acesso às  

brincadeiras ou de protegê-las da entrada de outros. 

Além das diferentes formas de manifestação de amizade e o uso de alianças e de 

prerrogativas associadas a hierarquias estabelecidas junto aos grupos apontadas acima, é 

preciso ainda destacar as atitudes de solidariedade e de cooperação que marcam as relações 

entre os companheiros de brincadeira, tais como: emprestar e dividir objetos; colaborar com o 

grupo levando objetos e novas idéias para a brincadeira, ajudar a executar uma ação, muitas 

vezes laboriosa, como fazer areia molhada cavando bem fundo, construir castelos, arrumar o 

cenário de uma festa ou de uma lanchonete, entre outras. 

O agrupamento de crianças para brincar e desenvolver uma ação comum cria 

vínculos entre elas, que são ampliados pela maneira como constroem conjuntamente suas 

brincadeiras. Cada um desempenha um papel preciso que só tem sentido no conjunto, 

sendo inspirado pela ação coletiva. Essa relação entre as crianças, como diz Delalande 

(2001), freqüentemente, toma a forma de uma solidariedade que se estabelece pelo 

oferecimento de materiais e pela troca e empréstimo de objetos diversos, permitindo a 

brincadeira coletiva e partilhada. Na verdade, de acordo com a autora, esses laços sociais 

de dependência ultrapassam os espaços de brincadeira, pois vêm da experiência mais 

ampla da vida coletiva na escola que os obriga a se organizarem e a criarem normas e 

valores sociais que regem suas relações socio-afetivas.  

As ações de solidariedade e de cooperação parecem ser uma condição para o bom 

funcionamento da brincadeira, ou seja, para a sua criação e continuidade, permitindo que 

as crianças possam efetivamente brincar juntas.  

A brincadeira em grupo permite que a atividade se alimente das idéias de cada um, mas 

em contrapartida supõe que sejam feitas certas concessões e que se respeite um interesse comum. 

Partilhar uma brincadeira significa também colocar-se em uma relação de concorrência em 

relação ao papel, aos objetos, às ações que darão forma à atividade. Assim, as crianças são 

obrigadas a negociar, a ceder, a reestruturar muitas vezes suas ações e intenções de forma a poder 

continuar brincando com seus parceiros. Isso se dá em relação ao uso dos objetos - Tá, eu deixo 

você usar, mas depois me dá - ou em relação a alguma ação - Eu pego areia molhada e ajudo 

vocês a fazer o bolo. Outro exemplo é a solução comumente dada pelas crianças quando duas 

crianças querem ter o mesmo papel: elas reestruturam a idéia inicial, criando no enredo duas 
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mães com as respectivas filhas, ou duas princesas, duas personagens principais de novela, dois 

pais, dois ladrões etc. Assim, os papéis se multiplicam, dando oportunidade à participação de 

todos e atribuindo responsabilidade a cada um para que a brincadeira aconteça.  

Outra prática comum partilhada pelas crianças é dar e trocar objetos/materiais. Este 

é, inclusive, um dos meios de a criança ser aceita em um grupo. Na brincadeira de 

construções com areia, oferecer para o grupo grande quantidade de areia molhada para 

fazer a massa do bolo é um ato particularmente apreciado. Entrar em uma brincadeira 

levando baldinhos e pás, armas, bonecas, enfim, objetos que estejam de acordo com a 

temática que está sendo desenvolvida é um dos passaportes para a entrada no grupo. A 

prática de oferecer e partilhar com o grupo objetos e materiais como estratégia de entrada e 

de permanência na brincadeira é uma forma de a criança mostrar que pode contribuir para 

a atividade em curso e que não está ali para atrapalhar ou para romper, disputando objetos 

com o grupo. Essa parece ser uma das regras de sociabilidade: dar e partilhar garante a 

participação social em um grupo de pares ou alimenta uma relação de amizade, enquanto 

guardar os objetos para si mesmas afasta-as dos outros, condenando a si próprias a 

brincarem sozinhas. 

 

A estabilidade e a identidade dos grupos: o exemplo de um grupo de brincadeira 

 

As relações entre algumas crianças apresentaram significativa estabilidade durante a 

pesquisa. Selecionei, para análise desse aspecto, um grupo que tem como núcleo central três 

meninas: Milena, Mayara e Isadora.  

As entrevistas realizadas com as três no final da pesquisa revelam que elas se 

identificam mutuamente como melhores amigas, se elegendo como companheiras 

constantes de brincadeiras. Isadora ingressou na escola somente no ano de 2004, mas não 

teve dificuldade em ser aceita no grupo e em se perceber como membro efetivo deste, 

assumindo o papel de ajudar a manter sua estabilidade, dividindo ou alternando com as 

parceiras a função de líder.  

Mayara e Milena já convivem na escola desde o início do ano de 2003 e gozam de 

grande popularidade no seio do grupo. Vimos que, nas entrevistas, elas são apontadas por 

grande parte das meninas como melhores amigas e que nos episódios registrados aparecem 

como parceiras freqüentes de grande número de meninas. Esses dados atestam o prestígio 

de que ambas gozam junto ao grupo de pares e a sua freqüente associação como parceiras 
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de brincadeira ou amigas. Isadora passou a compartilhar com elas as brincadeiras de mãe e 

filha, casamento, preparação de festas/ bolos de aniversário e novela (Amy e Alegrifes e 

Rabujos22). Juntamente com Mayara, Isadora está no centro das “histórias” de amor. As 

crianças da turma freqüentemente mencionam o namoro de Mayara com Mateus e de 

Isadora com Diego. Essa relação de namoro se manifesta também nas brincadeiras de 

casamento e de novela, quando Mateus e Diego são chamados para desempenhar os papéis 

de noivos de Mayara e de Isadora, respectivamente, ou de namorado da personagem da 

novela. É interessante notar que a iniciativa relativa a esse assunto parece ser maior por 

parte das meninas, particularmente de Mayara e de Isadora (que são também as meninas 

mais velhas da turma, juntamente com Kamila), do que por parte dos meninos, apesar 

destes também incluírem o tema em suas conversas e assumirem os papéis de noivos 

sugeridos pelas meninas. Milena, por sua vez, é uma menina bem mais miúda do que as 

outras da turma, sendo também a mais nova, em termos de idade. Tem um comportamento 

delicado, dengoso e meigo na maneira de falar e nas atitudes. Em geral, não compete no 

papel de mãe ou de noiva, preferindo desempenhar o papel de filha mais nova ou de bebê, 

ficando assim na posição daquela que tem que ser protegida pelas outras, usando de certa 

forma, em seu favor, o status da menina caçula. A fala de uma das crianças aponta essa 

preferência de Milena: Ela gosta de ser o bebê. Porque de tão pequena que ela é, ela quer 

ser o bebê! (Ana Carolina). 

Isso não significa, entretanto, que ela não exerça algum tipo de liderança, pois, em 

geral, suas falas e sugestões são acatadas pelas parceiras. Milena também reúne, assim como 

Mayara, um significativo grupo de crianças em torno de si, mostrando ter carisma junto aos 

parceiros. Nas falas das crianças, Milena é identificada com as seguintes características: bonita, 

brincalhona, brinca de bolo, de Alegrifes e Rabujos, manda na brincadeira, inventa as 

brincadeiras. 

Quanto ao funcionamento desse grupo, é interessante notar que cada uma dessas 

três meninas exerce alguma forma de liderança sobre as outras e sobre o grupo. Isadora 

tem uma discurso mais diretivo e decidido, organizando e coordenando as ações e 

definindo os papéis de quem pode ou não participar da brincadeira. Demonstra também ser 

inventiva, tanto através da introdução de novos elementos nas brincadeiras que já fazem 

                                                
22  Amy e Alegrifes e Rabujos foram duas novelas mexicanas transmitidas durante o ano de 2004, em uma 
rede brasileira de televisão, bastante comentadas pelas crianças em suas conversas, constituindo 
freqüentemente temas de brincadeiras. 
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parte do acervo das crianças, como também através da criação de novas brincadeiras, como 

é o caso das brincadeiras de ginástica e de quartel, introduzidas no repertório do grupo no 

último mês do ano letivo de 2004, e bastante apreciadas pelas amigas como a brincadeiras 

novas. 

Mayara, assim como Milena, tem grande popularidade entre os membros da turma, 

incluindo meninos e meninas. É apreciada pelas companheiras de brincadeira como uma menina 

que gosta e sabe brincar bem de panelinha, de Alegrifes e Rabujos, de bolo e de casamento. Usa de 

certo “charme” junto aos outros para construir alianças e fazer valer a sua vontade. Tal charme se 

manifesta através da maneira de falar teatral e sedutora. Não impõe a sua vontade pela força e sim 

pelo convencimento através da argumentação e da confiança nas alianças já estabelecidas. Muitas 

vezes não se importa em ser dirigida por Isadora ou por Milena, apresentando uma atitude de 

cooperação diante das sugestões e coordenadas dadas pelas outras. É mais aberta à entrada de 

outras crianças do que Milena e Isadora, que costumam resistir às estratégias de entrada e 

selecionar os que podem participar. Gosta de ser mãe, filha mais velha, a personagem principal da 

novela, demonstrando preferir representar papéis que na vida real gozam de uma centralidade nos 

contextos em que se inserem. Segundo Delalande (2001), os papéis exercidos pelas crianças 

correspondem à posição que ocupam no interior do grupo: as mães, a personagem principal da 

novela e as noivas têm destaque e importância em relação aos outros personagens com os quais se 

confrontam. Em geral, as crianças que representam a mãe, a noiva, têm, senão a totalidade, uma 

parte do comando da brincadeira. 

Se, por um lado, Isadora e Mayara disputam os mesmos papéis nas brincadeiras, por outro 

lado, o desejo de brincar juntas leva-as a solucionar tal disputa, multiplicando-se os papéis: duas 

noivas, duas mães, duas Sofias (personagem da novela Alegrifes e Rabujos). Essa solução é 

mencionada na entrevista por Isadora: Olha, nós duas (ela e Mayara) já era a Sofia, aí ela (Milena) 

queria ser, aí eu falei assim: então vai ter três Sofias. 

Participam com freqüência desse grupo Ana Beatriz e Kamila. As outras meninas 

também têm participações, embora mais temporárias. Ana Beatriz assume um papel 

altamente apreciado pelo grupo, que é o de fornecer materiais, recolhendo grande quantidade 

de brinquedos e objetos para alimentar a brincadeira, e também o de proteger o grupo da 

intrusão de outros, principalmente alguns meninos que constantemente brincam de 

“atrapalhar” a brincadeira das meninas. Ana Beatriz tem uma forte compleição física e 

enfrenta os meninos correndo atrás deles e disputando em pé de igualdade os objetos. 

Observa-se essa admiração na fala de Milena quando conversava com Isadora e Mayara 
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sobre o fato de os meninos estarem pegando seus objetos e de Ana Beatriz ter ido recuperá-

los: Ela é boa em tudo! Kamila se refere a Mayara como uma de suas melhores amigas e, 

quando está junto com o grupo, se integra bem nas brincadeiras, tanto as mais 

movimentadas, como as de pique e de correr dos ladrões, quanto as que se restringem a um 

espaço mais circunscrito, como as de fazer bolo, de casamento, de mãe e filha. No quadro 3 

(p.159) observamos que Mayara, Milena e Isadora ocupam o primeiro lugar entre suas 

parceiras mais freqüentes de brincadeira. 

Milena, Mayara e Isadora, ao contrário da maioria das meninas, brincam com 

alguma freqüência com os meninos. Apesar de dizerem que, em geral, os meninos não 

sabem brincar direito com elas (Milena), fazem uma diferenciação em relação a alguns 

meninos com quem costumam brincar: Mateus, Diego e Renan. Dizem que eles sabem 

brincar porque brincam de Alegrifes e Rabujos, uma das brincadeiras preferidas desse 

grupo de meninas. Nesse sentido, na relação com os outros grupos, criam uma identidade 

vinculada não apenas ao tipo de brincadeiras preferidas - mais diversificadas, uma vez que 

modificadas pelas conexões com as brincadeiras dos meninos e pelas interações com os 

personagens masculinos e com as temáticas originais de suas brincadeiras - mas também 

aos parceiros de brincadeiras –ampliados pelas parcerias desenvolvidas com outras 

crianças, meninos e meninas.  

A seguir apresento um episódio, envolvendo Mayara, Isadora e Milena através do 

qual podemos analisar suas relações e identidades assumidas no grupo: 

 
Episódio: Dormindo na casinha colorida 
Áudio- 29/09/04 
Isadora(I) sobre na “casinha” e fica na parte de cima. Mayara(Ma) também sobe. 
1- I-Ma:Agora você vai dormir embaixo! (começa a limpar o local com uma folha a areia que 
está em cima da estrutura; Mayara continua na parte de cima) 
2- Ma-I: (...) (Mayara pede para dormir em cima) 
3- I-Ma:Tá bom, você vai dormir comigo! Milena não tá aqui! (sente a falta de Milena e olha no parque procurando-
a) 
4- Ma-I: É! Vamo brincar de noiva?  
5- I-Ma: Ah, não! 
6- Ma-I: Eu vou, eu quero brincar de noiva. 
7- I-Ma: Você vai? Então você não vai dormir aqui em cima, não pode! (Mayara fica quieta,  mas logo 
fala:)  
8- Ma-I: Quero brincar com você. 
9- I-Ma: Então não brinca de noiva! 
Milena chega me mostrando um potinho. 
10- M-P: Olha o que eu trouxe de lá de casa! 
11- P-M: Que legal! 
Milena retorna em direção ao local do parque em que brincava antes de se aproximar da 
casinha colorida, mas chama as meninas. 
12- M-I: Vem Isadora e Mayara! (chama as duas para brincarem no outro canto do parque) 
Isadora e Mayara não lhe dão atenção e Milena fica observando as duas na casinha. 
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13- M-I: Mayara tá brincando é? Eu vou brincar! (retorna para a casinha acompanhada de 
Rayana) 
14- I-M: Vem aqui! ... Aqui na ponta! (mostra o espaço ao lado de Mayara, de forma que as 
três fiquem juntas) ...Ficou tudo sujo de novo! (recomeça a limpar com a folha) Calma aí! ... 
Mayara, ajuda com essa folha! (dá uma folha para Mayara) 
Milena olha, mas volta para o local onde estava antes. 
15- Ma-I: Pronto, já limpei! (limpa como Isadora recomenda) 
16- I-Ma: Pronto, agora ... passa a mão aí! 
17- Ma-I: Ah eu queria brincar (...) que tinha um monte de ladrão! 
18- I-M: Milena! Mi-le-na! Mi-le-na! Mi-le-na! Mi-le-na! (fala gritando para chamar Milena que está do outro 
lado) 
19 M-I: Eu vou brincar, peraí! (fala também em tom de voz alto)  
Milena e Ana Carolina (AC) se aproximam. 
20- I: Vem pra cá ..., vem dormir! 
21- AC: Vou limpar os meus pés! (tira a areia dos pés) 
22- I-AC: Carol vai dormir numa pontinha! (mostra a parte de baixo) 
23- M-I: Eu vou brincar aí, mas aqui! (Milena escolhe a parte de baixo da casinha) 
24- I: Ó, to avisando, cada um vai dormir numa pontinha, duas vai dormir lá embaixo e duas 
vai dormir aqui em cima. 
Milena resolve sair da parte de baixo. 
25- M-I: Eu vou dormir aqui em cima! Você deixa eu ficar (...) 
As meninas tentam se ajeitar nos dois patamares da casinha. Isadora continua dando as 
ordens. 
26- I: Isadora, primeiro tem que entrar duas, depois eu entro, eu sou a última a entrar! 
27- I-Ma:A Mayara é a primeira a entrar! 
28- Ma-I: Eu que vou ficar na ponta! 
29- I-Ma: Vai! (apressando Mayara) 
30- I: Eu sou a última a entrar! 
31- I: Ô Milena! (reclama do jeito que Milena entra) 
Kamila(K) chega e entra também 
32- I-K: Sai que eu sou aí! ... Kamila, sai que eu sou aí que você.. 
33- I-K: Você é com ela! Você é no azul! (refere-se à parte de baixo e à Ana Carolina que está 
lá) 
Isadora começa a cantar. 
34- I-K: (...) vai dormir lá embaixo, hein! (fala em tom imperativo, parecendo estar assumindo o papel de 
mãe) 
35- I-M: Milena vai dormir (...) Milena vai dormir (...) 
36- Ma-I: Vou ver televisão! 
Milena sai da casinha, seguida de Ana Carolina, e as duas vão ao encontro de Amanda, que 
está ao lado, brincando embaixo do escorrega. 
37- I-Ma: Vem, Mayara! Você vai dormir embaixo!  
38- Ma-I: Tá! 
39- I-Ma: Entra aí, fiquem aí! (refere-se à Kamila e Mayara) ...Vou chamaaar ...Vou chamar 
Milena. Milena!  
A brincadeira segue com Isadora e Mayara na casinha, limpando, fingindo que estão 
dormindo, vendo televisão e, volta e meia, Isadora chama Milena, querendo que ela venha 
participar. Milena fica um bom tempo brincando junto com Ana Carolina e Amanda de fazer 
bom-bom para uma festa de aniversário. Isadora não desiste de chamá-la até que Milena 
resolve entra na casinha, dizendo de repente para Amanda: 
40- M-Am: Eu tenho que ir pra casa!  
Amanda protesta, dizendo que Milena é que havia pedido para ela fazer o aniversário ali. 
Kamila e Laís seguem Milena. Isadora começa a organizar quem dorme em cima e quem dorme 
embaixo. Quer que Milena durma em cima (para ficar ao seu lado) e argumenta que embaixo vai cair 
muita areia em cima dela. Para as outras, porém, determina que durmam embaixo. Milena sobe e se 
deita. 
41- M: Boa noite! 
Se mexe logo em seguida: 
42- M: Acordei! Acordei! Bom dia!  
43- M-Ma I: Tive um pesadelo hoje! 
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Diego aparece e entra na casinha. 
44- Ma-D: O pai! 
45- P: Ué, o Diego também mora aí? 
46- M-P: Moooora, [ele é o nosso pai! 
47- Ma: [Ele é o meu pai!  
48- M: Ele é o pai de todo mundo! 
49- Ma: A Isadora é a mãe! 
50- M: O mãe, ta na hora de ir pra escola! Ta na hora de ir pra escola! 
Ana Carolina se aproxima.  
51- AC-M: Eu também to brincando, tá Milena? 
52- I-AC: Tá, vai dormir aí embaixo! 
53- AC-M: Aí você vai ser minha mãe! 
54- M-AC: A mãe é Isadora! (fala em tom de voz alto) 
Todas fingem dormir junto com Milena. 
55- M: Aí, você me acordaram! 
56- Ma-M: Irmã, vou falar com sua mãe, porque amanhã eu tenho que acordar cedo! 
57- M: Ta na hora de ir pra escola! 
Ana Carolina introduz o assunto do passeio escolar que haverá no dia seguinte. As crianças 
começam a conversar em torno desse tema e a brincadeira se dispersa. 
 

Isadora, ocupando em primeiro lugar a casinha colorida, coloca-se no segundo 

patamar e começa a limpá-la. Mayara se aproxima, movida pelo desejo de brincar com a 

parceira e amiga, mas sugere que brinquem de noiva, o que não é aceito por Isadora, que 

parece já ter planejado a brincadeira de mãe e filha, sinalizada pela proposta da ação de 

dormir e do local escolhido para a brincadeira, freqüentemente usado para essas rotinas 

familiares. Isadora mostra logo à Mayara que, se ela quiser brincar de noiva não será ali 

(linha 7) ou, em outras palavras, que ela não vai brincar com Mayara, definindo, desde então, 

que é ela quem comanda a brincadeira naquele local. Mayara logo afirma seu desejo de 

brincar com a amiga (linha 8) como o mais importante, desistindo da sua idéia e passando a 

submeter-se às orientações de Isadora. Esta, porém, no momento em que entram outras 

crianças na brincadeira, oferece certos privilégios à amiga, parecendo buscar com isso atestar 

a sua aliança/amizade e garantir a sua participação na atividade partilhada. Isso pode ser 

observado com a reserva do local ao seu lado na casa, com a preferência dada à amiga na 

entrada e escolha do local (linhas 27 e 28), e com uma atenção voltada para ela no olhar e 

nas tentativas de desenvolver planos e ações comuns. Isadora chama Milena várias vezes 

para integrar o grupo, demonstrando o desejo de compor o trio, já que ela é identificada 

como parte desse grupo que costuma partilhar várias brincadeiras no cotidiano da escola. 

Milena, por sua vez, está dividida, pois participa de outra brincadeira. Observa-se, porém, 

que faz várias tentativas de entrada, desistindo logo e retornando ao grupo inicial. Somente 

mais tarde, quando resolve ir para casa (linha 40), e quando Isadora parece aceitar que ela 

tenha uma posição de maior participação na brincadeira, concordando com suas definições 

de ações (linhas 41, 42, 43, 50,...), é que Milena torna-se participante efetiva do grupo. Nesse 
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momento surge uma nova configuração das relações entre as três e o grupo como um todo, 

com outro tipo de coordenação mais voltada para os significados e planos de ação conjuntos 

do que para o estabelecimento de posições diferenciadas de cada um dos participantes (o que 

Isadora vinha fazendo, exercendo uma liderança de forma mais impositiva: você dorme 

embaixo, você dorme em cima, você fica aqui na ponta etc.). 

Pode-se notar que, mesmo dentro de um grupo estável, existem hierarquias e disputas. 

Mas as alianças já estabelecidas, o conhecimento que os seus membros têm uns dos outros e o 

desejo de brincar juntos, determina que as diferenças, lideranças e estratégias de poder sejam 

negociadas em função do contexto em que a brincadeira se desenvolve. 

A análise das relações entre as três meninas e seus companheiros mais freqüentes 

de brincadeira nos permite compreender a importância de uma experiência coletiva comum 

e das brincadeiras conjuntas como espaço privilegiado de construção de alianças e 

amizades, bem como da identidade do grupo e de cada um de seus membros. É na relação 

com o outro que nos descobrimos e nos constituímos. Tanto nos seus discursos como nos 

seus comportamentos no desenrolar das brincadeiras transparece a consciência que as 

crianças têm de fazer parte do mesmo grupo e de partilhar: uma mesma escola com seus 

espaços, professores e alunos; uma mesma turma; um mesmo tempo organizado pelos 

objetivos escolares; e um mesmo espaço de brincadeiras onde expressam e constroem com 

maior liberdade suas relações sociais e afetivas, suas práticas lúdicas e suas regras, valores 

e conhecimentos próprios.  

 

 

A amizade, os grupos e as relações entre meninos e meninas 

 

Sabemos que na nossa sociedade e, mais especificamente nas escolas, se faz uma 

representação sexuada da vida cotidiana infantil, através da divisão e de estereótipos 

ligados ao masculino e ao feminino. 

De acordo com Corsaro (2001) a observação de espaços de brincadeira, tanto no 

nível da educação infantil, como no ensino fundamental, revela que as crianças 

freqüentemente se separam para brincar em grupos de meninos e de meninas. Poderia se 

dizer, com base nesse dado, que existe uma afinidade maior relacionada às formas de 

brincar das meninas entre elas e dos meninos entre eles, e que tal afinidade pode ser 
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função, ao menos em parte, de uma educação que faz essa separação por gênero. Mas que 

fatores favorecem essa separação e como ela é vivenciada pelas crianças? 

Essa separação entre meninos e meninas nos grupos de brincadeira foi notada, 

sobretudo durante a segunda fase da pesquisa, que corresponde ao último ano da educação 

infantil, no qual as crianças têm entre 5 e 6 anos de idade. Apesar de os dados desse grupo não 

estarem sendo analisados segundo o critério idade, não se pode ignorar que esse é um elemento 

que parece estar associado ao aparecimento de certos comportamentos no grupo, como é o 

caso da separação por gênero. Outros estudos sociológicos do brincar também apontam para 

esse dado (Corsaro, 1985, 2001, 2003; Delalande, 2001), ou seja, que entre as crianças que 

correspondem ao período da educação infantil, as mais velhas começam a fazer uma maior 

diferenciação por gênero, se organizando em grupos mais fechados de meninos e de 

meninas.Tal separação é notada, sobretudo, nos momentos em que as crianças têm liberdade 

de escolher seus parceiros nas atividades, como é o caso do lanche, do parquinho e da casinha. 

O lanche, por exemplo, é realizado no refeitório, em uma sala ao lado da cozinha, 

mobiliada com várias mesas grandes retangulares com bancos do mesmo comprimento de 

ambos os lados. Uma média de quatro turmas lancha no mesmo horário e, ao chegar, as 

crianças têm liberdade de escolher seus lugares nas duas mesas designadas pelas professoras 

(cada turma, em geral, ocupa duas mesas). Infelizmente, os dados referentes a essa atividade 

correspondem apenas à segunda fase da pesquisa, o que não nos permite fazer comparações 

entre o comportamento das crianças no refeitório nos dois anos letivos, mas somente com as 

observações realizadas nos outros espaços da escola. Na maioria das vezes em que observei 

essa atividade, as crianças sentaram-se em grupos separados de meninas e de meninos, com 

exceção de Thainá que, na maior parte das vezes, sentou-se junto aos meninos. Em um 

primeiro momento, pensei que essa disposição física das crianças poderia corresponder a uma 

regra escolar ou da professora, mas através da observação do cotidiano e de conversas 

informais com as professoras e com as crianças, percebi que era, na verdade, uma escolha das 

próprias crianças. Ao perguntar aos dois grupos o porquê dessa separação, ouvia em geral das 

meninas falas como Os meninos são chatos, eles atrapalham a gente, já os meninos em geral 

falavam É porque a gente gosta. Ou seja, os meninos refletem que querer estar junto dos 

parceiros do mesmo sexo é um dado natural, sem motivo específico, e as meninas refletem 

sobre a formação do grupo feminino como uma forma de preservar seu espaço interativo, sem 

que os meninos atrapalhem. De que forma podemos analisar esse comportamento e a maneira 

como as crianças o percebem nas brincadeiras, uma vez que esse é um dos espaços 
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privilegiados de escolha por parte das crianças dos seus parceiros e atividades preferidas, 

levando-se em conta, é claro, os elementos contextuais presentes? 

A organização freqüente da turma em grupos de meninas e grupos de meninos parece 

estar fortemente marcada pelos tipos de brincadeira preferidos. Os meninos costumam 

participar com maior freqüência de brincadeiras cujas ações envolvem correr, pular, subir no 

trepa-trepa, que correspondem às brincadeiras de pique nas suas várias modalidades e, 

especialmente, de polícia e ladrão. Estas, na maioria das vezes, são as primeiras atividades 

escolhidas pelos meninos tanto nos parquinhos quanto na casinha, com as devidas adaptações 

aos limites e possibilidades dos diferentes espaços. Como uma segunda atividade, destacam-se 

as construções com areia, principalmente casas, túneis e estradas, as brincadeiras de faz-de-

conta de bar/lanchonete, de bandidos/monstros/bombas associadas ao 

matar/morrer/ressuscitar e de polícia e ladrão conectada com a de mãe e filha ou pai, mãe e 

filha. 

As meninas, por sua vez, demonstram preferência pelas brincadeiras de faz-de-

conta, com as temáticas e scripts associados de mãe e filha, novelas/personagens da mídia, 

médico e preparação de festas de aniversário e de casamento. As ações que correspondem 

a essas brincadeiras são cuidar do bebê/ do doente / da filha, arrumar e organizar a casa, 

preparar alimentos, construir bolos de areia, cavar areia molhada, reunir muitos e pequenos 

objetos e arrumá-los e rearrumá-los de acordo com as ações ficcionais, vestir-se, falar, 

andar, gesticular e construir diálogos e ações de acordo com os papéis e planos de ação 

coletivos. Em geral, estas são as primeiras atividades organizadas pelas meninas que, ao 

entrarem nos espaços de brincadeira, se procuram mutuamente para brincarem juntas. 

Os quadros 5 e 6 (p.178 adiante) apresentam os dados relativos à organização dos 

grupos de brincadeira por gênero, de acordo com os episódios registrados. É preciso 

esclarecer, entretanto, que o número total de episódios registrados não corresponde a todas as 

brincadeiras/grupos que efetivamente se organizaram nos dias em que a pesquisa se realizou. 

Apesar da busca de se registrar tanto quanto possível tudo o que estava ocorrendo em relação 

à formação dos grupos e ao tipo de brincadeiras, a metodologia de filmagem exigia a 

concentração das observações em um grupo específico para que este fosse acompanhado, 

focalizando as interações entre seus membros e, quando era o caso, com os outros grupos ou 

crianças que desejavam participar daquela atividade. Dessa forma, alguns grupos e situações 

que estavam fora do alcance do campo de observação não puderam ser captados e 

registrados. Entretanto, acreditamos que o conjunto de dados obtido ao longo das duas fases 
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de observação fornece uma possibilidade de interpretação do comportamento do grupo 

quanto ao tema das relações de gênero.  

De acordo com o quadro 5, correspondente à primeira fase da pesquisa de campo, 

2003, e à observação das brincadeiras na casinha, 48% dos episódios registrados foram 

desenvolvidos por grupos mistos, ou seja, quase a metade deles. Os grupos femininos 

correspondem a 33% dos episódios e os grupos masculinos, a 19%, correspondendo à outra 

metade do conjunto dos episódios. É importante dizer que, nestes grupos, estão incluídos 

os episódios que, na sua origem, foram organizados por grupos com formação feminina ou 

masculina, embora no seu desenrolar tenham se tornado mistos, a partir da entrada de 

crianças do outro sexo ou de conexões com outros grupos. Dessa forma, se somarmos estes 

episódios ao percentual de episódios mistos, o percentual total de grupos mistos eleva-se 

para 67%. 

 
 
Quadro 5 - 2003: Episódios e composição dos grupos por gênero 
 
Gênero Episódios (casinha) Temáticas relacionadas 
Feminino 7 (3 passaram a ser mistos)  33% Mãe e filha (3); Médico (2); Comidinha (1); Temas 

desenho animado (1) 
Masculino 4 (1 passou a ser misto) (19%) Polícia e ladrão (2) e temas de super-heróis (2) 
Misto 10 (48%) 

 
Somados com os 4 que passaram a 
ser mistos (67%) 

Polícia e ladrão (1); Família-viagem (2); Bandidos- 
Morrer-ressuscitar (3)  Perseguição dos bandidos às 
famílias (2); Trabalho escritório (1); Temas de super-heróis 
(1) 

Total 21  
 
Quadro 6 - 2004: Episódios e composição dos grupos por gênero 
 
Gênero Episódios na casinha Temáticas 

relacionadas 
Episódios no 
parquinho 

Temáticas 
relacionadas 

Total 

Feminino 15 (4 passaram a ser 
mistos) 
(63%) 

Mãe e filha (6); Festa 
de aniversário(1); 
Médico (2); 
Lanchonete e 
comidinha (2), 
Alegrifes e Rabujos 
(2); Ginástica (1); 
Ladras (1) 

10 (1 passou a ser 
misto) 
(40%) 

Superpoderosas 
(1), Bolo (3), 
Escorrega (1), 
Mãe e filha (3), 
Casamento (2) 
 

25 
 
(51%) 

Masculino 7 (2 passaram a ser 
mistos) 
(29%) 

Polícia e ladrão (6) e 
casa (1) 

6 (1 passou a ser 
misto)(24%) 

Polícia e ladrão 
(1); Pique (2); 
Casa de areia (2); 
Preparação de 
alimentos (1) 

13 
(26%) 

Misto 2 (8%) Lanchonete (1) 
Médico e dentista (1) 

9(36%) Temas de novelas 
(2), Bolos (2), 
Casamento/ 
Aniversário (2); 
Preparação de 
alimentos (1) 
Desafio entre 
meninos e 
meninas (1) 

11 
(23%) 

Total 24  25  49 
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Outro aspecto que fica evidenciado nos quadros acima é que à diferenciação dos 

grupos por gênero corresponde também uma diferenciação por tipos de brincadeiras. Os 

grupos mistos ocorrem, em geral, através de ajustes mútuos nos interesses dos meninos e 

das meninas e de uma nova combinação que possibilite a brincadeira coletiva com 

participantes dos dois sexos. Quando esses grupos são formados a partir da conexão entre 

grupos masculinos e femininos, por exemplo, é necessário que a fórmula básica da 

brincadeira de polícia e ladrão, comumente desenvolvida pelos meninos, seja modificada 

com a introdução de novos desafios e eixos temáticos: os bandidos passarão a correr atrás 

das pessoas ameaçando-as (meninas: mães, filhas, tias...). 

Esse tipo de conexão obviamente modifica também a brincadeira das meninas, que 

passam a desenvolver novas ações, motivadas pela introdução de novos elementos e pelo desejo 

de brincarem junto com os meninos. As temáticas vinculadas aos grupos originalmente mistos 

mostram o interesse comum por muitas brincadeiras, como é o caso, no ano de 2003, da temática 

de mãe, pai e filho, com o script de viagem ou das rotinas de perseguição ou perigo-

aproximação-fuga (bandidos ou monstros) ou de matar-morrer- reviver. 

Nos grupos de meninos, Thainá é uma menina que sempre se integra à brincadeira 

de polícia e ladrão ou de pique. Apesar disso, optei por não registrar esses episódios como 

vinculados a grupos mistos, pois isso poderia distorcer o quadro mais amplo de análise, 

uma vez que encobriria o fato de haver uma formação de grupos masculinos em certos 

tipos de brincadeiras. Como Thainá é aqui considerada uma exceção à regra, optei por 

destacar a sua presença e a sua participação nos grupos de meninos. Os próprios meninos, 

ao serem perguntados se as meninas brincam com os meninos, destacam que a única que 

brinca é Thainá, como fica claro na fala de Diego: 

 
1- P: E as meninas, elas gostam de brincar de polícia e ladrão? 
2- D: Não. 
3- P: Às vezes eu vejo umas meninas brincando. 
4- D: É só Thainá, só. 
 

É interessante notar que, nas situações em que o grupo que brincava de polícia e 

ladrão se conectou com um grupo de meninas, nem todos os meninos e, igualmente, nem 

todas as meninas se envolviam efetivamente na brincadeira mista, permanecendo 

circunscritos à brincadeira original. Este é o caso de Thainá, que demonstrou, nas duas 

fases da pesquisa de campo, uma forte predileção pelas brincadeiras de pique e de polícia e 
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ladrão, permanecendo nelas, mesmo quando parte de seus companheiros de brincadeira 

interagia com outros grupos. 

O quadro 6, referente ao ano de 2004, demonstra que, no espaço da casinha, apenas 

8% dos episódios correspondem a grupos mistos, enquanto que os outros 92% distribuem-

se entre grupos de meninos - 29% - e de meninas - 63%. Se somarmos aos episódios 

desenvolvidos por grupos mistos aqueles que originalmente eram formados só por meninas 

ou só por meninos, mas depois passaram a ser mistos, o percentual total de grupos mistos 

sobe para 33%. No espaço do parquinho, esses percentuais se distribuem de forma um 

pouco diferente: 36% dos episódios foram desenvolvidos por grupos mistos; 40% por 

grupos de meninas e 24% por grupos de meninos. Se incluirmos nos grupos mistos aqueles 

que se tornaram mistos a partir de uma formação original de meninos ou de meninas, o 

percentual passa a ser de 44%. 

O que esses dados estão apontando? Em primeiro lugar, é preciso entender o porquê de 

haver no conjunto dos grupos de um só gênero um percentual bem maior de grupos femininos 

do que masculinos. Um dado que pode explicar isso é que o grupo de meninos, em geral, 

englobava todos os meninos ou, pelo menos, a maior parte deles, enquanto que o grupo das 

meninas se dividia, na maior parte das vezes em subgrupos, desenvolvendo brincadeiras 

distintas, embora muitas vezes com a mesma temática. As brincadeiras de polícia e ladrão e de 

pique, de grande interesse para todos os meninos, têm um formato que favorece a participação 

de grande número de crianças e uma duração maior do episódio, enquanto que as brincadeiras 

de encenação de papéis e de histórias criadas em torno destes exige uma coordenação maior 

entre as crianças e, em geral, envolve um número menor de participantes, estando mais sujeito 

a rupturas ou transformações. Dessa forma, os grupos femininos eram menores em relação ao 

número de participantes e mais numerosos do que os grupos de meninos, enquanto que o 

inverso ocorria com estes. 

Um outro aspecto a ser demarcado é que, se compararmos os dados de 2003 com os 

de 2004, sobressai um significativo aumento do percentual de episódios cuja formação é 

somente de meninos ou de meninas: de 52% para 77%. No ano de 2004, no qual as 

observações foram feitas em três espaços distintos - na casinha e nos dois parquinhos -, 

aparece uma diferença em relação à distribuição dos grupos por episódios e por gênero, 

sugerindo que o contexto de cada um desses espaços influencia as formas de organização 

das brincadeiras e dos grupos. Na casinha, o percentual de grupos mistos em relação ao 

número total de episódios foi bem menor do que no parquinho. Esse dado pode ser 
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atribuído ao interesse comum entre meninos e entre meninas, tanto pelas brincadeiras com 

areia realizadas no parquinho, gerando temáticas de preparação de alimentos e de bolos de 

aniversário ou de casamentos, como também pelos piques temáticos, ou seja, brincadeiras 

em que uns correm atrás dos outros, a partir de papéis definidos em função de temas de 

novelas ou de monstros. Um dos piques temáticos preferidos que reunia meninos e 

meninas era Alegrifes e Rabujos. Nessa brincadeira o importante é correr/fugir o mais 

rápido possível, explorando todos os espaços do parquinho. É o momento em que as 

crianças testam e competem entre si em relação às suas habilidades físicas, atividade 

altamente apreciada por várias crianças. Essa brincadeira, assim como a de mãe, pai e filho 

ou a de casamento, favorece a brincadeira mista, uma vez que se compõe de personagens 

femininos e masculinos.  

Mas de que forma as crianças refletem sobre essas relações entre meninos e 

meninas? Nas entrevistas realizadas em grupos, é interessante como elas têm consciência 

das separações e ao mesmo tempo dos atrativos em relação ao outro sexo. Vejamos abaixo 

o que falam algumas meninas sobre os meninos: 

 
Ana Carolina (AC): 
1- A C: Tem brincadeira de menino e de menina, mas só que a menina fica mais separada do 
menino. 
2- P: Qual é a brincadeira que junta meninos e meninas? 
3- AC: Alegrifes e Rabujos. 
4- P: Por que é que junta nessa brincadeira? 
5- AC: Porque tem que ter três meninos e três meninas. 
6- P: na novela tem três/ 
7- AC: /Três meninas e três meninos. 
 
Amanda(Am): 
8- P: E você tem alguém com quem você não gosta de brincar? 
9- Am: Os meninos! 
10- P: Por que? 
11- Am: Eles só quer brincar de polícia e ladrão!... 
12- P: E quando alguém que você não gosta pede para entrar na sua brincadeira? Por exemplo, 
quando os meninos querem entrar? 
13- Am: Eles não pede não, ficam brincando de polícia e ladrão. 
 
Milena(M), Isadora(I) e Mayara(Ma): 
14- P: Tem alguém que vocês acham que não sabe brincar direito com vocês? 
15- M: Todos os meninos! 
16- I: Marcelo, João Marcelo, Samuel... Diego também  sabe brincar/ 
17- M: /Todos os meninos! 
18- M: Diego sabe, porque ele vai/ 
19- I: /Mateus também sabe brincar 
20- M: Mateus, Diego, Renan... 
21- P: Por que é que vocês acham que eles sabem brincar? 
22- M: Porque eles brincam de Alegrifes e Rabujos/ 
23- I: Marcelinho não sabe brincar também. 
24- Ma: Eles jogam no chão a gente! 
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25- M: Não, mas eles torcem nosso braço. 
26- M: Todos os meninos são Rabujos, às vezes, Diego me pega e finge que eu tou presa nas 
grades do parquinho. 
  

Ana Carolina aponta que existe diferença entre brincadeira de menino e brincadeira de 

menina, mas sabe também que tem algumas brincadeiras que reúnem meninos e meninas 

(linhas 1 e 3). Sua explicação para isso vincula-se à questão da composição dos papéis, ou seja, 

nas brincadeiras em que há papéis masculinos e femininos, os dois sexos se misturam. Refere-

se à brincadeira de Alegrifes e Rabujos na modalidade de jogo de papéis, cujo eixo gira em 

torno dos papéis de Sofia e de Alcachofra, o casal principal da novela, dois pré-adolescentes. 

Além desses personagens, há ainda uma variedade de outros papéis masculinos e femininos 

que ajudam a compor um grupo misto de brincadeira. Quando duas ou mais meninas disputam 

o papel principal, o jeito é ter mais de uma Sofia e mais de um Alcachofra. Amanda, por sua 

vez, afirma não gostar de brincar com os meninos e do tipo de brincadeira que eles gostam e 

pensa que os meninos não têm interesse nas suas brincadeiras (linhas 9, 11 e 13). Milena, 

Mayara e Isadora, apesar de dizerem em um primeiro momento que os meninos não sabem 

brincar com elas, fazem, logo em seguida, uma distinção em relação a Diego, Renan e Mateus. 

De fato, esses três meninos costumam brincar junto com as três em brincadeiras de mãe, pai e 

filho, Alegrifes e Rabujos e casamento. Na fala delas fica evidente o valor que conferem ao 

“saber brincar” e às atitudes que rejeitam nos meninos de derrubá-las, pegá-las com força.   

E os meninos, o que falam das meninas? 

 
Mateus(MT), Diego(D), João Marcelo(JM) e Renan(R): 
1- P: De que vocês mais gostam de brincar? 
2- MT: Eu gosto de brincar mais na casinha de Polícia e ladrão. 
3- JM: Ele gosta de brincar com as meninas. 
4- P: Você gosta de brincar de que com as meninas? 
5- MT: Eu gosto de brincar com as meninas de.../ 
6- D: /Pai, mãe e filho. 
7- MT: Não, é mentira, a gente agora ta brincando é de comida. 
8- P: E quando você brinca de comida você é o que na brincadeira? 
9- R: O chefe! 
Diego: 
10- P: Vocês brincam de quê com as meninas? 
11- D: Mãe e filho. 
Mateus e Gabriel 
12- P: Mateus, quem são seus melhores amigos? 
13- MT: Eu tenho seis. 
14- G: Mayara, que é sua namorada../ 
15- MT: /Não. A namorada é a última. 
16- P: Quem é a namorada? 
17- MT: Mayara. 
18- P: E os melhores amigos? 
19- MT: É Renan, Diego, Gabriel, Anderson, Welligton e Mayara que é a minha namorada, a última 
Mateus me conta um segredo ao pé do ouvido e depois conta para os amigos presentes. 
20- MT: Eu levei Mayara no banheiro e beijei na boca dela. 
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Renan e Diego. 
Falam sobre a brincadeira de pegar coisas das meninas e elas deles. 
Renan conta rindo um episódio em que elas destruíram o bolo deles e eles destruíram o bolo 
delas. 
21- P: E porque vocês fazem isso: meninos contra meninas? 
22- R: Ah, porque a gente quer! 
23- P: E vocês brincam com as meninas, às vezes? 
24- R: Às vezes a gente brinca. Aí quando a gente começa a brincar elas falam assim: sai, sai, 
sai, aí a gente vai lá e fala: posso brincar? Aí elas falam: Pode 
25- D: Às vezes não. 
 
 

Na visão dos meninos, eles brincam somente às vezes com as meninas de pai, mãe e 

filho, mas é interessante notar como alguns meninos, como é o caso de João Marcelo, 

destacam tal fato como algo diferente, não comum no grupo de meninos (linha 3). Diego se 

adianta a responder por Mateus que este gosta de brincar com as meninas de pai, mãe e filho 

(linha 6), mas Mateus nega e diz que brinca é de comida (linha 7) referindo-se a um tipo de 

brincadeira que ocorre na cozinha da casinha em que as crianças fingem preparar alimentos 

para vender usando a janela como o balcão de servir o público.  

Renan, em sua fala, sugere que existe uma certa resistência por parte das meninas à 

participação dos meninos: (..) quando a gente começa a brincar elas falam assim: sai, sai, 

sai! E que a participação dos meninos no grupo das meninas é algo que precisa ser 

conquistado através de estratégias de entrada: Posso brincar? E que, mesmo assim, às 

vezes elas não deixam que eles brinquem (linha 24). É interessante como a fala de Renan é 

coerente com as falas das meninas em relação às estratégias que utilizam quando não 

querem que outras crianças entrem na sua brincadeira: segundo Mayara e Milena, elas 

dizem sai daqui (..) ou pode ir saindo, pode ir saindo. 

Outras formas de relação entre meninos e meninas manifestada nas brincadeiras 

são: a invasão não concedida no espaço de brincadeiras do grupo, as implicâncias ou 

zombarias e as brincadeiras explícitas em que há uma competição entre meninos e 

meninas. A referência à atitude de implicar e zombar apareceu apenas nas falas das 

meninas em relação aos meninos. Elas demonstram se incomodar com a atitude dos 

meninos de zoar da brincadeira delas ou delas próprias, através de apelidos e falas irônicas:  

 
Kamila (K): 
1- P: O quê chateia você numa brincadeira? 
2- K: Quando ficam me zoando no balanço. 
3- P: Quem fica te zoando? 
4- K: Marcelinho fica me zoando e eu corro atrás dele. 
5- P: Como é que ele zoa você? 
6- K: Ele me chama de Jamelão. 
7- P: E de onde vem esse apelido? 
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8- K: A minha prima falou pra ele que o meu nome é Jamelão. 
Ana Beatriz (AB): 
9- P: O quê chateia vocês quando estão brincando? 
10- AB: Ah é Renan e Diego, fica me irritando! Marcelinho é um dos mais levados, fica 
irritando, Samuel... 
11- P: O que é que eles  fazem  que você não gosta? 
12- AB: Ele fica zoando da nossa brincadeira, botando apelido. Alegrifes e Rabujos ele botou 
de Abacaxi e Melado. Aí eu falo, sua cara é que é. 

 

A competição entre meninos e meninas e a implicância mútua eventualmente se 

manifestam em brincadeiras em que o eixo se resume a um grupo atrapalhar a 

brincadeira do outro. Renan em sua fala relata esse tipo de atitude entre meninos e 

meninas como uma prática monitorada reflexivamente e que é motivo de diversão. 

Entretanto, nas minhas observações, se tal prática foi observada em algumas situações, 

podemos dizer que não é das atitudes mais freqüentes. O que é mais comum é a atitude 

de zombar ou de atrapalhar a brincadeira das meninas, como é o caso de Michel, que 

está sempre rondando os grupos de meninas pegando objetos e invadindo o espaço.  

A separação entre meninos e meninas não significa que não haja atração entre 

os dois sexos. Observei a procura de participação conjunta em vários momentos, e 

não podemos deixar de falar nos casos de “amor” entre meninos e meninas. Pelo 

menos dois “casais” são identificados pelas crianças, como já foi apontado acima: 

Diego e Isadora e Mayara e Mateus. As outras crianças associam essas crianças como 

casais de namorados, como podemos notar na fala de Gabriel mais acima, que aponta 

Mayara como integrante da lista de melhores amigos de Mateus por ser sua namorada. 

Mateus, por sua vez, a inclui entre os melhores amigos, mas privilegia os meninos, 

enfatizando que a namorada é a última. Esse sentimento de Mateus parece estar 

coerente com a definição de melhores amigos como aqueles com os quais se brinca 

com maior freqüência, uma vez que a brincadeira com Mayara é menos freqüente e de 

outra natureza, diferente da brincadeira com seus companheiros do mesmo sexo, uma 

vez que investida de sentimentos e relações diversas. Porém as relações de amor entre 

meninos e meninas nessa faixa etária constituem uma questão à parte que não é 

possível ser discutida aqui com maior profundidade, uma vez que merece uma 

investigação mais focada nesse aspecto. Mas algumas questões surgem nessa 

discussão: que sentimentos e conceitos as crianças estão construindo em relação ao 

amor? Que marcas do universo adulto e da cultura mais ampla podemos encontrar nas 

práticas e concepções infantis sobre o amor entre meninos e meninas? Que relações 

existem entre os casais de namorados e a formação de grupos e estilos de brincadeira? 
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As nossas observações sugerem que, em torno dessa relação de namoro, muitas 

brincadeiras surgem e um atrativo diferenciado parece passar a balizar as relações 

entre meninos e meninas. 

Procurei delinear aqui um quadro mais geral das relações entre meninos e 

meninas em conexão com os aspectos da formação dos grupos e da amizade. Este, 

entretanto, pode constituir um tema para investigações futuras no campo da sociologia 

da infância, na mesma linha, por exemplo, do trabalho de Thorne (1992), que 

investigou as relações entre meninos e meninas em escolas americanas correspondentes 

ao primeiro segmento do ensino fundamental através de um estudo etnográfico.  

Os dados apontados me permitem sinalizar que, se por um lado observa-se ao final da 

educação infantil uma separação maior entre meninos e meninas, por outro lado há também 

um jogo de atração mútua entre os sexos, manifestado nas formas de brincar e de se relacionar. 

A experiência de permanecer um significativo período de tempo juntas, partilhando muitas 

vivências, possibilita às crianças um conhecimento acumulado umas das outras, das formas de 

diferenciações entre os grupos e das hierarquias estabelecidas. Esses conhecimentos mútuos 

ajudam-nas a partilhar com mais facilidade os espaços e tempos e a se sentir membros de uma 

coletividade, identificada com certos princípios e práticas sociais e culturais comuns, mas ao 

mesmo tempo, pelas diferenciações que a constituem. 

 

3.3.2  O acesso das crianças às brincadeiras: estratégias de entrada e tipos de 
resistência 

 
O acesso das crianças às brincadeiras é uma das categorias através das quais 

Corsaro (1985) analisa as relações sociais que as crianças estabelecem nos grupos de 

pares em situações de brincadeira, no estudo etnográfico que desenvolveu em uma 

escola maternal americana vinculada a uma universidade estadual. Os dados 

apresentados e discutidos pelo autor forneceram a base sobre a qual construí a presente 

análise. 

Corsaro relata que observou uma grande freqüência de tentativas de acesso por 

parte das crianças às brincadeiras em andamento, o que demonstra a característica de 

movimentação no fluxo das interações sociais entre as crianças. No grupo das crianças 

menores, de 2;10 a 3;10, 23% dos episódios registrados continham tentativas de acesso, 

enquanto que no grupo das crianças maiores, de 3;10 a 4;10, esse percentual era mais 

alto, correspondendo a 44,1% dos episódios.  
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O autor apresenta os dados referentes à freqüência de atitudes de aceitação e de resistência 

inicial em relação às tentativas de acesso por parte das crianças para os dois grupos pesquisados: 

para as crianças menores, houve um índice de 32,7% de aceitação contra 67,3% de resistência às 

tentativas de acesso e, para as crianças maiores, o percentual de atitudes de resistência é menor, 

porém mais de 45% dos episódios envolvendo tentativas de acesso também apresentaram 

resistência inicial.  

Na interpretação do autor, várias características das interações entre pares de crianças 

contribuem para a grande freqüência de tentativas de acesso e de estratégias de proteção do 

espaço interativo, encontradas também no presente estudo. Uma delas é que a maioria dos 

episódios têm uma curta duração, o que determina um fluxo contínuo de episódios interativos e 

de crianças buscando acesso a novas brincadeiras, à medida que terminam os episódios em que 

estavam engajadas. Outro aspecto que o autor destaca é que algumas crianças têm uma 

participação temporária em certos episódios e, muitas vezes, simplesmente se retiram da 

brincadeira sem nenhum aviso formal, buscando em seguida outra atividade que, em geral, é 

outra brincadeira em grupo à qual tentará ganhar acesso. Tais características presentes nas 

interações infantis em torno da brincadeira certamente contribuem para a formação da noção, 

pelas crianças, da fragilidade e da possibilidade iminente de ruptura daquele espaço interativo, 

o que provavelmente as leva a construir formas de mantê-lo, protegendo-o de possíveis 

interferências negativas, e de negociar formas de continuidade quando tais interferências 

efetivamente ocorrem.  

A experiência das crianças com as resistências às suas tentativas de acesso, por sua 

vez, leva-as a adquirirem um conjunto complexo de formas de acesso que permitem a 

participação e a partilha de significados nas brincadeiras. 

No presente estudo, encontrei tentativas de acesso em 85% dos episódios registrados no 

ano de 2003 e em 49% dos episódios registrados no ano de 2004. Por que essa diferença? Os 

dois grupos correspondem em grande parte às mesmas crianças em idades diferentes: o primeiro 

entre 4 e 5 anos e o segundo entre 5 e 6. No primeiro ano da pesquisa a observação foi realizada 

apenas no espaço da casinha e no segundo foi ampliada para as atividades de brincadeira no 

parquinho. Que influências poderão ter os fatores idade e espaço físico? No aspecto analisado 

anteriormente, relacionado à formação de grupos, observei no grupo de crianças entre 5 e 6 anos 

uma diferenciação maior dos grupos de brincadeira e o estreitamento dos laços de amizade entre 

determinadas crianças, o que contribuiu para uma maior definição e coesão dos grupos de 

brincadeira, fato que pode explicar um menor fluxo das crianças de um grupo para outro e uma 
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fragilidade menor do processo interativo nos grupos de brincadeira. Em relação ao contexto de 

brincadeira, se compararmos os episódios registrados em 2004 nos dois espaços, veremos que, 

dentre os que contêm estratégias de entrada, há um maior percentual registrado no espaço da 

casinha (60%) do que no parquinho (40%). Uma possível explicação disso é o fato de o primeiro 

espaço ser menor, com partes que se comunicam, propiciando com isso maiores oportunidades 

de contato social entre as crianças, enquanto que o segundo espaço é mais aberto, oportunizando 

tanto a escolha de locais de brincadeira mais reservados (embaixo do escorrega, nos cantos do 

parque, em cima do escorrega etc.), como também a circulação e a exploração do espaço mais 

amplo, sem que haja muita interferência entre os grupos. 

A análise do conjunto de episódios registrados me permitiu mapear diferentes 

tipos de estratégias de entrada utilizadas pelas crianças, revelando a complexidade do 

processo de interações entre elas. A seguir, descreverei em linhas gerais cada uma dessas 

táticas e a forma como são recebidas pelo grupo. 

Uma delas, em geral, é utilizada como primeira estratégia e, na maioria das vezes, é 

seguida de outras maneiras de se obter acesso às brincadeiras. Constitui a simples 

aproximação ou penetração da criança no espaço de uma brincadeira em curso, com vistas 

a observar o que está ocorrendo (cenário, objetos, significados, ações etc.), antes de tentar 

uma estratégia de acesso mais direta. Esta é uma forma de perceber o fluxo das interações 

e da construção da brincadeira, a partir de um envolvimento ainda periférico, de modo a 

não interferir nas ações do grupo. A criança, em geral, se posiciona estrategicamente 

próxima ao grupo, olhando atentamente o desenrolar da brincadeira e, quando é o caso, 

acompanha o deslocamento do grupo, embora mantendo distância social. A partir da 

interpretação do comportamento dos participantes, a criança escolhe a melhor estratégia 

para ganhar acesso. Dependendo do grau de familiaridade com a brincadeira observada 

e/ou com os participantes do grupo, as crianças rapidamente encontram formas de entrada 

bem sucedidas.  

Essa estratégia de observação foi registrada na presente pesquisa em 31,9% do total de 

tentativas de acesso em 2003 e em 14% em 2004, conforme os dados apresentados adiante nas 

tabelas 1 e 2. É preciso esclarecer, entretanto, que o registro dessa estratégia restringiu-se às 

situações nas quais as crianças permaneciam um período de tempo significativo observando o 

grupo para depois lançar mão de outra estratégia; muitas vezes a atitude de observação era 

acompanhada de outra estratégia e então somente esta era registrada, a partir da compreensão 

de que a reação de aceitação ou de resistência por parte do grupo era desencadeada pela 
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segunda estratégia e não pela observação ou penetração na área. Em relação ao índice de 

aceitação e de resistência à utilização dessa estratégia, encontrei, em 2003, 87% aceitação e 

13% de resistência, enquanto que, em 2004, 55% de aceitação e 45% de resistência (Tabelas 3 

e 4, adiante). É possível supor que tal estratégia freqüentemente acompanha todas as outras, 

pois para que as mesmas sejam usadas é necessário que haja antes, mesmo que de forma 

rápida, uma atitude de observação com vistas a interpretar a situação à qual se quer ter acesso. 

Uma outra estratégia bastante utilizada é desenvolver alguma ação ajustada à 

brincadeira, mas ainda não diretamente coordenada com os outros participantes na 

criação conjunta de significados. A criança se coloca na área da brincadeira e faz o que 

as outras estão fazendo, manifestando assim o seu desejo de brincar junto. É assim que, 

ao perceber um grupo brincando de fazer bolo com areia, senta-se e começa a fazer um 

bolo; ao ver um grupo brincando na cozinha de fazer comidinha, manipula as panelinhas, 

imitando-os. As crianças ou imitam os outros ou introduzem algumas variáveis, mas 

sempre de forma sincronizada com o comportamento do grupo, a fim de se inserir no 

enquadre (Bateson, 1998 [1956]; Goffman, 1974; Corsaro, 1988) necessário para a 

construção conjunta da brincadeira. De acordo com as tabelas 1 e 2, essa é uma das 

estratégias mais utilizadas pelas crianças, correspondendo a 26,6%, em 2003, e a 21%, 

em 2004, em relação ao total de tentativas de entrada. No primeiro ano, o índice de 

aceitação corresponde a 88%, enquanto que no segundo ano, a 50%, período que 

corresponde a uma maior distribuição e diversificação das estratégias usadas pelas 

crianças e, também, a um equilíbrio maior entre os índices de aceitação e de resistência 

às mesmas (Tabelas 3 e 4). 

 

 

Tabela 1-2003- Freqüência das estratégias de entrada nos episódios registrados 

Tipo de estratégia Nº de ocorrências % 
Observação e/ou penetração na área de 
brincadeira 

30 31,9 

Ação não verbal alinhada com a atividade 
em curso (imitação ou nova ação) 

25 26,6 

Declaração de ação/plano de ação/papel 21 22,3 
Pedidos ou declarações diretas de 
participação 

7 7,4 

Oferecimento ou troca de objetos 6 6,4 
Perguntas sobre a brincadeira 3 3,2 
Encenação de uma ação  2 2,2 
Total 94 100 
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Tabela 2-2004-Freqüência dos tipos de estratégias de entrada nos episódios registrados 

Tipo de estratégia N. de ocorrências % 
Observação e/ou penetração na área 
de brincadeira 

20 14 

Ação não verbal alinhada com a 
atividade em curso 

31 21 

Oferecimento ou troca de objetos 17 12 
Pedidos ou declarações diretas de 
participação 

22 15 

Declaração de ação/plano de 
ação/papel 

35 24 

Encenação de uma ação 15 10 
Perguntas sobre a brincadeira 6 4 
Total 146 100 
 

Tabela 3 -2003-Percentual de aceitação e de resistência por tipo de estratégia de entrada  

Tipo de estratégia % aceitação % de resistência 

Observação e/ou penetração na área 
de brincadeira 

87 13 

Ação não verbal alinhada com a 
atividade em curso 

                          88                12 

Oferecimento ou troca de objetos                           34                66 

Pedidos ou declarações diretas de 
participação 

                          57 43 

Declaração de ação/plano de 
ação/papel 

                          76                24 

Encenação de uma ação           50 50 

Perguntas sobre a brincadeira         100   0 

 

 

Tabela 4 -2004-Percentual de aceitação e de resistência por tipo de estratégia de entrada 

Tipo de estratégia % aceitação % de resistência 

Observação e/ou penetração na área 
de brincadeira 

55 45 

Ação não verbal alinhada com a 
atividade em curso 

                           50                50 

Oferecimento ou troca de objetos                            70                30 

Pedidos ou declarações diretas de 
participação 

                           76  

(25% condicionada a algo) 

24 

Declaração de ação/plano de 
ação/papel 

                           54                46 

 
Encenação de uma ação 

           40 60 

Perguntas sobre a brincadeira            16  33 

 

Outra tática usada pela criança para ser aceita no grupo é contribuir com algum 

objeto/brinquedo, oferecendo-o ou propondo uma troca com um dos participantes. Na visão das 

crianças, essa é uma estratégia eficiente, pois nas entrevistas em grupos, são comuns respostas 

nessa direção à pergunta sobre o que eles fazem quando querem entrar em uma brincadeira que 

já está iniciada: eu divido as minhas coisas (Kamila); é só a gente dar panelinha pra eles; não 
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esqueça o nosso truque (Milena e Isadora); tem que dar alguma coisa (Ana Carolina). 

Observamos também que o dar um objeto para o grupo ou levar algum consigo é uma condição 

para a aceitação do novo participante: Só se trouxer uma boneca (condição imposta por Ana 

Beatriz para a aceitação de Amanda em um episódio de médico); você tem panelinha?(pergunta 

feita por Milena à Ana Beatriz como condição para sua participação em um episódio de 

preparação de bolo de aniversário). 

No presente estudo, em 2003, essa estratégia apareceu muito pouco, totalizando um 

percentual de 6% do total de tentativas de acesso. Já em 2004, esse índice dobrou, correspondendo 

a 12%, e apresentando um alto grau de aceitação, pois 70% das tentativas feitas pelas crianças 

obtiveram sucesso, embora, algumas vezes, apenas temporariamente, exigindo a utilização de 

outras estratégias para garantir a continuidade da participação na brincadeira.  

Delalande (2001) aponta o dar e o trocar como atitudes que provam a motivação de 

uma criança para se fazer aceita no grupo e que criam efetivamente laços de solidariedade 

entre pares. Ao tentar entrar em uma brincadeira levando um objeto, a criança não está 

ameaçando aquele espaço interativo como mais alguém que chegou para partilhá-lo, mas, ao 

contrário, como alguém que está contribuindo para o enriquecimento do mesmo e que pode 

brincar junto sem representar uma ameaça potencial de ruptura. Obviamente, essa estratégia 

é utilizada apenas em brincadeiras que exijam ou valorizem o uso de objetos, como é o 

exemplo da brincadeira com areia, valorizada pelo uso de pás, baldes e de areia molhada, a 

brincadeira com bonecas, com armas etc. Aliás, a areia molhada é vista como um bem 

precioso tanto pelo grupo de crianças francesas pesquisadas por Delalande, como também 

pelo grupo de crianças brasileiras, como abordei anteriormente. Há aquelas crianças que são 

boas em fazer bastante areia molhada, tendo domínio das técnicas compartilhadas pelo 

grupo. O companheiro que consegue areia molhada para o grupo é bastante apreciado, 

conseguindo ter boa aceitação. 

Uma quarta estratégia é solicitar ou declarar diretamente a participação: Posso 

brincar? Eu estou brincando também! Corsaro (1985), em sua pesquisa, aponta que 

raramente as crianças usam estratégias diretas de entrada como esta. Uma das razões, 

segundo ele, é que perguntas como essas exigem uma resposta imediata que, muito 

freqüentemente, é negativa. A criança que está de fora do grupo é vista como alguém que 

não sabe o que está acontecendo e, por isso, pode causar problema e atrapalhar a 

brincadeira em curso, construída com um esforço interativo conjunto. No entanto, pudemos 

observar na nossa pesquisa que o uso dessa estratégia é diferenciado entre as crianças, 
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tendo a ver com a relação entre a criança que a ela recorre e o grupo ao qual se dirige. No 

primeiro ano da pesquisa de campo, 2003, essa estratégia corresponde a apenas 7,4% dos 

tipos de tentativas de acesso, o que está de acordo com os dados de Corsaro. Entretanto, 

em 2004, as crianças usaram essa estratégia em 15% das tentativas de acesso e estas 

tiveram um índice de aceitação de 76%, sendo que, dentro desse índice, 25% referem-se a 

atitudes de aceitação, porém com alguma condição imposta pelo grupo. O que esses dados 

apontam?  

Para responder a essa questão, é preciso fazer uma leitura mais cuidadosa das 

situações em que a estratégia foi usada. No grupo de dados de 2004, dentre as tentativas 

que obtiveram aceitação, 38% foram feitas por crianças a grupos formados por 

companheiros do seu sexo, cujos membros eram seus parceiros freqüentes de brincadeira, 

31% por meninos a grupos de composição mista quanto ao sexo, formado em parte por 

companheiros constantes de brincadeira e, em parte, por companheiros de outro sexo com 

os quais brinca com relativa freqüência, e 31% por meninas a grupos de meninas formados 

por companheiras menos freqüentes de brincadeira. Um dado importante é que 69% (38% 

somados a 31%) das tentativas de acesso que tiveram sucesso foram feitas por crianças que 

já tinham laços de amizade / afinidade com o grupo todo ou parte do grupo. Ou seja, o 

recurso a perguntas ou declarações diretas de participação como estratégia de entrada foi 

utilizado por crianças que tinham expressivo conhecimento e intimidade com o grupo ou 

parte do grupo ao qual queriam ter acesso. Em grande medida, a entrada já é facilitada pelo 

pertencimento ao grupo e a sua participação não é sentida como ameaça de ruptura, uma 

vez que o grau de conhecimento construído e partilhado entre as crianças no curso de um 

longo período de experiências comuns de brincadeira parece assegurar uma interação 

menos frágil. Talvez seja por isso que apareça um número bem maior de tentativas de 

acesso com essa estratégia no ano de 2004 do que no ano de 2003, correspondendo ao fato 

de estar sendo utilizada predominantemente entre crianças que fazem parte de grupos mais 

coesos, fortalecidos nesse segundo período da pesquisa, que corresponde também ao 

último período do grupo na educação infantil. 

Uma quinta forma de se obter acesso é quando as crianças sugerem uma ação, um 

plano de ação ou um papel a ser representado através de declarações do tipo: eu era a 

filha; você é minha mãe; aí ia ser a festa de aniversário de Milena; nós íamos viajar etc. 

Essa estratégia mostra o desejo de a criança se associar aos outros através da proposta de 

alguma forma de inserção. Seu sucesso exige certo conhecimento da brincadeira e dos 
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participantes do grupo, o que é alcançado não apenas por experiências partilhadas 

anteriormente como também pela observação e interpretação das interações e significados 

presentes. Em 2003, esse tipo de estratégia corresponde a 22,3% das estratégias usadas e, 

em 2004, esse índice é de 24%, o que, de acordo com as tabelas 1 e 2, significa que ela está 

entre as estratégias mais usadas. Em relação ao percentual de aceitação e de resistência a 

ela associados, os resultados são relativamente equilibrados, correspondendo a 54% de 

aceitação e a 46% de resistência. 

Há também crianças que tentam o acesso à brincadeira encenando alguma ação 

enquadrada na brincadeira em curso. A criança chega falando com uma entonação teatral, 

representando a mãe que está trazendo a filha para o médico - Minha filha está com muita tosse! 

- ou então entra na cozinha junto ao grupo que está fazendo comidinha e diz: eu vou fazer um 

pudim bem gostoso pra minha filha!. Dentre as tentativas de acesso, essa é a que tem um maior 

índice de resistência no grupo de dados de 2004: 60% contra 40% de aceitação. No ano de 2003, 

essa estratégia foi usada apenas três vezes, não sendo possível comparar o índice de aceitação e 

de resistência com o ano seguinte. O que pude observar é que essa forma de acesso surpreende o 

grupo, pois a criança já age como parte do grupo e da brincadeira, não dando tempo para que 

seus membros decidam sobre a permissão ou não de sua entrada, ameaçando assim o controle do 

grupo sobre a brincadeira. Particularmente, uma criança que usa freqüentemente essa estratégia é 

Raiana (do total de tentativas de acesso com essa estratégia, 50% foram efetuadas por Raiana) e 

coincidentemente essa mesma criança tem alto índice de rejeição dos grupos à entrada nas 

brincadeiras. 

Uma última forma de iniciativas de participação e entrada na brincadeira se faz através de 

perguntas ou comentários sobre a brincadeira: Vocês estão brincando de quê? Você era a mãe? 

Essa tática é pouco freqüente, correspondendo a apenas 3,2% e a 4% das estratégias usadas em 

2003 e 2004 respectivamente. Às vezes, para algumas crianças, basta perguntar para ser convidada 

a participar, mas na maior parte das vezes o grupo responde às perguntas sem que haja um convite 

para a participação, exigindo que a criança recorra a outra estratégia mais eficaz para ter acesso ao 

grupo. 

Muitas vezes, a criança usa mais de uma estratégia para conseguir participar de uma 

brincadeira, ajustando as formas de entrada aos tipos de brincadeira, aos grupos, às interações em 

curso e às respostas às suas tentativas. Portanto, a partir de um processo interativo com o grupo 

com o qual deseja brincar, no qual fornece pistas de suas intenções e interpreta as ações e pistas 

do grupo, constrói diferentes formas de participação social nas brincadeiras. É um processo de 
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aprendizagem social através do qual acumula conhecimentos e habilidades que são partilhados 

pelo grupo.  

A não aceitação ou resistência manifestada pelo grupo à tentativa inicial de acesso de 

uma criança implica geralmente, da sua parte, a construção de novas tentativas, através de ajustes 

com relação à ação inicial, que são imediatamente seqüenciais a esta, ou investidas em um 

momento posterior. Essas novas tentativas podem gerar novas resistências ou aceitação e, nesse 

caso, a forma de participação do novo membro é concedida a partir da definição de papéis e/ou 

ações. Esses mesmos estágios correspondem aos achados de Corsaro em sua pesquisa.  

A resistência à entrada de uma criança na brincadeira pode ser manifestada de várias 

formas. A partir dos estudos de Corsaro e das análises dos episódios registrados, classifiquei as 

resistências em sete tipos, adaptando as categorias do autor. As tabelas 5 e 6 apresentam essa 

classificação e os resultados encontrados através da análise dos episódios registrados. 

 
 
Tabela 5 -2003- Freqüência dos tipos de resistência às tentativas de entrada 
 

Tipo de resistência Número de ocorrências % 
Gesto ou movimento indicando 
resistência à entrada 

 2 10 

Negação verbal sem justificativa 10 50 
Negação com argumentos relacionados 
à afiliação 

 1   5 

Negação com argumentos relacionados 
à propriedade do espaço ou da 
brincadeira  

 1   5 

Negação com argumentos relacionados 
a regras arbitrárias concernentes à 
criança ou à brincadeira 

 3  15 

Negação com justificativa de proibição 
pelo líder/ “chefe” 

 1   5 

Ignorar a ação do outro   2  10 
Total 20 100 
 

 

 

Tabela 6- 2004-Freqüência dos tipos de resistência às tentativas de entrada 

Tipo de resistência N. de ocorrências % 
Gesto ou movimento indicando 
resistência 

4 6 

Negação verbal sem justificativa 31 44 
Argumentos relacionados à afiliação 9 13 
Argumentos relacionados à 
propriedade do espaço ou da 
brincadeira 

10 14 

Argumentos relacionados a regras 
arbitrárias 

           14           20 

Argumentos relacionados à 
autoridade do chefe 

1 1 

Desconhecimento da ação 2 2 
Total 71 100 
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Uma primeira forma de reação é a resistência manifestada através de um gesto ou 

movimento físico indicando impedimento/proteção contra a tentativa de entrada: pode ser um 

empurrão, ou uma barreira com um movimento de braço. Um segundo tipo de resistência é a 

expressão verbal sem justificativa, ou seja, a criança nega a entrada dizendo simplesmente não, 

você não pode, você não vai etc. Em geral, esse tipo de resistência é seguido de algum dos 

outros tipos de resistência ou então da aceitação da entrada da criança a partir de sua insistência 

em participar da brincadeira. É também a forma mais comum de as crianças expressarem a 

resistência à entrada de outras crianças em suas brincadeiras, tanto em 2003 (50%) como em 

2004 (44%), conforme os dados das tabelas 5 e 6.  

Um terceiro tipo de resistência é o uso de argumentos relacionados à afiliação, ou 

seja, às relações de amizade, afinidade ou de grupos de companheiros de brincadeira. 

Dessa forma, as crianças justificam a negação da entrada, alegando a não amizade ou o 

fato de a criança já fazer parte de outro grupo: Você já está brincando com eles; você não 

vai brincar com a gente. Esse tipo de resistência tem que ser analisada, segundo Corsaro, 

pela forma como as crianças concebem a amizade, ou seja, em grande medida vinculada às 

situações interativas particulares das brincadeiras. 

A quarta forma de resistência corresponde ao uso de argumentos relacionados à 

propriedade do espaço ou da brincadeira. Assim, é comum ouvirmos das crianças falas como: 

Eu estava aqui primeiro; eu peguei primeiro; essa casa é minha. Esse tipo de resistência foi a 

que teve maior freqüência nos estudos de Corsaro (46,8%), o que não é o caso desse estudo, 

que aponta um índice de 14% em 2004 e de apenas 5% em 2003, conforme mostram as tabelas 

5 e 6. Depois dessa forma de resistência, o autor identifica a argumentação relacionada à 

superlotação do espaço como o segundo tipo mais freqüente, e interpreta esses achados como 

decorrentes da aprendizagem da criança das características organizacionais e das regras 

escolares fortemente marcadas pela demarcação de espaços. No caso da presente pesquisa, não 

encontrei esse segundo tipo de resistência de forma explícita. Essa diferença de achados nos 

dois universos de pesquisa pode ser decorrente dos diferentes contextos sócio-históricos que 

marcam o espaço escolar. No caso da escola observada, uma das características do grupo e da 

instituição é a ênfase na publicização dos seus espaços e tempos, em detrimento da 

privatização, determinando uma maior disposição para a partilha e a cooperação entre os seus 

atores sociais.  
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A seguir, apresentamos um exemplo de uma situação em que a resistência à entrada de um 

novo participante se expressa com base em argumentos relacionados à propriedade do espaço na 

brincadeira. 

 
Episódio: Fazendo comidinha 
Fita 1-24/04/03 
Local: casinha 
Milena e Amanda estão na cozinha brincando de “fazer comidinha”. Amada está em frente à 
pia manipulando pratos e xícaras e Milena está no outro canto da bancada organizando os 
utensílios de cozinha em cima da pia. Raiana entra na cozinha, pega um potinho que está em 
cima da pia e coloca-o na boca do fogão. 
1- M-Ra: Aqui é minha casa! 
2- Ra-M: Eu sei, você quer fazer sopa? 
3- M-Ra: Não! 
4- Ra-M: O que você quer? 
5- M-Ra: Nada! 
Raiana continua insistindo com propostas de fazer comida para Milena e esta continua 
recusando e não deixando Raiana pegar os objetos argumentando, por exemplo, que são da 
sua mãe (Amanda) até que Raiana desiste e sai da cozinha. 
 
 

Uma outra forma de resistência é o uso de referências a regras arbitrárias 

relacionadas à brincadeira, das quais se lança mão naquele momento com o intuito de 

justificar que a sua sugestão ou entrada não se enquadra à mesma. 

 
Episódio: Alegrifes perdidos 
Local: Casinha 
Data: 19/11/04 
Fita 4-04 
Mayara(Ma), Isadora(I ) e Ana Beatriz(AB) brincam de “Alegrifes e Rabujos”, com as 
participações de Mateus (que alterna seu papel entre Alcachofra e Ricardo) e de 
Anderson(AD) (que é designado como cachorro por Isadora). Mateus(MT) e Anderson entram 
e saem várias vezes dos espaços onde as três meninas se localiza, mantendo uma participação 
periférica. Isadora e Mayara assumem igualmente o papel de Sofia e fingem estar perdidas, 
sentindo frio, com fome etc. Ana Beatriz se encarrega de pegar objetos para servi-las. A uma 
dado momento, após uns 15 minutos de desenvolvimento do episódio, chega Renan(R) e João 
Marcelo(JM). Ouvindo Isadora mencionar o nome de Alcachofra, diz: 
1- R: Eu é que sou o Alcachofra! 
2- JM: Eu sou o Alcachofra! 
3- I-JM: Ah, táaaaa.... (fala zombando) 
4- JM: Eu sou! Pronto e acabou! (se afasta um pouco) 
Mateus se aproxima do grupo. 
5- Ma-JM: Renan e Mateus, Renan e Mateus, Renan e Mateus! (quer dizer que Renan e Mateus 
são Alcachofra) 
6- JM: Renan e Mateus nada! Eu é que sou o Alcachofra! 
7- Ma-JM: Só tinham dois Alcachofras! 
8- JM: Eu sou o Alcachofra, pronto e acabou! 
9- R-JM: Pronto e acabou é o caramba! 
10- JM: Então eu sou o Ricardo! 
11- Ma-JM: A gente é que escolhe! 
12-Isadora aplica a fórmula de seleção “mamãe mandou eu escolher...” e aponta para Mateus, 
Renan e ao final diz: 
13- I-JM: Você pode ser também! 
 



Conhecendo as crianças de dentro: relações sociais e práticas culturais de brincadeiras  

 

 

196

Nesse episódio, vemos que o argumento de que só tinham dois Alcachofras (linha 

7), baseia-se em uma regra inexistente anteriormente na brincadeira que vinha se 

desenrolando, e que foi usada arbitrariamente por Mayara em resposta à tentativa de 

entrada de João Marcelo, com a dupla intenção de incluir Renan, que havia se auto-

designado Alcachofra, e excluir João Marcelo, que entrou competindo com o parceiro pelo 

papel. Vê-se também a necessidade de as meninas afirmarem o seu poder de decisão 

naquela brincadeira, seja através de Mayara- A gente é que escolhe! (linha 11), seja através 

de Isadora, com o uso de uma fórmula de seleção para simular a escolha aleatória, mas 

que, na verdade, é feita e decidida por ela (linhas 12 e 13). Essa decisão de Isadora, de que 

haveriam três Alcachofras, acaba implicando a mudança do papel anterior de Ana Beatriz, 

que passa a assumir também o papel de Sofia para completar os pares - Alcachofra e Sofia- 

como no folhetim televisivo. 

Uma outra situação interessante, na qual observei igualmente o uso de regras 

arbitrárias, quatro meninas brincam igualmente de Alegrifes e Rabujos e se encontram na 

sala da casinha, arrumando os objetos que recolheram para organizar a brincadeira. Uma 

das meninas está calçando um sapato e diz que ele é de cristal, quando dela se aproxima 

uma outra menina, que não estava participando da brincadeira, dizendo: Mãe, eu quero 

comidinha! Ao que ela responde: Eu não sou sua mãe!. As duas discutem, quando uma 

terceira diz: Não, porque nós estamos brincando de Alegrifes e Rabujos e Alegrifes e 

Rabujos não são crianças e não têm filhos! Este argumento faz a menina se afastar e 

retornar outras vezes, com outras tentativas de participação. 

Encontramos também a justificativa da exclusão através de argumentos 

relacionados à autoridade do chefe, ou seja, a criança exclui aquela que deseja participar 

dizendo que é o chefe que não permite. Esse foi um tipo de resistência que apareceu muito 

pouco: apenas uma ocorrência em 2003 e uma em 2004, não permitindo sua interpretação 

como um padrão do grupo. O que podemos afirmar é que, apesar de não representar um 

tipo de resistência característica do grupo, a referência ao chefe é algo que baliza o 

processo de entrada e de resistência, na medida em que, em geral, é ao companheiro que a 

criança identifica como chefe que a criança se dirige para obter acesso à brincadeira e, no 

caso de se dirigir a outra criança do grupo, esta costuma pedir permissão ao chefe em nome 

da criança ou aconselhá-la a fazê-lo por ela mesma. 

Houve também dois casos de atitudes de desconhecimento das tentativas de acesso 

por parte de outra criança, nos dois períodos da pesquisa. É importante esclarecer que esta 
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foi considerada uma atitude de resistência quando a criança claramente fazia tentativas de 

acesso e havia um desconhecimento proposital de suas ações. Não é o caso, por exemplo, 

das situações em que as crianças fazem ações alinhadas e o grupo não tem nenhuma reação 

explícita, o que é bastante comum, não significando, contudo, uma atitude de resistência. 

Estas últimas situações não foram computadas como “desconhecimento das tentativas de 

acesso”. 

Para compreendermos melhor esse processo de entrada das crianças nos grupos de 

brincadeira, é necessário penetrar nos contextos das brincadeiras e analisar de forma mais 

minuciosa a dinâmica das interações entre as crianças. A seguir apresentamos um exemplo 

de uma brincadeira desenvolvida no parquinho por um grupo de meninas 

 
Episódio: Casamento 
Fita 2- 07/10/04 
Local: Parquinho 1 
Participantes: 
Núcleo central: Isadora(I), Milena(M), Mayara(M), Ana Beatriz(AB) 
Participações: Amanda(Am), Ana Carolina(AC), Michel(Mi), Raiana(Ra), Laís(L), Samuel(S), 
João Marcelo(JM), Renan (R)  
Ao chegarem ao pátio, Mayara, Isadora e Ana Beatriz estavam próximas e Mayara sugeriu 
que brincassem de casamento: - Vamos brincar de casamento? As outras concordaram, 
parecendo animadas com a idéia. Após um período em que as três recolhem brinquedos para a 
brincadeira com areia (pás, baldes, copos, etc.), Isadora chama as companheiras e se dirige 
para o escorrega, subindo a escada até a plataforma. Ana Beatriz e Mayara a seguem. Isadora 
senta-se e as outras também. Ana Carolina e Amanda estão embaixo do escorrega 
manipulando areia e fazendo bolo. 
1 AC –P: Tia, eu vou pegar bastante terra molhada pra brincar com Mayara! 
2-  P-AC: É? 
3- AC-P: É, porque, porque ela gosta sempre de /de ter o casamento sempre molhado! 
4-  P-AC: Vocês combinaram de brincar? 
5- AC-P: Mas ela disse agora! 
6- P-AS: Vai ser o casamento de quem? 
7- AC-P: De Mayara! Todo dia ela não deixa ninguém ser a noiva! Só ela e Isadora! 
Mayara e Isadora foram pegar mais objetos com Samuel. Amanda, quando vê, vai também e 
Ana Carolina, idem, mas a professora diz que elas já estão com muitas coisas e não devem 
ficar correndo cheias de coisas na mão. 
8- I-Ma: Vombora Mayara! 
9-  Ma-I: Peraí! 
10-  I-Ma: Eu já tenho uma casa! 
Isadora e Mayara sobem novamente o escorrega. 
11- I-Ma: Vem! 
12- Ma-I: Não consegui pegar nenhuma pazinha! 
13- I-Ma: Eu vou sentar aqui! (Mayara e Isadora sentam-se no topo uma ao lado da outra) 
Uma criança, que não pode ser identificada, pede à Isadora pra brincar. 
14- I: Ah não, tem areia? 
15- Ma-I : Eu também vou pegar /Eu tenho tanto balde aqui! Aí eu vou deixar um.. 
Ana Beatriz se aproxima mostrando uma peneira. 
16- AB-I Ma: Aqui o quê que eu tenho! Samuel deu! 
17- I-AB: Vem, vem, vem! (em tom de comando para ela andar rápido esse juntar a elas) 
18- Ma-A: Amanda, Amanda vem! (grita chamando Amanda que está embaixo procurando alguma 
coisa) 
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Amanda olha para Mayara e volta para a parte debaixo do escorrega; Ana Beatriz sobe o 
escorrega e deixa as coisas que pegou. 
19-  AB-I Ma: Aqui, coloca aqui! (desce novamente e Isadora parece falar pra ela ficar) 
20-  Ma-I AB: Peraí que eu vou pegar, gente! 
21-  I-Ma: Mayara vigia aí que eu vou pegar areia/? 
22- Ma-I: Vigio! (arruma as coisas perto dela) 
23- I-Ma: Não deixa ninguém pegar nada! (Isadora fica em pé e se prepara para descer, mas 
pára quando vê Carol subindo a escada; ela segura um saco plástico preto com objetos 
dentro) 
24- AC-Ma: O Mayara, Mayara, eu também to brincando, ta? 
Mayara não fala nada, mas Isadora fala para AC: 
25- I-AC: Fica lá embaixo! 
26- AC-I, Ma: Eu vou ficar lá embaixo, eu vou fazer o pó Royal com Amanda! (Isadora desce) 
27-  Ma-AC: Não, vem aqui em cima! 
28- AC-Ma: / Eu vou fazer o pó Royal do bolo! 
29- M-Ma: /Posso brincar? Posso brincar Mayara? 
30- Ma-M: Pode! (Milena senta-se também na plataforma) 
31- I: Agora todo mundo ta querendo brincar, gente! (Isadora vem voltando e subindo pela 
escada trazendo balde com areia; Ana Beatriz também sobe trazendo pás) 
 
 

Nessa primeira parte do episódio, podemos analisar a forma como o núcleo central 

de participantes se constitui e como responde a tentativas de acesso de outras crianças a 

sua brincadeira. Brincar de casamento faz parte do repertório lúdico das crianças, 

representando uma das práticas culturais de brincadeira reconhecidas e partilhadas pelo 

grupo. Através das observações das atividades de brincadeiras das crianças durante todo o 

período de 2004 (não foi possível saber se, em 2003, essa já era uma prática lúdica do 

grupo, uma vez que o espaço do parquinho, onde a brincadeira foi registrada, não foi 

observado nesse período), pude notar que algumas crianças são particularmente associadas 

a essa brincadeira, como Mayara e Isadora, que costumam ser as noivas, assim como 

Mateus e Diego, que são os noivos, refletindo as relações sociais entre as crianças fora do 

brincar (os “casos de amor”). Milena é uma parceira freqüente de Mayara e de Isadora,  

compondo com elas um dos grupos mais coesos da turma, enquanto que Ana Beatriz é uma 

das meninas que se junta a elas com freqüência em muitas brincadeiras. 

Assim que chegam ao parquinho, Mayara sugere a brincadeira, se dirigindo à 

Isadora e à Ana Beatriz que estão próximas - Vamos brincar de casamento? -, obtendo a 

imediata receptividade das companheiras.  Rapidamente, as três, sem combinação prévia, 

começam a reunir os objetos para a brincadeira, demonstrando um conhecimento anterior 

do que é necessário para desenvolvê-la, como pás, baldes, copos, potes etc., enfim, tudo o 

que possa servir para cavar e colher bastante areia. 

Paralelamente ao movimento desse grupo, Ana Carolina, que ouviu a sugestão de 

Mayara de brincar de casamento, sente-se participante da brincadeira e escolhe um local 
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para sentar-se (embaixo do escorrega) e fazer o seu bolo. Ana Carolina costuma brincar de 

forma mais reservada e com um número pequeno de parceiros (um ou dois), mantendo-se 

um pouco isolada quando brinca em grupos com mais de três participantes. Observamos 

que ela se prepara para a brincadeira recolhendo areia molhada, material necessário à 

preparação da massa do bolo; ela sabe também que a noiva é Mayara e reconhece aí o 

poder que a companheira tem de controlar a brincadeira, pois faz o comentário de que todo 

dia ela não deixa ninguém ser a noiva. Só ela e Isadora! (linha 7). 

Podemos observar, por outro lado, a característica de Isadora de reunir as 

companheiras e de determinar o local e os procedimentos a serem seguidos. Exerce uma 

voz de direção das ações das companheiras, desempenhando a função de organizar e de 

controlar o grupo, com uma acentuada preocupação em proteger o espaço interativo (linhas 

8, 10, 14, 17, 21, 23, 25, 31). Até aqui podemos observar três tentativas de entrada: a 

primeira é dirigida à Isadora que, com sua pergunta tem areia?(linha 17), lança mão de um 

argumento para impedir a entrada de novos participantes: é preciso levar algo que 

contribua para a brincadeira e não ameace o espaço já construído; a segunda dirige-se à 

Mayara e é feita por Ana Carolina que declara a sua participação (linha 24)- Ô Mayara, 

Mayara, eu também to brincando, tá?-, querendo confirmá-la com a companheira 

identificada como a dona da brincadeira, forma como se referem à criança que tem o 

comando do grupo. Entretanto, se é à Mayara que encaminha sua declaração, é Isadora que 

a responde, restringindo o seu espaço de brincadeira (linha 25): Fica lá embaixo! ; e a 

terceira tentativa é feita por Milena através da solicitação direta de participação (linha 29): 

Posso brincar?Posso brincar, Mayara?. Mayara imediatamente concorda e Isadora, em 

seguida, expressa a sua preocupação de que a entrada de muitas crianças possa atrapalhar a 

brincadeira (linha 34).  

As três tentativas de entrada ocorridas nesse episódio desencadeiam reações 

diferentes no grupo. Sabemos que Milena já faz parte desse grupo, não necessitando usar 

de táticas especiais para entrar, mas mesmo tendo essa intimidade e relação de amizade 

com os seus membros, solicita a permissão daqueles que iniciaram a brincadeira para poder 

participar. Não basta ir brincando de qualquer modo! Essa é uma regra partilhada e 

respeitada pelas crianças. Isadora, por sua vez, preocupada em manter a estabilidade e o 

controle da brincadeira, nega a entrada de uma criança e condiciona a participação de Ana 

Carolina, determinando que ela fique em outro local, de forma a não partilhar o espaço 
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escolhido por ela para ser a sua casa, de Mayara e de Ana Beatriz: a parte de cima do 

escorrega. 

A brincadeira segue uma rotina de pegar areia em um local próximo ao escorrega e 

transportá-la em baldes ou copinhos para despejá-la nos baldes arrumados na casa. As 

quatro, Milena, Isadora, Ana Beatriz e Mayara, se revezam nas tarefas de pegar areia e 

vigiar a casa, ou seja, de proteger a brincadeira de invasões. A cada vez que uma sai, 

delega à outra a função de vigiar tudo, pois sabem que há o risco de que alguém pegue 

algo, estrague ou ocupe o espaço. Vejamos, por exemplo, o comportamento de Michel no 

trecho abaixo: 

 
 
Episódio casamento: continuação 
Michel sobe no escorrega e se aproxima de Mayara e Isadora. Parece falar alguma coisa. 
32- Ma- Mi: Nãaao!  (fala gritando e empurrado levemente Michel para ele descer) Não vai 
pegar nossas coisas! 
As três descem várias vezes, pegam areia em um canto próximo perto da gangorra e retornam 
ao escorrega subindo pela rampa com os recipientes cheios de areia. Seguem essa seqüência 
para juntar bastante areia na sua “casa” para preparar o bolo. Se revezam, entretanto, na 
posição de quem vigia e quem desce para pegar areia.  
 33- Ma-M: To subindo! (carrega um balde cheio de areia; ao chegar à  plataforma, arruma o 
baldes; Michel sobe novamente e sua pá cai; ele pede a alguém para pegar para ele) 
34- I-Ma: Mayara, Mayara! (Isadora chama Mayara e lhe entrega um copinho cheio de areia) 
Amanda vê Raiana e a chama. 
35- Am-Ra: Pega lá seu baldinho pra brincar aqui ! 
36- Ra-Am: Não, eu vou brincar com ela! (refere-se à Milena ou Mayara)   
37- Am-Ra: Então brinca, não vou /mais brincar com você/ Nunca mais! 
Raiana sobe a escada e ao chegar ao topo: 
38-  Ra: Eu /vim pra festa! Eu fiz um bolo gostosão pra/ 
39- I-Ra: Não, vocês não vão brincar aqui com a gente! 
40- Ra-I: Eu vou fazer/ Olha eu vou /fazer um bolo! 
41- I-Ra: Eu não preciso de nada não ! 
Raiana desce dizendo que vai fazer um bolo; Michel está em um canto da parte de cima do 
escorrega e desce novamente. 
42- I: Olha quanto que a gente tem! (refere-se aos baldes e copos cheios de areia) 
Ana Beatriz chega trazendo um copo com areia para Mayara; Michel retorna subindo a 
escada; cada vez que ele sobe pega um objeto. 
43- I-Mi: Não a gente não vai dar não! 
44- Ma-Mi: A gente tem coisa pra fazer, não é pra dar não! 
Michel passa por meio dos objetos enquanto Mayara vai tentando proteger os objetos colocando as mãos por 
cima. 
45- Ma- M: Protege as coisas Milena! 
46- M: (...)  
Amanda agora está sozinha fazendo o bolo, pois Ana Carolina saiu para brincar em outro 
local, enquanto que Mayara, Isadora e Ana Beatriz continuam pegando areia nos baldes 
descendo, cavando e subindo o escorrega levando areia nos recipientes. Milena mostra-me o 
quanto de areia elas já têm, mostrando que é importante juntar bastante areia. Agora, Milena 
está sozinha sentada na plataforma, pois Isadora, Ana Beatriz e Mayara estão pegando areia. 
Raiana sobe a escada segurando um balde cheio de areia. 
47- Ra-M: Ó, tenho bolo! 
48- M-Ra: Não, aqui não! Aqui não (faz sinal de negação com o dedo) 
49- Ra-M: Então toma o bolo! 
50- M-Ra: Tá, coloca aqui! (faz expressão de que está fazendo força para carregar o peso) 
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51- Ra-M: Tá pesado! 
Raiana dá o balde com areia para Milena e sai. Isadora, Mayara e Ana Beatriz seguem a mesma 
seqüência, agora usando copinhos e garrafinhas para despejar areia nos baldes que estão na 
plataforma. 
52- Ma-I M: Isso daqui  tudo aqui.. tudo é que  Ana Beatriz pegou pra gente! 
53- AB-Ma: Aqui, peguei lá de baixo de Amanda! (entrega uma pá à Mayara) 
54- M-AB: Pega uma pazinha pra gente de Amanda? 
Milena olha para a câmera. Ana Beatriz olha de cima, parece procurar onde pode pegar mais coisas. 
Milena desce. Michel sobe pela escada, pega uma pazinha e desce correndo. Mayara parece não 
perceber. Michel sobe novamente, passa por entre as meninas e os objetos e fica em cima. 
Ana Beatriz e Isadora pegam mais areia. Ana Beatriz pega um pouco de areia molhada do 
balde de Isadora, mas ela resiste. Mayara desce correndo em pé  pela rampa do escorrega e 
pega o balde com Isadora para levar para cima. Mayara tenta subir a rampa levando o balde 
mas quando chega ao meio desiste e desce novamente de costas. Olha para mim. 
55- Ma-P: Tá muito pesado! 
Michel passa carregando uma pazinha na mão e sai correndo. Mayara vê e vai atrás. 
Milena está em cima do escorrega. Mayara e Ana Beatriz pegam areia molhada. Ana Beatriz  
cava fundo com a pá e vai retirando areia molhada e colocando no balde.Isadora chega e 
também pega areia e coloca em um copo. Milena desce e vai ao encontro das companheiras. 
56- M-I Ma AB: Amanda não tá mais brincando ali, vamos brincar ali? 
Mayara olha na direção do escorrega. 
57- Ma: Calma aí, não tem ninguém pra vigiar meu Deus! (levanta-se com seu balde e se dirige 
para lá; Milena pega o balde que está com Ana Beatriz e leva-o para o local onde sugeriu 
brincarem: embaixo do escorrega; AB leva mais um potinho e coloca lá também; Milena sobe 
para pegar as coisas e transportar para baixo. Ana Beatriz  faz o mesmo) 
58- AB-Ma: Vigia ali Mayara! (Mayara fica  arrumando as coisas) 
59- Ma-AB: Vigio! 
 

O comportamento de Michel pode ser identificado como uma forma de atrapalhar a 

brincadeira do grupo, ou de implicar com as meninas ou ainda de participar da brincadeira 

delas. Essa atitude não foi classificada no conjunto das estratégias de entrada, mas nessa 

análise mais minuciosa podemos observar o quanto Michel persiste nas ações de pegar objetos 

das meninas e parece se divertir com isso, ou seja, essa é a sua brincadeira. Suas ações passam 

a interferir na brincadeira do grupo, que se sente ameaçado com sua presença e tem que 

proteger, vigiar e até mudar o local da brincadeira para garantir a sua continuidade. Percebe-se 

a valorização das crianças do espaço já construído e o esforço que é exigido para o 

desenvolvimento de uma brincadeira. Na fala de Mayara (linha 44), podemos identificar esse 

valor: A gente tem coisa pra fazer, não é pra dar não! Ou seja, para se construir uma 

brincadeira, é necessário labor: cavar de forma a alcançar e colher areia molhada, usar força, 

encher baldes, transportá-los sem que se perca areia, misturar areia seca com areia molhada, 

vigiar, enfim é trabalho que não pode ser desperdiçado ou destruído, devendo ser protegido de 

todas as ameaças.   

Raiana é convidada para participar da brincadeira com Amanda (desde que pegue 

seu baldinho), mas prefere brincar com as outras meninas (linhas 35, 36), desencadeando 

uma reação em Amanda, que usa a ameaça de ruptura dos seus laços de companheira de 



Conhecendo as crianças de dentro: relações sociais e práticas culturais de brincadeiras  

 

 

202

brincadeira: Então brinca, não vou /mais brincar com você/ Nunca mais! Raiana não se 

importa e vai até Milena, inserindo-se na brincadeira a partir da declaração (linha 38) de 

que foi para a festa e de que fez um bolo gostosão! A partir de sua fala, podemos notar que 

sua estratégia de entrada se dá a partir de uma interpretação de que as meninas estavam 

preparando uma festa, de que nessa festa tem bolo e de que Milena é uma companheira que 

pode autorizar a sua entrada na brincadeira. Apesar de sua ação estar dentro do enquadre 

da brincadeira, sua tentativa desencadeia resistência por parte de Isadora: Não, vocês não 

vão brincar com a gente não! (linha 39). Raiana insiste usando a mesma estratégia e 

reforçando a sua proposta de fazer um bolo (linha 40), buscando mostrar sua intenção de 

contribuir para a brincadeira, ao que Isadora prontamente resiste dizendo que não precisa 

de nada (linha 41). Ao se referir a Raiana no plural (linha 39), Isadora parece estar 

identificando-a como parte de um grupo e demonstra sentir a ameaça de que as crianças 

que fazem parte dele venham a atrapalhar a brincadeira em andamento. Dali a alguns 

minutos, Raiana retorna trazendo um bolo e dirige-se novamente à Milena anunciando 

(linha 47): Ó tenho bolo! Milena reage dizendo que ali ela não pode entrar: Não, aqui não! 

(linha 48), reivindicando a propriedade daquele espaço. Raiana então ajusta sua estratégia e 

oferece o bolo à Milena, que o aceita. Raiana se satisfaz e sai. 

Depois de Michel penetrar várias vezes no espaço onde o grupo está brincando, e 

pegar objetos, Milena sugere às companheiras mudarem-se para o local onde Amanda 

estava brincando: Amanda não tá mais brincando ali, vamos brincar ali? (linha 56) Fazem 

a mudança transportando baldes, pás e areia e, quando estão instaladas, chega Ana 

Carolina agindo como participante da brincadeira. 

 
Episódio casamento: continuação 
Ana Carolina chega oferecendo um balde cheio de areia, dizendo que é chocolate. 
60- AC-Ma: Chocolate branco! Toma aqui!  
61- Ma-AC: Não quero não! 
Ana Carolina se senta e apóia um saco plástico preto que estava carregando ao seu lado.Ana 
Beatriz ao ver o saco plástico no meio das coisas se incomoda e tenta tirá-lo dali. Ana Carolina 
segura-o. 
62- AB-AC: Se você tá brincando você vai ter que.(...) 
63- AB-I:  (...) Pode Isadora espalhar tudo? 
64- AC-AB: Ah mas eu to brincando com Mayara depois eu faço o bolo! 
65- M-AC: Tá nada! 
66- AC-Ma: Tô sim não é Mayara? 
67-  Ma-AC: Tá nada! 
68- AC-Ma: Tô! 
69- Ma-AC: Não tá! 
70- M-AC: Pode ir saindo daqui (...) (aponta para o local onde Ana Carolina estava brincando antes) 
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A tentativa de acesso de Ana Carolina é negada pelo grupo, primeiro com a recusa 

da oferta de chocolate branco (linha 61), depois com a repreensão de que está espalhando 

as coisas (linha 63), em seguida com a declaração de que ela não faz parte da brincadeira e, 

finalmente, com a sua exclusão da área (linhas 65 a 70).  

Episódio casamento: continuação 
Ana Carolina sai com ar de chateação levando o saco. Depois disso Raiana e Laís chegam dizendo 
que querem seus baldes e tentam pegá-los. À princípio, Ana Beatriz reage, mas Isadora diz para 
dar o balde a elas. Samuel chega e tenta chutar os baldes e elas reclamam. Milena sugere que 
mudem novamente de local. Transportam os objetos para outro canto do pátio. A brincadeira 
prossegue agora com as crianças sentadas em círculo em um canto do pátio. Michel insiste em 
pegar objetos. Raiana se aproxima novamente para tentar participar. 
71- Ra-I Ma: Meu bolo vai ser misturado! 
72- I-Ra: Você não vai ser convidada! 
73- Ra-I: Vou sim! 
Milena chega. Michel também chega perto. 
74- Ra-M: Você não me convidou pra festa? 
75- M-Ra: Não! 
76- Ra-M: Me convidou sim! A garota minha filha! Laís me convidou, minha filha! 
Mayara e Isadora se levantam para ir até onde Milena colocou as coisas. 
77- I-Ra: Laís... (fala em tom de deboche) 
 
 

Apesar da insistência, Raiana não consegue ter acesso ao grupo. Mas, dessa vez, as 

crianças interagem com ela incorporando a sua declaração de ação/papel dentro da brincadeira. 

Agora não falam mais você não vai brincar, mas você não vai ser convidada (linha 72), fazendo 

uso de um outro tipo de resistência que é o uso de argumentos relacionados a regras arbitrárias da 

brincadeira. Raiana insiste que foi convidada por Laís, minha filha (linha 76), e Isadora debocha 

(linha 77), pois Laís não é considerada por elas como membro desse grupo de brincadeira. A fala 

de Raiana indica que ela está com dificuldades de ajustar suas estratégias de entrada e dessa vez 

sua tática é interpretada pelo grupo como fora do enquadre, uma vez que usa como argumento 

para entrar a afiliação com uma outra criança e um papel que não se incluem na brincadeira, 

mostrando com isso um desconhecimento do que está ocorrendo, o que acentua a resistência do 

grupo. Alguns minutos mais tarde, Raiana torna a insistir fazendo outro tipo de encenação: 

 
Episódio casamento: continuação 
Rayana se aproxima de AB e M que estão sentadas brincando com areia enquanto Mayara e 
Isadora foram pegar o restante dos objetos para a mudança que estão fazendo do local de 
brincadeira. 
78- Ra: Pode me vigiar? Eu não tenho mãe, minha mãe morreu! 
79- AB: Eu não! 
80- Ra: Minha mãe morreu! Eu tou morando sozinha (faz entonação teatral exprimindo 
tristeza) 
81- AB: Você vai morrer sozinha! 
82- Ra: Eu vou ficar com fome! 
83- M: Ai, a gente não vai dar nada pra você! 
84- Ra: Pode me ajudar? (corre para debaixo do escorrega de madeira e tronco de árvore) 
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Mais uma vez Raiana desencadeia atitudes de resistência a sua tentativa de 

participação, e Ana Beatriz e Milena usam a referência a regras arbitrárias para impedir a 

sua entrada (linhas 79, 81, 83). Como vimos mais acima, a estratégia usada por Raiana de 

encenar alguma ação/papel foi a que obteve maior índice de resistência, manifestado várias 

vezes nesse episódio. Mais tarde, porém, Milena aceita essa mesma estratégia de Raiana e 

a insere na brincadeira, preparando-lhe um prato de comida (linha 88). Vejamos: 

 

Episódio casamento: continuação 
Michel se aproxima. 
85- I: Sai! 
86- Ma: Vocês tão roubando praquelas sirigaitas! 
87- M: Praquelas chatas! 
88- M-Ra: Toma a comida! 
89- Ra-M: Obrigada (...) comida pra mim! (segurando o pote) 
90- M: (..) 
91- Ma: (..) Isso que eles estão fazendo é uma armação! 
Mudam-se novamente para debaixo do escorrega. Amanda, Carol e Laís brincam na casinha 
colorida. JM chega oferecendo areia molhada para Isadora, que aceita. JM tenta mexer com 
uma pá, mas Isadora diz que ela é que vai mexer. 
92- I: Eu que vou mexer. 
Mayara chega e ao ver Rayana sentada perto de Isadora chama-a de sirigaita. 
93- Ma: Sirigaita! 
94- I-Ma: Não, ela ta aqui pra apanhar comida! Ela é pobre! 
95- I-Ra: Pega lá seu balde pra eu botar comida pra você! 
96- Ra-I: Ela me deu esse balde aqui! (pega o recipiente no qual Milena havia lhe dado 
comida) 
97- I: [Não! 
98- Ma-I: [ É dela, Isadora! É dela! 
 

A análise feita até aqui do episódio do casamento foi viabilizada pelos recursos da 

videogravação e das notas de campo, que tornaram possível o registro detalhado das 

interações e o recurso de ver e rever todas situações e episódios observados, a fim de 

captar os aspectos que sobressaíram e que, muitas vezes, não puderam ser identificados no 

momento em que o episódio estava sendo desenvolvido e filmado. Entretanto, senti a 

necessidade de confrontar minha interpretação com a visão que as crianças poderiam ter 

sobre o mesmo material. Tal procedimento metodológico inscreve-se no que Corsaro 

(1985) chama de indefinite triangulation. O objetivo é criar circunstâncias em que os 

respondentes possam reagir a informações obtidas em uma ocasião prévia, como forma de 

estimar a validade da interpretação do pesquisador. No presente estudo, reproduzimos o 

filme em vídeo de um episódio para as crianças nele envolvidas e conversamos com elas 

sobre o que estavam vendo e como interpretavam alguns aspectos particulares. 

O procedimento da conversa com as crianças foi o de reproduzir o filme em partes 

subseqüentes, para que nos momentos de interrupção entre uma parte e outra fosse possível 
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ouvir as crianças comentarem sobre o que estavam assistindo e sobre as perguntas que eu lhes 

fazia sobre alguns aspectos particulares relativos a questão das tentativas de entrada de outras 

crianças. 

As reações das crianças ao assistirem a si próprias e às companheiras brincando foram 

de entusiasmo e de interesse, além de terem sido bastante enriquecedoras para a discussão. 

Outro aspecto a ser demarcado é a consciência que demonstram de suas ações passadas e 

relações sociais, através de comentários, explicando-as ou antecipando o que viria a ocorrer 

naquela situação, como podemos ver nos trechos transcritos abaixo de uma entrevista de 

triangulação:  

 

Triangulação: Conversa com grupo de crianças sobre brincadeira no parquinho 
Episódio: casamento 
Participantes da entrevista: Angela (P), Ana Carolina (AC), Isadora (I), Laís (L), Milena (M), 
Amanda (Am), Mayara (Ma), Kamila (K), Samuel (S) 
Participantes no episódio transmitido: Ana Beatriz (AB), Mayara (Ma), Isadora (I), 
Milena(M), Amanda (Am), Ana Carolina (AC), Laís (L), Raiana, Samuel(S), Michel(Mi) 
 
1- P: Vocês sabem de que vocês vão brincar? 
2- AC: De baldinho! 
3- M: De casamento! 
4- I: [De casamento! 
5- M:[ A gente ia fazer o bolo e os negócios do casamento! 
6- P: A brincadeira era de casamento? E como é a brincadeira de casamento? 
7- AC: É só pegar areia, fazer um bolo, aí pega a vela, os pauzinhos de coisa, bota ali no bolo e 
aí depois chama a noiva, que sempre quer ser a Mayara/ 
8- M: Sempre quer ser Mayara e Isadora... 
9- P: Mayara e Isadora sempre querem ser a noiva? 
10- AC: É e não quer deixar ninguém ser, a gente tem que montar outro casamento/ 
11- M: / Mas às vezes sou eu! 
12- P: Às vezes é você? 
13- M: É! 
14- AC:/ Aí, aí quem vai casar com Mayara é Mateus! 
15- P: E com Isadora? 
16- M: Ela vai casar com Diego! 
 

O trecho inicial transcrito acima corresponde à primeira imagem das crianças, 

quando ainda estão se organizando para a brincadeira. Observamos que elas reconhecem 

rapidamente a situação, provavelmente por tê-la registrado na memória, mas também pelas 

pistas fornecidas pelas imagens das crianças que estão naquela situação compondo um 

grupo de brincadeira e das ações iniciais de recolher vários baldinhos, pás e outros 

recipientes de plástico, assim como da escolha do local de brincadeira. 

Vejamos como o grupo de meninas reage quando vê as imagens de Michel 

penetrando na área de sua brincadeira: 
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Triangulação: continuação 
17- P: O que o Mi estava fazendo? (Michel aparece no vídeo subindo e descendo o escorrega, 
passando por entre as meninas) 
18- Ma: Ele tava pegando as coisas da gente pra dar pra Amanda [e AC!  
19- AC: [ Pra dar pros meninos! 
20- P: Ele tava pegando coisas de vocês? 
21- AC: É porque/ 
22- M/ Pra dar pra Amanda e Carol! 
23- P.: O que vocês fazem quando alguém vem e atrapalha a brincadeira? 
24- M: A gente faz também! 
25- I: A gente pega aquele negocinho de cavar e aí eu faço assim: Pou, pou, pou! (faz o gesto 
de atirar) Aí, eu sei que eles sai! 
26- Am: Olha lá Michel! 
27- L: Michel pegou um negócio! 
28- Am: Olha lá, saiu correndo! 
29- M: Eu tava ainda descendo 
30- Am: Mayara nem viu! 
31- P: Olhem só. A Rayana está novamente/ 
32- I: /Olha lá, Michel; vai pegar outro! (no momento em que está subindo a escada) 
33- AC: Olha, parece um desenho animado! 
34- I: Olha, olha só, ó!  
35- I: Isadora, tá muito pesado! (imita AB falando no filme) 
36- P: A Laís tá brincando lá embaixo, olha! 
37- AC: Tá brincando de filha! 
 

Nas várias vezes em que Michel aparece, elas antecipam o que vai acontecer, 

afirmando que ele vai roubar alguma coisa, e acompanham com atenção seus movimentos 

para ver onde ele coloca o objeto e qual é o objeto; algumas vezes lembram até mesmo do 

objeto que ele pegou. Percebem a presença dele como uma ameaça, pois já têm acumulado 

um conhecimento sobre o comportamento do companheiro, identificando suas intenções 

através de seus movimentos e formas de aproximação. O mesmo parece ser o que ocorre 

no momento presente da brincadeira, a cada vez que Michel se aproxima: reações de 

protesto- nããão!- e de proteger os objetos. 

As tentativas de entrada de Raiana e as resistências do grupo também foram assunto 

da conversa com as crianças.  

 
Triangulação: continuação 
38- P: Olha lá, a Raiana falou alguma coisa pra Milena e ela disse: Aqui não, aqui não! 
Porque? 
39- M: Porque aqui não pode! Porque ela já tava brincando com os meninos! 
40- P: Quando vocês querem entrar numa brincadeira que já começou, como é que vocês fazem 
pra entrar? 
41- AC: A gente dá um brinquedo, aí eles deixam! 
42- P: E você Isadora? 
43- I: Ah eles pra mim, eles não deixam. 
44- Ma: Pra  mim eles deixam! 
45- Am: Pra mim eles não deixam! 
46- P: Vamos ver o que a Rayana faz? Ela disse que trouxe um bolo! 
47- M: Viu?  
48- P: Aí ela pôde entrar? 
49- M: Ela foi dando muito balde! 



Conhecendo as crianças de dentro: relações sociais e práticas culturais de brincadeiras  

 

 

207

 
Na imagem que registra a primeira tentativa, Milena justifica a negação recorrendo a 

argumento relacionado à afiliação de Raiana a um outro grupo (linha 39), o dos meninos, o que 

significa que ela não pertence ao seu grupo, não podendo participar. Quando perguntei de 

forma mais geral quais são as estratégias que usam para entrar em uma brincadeira já iniciada, 

Ana Carolina imediatamente cita a estratégia do “oferecimento de um objeto” e assim que 

aparece a imagem de Milena aceitando um bolo oferecido por Raiana, Milena apressa-se por 

justificar que essa atitude de Raiana permitiu que ela aceitasse a sua participação (linhas 47 e 

49). Porém, através das falas de Isadora, de Amanda e de Mayara (linhas 43 a 45), vemos que 

nem sempre o fato de dar algum brinquedo é entendido pelas crianças como um passaporte 

para a entrada, variando de acordo com as crianças e suas relações com o grupo com o qual 

querem brincar. 

Na verdade, vimos que Raiana não conseguiu entrar na brincadeira nesse momento,  

mas, após várias tentativas, acaba por obter a aceitação do grupo, a partir do momento em 

que este começa a fazer comidinha com areia e Mayara sugere que elas façam comida para 

a menina pobre. 

 
Triangulação: continuação 
50-  I: A Ana Beatriz: Sai daqui Raiana! 
51-  P: A Raiana não podia entrar não, na brincadeira? 
52- I: Não, tava roubando! 
53-  M: Ela tava roubando tudo da gente! 
54- I: Tia, depois a gente entramos na brincadeira de Raiana! 
55-  P: O que vocês estão fazendo ali? 
56- I: A gente tava fazendo comida! 
57- P: Mas e agora, vocês resolveram fazer o quê? 
58- M: Se mudar! 
59- I: E vamos pra casa da Raiana!A Raiana fingia que era pobre e a gente dava comida a ela! 
60- P: É, mas no início, ela disse que era pobre e vocês disseram que não iam dar comida 
nenhuma pra ela! 
61- I: Mas depois a gente deu! 
62- P: Por que? 
63- I: Porque a Mayara falou! “Dá, Isadora comida pra Raiana! 
64- P: A Mayara é que manda na brincadeira? 
65- I: É 
66- Ma: Sou eu! 
 

As meninas alegam que Raiana não podia entrar porque estava roubando coisas delas e 

é interessante o comentário de Isadora que demonstra saber exatamente o momento em que 

começaram a brincar com Raiana, identificando que isso ocorre a partir do momento em que 

entram na brincadeira de Raiana (linha 54) e não o inverso. Na minha interpretação, Raiana 

havia conseguido ter acesso à brincadeira de casamento, mas, segundo explica Isadora, elas é 

que entraram na brincadeira de Raiana. Realmente, a brincadeira de casamento se transforma e 
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passa a ser de fazer comida, passando em seguida para casinha (na casinha colorida), com a 

participação de Laís também. Infelizmente, Raiana não estava presente e não foi possível 

repetir a reprodução do vídeo com a sua presença para verificar sua visão sobre a situação. De 

todo modo, Raiana, com sua insistência e ajustes nas interações, alcançou o desejo de brincar 

com o grupo.  

A análise dos comentários das crianças sobre as suas brincadeiras demonstra o 

quanto é importante considerá-las sujeitos informantes da pesquisa, capazes de refletir 

sobre suas ações e interpretá-las, ajudando dessa forma o pesquisador a compreender 

melhor o seu objeto de estudo.  

Os padrões de acesso-resistência encontrados indicam que as crianças estão 

conscientes do fato de que a interação entre pares é frágil, que a aceitação em episódios em 

curso é freqüentemente difícil, e que a entrada de outros em episódios em curso é 

potencialmente destrutiva. Na visão de Corsaro, essas estratégias que as crianças desenvolvem 

são precursoras de habilidades adultas usadas em situações semelhantes, como, por exemplo, 

em festas, reuniões sociais ou profissionais. A entrada em algum grupo que já está 

desenvolvendo alguma conversa/debate exige inicialmente a nossa aproximação, a observação 

do assunto que está sendo discutido e finalmente a contribuição com algo relevante. Dessa 

forma, ampliam-se as chances de uma inserção positiva no grupo. 

Uma questão importante levantada pelo referido autor diz respeito a possíveis 

diferenciações com relação aos padrões de entrada-resistência, relacionadas a determinadas 

hierarquias dominantes nos grupos de crianças. O autor, entretanto, não encontrou nenhum 

padrão significativo nessa direção. No presente estudo, a comparação dos índices de 

resistência e de aceitação por criança (no período de 2004) indica que apenas seis crianças 

obtiveram aceitação ou resistência mais do que quatro vezes, sendo que, para duas dessas 

crianças, há uma freqüência de aceitação e de resistência equilibrada e, para as outras 

quatro, duas apresentam um grande índice de aceitação (Renan- 11 aceitações e 2 

resistências; e Milena- 5 aceitações e nenhuma resistência) e as outras duas um grande 

índice de rejeição (Raiana- 19 resistências e 6 aceitações; e Michel- 5 resistências e 1 

aceitação). 

A análise do contraste dos casos extremos de alto índice de aceitação e de alto índice 

de resistência nas estratégias de acesso pode contribuir para a compreensão dos valores 

apreciados pelas crianças nas suas relações entre pares. Se trouxermos para essa discussão os 

dados da análise da categoria formação dos grupos, veremos que as duas crianças que 
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apresentam alto padrão de aceitação relativamente às tentativas de acesso são companheiros 

populares, ou seja, apreciados por grande parte do grupo. De início, foi uma surpresa que 

Mayara, menina que goza de grande popularidade na turma, não sobressaísse quanto ao índice 

de aceitação associado às tentativas de entrada (três aceitações em três tentativas), porém, se 

analisarmos com mais cuidado, veremos que ela freqüentemente é convidada e incluída nos 

grupos, não necessitando fazer muito esforço para conquistar o acesso aos grupos de 

brincadeira, o que pode explicar a baixa freqüência de tentativas de entrada. No caso do índice 

de resistência, Michel e Raiana se destacaram, sendo que Raiana apresenta um elevado índice 

de tentativas de entrada (a maioria das formas de participação de Michel nas brincadeiras de 

outros grupos não foram computadas como tentativas de entrada e sim como atitudes de 

desordem, aspecto que será analisado mais adiante). 

Segundo Garvey (1990 [1977]), estudos realizados sobre crianças populares 

indicam que estas são vistas como líderes e, em geral, são crianças que não se envolvem 

em brigas, não são nem hostis nem agressivas, são cooperativas tanto nas brincadeiras 

quanto nas outras atividades escolares. Um desses estudos comparou os comportamentos 

das crianças nas tentativas de entrada em brincadeiras em curso de crianças que não são 

seus parceiros freqüentes. As crianças populares obtiveram alto índice de aceitação e 

foram identificadas algumas características importantes que as diferenciaram das outras 

crianças: não tentam romper com a brincadeira e são sensíveis ao que o grupo está  

fazendo; não tentam dirigir a atenção para si mesmo e seus comentários dirigem-se à 

atividade coletiva do grupo; prestam atenção, inferem qual é o enquadre de referência do 

grupo, adotando-o para si mesmo e, a partir daí, se juntam ao grupo; e comunicam-se de 

forma clara, responsiva e relevante, falando com todos os membros do grupo, prestando 

atenção em suas falas e, quando é o caso de discordar, argumentam e sugerem alternativas 

ao invés de simplesmente dizer não.  

Podemos aqui comparar, em linhas gerais, o comportamento de Renan e de Raiana, 

dois extremos quanto aos índices de aceitação e de resistência às tentativas de entrada. Renan 

tem como estratégia de entrada mais comum a solicitação de permissão ou a declaração direta 

de participação: Posso brincar? Eu quero brincar também! Sua atitude durante as brincadeiras 

é predominantemente voltada para o coletivo, assumindo o papel de incentivar o grupo, 

coordená-lo e dirigir da brincadeira. Assim, usa muito freqüentemente chamar o grupo para se 

reunir e desenvolver alguma ação: Vamos! Vamos viajar! Vem gente! E suas falas são dirigidas 

predominantemente ao grupo como um todo ou a alguns companheiros, e não, centradas em si 
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mesmo. Exerce forte papel de contribuir com sugestões para as brincadeiras e de coordenar as 

ações - agora faz assim, vai por ali, cuidado, aqui não, ali - procurando garantir a continuidade 

da brincadeira, e também de mediar conflitos entre os parceiros, interferindo e argumentando 

para solucioná-los. Geralmente se mostra bastante cooperativo, procurando ajudar os 

companheiros nas suas ações, revelando uma preocupação acentuada com relação ao plano de 

ação conjunta e com a coordenação das ações de todos na direção do objetivo comum a ser 

alcançado. Raiana, por outro lado, usa mais comumente a estratégia de encenar uma ação, ou 

seja, entra na brincadeira sem que tenha sido convidada ou concedida permissão de sua 

participação, o que, como vimos acima, desencadeia forte resistência. Sua ação, em geral, é 

centrada em si mesma, chamando a atenção para o seu papel e a sua proposta de ação,  

procurando envolver as outras crianças na sua perspectiva: Eu sou uma menina pobre, me dá 

um prato de comida! Dessa forma, suas atitudes são predominantemente voltadas para si e não 

para o coletivo, muitas vezes foge do enquadre de referência do grupo e algumas vezes suas 

sugestões e comportamentos são criticados e ironizados pelos companheiros (ver no exemplo 

do episódio casamento descrito acima as linhas 76 e 77).  

A comparação das posturas de Renan e de Raiana revela que o primeiro tem uma 

forma de participação social voltada para o coletivo e com uma preocupação de contribuir 

para a construção conjunta das brincadeiras e para a sua estabilidade, enquanto que Raiana 

tem uma forma de participação mais privada, além de impulsiva, sendo freqüentemente 

compreendida pelos companheiros como invasiva e potencialmente destrutiva do espaço 

interativo construído. O grande índice de aceitação de Renan, em contraste com o grande 

índice de rejeição de Raiana, indica o valor atribuído pelas crianças às atitudes que 

contribuem para a construção e a manutenção da participação social na brincadeira 

conjunta e à proteção desse espaço interativo de possíveis rupturas. Esses dois valores, em 

certa medida contraditórios, uma vez que um se dirige para a abertura a outras crianças 

enquanto que o outro se dirige a uma demarcação de territorialidade, visando o controle de 

um espaço, é que parecem balizar os comportamentos das crianças relacionados ao acesso 

às brincadeiras.  

Ainda quanto ao aspecto da diferenciação nos padrões de aceitação-resistência, poderia 

ser investigada a existência de algum padrão relacionado à composição dos grupos por gênero, 

ou seja, como se expressam as regularidades na tentativa de entrada de: meninas em grupos de 

meninas, de meninos e mistos; e meninos em grupos de meninos, de meninas e mistos. Em seu 

estudo, Corsaro (1985) encontrou um índice maior de resistência nas tentativas de acesso de 
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meninas a grupos formados por meninos. Esse é também um tema que merece ser investigado 

em estudos posteriores.   

Em síntese, a análise das tentativas de entrada nas brincadeiras e dos índices 

associados de aceitação e de resistência demonstra que o processo interativo responsável 

pela construção das brincadeiras conjuntas é altamente complexo e regido por normas e 

valores partilhados. Estes são construídos pelas crianças com base em suas experiências 

vividas nos espaços familiares e escolares, os quais possuem normas próprias de 

organização e de funcionamento, e sobretudo através da construção conjunta entre pares de 

valores próprios altamente referenciados por um sentimento de partilha e de comunhão 

gerados pela experiência acumulada de fazer coisas juntas. 

3.3.3  Formas de ações conjuntas 

 

Vimos, através da análise das categorias anteriores, que o desejo de brincar juntas é o 

motor principal das interações entre as crianças. Cria-se, a partir da reunião de uma ou mais 

crianças para brincar, um espaço comum, no qual as crianças desenvolvem conjuntamente uma 

atividade. A criação e a manutenção desse espaço exige, porém, um esforço das crianças no 

sentido de coordenar suas ações com vistas a construir significados partilhados, o que envolve 

uma negociação entre a perspectiva individual e a(s) perspectiva(s) do(s) outro(s). As ações 

conjuntas constituem um complexo processo interativo envolvendo a apreensão e a 

interpretação de pistas dos comportamentos dos outros, a negociação de significados e de 

ações, a compreensão mútua, o alinhamento de suas ações com as dos outros na busca de algo 

comum. Como as crianças interpretam o que está acontecendo, o que os outros estão fazendo e 

o que elas devem fazer? Como o grupo interage e constrói suas ações conjuntas e dá forma às 

suas brincadeiras? 

A análise dos episódios registrados sob essa perspectiva levou-me a identificar quatro 

tipos de ações conjuntas, classificadas como ações coordenadas e qualificadas em função do tipo 

de envolvimento entre as crianças na criação do ato coletivo: ações coordenadas imitativas; ações 

coordenadas autônomas; ações coordenadas associadas; e ações coordenadas integradas. Passo a 

seguir a apresentar e conceituar cada uma delas. 

 

Ações coordenadas imitativas 

 

As ações coordenadas imitativas correspondem às brincadeiras em que todas as 
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crianças do grupo seguem uma mesma ação, em geral comandada por uma das crianças 

que ocupa o lugar do “chefe”. Uma brincadeira que ilustra bem esse tipo de envolvimento 

entre as crianças é o que elas denominam de brincadeira de ginástica: 

 

Episódio: Ginástica 
Local: casinha 
Fita 3- 26/11/04 
As crianças entram na casinha. Isadora(I) chama Milena(M), Mayara(Ma) e Kamila(K) para 
brincarem de ginástica. Isadora está com um pompom-chocalho na mão e Milena, Mayara e 
Kamila pegam, cada uma, um objeto igual ou semelhante. Sob o comando de Isadora, as 
quatro andam em volta da casinha com o braço levantado chacoalhando o objeto, sob as 
palavras de ordem: um, dois, três, quatro, um dois, três, quatro...(andam em ritmo de marcha); 
agora todo mundo correndo!.. e assim por diante, percorrendo toda a volta da casa e também 
passando pela parte interna da casa, da cozinha à sala ou vive-versa. As expressões faciais 
são de alegria e prazer. Ficam em torno de 10 minutos nessa atividade até que Mayara sugere 
que brinquem de mãe e filha e, a partir da concordância das outras, o grupo entra na casinha 
e inicia outra brincadeira. 
 

Nesse exemplo o importante é imitar as ações da professora de ginástica, seguindo 

suas instruções. A imitação, nesse tipo de atividade, é vivenciada pelas crianças como uma 

brincadeira, e pressupõe que haja um comandante imaginativo e diretivo, ou seja, que 

tenha a capacidade de propor ações interessantes e de coordenar os participantes do grupo 

na reprodução dessas ações. Em geral, as crianças que ocupam tal posição nas brincadeiras 

são identificadas pelos companheiros como chefe. 

Encontramos ao longo do trabalho de campo várias situações em que 

predominavam as ações coordenadas imitativas, em geral, mais centradas em 

demonstrações de habilidades físicas como subir em árvores, subir até a parte mais alta 

do trepa-trepa, pendurar-se de cabeça para baixo etc. As interações desse tipo ocorrem 

principalmente no parquinho e, em geral, têm curta duração, envolvendo um número 

pequeno de crianças (de duas a três). Após algumas demonstrações, ou as crianças se 

dispersam e acabam se engajando em outros grupos/brincadeiras, ou surge a idéia de 

uma outra brincadeira, como polícia e ladrão, pique ou fazer casa com areia etc. 

No interior das brincadeiras, encontram-se também algumas situações em que esse 

tipo de ação está presente, apesar de, no conjunto, não ser o tipo de ação conjunta que 

predomina. Nas brincadeiras de jogos de papéis, por exemplo, como mãe, pai e filho foram 

observadas situações em que todos seguem o movimento de uma criança, tal como encher 

uma bolsa de viagem e andar em volta da casa fazendo de conta que estão viajando, bater 

com pás em árvores simulando que estão trabalhando etc.  
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Segundo Delalande (2001), quando as crianças imitam seus pares, estão manifestando 

seu desejo de criar uma relação privilegiada com estes, muitas vezes, exclusiva ao tempo de 

duração da brincadeira. Através da imitação, ou do fazer as mesmas coisas juntas, cria-se um 

sentimento de cumplicidade e de confiança no outro e, nesse aspecto, a autora compreende essa 

forma de ação como manifestação de amizade. Podemos acrescentar que se constrói também um 

sentimento fortemente apreciado pelas crianças que é o de pertencimento a um grupo. 

 

Ações coordenadas autônomas 

 

Nesse outro tipo de ações coordenadas, as ações dos participantes são orientadas por uma 

temática e um enquadre, fornecidos pela brincadeira partilhada pelo grupo, porém se realizam de 

forma predominantemente individualizada e paralela, cada um voltado para as suas próprias 

construções e elaborações. Apesar de se configurarem dessa forma, há uma associação das ações 

no sentido de estarem todas direcionadas e articuladas aos objetivos definidos na brincadeira, como 

por exemplo: preparar a festa de casamento, fazer comidinha, ir à praia etc. Assim, na brincadeira 

de casamento, cada um tem o seu papel de contribuir para a proposta do grupo e trabalha 

individualmente com seu próprio material, para fazer um bolo, um doce, ou outra coisa que faça 

parte da festa. As ações dos participantes devem inserir-se no enquadre da brincadeira e, ao mesmo 

tempo, necessitam estar afinadas para que o objetivo comum seja alcançado. É interessante notar 

que, no caso dos exemplos citados, não é tão importante o resultado, mas muito mais o processo 

em si, ou seja, no caso da brincadeira de casamento, por exemplo, as ações das crianças se 

concentram em reunir muitos objetos, pegar bastante areia molhada, encher baldes, enformar e 

desenformar bolos, esculpir bolos de areia etc. O casamento ou a festa, na maioria das vezes, não se 

realiza. Nesse processo, trocam-se gestos, falas, objetos, partilham-se significados comuns com os 

parceiros em torno do fato de estarem todos juntos contribuindo para a construção de uma 

atividade comum. Vejamos um exemplo: 

 

Episódio: Quem quer pudim? 
Fita2 - 07/10/04 
Renan(R), Anderson(AD) e João Marcelo(JM) estão sentados no parquinho brincando com 
areia. Cada um deles tem um recipiente de plástico como pote, garrafinha, copos e pás e 
desenvolve ações do tipo: cavar, pegar areia com a pá, encher o recipiente, bater com as mãos 
a areia, desenformar, esculpir com as mãos e pás. Anderson enche um copinho de plástico, 
levanta-se e começa a falar em tom elevado procurando chamar a atenção de um grupo de 
meninas que brinca no escorrega: Milkshake, milkshake! Renan diz que está fazendo pudim e 
também fala: Quem quer pudim? Milena interage com Anderson e lhe oferece Milkshake de 
verdade. Retorna para o seu grupo e Anderson também. A brincadeira de Anderson, João 
Marcelo e Renan segue a seqüência de cada um fazer alguma comida: pudim, bolo, chocolate 
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etc. , sair para oferecer para alguém no parquinho, eventualmente cobrar um real e retornar 
ao local de preparo dos alimentos. 
 

Vemos nesse exemplo que o enquadre das ações individuais é fornecido tanto pela rotina 

partilhada pelo grupo, que é fazer comidinha, como também pelo ambiente onde a brincadeira se 

desenvolve, que é o parquinho, determinando que a comida seja realizada utilizando-se areia e 

objetos como baldes, pás, copos, etc. O script seguido pelas crianças se constrói no processo 

interativo, a partir da ação inicial de Anderson de oferecer comida para companheiros de outros 

grupos. Essa prática lúdica insere-se nas experiências partilhadas pelo grupo e rapidamente é 

seguida pelos demais participantes. Observamos que os significados que estão sobre a base da 

brincadeira e aqueles que emergem no processo interativo são partilhados pelos três 

participantes, sendo as ações individuais alinhadas com esses significados comuns. Mas se 

analisarmos a dinâmica dessas ações veremos que ela é centrada predominantemente na 

construção de obras individuais paralelas que se associam na produção da brincadeira conjunta. 

A comparação desse tipo de ação com as que se seguem revela que cada tipo de envolvimento 

entre as crianças demanda formas diferenciadas de interações e de negociações de significados.  

 

Ações coordenadas associadas 

 

Na brincadeira de jogo de papéis, na qual cada um desempenha um determinado papel 

e um enredo é criado a partir de determinados scripts que constituem o repertório de práticas 

lúdicas, é comum as crianças desenvolverem ações conjuntas do tipo que denominei de ações 

coordenadas associadas. A partir das definições partilhadas das situações criadas e dos papéis 

representados, as crianças desenvolvem suas ações em coordenação umas com as outras, 

buscando articular seus pontos de vista com os pontos de vista dos outros. Para que a 

brincadeira se desenvolva, há necessidade de um esforço contínuo de cada participante no 

sentido de ler as pistas fornecidas pelos parceiros e de fornecer respostas/ajustes às situações 

criadas, para que as ações se afinem e se alinhem na busca da construção conjunta das 

definições. O exemplo abaixo é um trecho de uma situação ilustrativo desse tipo de ação 

conjunta: 

 

Episódio: 
Local: casinha 
Audiogravação- 22/05/03 
Milena e Ana Carolina estão na cozinha e me falam que estão brincando de mãe e filha. Se 
posicionam em frente à bancada da pia e manipulam panelinhas, pratos, xícaras etc. Fazem de 
conta que estão fazendo café e me oferecem; eu finjo tomar e digo que está muito gostoso. 
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Milena vai até a porta da cozinha e chama outras crianças para brincar e Ana Carolina 
intervém desempenhando seu papel de mãe. 
1- M: Quem quer brincar? Quem-quer-brincar? (fala cantando e olhando para as crianças que 
estão na sala) 
2- AC-M: Vem filha! 
Milena retorna para perto da bancada. 
3- M-AC: Mãe (..). 
4- AC-M: Vai ficar aí tomando banho! 
5- M-AC: Não vou, depois eu vou subir. (sobe na pia e coloca os pés dentro da pia, entrando 
no vão) 
6- AC-M: A água está um pouquinho quente! 
7- M-AC: Um pouco quente? Então eu vou sair fora! (Milena encolhe as pernas como se 
tivesse sentindo a água quente). 
8- AC-M: A água ta gelada, tá fria! Você gosta de água fria? 
9- M-AC: Ah, eu não gosto de água fria nem gelada! 
10 AC-M: Você gosta de morno? Aqui a água do filtro! (mostra uma ponta de cano que tem na 
parede da pia) 
 

Podemos observar que as ações são desenvolvidas através de turnos definidos e 

assumidos pelos papéis e pelas seqüências interativas de ações, e são orientadas pela 

temática e pelo script, no caso, a brincadeira de mãe e filha e dar banho na filha. As falas 

de Ana Carolina e Milena demonstram o processo de negociação das definições e a 

necessidade de uma levar em conta o ponto de vista da outra. Milena assume uma posição 

na relação com a companheira de reagir às suas definições provocando ajustes e 

redefinições que levem em conta suas pistas, o que efetivamente acontece a partir da 

compreensão dessas pistas por Ana Carolina. As duas alinham suas ações mutuamente, 

coordenando-as de forma a construir a atividade conjunta de a mãe dar banho na filha. 

A seguir apresento outra situação: 

 
Episódio: Estava escrito: Vamos te matar! 
Fita1- 15/05/03 
Local: casinha 
Na frente da casinha um grupo recolhe objetos de dentro de um saco e parece estar 
combinando alguma brincadeira. Renan me diz que a brincadeira é de jogar bomba e de 
namorado. Renan segura uma guitarra de plástico e Natália dois aros do jogo Pokemon, que 
eles costumam usar para fingir que é bomba. Mateus e Mayara também estão próximos, o 
primeiro segura uma máquina fotográfica e a segunda uma canequinha.  
1- R-Ma: Vombora brincar Mayara! 
Renan se abaixa e procura alguma coisa dentro do saco preto, pegando um molho de chaves 
de brinquedo. 
2- R: Então eu vou pegar isso aqui pra eu / E também, e também eu vou pro meu trabalho tocar 
a banda. 
3- N-R: Renan, Renan, faz de conta que quando você saiu do trabalho estava escrito: Vamos te 
matar (faz o gesto de escrever) 
Após um período em que Renan distribui alguns objetos para os companheiros... 
4- R-N: Aí você escreve assim (...) Ó, minha banda é lá atrás ! Do lado, quando eu vim, vamos 
te matar! (olha a pilastra da varanda e em seguida decide ir para o corredor lateral até o final 
e mostra o local onde Natália deverá escrever: na parede da casa que fica ao final desse 
corredor) 
Nesse momento Raiana e Camila se aproximam do grupo.Renan sai andando e Mayara, 
Natália, Raiana e Camila o seguem. 
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5- R: Vocês foram, aí quando eu olhei vocês se esconderam! Vocês corriam de novo pra lá e se 
escondiam! 
Chega Mateus segurando uma guitarra fingindo que era uma arma e finge atirar. 
6- N-R: Renan! 
7- MT-R: Pá purrrrrrrrrpá! 
Renan se vira em direção a Mateus. 
8- N-MT: Nãão! 
9- Ma-MT: Não mata ele! 
Renan se joga ao chão fingindo ter sido atingido. 
10-.R-Ma N: Aí vocês escreveram aqui! (levanta-se e mostra a parede) Aí vocês escreveram 
aqui! 
A brincadeira segue com a seqüência: Mateus ou João Marcelo atiraram; Renan joga-se ao 
chão e diz que morreu; Natália e Mayara jogam bomba (aros Pokemon) nos meninos que 
atiraram e estes fogem; Mayara e Natália cuidam de Rena; ele se mexe, pede comida, elas 
preparam café , miojo etc.,lhe oferecem e, mais uma vez, a seqüência se repete.  

 

Essa situação envolve várias pistas fornecidas por significados partilhados nas 

experiências lúdicas do grupo, relacionados aos objetos, papéis, gestos, scripts e também às 

características dos participantes das brincadeiras. Objetos como guitarras e pás, por exemplo, 

são reconhecidos pelo grupo como armas, sobretudo quando associados a gestos e movimentos 

corporais indicando a ação de atirar. Os aros Pokemon e os pratinhos coloridos de plástico, por 

sua vez, são reconhecidos como bombas. A brincadeira de jogar bomba (ver fig. 24, Anexo 3) 

se desenvolve a partir de um script que fornece seqüências básicas de ações que estruturam a 

atividade conjunta: atirar, cair ferido ou morto, cuidar, curar-se/ressuscitar, alimentar-se. Tal 

seqüência, repetida várias vezes, ajuda os participantes a coordenar suas ações dentro de 

parâmetros conhecidos e partilhados. Observa-se que as crianças assumem seus papéis a partir 

das interações e indicações fornecidas pelos parceiros, sem que tenha havido uma combinação 

anterior explícita sobre quem seria quem. Há também um conhecimento das crianças sobre os 

estilos e preferências dos parceiros, e parece natural para o grupo que Renan seja aquele que 

vai morrer, João Marcelo e Mateus os que vão atirar e Mayara e Natália as que vão cuidar de 

Renan. Este, ocupando o papel central do herói, aquele que morre e ressuscita, é quem também 

dá os comandos e definições das ações dos parceiros. Mas os companheiros também 

participam e interferem nas definições, quando surpreendem Renan “baleando-o” e este 

responde, alinhando sua ação com a dos parceiros, fingindo cair e morrer. Natália também 

introduziu uma ação que foi incorporada por Renan e pelo grupo, que foi a de escrever a 

ameaça de morte na parede na saída do local de trabalho de Renan (linha 3), ação esta que 

pode estar relacionada às experiências sociais vividas no espaço externo à escola e que 

envolvem regras e códigos próprios de ordenamento social interpretados pelas crianças à sua 

maneira. 
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Os exemplos acima demonstram que há uma relação de reciprocidade entre as 

crianças, que são capazes de interpretar os gestos, movimentos, sons e falas dos parceiros, 

ajustando suas respostas de acordo com essas interpretações. Há um entendimento mútuo 

verbal e não verbal e as crianças parecem estar “antenadas” com os comportamentos umas 

das outras e com tudo o que está ocorrendo a sua volta, sendo capazes de antecipar e seguir 

mudanças nas linhas de ação dos parceiros. 

 

Ações coordenadas integradas 

 

Finalmente, nas ações coordenadas integradas, observa-se um esforço conjunto de 

todas as crianças para cumprir uma tarefa proposta pelo grupo de brincadeira. Cada 

participante colabora com seu trabalho e com os companheiros na produção conjunta de 

algo comum, produção essa que só é possível a partir da integração e da articulação das 

ações de todos os participantes. Exemplos dessa perspectiva são as brincadeiras de fazer 

uma casa, um bolo, um castelo de areia: 

 
Episódio: Casa de areia com piscina 
Fita 4- 30/11/04 
Local: Parquinho 1 
Mateus(MT), Jefferson(J), Renan(R), Gabriel(G), Diego(D) e João Marcelo(JM) estão brincando em 
um canto do pátio de fazer bolo de areia. Estão sentados em círculo e todos cavam e jogam areia no 
centro do círculo formando um grande bolo de areia. Mateus, Diego e João Marcelo saem para pegar 
areia molhada em um local um pouco mais afastado. Renan chama Mateus. 
1- R-MT: Mateus, vombora fazer uma casa? 
2- MT-R: Bora! 
3- R-MT: Vou fazer uma porta! (começa a cavar um buraco na parte debaixo do monte de areia) 
Mateus retorna trazendo areia e se aproxima de Renan. 
4- MT-R: Eu que sou o chefe da brincadeira! (agacha-se ao lado de Renan e começa a cavar junto com 
ele) 
Renan olha para Gabriel que está do lado oposto ao seu. 
5- R-G: É, mas faz uma porta aí atrás até... chegar na minha mão! 
Gabriel começa a cavar e Mateus se levanta dizendo: 
6- MT: Eu que sou o chefe! 
Mateus começa a cavar onde Gabriel abriu o buraco, retirando a mão de Gabriel, que vai se 
sentar ao lado de Renan  e começa a cavar em outro local. 
7- R-MT: Cava até chegar na minha mão! 
Jefferson joga um pouco de areia em cima do monte e cai um pouco no local onde Renan está 
cavando. 
8- R: Caramba, Jefferson, tá caindo areia aqui! 
Gabriel ajeita a areia que caiu com a mão, retirando o excesso. 
9- MT-R: Tá chegando na sua mão, tá chegando na sua mão! 
10- R-MT: Deixa eu ver! (levanta-se para ver como está do outro lado) 
Renan coordena as ações dos outros participantes na construção da casa: Não joga mais 
areia, cava mais um pouco. Mateus, seguidas vezes relembra o grupo que ele é o chefe. 
11- MT-R: Eu vou cavar aqui; cava lá que eu cavo aqui! 
João Marcelo e Diego estão do outro lado ajudando a construir a casa. Renan vai para o lado 
deles, atendendo ao pedido de Mateus. 
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12- R-JM: Mateus falou pra eu cavar aqui! 
A brincadeira continua com todos envolvidos na construção da casa e com interrupções para 
negociação de cavar mais, menos, não jogar areia, não destruir. Após as portas ficarem 
prontas, Renan e Mateus se dão as mãos por dentro e depois Gabriel e Jefferson fazem o 
mesmo; os caminhos e muros são feitos assim como duas piscinas.Em alguns momentos 
alguém destrói um pouco a construção, há discussões e depois todos se dedicam a reconstruir 
a obra. 
 

A situação acima descrita, na qual todos estão envolvidos na construção de uma obra 

comum - uma casa -, demanda uma grande atenção dos participantes, não apenas nas suas 

ações, mas também nas ações dos outros e nos ajustes necessários para que consigam 

alcançar a meta estabelecida (ver fig. 26, Anexo 3). Se cada um começar a cavar, jogar areia, 

sem levar em conta a ação do outro e as definições que emergem no processo interativo 

(fazer uma porta, o muro, a piscina etc.), a chance de não se atingir o objetivo ou de ruptura 

da brincadeira é muito grande, uma vez que um pode acabar destruindo o que o outro faz. As 

crianças parecem ter consciência dessa fragilidade e se empenham em colaborar para que a 

obra seja alcançada, propondo ações para os outros, seguindo orientações dos parceiros, 

corrigindo pequenas destruições, ajudando o outro em alguma ação mais delicada, 

prevenindo, antecipando possíveis rupturas etc. Para a realização desse esforço conjunto, 

assim como na categoria de ações conjuntas denominadas ações coordenadas associadas, há 

necessidade de interpretar pistas e de agir de forma alinhada com os outros. Mais do que em 

qualquer outro tipo de ação conjunta, é necessário sair do seu ponto de vista privado para 

articular-se aos pontos de vista dos seus parceiros e desenvolver uma ação negociada e 

integrada. O exemplo mostra um movimento que a todo o momento alterna entre o 

individual e o coletivo: Mateus, com sua preocupação em garantir a sua posição de chefe e o 

poder de comandar os outros, intervém muitas vezes interrompendo uma ação colaborativa; 

Renan, com sua postura de líder, coordena as ações, visando a alcançar o objetivo do grupo, 

dirigindo os parceiros para a meta coletiva, e não para uma ação individual; em alguns 

momentos, algumas crianças destroem alguma parte da construção, seja por falta de 

habilidade ou de ajuste à ação do outro (como por exemplo colocar muita areia onde está 

sendo cavada uma porta), seja de forma proposital para quebrar a ordem). Observa-se que o 

grupo se mobiliza, a cada vez que há uma ameaça de ruptura, para reconstruir a obra, 

demonstrando um esforço conjunto de manutenção do espaço interativo construído e 

conquista de um objetivo comum. 

Na minha interpretação, os quatro tipos de ações conjuntas não representam uma 

gradação em termos de complexidade, mas sim formas de envolvimento e de interações 

qualitativamente diferentes. O tipo de ação conjunta predominante em uma brincadeira parece 
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estar relacionado à natureza da brincadeira que as crianças estão desenvolvendo e, além disso, 

em uma mesma brincadeira, é possível haver mais de um tipo de ação conjunta. Este foi o 

caso, por exemplo, de uma brincadeira de mãe e filha e vizinhas, com ações 

predominantemente do tipo coordenadas, mas que se modificam para ações associadas 

integradas no momento em que todos os participantes se envolvem na confecção de um bolo 

de aniversário. 

Mandell (1991) realizou um estudo com crianças entre 2 e 4 anos, observando-as em 

situações nas quais participavam ativamente na construção de trocas sociais com outras 

crianças. Seu objetivo foi investigar as formas pelas quais as crianças interagem umas com as 

outras quando estão juntas e, particularmente, como negociam significados, ou seja, 

interpretam o que está acontecendo a partir da sua própria perspectiva e também da perspectiva 

dos outros. O estudo sugere que o processo interpretativo no qual as crianças estão engajadas é 

mais complexo do que simplesmente projetar-se sobre a linha de ação ou pensamento do outro. 

As crianças devem traduzir e reunir os significados das ações dos outros e colocá-los dentro de 

uma totalidade significativa.  

Segundo a autora, tal processo exige que a criança lide com significados privados e 

públicos. A inserção em um grupo e a construção conjunta de uma ação mobiliza a criança 

a construir publicamente suas ações e significados, saindo de uma perspectiva 

exclusivamente individual e privada, na qual necessita interpretar apenas para si os 

significados dos objetos sociais, como é o caso da atividade auto-reflexiva característica 

das brincadeiras solitárias. Na construção conjunta de ações, as crianças têm que partilhar 

definições de suas atividades mútuas e agir sobre uma mesma base, o que significa um 

movimento em direção ao público e não ao privado. 

A criação de interações mútuas com os outros não-familiares sem dúvida provê a 

criança de alta gama de experiência com a qual participa na produção de significados 

emergentes. Quando brincam em grupo, as crianças estão constantemente negociando para 

alcançar compreensão partilhada de significados. Os problemas que surgem nas interações 

entre elas geram argumentações, alternativas de ações, partilha de objetos, papéis e espaço 

físico, atitudes de cooperação com vistas a resolver os conflitos e a seguir o fluxo das 

interações. O envolvimento das crianças em uma atividade conjunta, a qual têm interesse 

em proteger, exige que as crianças articulem interesses individuas e coletivos, gerando a 

aprendizagem de regras de sociabilidade que estão na base da construção coletiva de algo 

comum, da sua cultura de pares. 
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3.3.4  As funções do líder: decidir, organizar e proteger a brincadeira 

 

A questão do líder nos ajuda a compreender a vida dos grupos, pois é uma posição 

não apenas reconhecida pelas crianças nas suas relações e vivências relacionadas à 

brincadeira, mas também bastante presente nas brincadeiras dos grupos de crianças 

registradas nessa pesquisa.  

Nas observações realizadas, a figura do líder pôde ser identificada de várias formas: 

através do vocabulário das próprias crianças, que instituem alguns companheiros ou a si 

próprios como o chefe, o dono da brincadeira, ou quem tem o comando; pela freqüência 

com que determinadas crianças são solicitadas por outras a decidir sobre a permissão ou 

não de sua entrada em uma brincadeira; e pela posição que certas crianças ocupam no 

grupo de coordenar as ações dos participantes fornecendo as definições da brincadeira e 

mediando as interações entre as crianças. 

Segundo Delalande (2001), no período da educação infantil, há uma forte organização 

dos grupos de pares em torno de um líder. Para a autora, a experiência coletiva de organização 

de uma brincadeira sob o comando de um líder é fundadora da possibilidade de as crianças se 

apropriarem, mais tarde, de formas de organização social mais democráticas e autônomas, sem 

a necessidade de haver uma criança ocupando esse papel de organizador. No seu estudo 

etnográfico longitudinal, já abordado anteriormente nesse trabalho, a autora verificou que os 

grupos de pares são conduzidos por líderes que se impõem por seu savoir-faire. Eles trabalham 

no sentido de permitir o bom funcionamento de uma brincadeira e de fazer valer as regras, 

tanto aquelas que são determinadas pelos adultos, como as que são instauradas no processo 

interativo de construção das brincadeiras pelas crianças.  

Delalande afirma que, à medida que as crianças crescem, a presença do líder se 

manifesta de forma mais discreta, perdendo importância a partir da assimilação dos modos 

de funcionamento da vida coletiva e do surgimento de outras formas de o grupo 

administrar os interesses de cada um. Uma dessas formas, por exemplo, é o uso de 

fórmulas de eliminação para a definição de funções e participações baseadas na sorte e não 

na hierarquia de algumas crianças sobre outras: uni-du-ni-tê, sa-la-mê-min-güê..., par ou 

ímpar, zerinho ou um. Obviamente, essas fórmulas não eliminam as relações de poder 

entre pares, uma vez que estas podem se exercer e manifestar de vários modos no 
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funcionamento do grupo, mas correspondem a um novo instrumento para garantir formas 

mais igualitárias de participação. 

Uma das fortes características do líder é a capacidade de reunir um grupo de 

brincadeira. Nos espaços de brincadeiras observados na presente pesquisa, algumas 

crianças sobressaíram relativamente ao poder de atração que exercem sobre outras, 

funcionando quase como um ímã ao aglutinar junto a si um significativo número de 

parceiros dispostos a seguir suas idéias e deslocamentos. 

Essa característica permite que o líder desempenhe uma primeira e fundamental 

função que é a de constituir um grupo de brincadeira. Essa posição, contudo, não é 

desvinculada das relações de amizade e dos valores do grupo, principais fatores 

determinantes da formação e da divisão dos grupos. Em um grupo que se organiza em 

torno de um líder, há várias relações em jogo. Uma relação de amizade, por exemplo, 

autoriza uma criança a imitar e a seguir seu líder, ao passo que uma relação de hostilidade 

é um impeditivo dessa forma de interação, uma vez que não há a confiança e a admiração 

necessárias para tal. Ao aceitar ser seguido por um par, o líder manifesta e anuncia suas 

relações, fortalecendo-as e estreitando-as, na medida em que desenvolve experiências 

conjuntas de brincadeiras com seus pares. 

O líder, sendo aquele que exerce esse forte poder de atração sobre os outros, é 

também aquele que conduz a brincadeira e as ações dos companheiros, tendo o privilégio da 

palavra e da atribuição aos outros do direito de fazer e de dizer. Os próprios membros do 

grupo demandam que ele cumpra essa função de precisar os passos a serem seguidos, 

garantindo dessa forma o acontecimento e a continuidade da brincadeira.  

De acordo com Garvey (1990 [1977]), em geral, as crianças populares tendem a ser 

reconhecidas pelo grupo como líderes, uma vez que reúnem várias características 

necessárias para o desempenho dessa função, como: a capacidade de reunir em torno de si 

grande número de companheiros de brincadeira; o fato de não costumarem se envolver em 

brigas; e a tendência a serem cooperativas com os parceiros e imaginativas na criação e na 

condução das brincadeiras.  

Vejamos o que pensam as crianças sobre essa questão, analisando suas falas nas 

entrevistas coletivas envolvendo suas visões sobre as crianças que identificam como líder e 

as características pelas quais qualificam-nas como tal: 

 

Kamila (K): 
1- P: Mas quem que decide de quê vocês vão brincar? 
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2- K: Renan! Renan que manda na brincadeira de polícia e ladrão. 
3- P: E na de mãe e filha, quem é que manda? 
4- K: Milena. Milena manda em tudo! 
5- P: E tem sempre alguém que manda na brincadeira? 
6- K: Tem! A Milena! 
 
Ana Carolina (AC): 
7- P: Quando você brinca com os amigos e amigas tem sempre alguém que manda na 
brincadeira? 
8- AC: Tem. 
9- P: Quem é? 
10- AC: Milena, Mayara, Isadora, Kamila, Amanda.. 
11- P: Quem manda mais? 
12- AC: Todo mundo! 
 
Diego(D) e Gabriel(G): 
13- P: E quem é que é o chefe da brincadeira de polícia e ladrão? 
14- D: Não sei. 
15- G: Renan e Mateus. 
16- D: Não, todo mundo que inventa! Ó, se eu inventar, aí eu sou o chefe. 
17- P: Quem inventa é sempre o chefe? 
18- D: É. 
 
Ana Beatriz (AB): 
19- P: Tem sempre alguém que manda na brincadeira? 
20- AB: Tem! Eu mando em duas brincadeiras: Alegrifes e Rabujos e Amy. 
21- P: Porque você só manda nessas? 
22- AB: Porque eu gosto dessas novelas. 
23- P: O que faz a pessoa que manda? 
24- AB: Eu aí quando eu tou no comando, aí eu chamo assim: Vem cá, Isadora, vem cá Fulano, 
vem cá Ciclano. Aí eu boto o nome da cada um: pá,pá, pá; aí escreve na areia. 
25- AB: Aí quem é chefe vai ser a dona da brincadeira, quem vai ser, aí pode ser a mais bonita 
ou quem quer. Aí a gente escolhe o que a gente quer ser. O resto a gente vai mandando ser. 
26- P: E como é que vocês escolhem de quê que vão brincar? 
27- AB: A chefe é que escolhe. 
 
Milena(M), Mayara(Ma), Ana Carolina(AC): 
28- P: A noiva é quem manda na brincadeira? 
29- M Ma: É! 
30- M: Quem manda na brincadeira sou eu! 
31- Ma: Sou eu! 
32- AC: É Mayara! 
 
Mayara(Ma), Milena(M) e Isadora(I): 
33- P: tem sempre alguém que manda na brincadeira? 
34- Ma-M-I: Tem! 
35- M: Isadora..Milena.. 
36- P: Mayara manda também? 
37- Ma: Eu também! 
38- P: Mas se tem duas que mandam como é que vocês fazem? 
39- I: A gente briga! 
40- P: Vocês brigam pra ver quem é que manda? 
41- M: Não, eu que tenho que escolher quem vai ser a professora quem vai ter que 
mandar.Quando eu paro em Isadora quer dizer que é Isadora, quando eu paro em Mayara quer 
dizer que é Mayara. Assim ó: Mamãe mandou eu escolher esse daqui ... 
 
Renan(R) e Diego(D): 
42- P: E quando você brinca de comida você é o quê na brincadeira? 
43- R: O chefe! 
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44- P: Quando vocês brincam de mãe, pai e filho, vocês são o quê? 
45- D: Eu sou o pai. 
46- P: E se chega o Renan e diz que ele que vai ser o pai? 
47- D: Aí eu sou o filho. 
48- P: E quem decide [na brincadeira] quem vai ser o quê? 
49- R: [ sou eu] 
50- P: Quer dizer que você é o chefe? 
51- D: Não, às vezes não. Às vezes sou eu, né? 
52- R: Quando ele inventa uma polícia e ladrão.. 
53- P: Quem inventa é o chefe? 
Eles concordam acenando com a cabeça. 
54- D: Outro dia a gente tava no parquinho, eu inventei.. não lembra? 
 
Thainá(T): 
55- T: Hã, hã. Às vezes eles inventam a brincadeira e não deixam ninguém brincar! 
56- P: Quem inventa é quem manda? 
57- T: É, Diego, no outro dia, inventou de brincar de pique, aí não deixou eu brincar. 
 
 

Algumas crianças freqüentemente são reconhecidas pelas outras como líderes e 

também se assumem como tal. São os que mandam na brincadeira, os chefes, nas palavras 

das crianças. Nas falas apresentadas, Renan e Milena, são citados por mais de uma criança 

como aqueles que mandam nas brincadeiras (linhas 2, 4, 6, 10, 15 e 35) e ambos referem-

se a si mesmos como tal (linhas 30 e 43). Percebe-se, entretanto, que as crianças também 

compreendem essa posição como algo que sofre uma alternância no grupo, em função ou 

do tipo de brincadeira, ou de quem inventou a brincadeira ou do papel específico de uma 

criança em determinadas brincadeiras, e não como uma relação de hierarquia estável 

restrita a algumas crianças. 

A noção de comando vinculada àquele que inventa a brincadeira (o inventar aqui se 

refere a sugerir e iniciar uma brincadeira, nova ou não) é partilhada por todas as crianças 

do grupo, como ilustram as falas de Renan, Thainá, Diego (linhas 16, 52 e 57). 

Algumas crianças são associadas a determinadas temáticas de brincadeira e aos 

papéis centrais que coincidem com a função de chefe, como é o caso da brincadeira de 

casamento, na qual o papel de noiva é reservado à Mayara, e da brincadeira de mãe, pai e 

filho, na qual a mãe e o pai geralmente são Mayara e Renan. De fato, esses papéis encerram 

um determinado status nas relações sociais, cujas expectativas são de que aqueles que o 

representam tenham o poder de definir ações e dirigir o comportamento de outros. No caso 

do papel de pai e mãe, por exemplo, espera-se geralmente que exerçam a função de 

disciplinar e cuidar dos filhos e que estes obedeçam e sigam suas definições. 

De acordo com Corsaro (1985, 2003) as crianças pequenas demonstram ter 

concepções claras sobre as relações de poder vinculadas aos papéis sociais. Quando 
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representam posições usualmente identificadas como dominadoras, as crianças usam 

recursos de linguagem tais como o uso dos verbos no imperativo, a ênfase através de 

entonação e tom de voz elevado e gestos para indicar autoridade. Por outro lado, aquelas que 

ocupam posições geralmente subordinadas incorporam o comportamento obediente ou 

eventualmente desafiador relativamente à posição autoritária, de uma forma ou de outra, 

reconhecendo uma hierarquia estabelecida. Não é de se estranhar que as crianças que 

normalmente exercem o papel de líderes sejam também aquelas que representam as posições 

hierárquicas de mãe, pai, médico, dono do bar nas brincadeiras coletivas. 

Quem inventa é quem manda, e mandar é escolher quem vai poder brincar, quem 

vai ser o quê, o que cada um vai fazer e como vai fazer. Mas como as crianças encaram 

essas funções? Vejamos suas respostas à pergunta: pra que serve um chefe na brincadeira? 

 

Diego: 
1- D: Só mandar fazer as coisas... 
Amanda: 
2- Am: Pra mandar, ué? 
3- P: Mas quem manda na brincadeira faz o quê? 
4- Am: A gente faz a brincadeira que a gente quiser! 
Thainá: 
5- T: Por que ele inventa a brincadeira. Ah, eles “Vombora brincar de pique? Aí eles escolhem 
quem que vai brincar aí eles não deixam eu brincar. 
Ana Beatriz: 
7- AB: O chefe é pra gente mandar. O chefe é só quem conhece a brincadeira. Quem conhece a 
novela. 
8- P: E se tem um monte que conhece a novela, como é que faz?  
9- AB: A gente faz um de cada vez. 
Renan: 
10- R:Pra inventar as coisas que a gente tem que fazer..  
11- P: Se não tiver um chefe na brincadeira, o que acontece? 
12- R: Ah, fica sem graça... 
13- R: Quando a gente vai fazer o bolo, aí Samuel quando ele chega ele vai logo pisando no 
bolo.. 
14- P: E quando tem um chefe isso não acontece? 
15- R: É 
16- P: Pra ser chefe... todo mundo sabe ser chefe? 
17- R: Tem gente que fica chefe e faz assim pra você: Nãaaaao! Fica mandando... 
Isadora 
18- I: Pra poder tirar a briga, pra poder fazer as coisas que está certo, o que ta errado a gente 
tira. 
 
 

As crianças parecem encarar com muita naturalidade o fato de haver um chefe nas 

brincadeiras; é algo que faz parte de suas relações e das formas de se organizar e 

desenvolver as brincadeiras em grupo. Entendem que o chefe tem a função de mandar, mas 

não de forma autoritária, como aponta Renan, quando se refere a algumas crianças que não 

sabem ser chefes pois ficam mandando e acham que têm que dizer não para todos (linha 
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17). A idéia de mandar vinculada ao papel de chefe atribuído pelas crianças se assemelha 

mais à idéia de dirigir vinculada ao papel do diretor de uma peça de teatro, que escala o 

elenco e orienta e coordena as falas e ações dos atores. O líder está subsumido ao principal 

valor que determina a organização de um grupo de crianças: o desenvolvimento e o bom 

funcionamento de uma brincadeira. Nesse sentido, o interesse da brincadeira a proteger é o 

principal motor das ações do líder, que deve trabalhar aliando autoridade e compreensão, 

impondo uma disciplina na brincadeira e nas relações humanas, e fazendo o grupo respeitar 

as regras de sociabilidade.  

Algumas falas dos trechos das entrevistas transcritos acima merecem destaque. De 

acordo com Ana Beatriz, o chefe é quem conhece a brincadeira (linha 7), ou seja, para 

mandar, para definir papéis e ações, é necessário ter experiência anterior naquela 

brincadeira ou então conhecer bem o conteúdo ao qual a mesma se vincula, no caso das 

brincadeiras a que ela se refere, as novelas Alegrifes e Rabujos e Amy. Quem não assiste às 

novelas não poderá ser reconhecido como chefe pelo grupo, pois não saberá conduzir bem 

a brincadeira, enquanto que aquele que domina esse conteúdo disputará com outros a 

prerrogativa de ser chefe e, nesse caso, leva vantagem aquele que reúne as características 

de um bom líder. Mas quais são essas características? Além das que já mencionamos, são 

as próprias crianças que me ajudam a descrevê-las.  

O chefe serve pra poder inventar as coisas que a gente tem que fazer (Renan, linha 

10) e também pra poder tirar a briga, pra poder fazer as coisas que está certo, o que tá 

errado a gente tira (Isadora, linha 18).  

Se o líder tem o poder de definir e coordenar, ele deve também saber proteger o 

grupo e fazer justiça, como bem aponta a fala de Isadora acima. Ele deverá garantir uma 

atmosfera amigável no seu grupo, para evitar as rupturas que possam prejudicar a 

continuidade da brincadeira. Ele faz respeitar os valores que fundam uma relação de 

amizade e as regras da brincadeira e trabalha para que os conflitos e disputas sejam 

resolvidos. Ele deve também defender o espaço interativo de possíveis invasões. Além 

disso, é alguém inventivo, cujas idéias são admiradas e seguidas pelos outros, cuidando 

para que a brincadeira se desenvolva de forma interessante e atrativa para o grupo.  

As situações a seguir são um exemplo do papel do líder na administração de 

relações de conflito entre as crianças. 
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Episódio: Casamento 
Data: 07/10/04 
Local: Parquinho1 
Isadora(I), Milena(M), Mayara(Ma) e Ana Beatriz(AB) brincam de casamento preparando 
coisas para a festa. Cavam a terra para pegar areia, enchem baldes, fazem bolos. Raiana tenta 
entrar na brincadeira sem sucesso e em uma das tentativas oferece um bolo em um baldinho 
para Milena. Mais tarde volta para pegar o balde: Esse baldinho é meu! Mayara e Ana 
Beatriz não permitem que ela o leve, argumentando que o baldinho não é dela e que elas já 
estão brincando com ele. Raiana sai, mas retorna alguns minutos depois e  pega o baldinho. 
Ana Beatriz segura-o tentando impedir que Raiana o leve, mas Isadora interfere: 
I: Deixa com ela, é dela! 

 

Episódio: Alegrifes e Rabujos arrumam o Centro 
Data: 22/10/04 
Mayara(Ma), Isadora(I) e Ana Carolina(AC) brincam de Alegrifes e Rabujos  e resolvem 
arrumar o Centro, organizando o cenário. Em um determinado momento, Mayara e Ana 
Carolina discutem por causa de uma máquina fotográfica que Ana Carolina havia levado para 
o local da brincadeira. Mayara pegou a máquina dizendo que ia tirar uma foto, mas Ana 
Carolina correu atrás de Mayara: 
1- AC-Ma: A foto tava comigo!  
Isadora acompanha as duas com olhar. 
2- I-AC, Ma: Ih, gente, pára de briga! (fala em tom firme) 
3- Ma-I: Isadora, ela/ 
4- I-Ma,AC:/ Xiiiiii! (pede silêncio) Calma aí! (eleva o tom de voz). Os Alegrifes não brigam, sabe? 
5- Ma-I: Sei! 
6- AC-I: Eu já tava com a foto primeiro e ela quer pegar! (fala em tom de reclamação) 
7- I-AC: Empresta pra ela só um pouquinho! Depois ela te dá! Né, Mayara? 
Ana Carolina ignora e vai colocar uma florzinha de plástico em um potinho que está em cima da mesa. 
8- I-AC: Ela ia te dar depois. 
 

Isadora é uma menina que reúne muitas características de liderança e, nas duas 

situações acima, podemos observá-la desempenhando uma das funções do líder, que é a de 

intervir junto aos parceiros em situações de conflito com vistas a mediar as interações. As 

disputas freqüentes entre as crianças interrompem o fluxo da brincadeira, ameaçando-a de 

rupturas, uma vez que criam insatisfações, desavenças, resistências, prejudicando o clima 

das relações entre os participantes e a sua disposição para contribuir para o 

desenvolvimento e continuidade das ações. O líder, em geral, sente-se responsável pela 

resolução dos problemas que surgem durante a brincadeira, procurando usar o senso de 

justiça e os valores que regem o grupo como critério pra argumentar e convencer os 

parceiros a ultrapassar o conflito. É assim que, na primeira situação, Isadora usa sua 

autoridade de líder para determinar que Ana Beatriz dê o balde para Raiana, argumentando 

que o objeto pertence à última e, no segundo exemplo, chama a atenção das companheiras 

para o valor da partilha, usando os recursos dos valores veiculados pelos próprios 

personagens da novela que fornece o tema da brincadeira em questão: Os Alegrifes não 

brigam! (linha 4). Dessa forma, tenta retornar à brincadeira, interrompida pela disputa 

entre as companheiras que discutem sobre a posse de um brinquedo. Apesar de Ana 
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Carolina não ter cedido o objeto para Mayara, a intervenção de Isadora quebrou de alguma 

forma a situação de conflito, permitindo que a brincadeira continuasse. 

Renan também é uma criança que tem forte poder de liderança no grupo, ocupando 

essa posição em quase todas as brincadeiras em que participa, salvo nas situações em que 

ele não domina bem a temática e o script, como é o caso da brincadeira de Alegrifes e 

Rabujos, desenvolvida sob a direção das meninas. À semelhança de Isadora nos episódios 

relatados acima, Renan também costuma exercer a função de garantir o clima de 

entendimento entre os participantes, procurando resolver os conflitos quando eles se 

manifestam, conforme ilustra o exemplo abaixo. 

 

Mateus, Jefferson, Gabriel, Samuel, Diego e Renan estão brincando de fazer uma casa com 
areia. Diego pede um balde a João Marcelo, mas este não lhe dá. Diego olha para os lados e 
diz que está precisando de um balde. Mateus diz para Jefferson emprestar o seu balde para 
Diego, mas Renan interfere argumentando que João Marcelo está com dois baldes. Este 
segura os dois baldes e olha com expressão enfezada para Diego e Renan, dizendo: Não, esses 
dois é meu! Renan então diz: Dá o pequeno pra ele. João Marcelo então joga o balde pequeno 
na direção de Diego e a brincadeira segue seu curso. 

 

Nessa situação, Renan procura usar o senso de justiça, argumentando que é João 

Marcelo quem deve emprestar o balde para o companheiro, uma vez que está com dois, 

podendo ceder um deles. Como o companheiro resiste, mesmo diante desse argumento, 

Renan tenta convencê-lo (com sucesso), sugerindo que ele dê o menor. Nota-se que Renan 

não recorre a uma postura autoritária, mas a argumentos baseados em regras sociais de 

partilha incorporadas pelas crianças. 

A análise da dinâmica de um episódio de brincadeira nos ajudará a compreender 

como as interações entre as crianças se constroem em torno de um líder. 

 
Episódio: Vamos viajar! 
Fita 1- 24/-4/03 
Local: Casinha 
Mayara(Ma), Raiana(Ra), Renan(R), Ana Carolina(AC), Natália(N) estão no quarto da 
casinha explorando o ambiente. Mayara se aproxima de Raiana. 
1-Ma-Ra: Você era a minha filha! (se afasta e vai pegar alguns objetos) 
2-R-Ma: Eu quero brincar! Renan se aproxima de AC que está sentada na cama beliche, na parte de cima. 
3- AC-R: Não, aqui era a minha cama. 
4- R-AC: Ah é? Então eu vou ficar com o telefone e ninguém vai (..). 
5- R-Ma: Olha, eu vou ficar com o telefone  Mayara, quem brincar comigo vai me ligar! 
As crianças estão ocupadas em explorar e reunir objetos. 
6-  R: Quem quiser ligar pra mim, vai ligar na viagem! 
Diego e Jefferson chegam e ficam observando. Renan deixa o telefone em cima da cama e 
Mayara o pega. Renan pega uma bolsa de palha e se abaixa para pegar alguns objetos 
(pratinhos, xícaras, e outros objetos miúdos) e os coloca dentro da bolsa.  
7- R-D: A gente vai viajar, ta? Já enchemo a bolsa! Chega! (se movimenta em direção à porta 
que se comunica com a cozinha. Diego o segue e Renan pára na porta) 
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8- Ma-R: A gente (...) com o (...) você atendeu! (estende o telefone para Renan que faz um 
movimento de pegá-lo, mas desiste) 
9- R-Ma: Olha a bolsa de viagem! 
10- AC-R: Os pratos não vai! 
11- R-AC: Vai sim que a gente vai ter que fazer comida! 
Mayara pega a bolsa que está com Renan. 
12- Ra-Ma: Mãe,mãe, vamo correr! Rápido! 
13- Ma-Ra: Filha, vamo viajar! 
14- Ra-Ma: Mãeeee! (fala com expressão e tom de alegria)  
Renan pega o telefone em cima da cama e sai segurando-o. Gabriel chega e observa. 
15- R: Vamo, vamo viajar e vamo levar o telefone! (Diego é o primeiro a segui-lo) 
16- Ma-Na: Tchau prima! 
Renan sai andando na frente para a parte de fora, de trás da casa, seguido de Diego, Gabriel, 
Natália, Raiana e Ana Carolina (que pega um outro telefone). 
17- AC: Vou levar o meu também! 
Renan escolhe um lugar para sentar: ao lado da árvore. 
18- R: Vem, vem aqui! (chama o grupo para sentar-se ao seu lado, mas logo levanta-se) 
19- R: Tem que viajar! 
20- Na: Eu sou filha também, quero ser filha também! 
Renan começa a circundar a casa seguido dos demais participantes. 
21- R: Quem quer isso aqui? Quem quer esse brinquedo que eu comprei? 
22- Na;J-R: Eu, eu! 
23- Ra-R: Ele não tem dinheiro! 
Todos voltam para a parte de trás das casa e Renan senta-se perto da árvore, assim como os 
outros. 
Ana Carolina está com  um rádio, além do telefone. 
24- R-AC: Deixa eu ligar esse rádio pra ouvir música? 
Gabriel tenta pegar o rádio. 
25- R-G: Deixa com a Carol, ela que pegou primeiro!  
26- R-AC: Liga o rádio pra gente ouvir uma musiquinha! 
27- AC-R: Vou botar no (...) (finge sintonizar em alguma estação girando um botão) 
28- Ma: Eu vou arrumar a cozinha! (pega uns pratinhos que estão no chão) 
29- R-Ma: Não, não! (pega os pratos da mão de Mayara) Eu é que vou arrumar pra você! 
Gabriel pega o telefone que estava com Renan que ele deixou no chão ao seu lado. 
30- R-G: Liga, liga pra sua irmã! 
31- Ma: Ih eu vou dormir! (entra na casinha) 
Renan levanta-se e sai andando na direção do corredor lateral. 
32- R: Aqui, essa viagem é longa! 
Senta-se e diz que vai arrumar a cozinha, Os outros sentam-se próximos e Renan vira a bolsa 
depositando todos os objetos no chão. 
33- R: Oh, ninguém pode pegar, hein? 
Fica um temo arrumando os objetos, algumas crianças observam e outras desenvolvem outras 
ações até que Renan diz que eles vão voltar da viagem. 
34- R: Vamos arrumar tudo pra voltar! E também me ajuda a ... a juntar isso daqui que a gente 
vai embora hoje. Eu falei, eu falei que a gente ia ficar um dia. Eu falei que a gente ia... Pessoal, 
eu falei que a gente ia ficar só um dia! 
Depois que coloca tudo dentro da bolsa, levanta-se. 
35-R: Ó, quem vai levar a bolsa?  
Mas ele mesmo leva a bolsa e sai andando com todos atrás. 
36- R: Vamos vi-a-jar, vamos vi-a-jar!  
 

Observa-se nesse episódio que, a partir do momento em que Renan chega, inicia-se 

uma nova organização do grupo, com algumas crianças se aproximando (Diego, Jefferson, 

Gabriel, Natália), aderindo ao grupo e seguindo seus deslocamentos e sugestões. As falas 

iniciais de Renan são orientadas para atrair o grupo para si: Eu vou ficar com o telefone, 

quem quiser ligar pra mim vai ligar na viagem (linhas 5 e 6) Dessa forma, já define e 
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anuncia o script da brincadeira, que será uma viagem, script que é freqüentemente 

partilhado pelas crianças no espaço da casinha (no ano de 2003). Observa-se também que 

há uma adesão do grupo a sua sugestão. Renan começa a organizar a brincadeira enchendo 

uma bolsa com vários objetos, ação que faz parte do script definido. A partir daí, motiva o 

grupo para sair da casinha e seguir seus deslocamentos. Renan preocupa-se em manter o 

grupo reunido e, sempre que há algum movimento diferente ou ameaça de dispersão, dirige 

suas falas para o coletivo com o objetivo de juntar os participantes: Vamo, vamo vi-a-jar! 

Vem, vem aqui! Tem que viajar! Aqui, essa viagem é longa! Essas estratégias funcionam 

também para coordenar as ações do grupo e incentivar a brincadeira, voltando a atenção 

dos participantes para um objetivo comum. Além disso, Renan anuncia a todo momento 

suas ações, que vão dando forma à brincadeira, definindo também as ações dos parceiros 

bem como os significados dos objetos. Diz para Gabriel, por exemplo, telefonar para sua 

irmã (linha 30), definindo assim um papel e uma ação para o parceiro e o uso que deve 

fazer de um objeto. Para Ana Carolina pede para ligar o rádio pra gente ouvir uma 

musiquinha (linha 26). E vai definindo para o grupo quando devem se sentar, levantar, 

seguir viagem, descansar etc. Vemos também nesse episódio a função de mediação em 

situações de ameaça de conflito, quando Gabriel tenta pegar o rádio de Ana Carolina e 

Renan interfere (linha 25), argumentando que ela pegou o objeto primeiro. Aliás, essa é 

uma regra freqüentemente mencionada pelas crianças como critério de justiça relacionado 

à propriedade do objeto, do espaço, do papel escolhido para ser representado: tem 

preferência aquele que pegou primeiro.  

Verifica-se que a liderança de Renan não se dá pela prerrogativa de ter inventado a 

brincadeira, mas sim pela aquisição desse status na relação de interação com o grupo. Se ele 

funciona bem nesse papel, também é porque o grupo lhe atribui o papel de líder por admiração 

e reconhecimento, demandando e esperando que ele coordene a brincadeira a partir de 

definições e sugestões de ações, assim como de mediações das relações entre os participantes 

do grupo. Esse tipo de liderança é diferente daquela que é exercida circunstancialmente pela 

criança que inventou a brincadeira, pois muitas vezes, esta, apesar de ter o reconhecimento do 

grupo relativamente a sua posição de chefia (pois essa regra é partilhada pelo grupo), não 

consegue cumprir bem com as funções do líder valorizadas pelo grupo. Nesse sentido, é 

interessante trazer aqui um episódio em que Mateus reivindica a posição de chefe da 

brincadeira, e no qual Renan é um dos participantes, explicitando os dois tipos de liderança 

concorrendo nas interações entre as crianças do grupo. 
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Episódio: Casa de areia com piscina. 
Fita 4-30/11/04 
Local: Parquinho 1 
Jefferson(J) e Mateus(MT) iniciam uma interação em um canto do parquinho. Sentados 
próximos, cavam a areia com pás, colocando-a em baldes. Combinam que vão fazer um bolo e 
começam a juntar areia fazendo um monte no centro deles. João Marcelo(JM) se aproxima e 
Jefferson(J) o convida para brincar. Um menino de outra turma se aproxima dizendo que vai 
pegar um balde e Mateus reage. 
1- MT: Não-ô! (não deixa o menino pegar e ele se afasta um pouco) 
Gabriel(G) se aproxima. 
2- G: Eu vou fazer aqui uma casinha. (se agacha) Eu vou brincar! 
Mateus olha e não diz nada e Gabriel começa a cavar com uma pá colocando a areia no balde que está 
com Mateus. O menino da outra turma manipula a areia com as mãos fazendo um montinho. 
3- MT: Tu não ta brincando coisa nenhuma! 
4- G: Tu não ta brincando não, coisa! 
Mateus levanta-se e pega-o pelo braço. Gabriel faz o mesmo. 
5- MT: Eu te ajudo a levar ele. Vai levanta aí! 
O menino vai embora. 
(...) 
Samuel chega na área e pega uma garrafinha. 
6- MT-S: devolve Samuel! 
7- G-MT: Foi ele que roubou! 
Samuel se agacha e começa a cavar com a bocada garrafa. 
8- MT-S: Eu sou o chefe da brincadeira! 
9- G-S: Nós não tamos fazendo buraco nenhum! 
Michel se aproxima. Samuel se afasta. 
10- J-Mi: Não, você não vai brincar! 
Em seguida Renan chega e observa. 
12- R: Posso brincar? 
13- J-R: Não! 
14- G-MT: Mateus, ele pode brincar? 
Mateus chega perto de Renan. 
15- MT-R: Eu que sou o chefe, hein?  
16- D-MT: Deixa eu brincar? 
17- MT-D,R: Deixo! (fala com ar sério e tom de autoridade) 
Se aproxima de Renan e diz para ele se sentar. 
18- R-MT: Posso apanhar aquele balde ali? (aponta um balde que está no chão) 
19- MT-R: Pode!  
Renan e Diego sentam-se e começam a cavar e colocar areia no monte que já estava iniciado. 
Mateus vai pegar areia molhada em outro lugar um pouco mais afastado.Renan chama Mateus. 
20- R-MT: Mateus Mateus, vombora fazer uma casa? 
21- MT: Bora! 
Mateus retorna.. Anderson chega. 
22- AD-MT: Posso brincar? 
23- MT-AD: Não! (Anderson sai). 
24- R-MT: Vou fazer uma porta! (começa a cavar embaixo do monte) 
25- MT-R: Eu que sou o chefe da brincadeira (cava no mesmo local onde Renan está cavando) 
26- R-G: É, mas faz uma porta aí atrás até chegar na minha mão! 
Gabriel começa a cavar conforme orientação de Renan. Mateus se levanta. 
27- MT: Eu que sou o chefe! 
28- MT-G: Deixa eu fazer esse buraco que eu que sou o chefe! (começa a cavar onde Gabriel 
iniciou; retira a mão de Gabriel e este fica observando) 
29- R-MT: Cava até chegar na minha mão! 
Jefferson joga areia no monte e cai um pouco em cima do buraco onde Renan cava. 
30- R-J: Caramba, Jefferson, ta caindo areia aqui! 
Gabriel ajeita a areia que caiu com as mãos. 
31- MT-R: Ta chegando na sua mão! Ta chegando na sua mão! 
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32- R-MT: Deixa eu ver! (levanta-se para ver do outro lado) 
(...) 
João Marcelo começa a cavar onde Mateus fez o buraco. 
33- MT-JM: Peraí que eu que sou o chefe! Eu que sou o chefe! 
Um menino de outra turma se aproxima com um balde cheio de areia e começa a colocar 
areia no monte dizendo que vai ajudar. Renan reage. 
34- R: Não joga areia não! 
35- J-MT: Mateus, ele pode ajudar? 
36- MT-J: Não! 
(...)  
Diego pede um balde para João Marcelo mas este não lhe dá. Diego olha pra os lados e diz 
que está precisando de um balde. Mateus diz para Jefferson emprestar-lhe, mas Rena 
interfere. 
37- R-MT: Marcelinho está com dois! 
João Marcelo olha enfezado e segura os dois baldes. 
38- JM-R: Não, esses dois é meu! 
39- R-JM: Dá o pequeno pra ele! 
João Marcelo joga o pequeno em direção à Diego. Samuel retorna e se agacha começando a 
mexer no monte de areia. 
Renan coordena as ações na construção da porta, com falas como: Cuidado! Não joga mais 
areia! Cava mais um pouco! Os participantes olham de um lado e de outro para fazer com 
cuidado. Mateus propõe a Renan trocarem de lugar:  
40- MT-R: Eu vou cavar aqui; vai pra lá que eu cavo aqui. 
Diego e João Marcelo estão do outro lado, onde estava Mateus. Renan chega dizendo: 
41- R-D,JM:  Mateus falou pra eu cavar aqui! (os dois se afastam para Renan cavar) 
42- MT: Eu que sou o chefe, eu que sou o chefe! 
43- JM-MT: Não é nada! 
44- G-JM: É sim 
45- J: Renan (..) a Mateus! 
46- JM-J: Cala a boca J! 
Renan e Mateus se encontram as mãos no túnel. Jefferson fica curioso de experimentar 
também e ele e Gabriel também  se dão as mãos e riem. 
47- MT: Calma, gente! Calma gente! 
Renan se levanta. 
48- R-G: Tira a mão, Gabriel (Renan vai sentar-se do outro lado).  
49- R-J: Dei-xa! (eleva o tom de voz) Deixa que eu cuido daqui! 
50- MT-R: E eu cuido daqui! Renan cuida desse aí que pode cair o muro! 
51- R-MT: Não não vai cair não! 
Jefferson  ajuda Renan a fazer o muro. 
52- MT: Caraça tem que fazer uma portona! 
53- R-MT: Não faz porta grande não! 
Mateus começa a cavar mais e diz que dá para fazer um quarto, até que o monte cai. Renan se 
irrita. 
54- R-MT: Caramba, Mateus! Ah, vou parar! Caramba, Mateus !(chuta a terra umas três 
vezes) 
55- D-R: Pára, Renan! 
56- MT-R: Agora é que você ta estragando! 
Mateus e Gabriel começam a reconstruir. 
Jefferson  empurra de leve Renan. 
57- R-MT: Eu não, foi você que destruiu! 
58- MT-R: E você ta destruindo mais, né, né! 
Jefferson e Renan ajudam a reconstruir. Diego está um pouco mais afastado enchendo um 
balde de areia e JM também brinca paralelamente. Mateus bate com a peneira em cima do 
monte. 
59- R-MT: Pára, Mateus! Você fica destruindo tudo!Eu vou fazer a porta aqui agora faz tudo 
de novo aí. 
60- R-MT: Ó, não faz porta grande! 
Gabriel começa a fazer uma casa ao lado. 
61- G-R: Aqui, era a casa da bomba. 
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62- R-MT: Agora faz aquela entradinha.  (faz o muro do caminho da entrada e mostra) 
Mateus, olha aqui como eu tou fazendo! 
63- MT: Que tal a gente fazer uma piscina na casa? 
64- D-MT: É, boa idéia! 
65- J-MT: Aqui aqui ó! Mostra um local. 
66- R: Deixa eu fazer o corrimão aí pra vocês. 
Renan levanta-se e vai até onde Mateus estava e este vai para o lugar de Renan. Mateus fala para 
Renan que ele vai fazer uma coisa melhor. Desmancha um pouco o que Renan fez. 
67- R: Ah, mané, ah, mané! Não vou mais brincar com Mateus não! Ele fica destruindo.. 
Renan faz o caminho do outro lado e Gabriel ajuda-o. Mateus faz um outro caminho. 
68- MT: Deixa que eu faço a piscina! (fala em tom de voz grave e autoritário) 
69- D-MT: Eu tou fazendo! Não precisa ter duas! 
Mateus emenda o muro com a casa que Gabriel fez. junto com João Marcelo. 
70- R- G.: Não, não, Mateus ta fazendo uma piscina! (refere-se a Gabriel colocar areia no 
monte) 
71- D-R: E eu também! 
72- R-MT: Vou colocar um negócio aqui tá Mateus, tá Mateus. Chaminé. (coloca um objeto 
redondo pequeno) 
73- R: Aqui ó, faz a piscina mais aqui ó. Aqui é a saída Ai Gabriel não vamo fazer piscina. 
Gabriel tá fazendo piscina! 
Renan vai ajudar Mateus e orienta o que ele deve fazer.  
74- R-MT: Aqui era a saída ó.Mateus, Mateus, aqui/ 
75- J-R: Aqui era o banheiro/ 
76- R-J: Não, não aqui era a casa.. 
77- R:Vou no banheiro hein! Faz isso não Mateus! (Renan sai) 
78- MT: Esqueceram que eu que sou o chefe é? 
79- J-MT: Olha a piscina do Diego! 
Diego vai até Mateus e fala sobre a piscina; Mateus se levanta e vai olhar.  
80- MT: Eu que sou o chefe, se esqueceu? 
81- G: Aqui é a piscina das crianças 
82- R: Aqui não é a piscina das crianças não, é lá; porque é pequena! (quer dizer que a outra é de 
adultos) 
83- R: Aqui pode ser a piscina dos grandes; mais areia, aqui é a porta!    

 

Mateus se intitula o chefe da brincadeira a partir do momento em que começam a 

chegar novos participantes. Mas, antes disso, Gabriel, assim que entra na brincadeira, 

assume uma postura de auxiliar Mateus e seguir suas posições, imitando-o e se submetendo 

a suas orientações, atribuindo-lhe dessa forma um papel hierárquico. A partir da penetração 

de Samuel no espaço da brincadeira, Mateus anuncia: Eu sou o chefe da brincadeira! 

(linha 8).  É interessante notar a necessidade que Mateus tem de lembrar aos companheiros 

de que ele é o chefe, repetindo essa frase em muitos momentos no curso da brincadeira 

(oito vezes). Quando Renan pede permissão para participar da brincadeira, antes de 

responder-lhe, Mateus faz questão de avisar que ele é que é o chefe, demonstrando uma 

preocupação em garantir a sua posição. Observa-se que o grupo reconhece o seu papel de 

chefe quando se dirigem a ele para saber se uma criança pode entrar ou não na brincadeira. 

O que ocorre, entretanto, é que Renan assume a coordenação do grupo, definindo as ações 

dos participantes para que se articulem na construção do objetivo comum por ele sugerido 

e seguido por todos, e isso ameaça a posição de chefe reivindicada por Mateus. Dessa 
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forma, toda vez que percebe que não tem o controle do grupo, Mateus usa o argumento de 

que ele é o chefe e tenta assim fazer valer alguma vontade sua, tal como cavar em 

determinado local, ou mostrar que ele tem que aprovar ou não o que os participantes estão 

fazendo, ou seja, tenta demonstrar que é ele quem tem o comando das ações do grupo. Em 

que medida essa situação nos ajuda a compreender os valores vinculados ao papel do líder? 

Poderíamos sintetizar que ser líder não significa apenas demarcar um território e controlar 

quem dele pode fazer parte, mas conduzir com inventividade e maestria uma brincadeira e 

seus participantes, garantindo a manutenção de um espaço interativo em que o mais 

importante é fazer coisas juntos. 

A comparação das falas das crianças em um mesmo episódio fornece-nos indicações 

de suas posições, principalmente da posição do líder. Em um episódio, intitulado Casamento 

(apresentado anteriormente), que tem como núcleo central de participantes Isadora, Milena e 

Mayara, três crianças que alternam a posição de liderança, analisei as falas de cada uma 

segundo o tipo de ação que expressam: (i) organização da brincadeira-definição de papéis, 

objetos, significados e ações; (ii) defesa do espaço interativo quanto a possíveis rupturas; (iii) 

reunião dos participantes e incentivo às ações conjuntas; (iii) atração do grupo para as ações 

individuais; (iv) comentários sobre a brincadeira; v) e encenação de um papel. No episódio 

analisado, Isadora concentra seus esforços nas ações de organização e definição das ações da 

brincadeira, com 40,9% de suas falas classificadas nesse tipo de aço. Em seguida, distribui 

suas ações entre a reunião dos participantes e o incentivo às ações conjuntas (20,4%) e a 

proteção do espaço interativo (18,1%). Mayara, por sua vez, distribui suas ações nesse 

episódio entre: organização da brincadeira (23,7%), defesa do espaço interativo (22,6%), a 

atração do grupo para suas ações individuais (21,1%) e comentários sobre a brincadeira 

(17,3%). Finalmente, Milena, assim como Mayara, dirige suas falas principalmente para as 

ações de organização (29,4%), de atração do grupo para ações individuais (26,4%), de defesa 

do espaço interativo (17,6%) e também de comentários sobre a brincadeira (23,5%). Esses 

comentários, em geral, são conversas entre os participantes sobre acontecimentos na 

brincadeira, geralmente relacionados a ameaças de rupturas. Se analisarmos as falas voltadas 

para as ações de organização da brincadeira no seu conjunto, verificaremos que Isadora é 

responsável por 45% delas, enquanto que Milena e Mayara por 25% e 30% respectivamente, 

o que demonstra que Isadora está um pouco à frente das outras nessa função, tendo as 

companheiras como co-responsáveis. As falas dirigidas às ações de defesa do espaço 

interativo, por outro lado, são enunciadas principalmente por Mayara (46%) e, em seguida, 
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por Isadora (30,7%) e por Milena (23,7%). Além disso, é importante ressaltar que as ações 

de Isadora são predominantemente voltadas para o coletivo, demonstrando uma preocupação 

centrada em conduzir o grupo e preservar o espaço partilhado. Milena e Mayara dividem 

essa preocupação com Isadora, mas voltam-se também para suas ações individuais. As falas 

das três também se dirigem em grande parte a tecer comentários sobre a brincadeira: a gente 

tá fazendo bolo; olha como está cheio de areia; os meninos são mais fortes do que a gente; 

não é nada, eu sou mais forte do que eles! Esses comentários, muitas vezes, têm a função de 

atrair e reunir o grupo para a discussão de um assunto comum, estreitando laços e afirmando 

valores e regras de convivência. Em suma, a análise das falas de Isadora, Milena e Mayara 

parece indicar uma prática de liderança em certa medida partilhada pelas três, embora com 

uma prevalência de Isadora na posição daquela que conduz o grupo. 

O que essa breve análise me permite concluir é que, em primeiro lugar, a posição do 

líder é reconhecida pelas crianças como necessária e constitutiva das brincadeiras. Em 

segundo lugar, se por um lado algumas crianças apresentam efetivamente a tendência de 

assumir a posição de líderes, por outro lado suas práticas de liderança variam conforme as 

interações entre as crianças. Estas são balizadas pelas características dos participantes, pelo 

grau de afinidade e conhecimento entre estes, pelo tipo de brincadeira, pela posição que 

assumem no grupo e pelos papéis representados por cada um dos participantes. A relação de 

liderança não pode, portanto, ser compreendida como uma relação estática independente dos 

contextos que configuram as brincadeiras. 

O foco de análise no líder e nas suas relações no grupo de brincadeiras faz sobressair, 

mais uma vez, o valor que as crianças atribuem à participação social através da partilha de 

um espaço comum de brincadeira, uma vez que tanto aquele que dirige como os que seguem 

suas pistas agem, acima de tudo, visando criar e manter esse espaço. 

A ampliação e o aprofundamento dessa questão poderia se dar através da investigação 

sobre as relações de liderança fora do contexto de brincadeira e, longitudinalmente, nos períodos 

escolares subseqüentes. As crianças que costumam ocupar a posição de líderes também o fazem 

em outros espaços que ultrapassam o contexto da brincadeira?  Costumam conservar o status de 

líder nos anos escolares subseqüentes? Como suas práticas de liderança se configuram nesses 

outros espaços? Questões como essas abrem novas perspectivas de investigação sobre as práticas 

culturais infantis, ajudando-nos a compreender os valores que estão na base de suas relações. 
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3.3.5  Eu peguei primeiro: o conflito nas relações entre as crianças 

 

Situações de conflito entre crianças geralmente incomodam os adultos e 

desencadeiam sua interferência no sentido de resolvê-las, pressupondo que as crianças não 

são capazes de chegar a um acordo. Para as crianças, entretanto, os conflitos são 

compreendidos como um elemento natural presente nas suas relações e sobre o qual 

desenvolvem critérios e formas próprias de enfrentamento. 

Segundo Corsaro (2003), pesquisas comparativas sobre culturas infantis mostram que o 

conflito contribui para a organização social dos grupos de pares, para o fortalecimento das 

relações de amizade, para a reafirmação dos valores culturais e para a construção da identidade 

do indivíduo. 

O mesmo autor afirma que as interações entre as crianças geralmente são 

harmoniosas, embora não sejam raras as situações de conflito. As crianças se envolvem 

comumente em disputas sobre a posse ou o controle de materiais de brincadeira, sobre o 

acesso às brincadeiras, sobre machucados involuntários. Quando os adultos intervêm e 

resolvem o problema pelas crianças usam sua lógica e valores próprios, os quais muitas 

vezes não são compreendidos por elas. Estas, por sua vez, perdem a oportunidade de 

argumentar e refletir sobre o problema e de negociar uma solução com seus pares. Todavia, 

quando as crianças têm oportunidade de resolver os conflitos que surgem, verifica-se que 

geralmente chegam a um acordo, permitindo que o fluxo de suas interações tenha 

continuidade. 

As atitudes das crianças diante do conflito parecem estar relacionadas às suas 

experiências vinculadas às práticas sociais e culturais da escola, da comunidade e da sociedade 

em que estão inseridas, variando de acordo com diferentes contextos socioculturais. Nas 

pesquisas realizadas com crianças brancas de classe média, Corsaro identificou que o conflito é 

freqüentemente visto como negativo e ameaçador pelos professores e essa reação é partilhada 

pela maioria dos pais. Como resultado, as crianças são relativamente frágeis diante dos conflitos, 

enfrentando-os com dificuldade e com forte carga emocional. Já entre as crianças negras 

americanas do programa Head Start, o conflito é visto tanto pelos professores como pelos pais e 

pelas crianças como antagonismos consistentes e naturais que não podem ser eliminados, 

servindo para fortalecer o sentido de afirmação cultural comunitária através da expressão de 

forças opostas. As crianças italianas, por sua vez, desde cedo são expostas à discussão e ao 
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debate nas interações com adultos e, nas suas experiências próprias entre pares, desenvolvem 

refinadas habilidades para o enfrentamento do conflito baseadas na discussão e no debate. 

Como se configurou no presente estudo essa questão? Uma primeira interpretação é 

que muito embora o conflito esteja presente em várias situações, as crianças geralmente o 

resolvem rapidamente e por si mesmas, pouquíssimas vezes recorrendo à mediação da 

professora. Outro aspecto a ser destacado é que a maioria das situações de conflito envolve 

a disputa de materiais de brincadeira e o principal argumento usado pelas crianças é o de 

propriedade: É meu! Eu peguei primeiro! Eu já estava com ele!  Esse é um argumento 

valorizado entre as crianças, pois, geralmente, quando a veracidade da afirmação é 

reconhecida, ganha a disputa quem teve primeiro a posse do objeto.  

As interações entre as crianças envolvendo disputas desse gênero têm freqüentemente uma 

estrutura simples, restringindo-se à oposição-reação, estrutura essa que pode ser repetida até a 

desistência de uma delas ou a interferência de um adulto ou outra criança para chegar a uma 

solução. Os exemplos abaixo ilustram algumas situações em que o argumento de propriedade 

associado a estar brincando com o objeto é suficiente para vencer rapidamente a disputa, e outros 

casos em que a estrutura de oposição-reação se repete sem outras elaborações: 

 

a) João Marcelo(JM) está com um pente na mão e Raiana(Ra) se dirige a ele: 
Ra-JM: Meu pente! Tava comigo!  
 
b) João Marcelo(JM) pega um chocalho que está em cima do sofá ao lado de Mayara(Ma) que 
está sentada arrumando alguns objetos para a brincadeira de Alegrifes e Rabujos da qual está 
participando juntamente com Isadora(I) e Ana Carolina(AC). Mayara imediatamente fala para 
João Marcelo: 
Ma-JM: É meu, aqui é nossas coisas! (pega o objeto da mão de João Marcelo) 
JM-Ma: Eu tenho um óculos também! (deixa que ela pegue o objeto e mostra-lhe uns óculos 
olhando para o par de óculos que ela está na mão) 
 
c) Isadora(I), Mayara(M) e Ana Carolina(AC) estão brincando de Alegrifes e Rabujos e 
arrumam uma mesa com cadeiras e bancos em volta. Raiana(Ra) pega um banquinho que está 
perto de Isadora. 
I-Ra: Me dá, eu peguei primeiro, me dá! Vai lá! (aponta um outro local onde está Ana 
Carolina e Raiana sai) 
 
d) Um grupo de seis crianças brinca no parquinho de fazer castelo com areia, todos sentados 
em roda. Ana Beatriz (AB) tenta pegar uma pá que está com Welligton (W). 
W-AB: Não, me dá! 
AB-W: Não é nada tua, tava comigo! 
W-AB: Eu peguei! 
AB-P: Não tava comigo? 
P-AB: Tia não tava comigo? 
P: Eu não sei, eu não vi! 
AB-W,M: Tava comigo primeiro quando eu peguei e trouxe pra cá! Não tava Milena? 
M-AB: Tava! 
AB-W: Pode ir me dando! 
W-AB: Eu não! Quem perdeu foi relaxado! Ra, ra,ra! (fala em tom irônico e força o riso) 
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Ana Beatriz joga areia em Wellington. 
AB-W: Não tou de brincadeira com você não! 
Wellington, ameaça revidar mas fica quieto, com expressão de chateação, porém não cede a pá. 

 

As três primeiras situações de disputa de objetos são corriqueiras. Envolvem em 

geral duas a três crianças e são rapidamente solucionadas. A criança que quer o objeto da 

outra tem consciência de que naquela situação vale a regra partilhada pelo grupo: quem 

pegou primeiro tem a preferência pela posse do objeto e, como não está disposta a 

prolongar a situação de disputa ou pegar o objeto à força, reconhece então o direito da 

outra, dando continuidade à brincadeira (motor principal das interações). Em outras 

situações, porém, o argumento de propriedade é usado pelas crianças em disputa ou 

questionado por uma delas, e ambas se sentem com o mesmo direito de posse de um 

determinado objeto, como é o caso da segunda situação. As duas crianças entram em 

discussão sobre a propriedade e posse da pá, sem que cheguem a um acordo, o que leva 

Ana Beatriz a recorrer a terceiros para obter reforço para o seu argumento, primeiro à 

pesquisadora e depois à Milena, esta última apoiando-a contra Welligton. Este acaba por 

reconhecer que a pá estava com Ana Beatriz, mas usa um outro argumento que gera forte 

reação de Ana Beatriz: Quem perdeu foi relaxado! Welligton faz uso do humor e da ironia 

para enfrentar a parceira e recorre a um ditado popular. Esse argumento contudo não 

costuma ser usado pelas crianças nas suas disputas, não parecendo fazer parte das regras 

por elas partilhadas, ou seja, a lei de achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado ou 

de quem foi ao ar perdeu o lugar não se inclui na lei de pares que institui 

preferencialmente a lei do é meu, eu peguei primeiro, eu já tava brincando com isso!. 

O argumento da propriedade é confrontado muitas vezes com o da necessidade, em 

disputas nas quais a estrutura de oposição-reação recai sobre a fórmula é meu – eu preciso, 

como ilustra a situação abaixo: 

 

Episódio: Alegrifes tem tudo de bom! 

DVD 22/10/04 
Mayara, Ana Beatriz e Isadora estão na casinha, na sala. Mayara procura o mata-moscas e 
vai até a cozinha procurar o objeto, acompanhada de Ana Beatriz. O objeto está com Milena e 
Mayara tenta pegá-lo. Milena resiste. 
Ma-M: Eu preciso! 
M-Ma: É da gente! 
AB-M: É do Alegrifes e Rabujos! (tenta tomar da mão de Milena que resiste; as duas ficam 
um tempo disputando fisicamente o objeto) 
I-AB,Ma: Vombora, vamo comigo rápido! 
Olha para Ana Beatriz e Milena. 
I-AB: Vai, deixa com ela! (fala em tom de autoridade) 
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Ana Beatriz larga o objeto, vai até a pia, pega um chocalho e uma vassoura que está no canto, 
seguindo depois Isadora e Mayara que retornam à sala.  
 

Geralmente esse tipo de discussão não leva a uma solução baseada na força maior de 

um argumento sobre o outro, e sim na desistência de uma das partes ou na interferência de 

terceiros, no caso do exemplo acima uma parceira de brincadeira, objetivando dessa forma 

terminar o conflito e preservar a brincadeira de possíveis rupturas. 

Há também estruturas de disputas baseadas na argumentação e contra-

argumentação, com outras elaborações para além da idéia de propriedade, posse ou 

necessidade. Vejamos: 

 

a) Nathália(N )está brincando de mãe e filha com Mayara(Ma). Ela é a mãe e Mayara é a 
filha. Natália está sentada em frente à penteadeira e organiza alguns objetos. Mayara tenta 
pegar uma carteira de dinheiro, mas Natália não permite, segurando o objeto. Mayara 
manipula alguns animais de borracha pequenos que estão em cima da penteadeira. 
1- N-Ma: Isso daí é do meu filho! 
2- Ma-N: Ta bom! Você quer ficar com tudo! 
3- N-Ma: Toma filha! (lhe dá a carteira) 
4- Ma-N: Obrigada! 
 
b) Ana Beatriz(AB) e Milena(M) disputam uma pá. 
5- AB: Me dá! É minha! 
6- M: Não é! Mas tava comigo! Você já tem uma! 
Ana Beatriz não insiste mais. 
  
c) Mateus, Jefferson, Gabriel, Samuel, Diego e Renan(R) estão brincando de fazer uma casa com 
areia. Diego pede um balde a João Marcelo, mas este não lhe dá. Diego olha para os lados e diz 
que está precisando de um balde. Mateus diz para Jefferson emprestar o seu balde para Diego, mas 
Renan interfere: argumentando que João Marcelo (JM) está com dois baldes. Este segura os dois 
baldes e olha com expressão enfezada para Diego e Renan: 
7- R-JM: Marcelinho está com dois baldes. 
8- JM-R: Não, esses dois é meu! 
9- R-JM: Dá o pequeno pra ele.(João Marcelo então joga o balde pequeno na direção de 
Diego e a brincadeira segue seu curso). 
 
d) Samuel(S) está com um chapéu que havia tomado de Mateus(MT) no início da atividade de 
brincadeira na casinha, ocasião em que Mateus vai atrás de Samuel tentando recuperar o objeto sem 
sucesso. Transcorridos uns 30 minutos, Mateus recupera o chapéu, ao vê-lo na varanda da casinha; 
coloca-o na cabeça. Samuel, ao ver Mateus com o chapéu, tira-o de sua cabeça. 
10- MT-S: Peraí, só enquanto você não está usando. 
Mas Samuel não cede e se afasta. 

 

Nas situações acima, os argumentos das crianças - você quer ficar com tudo, você 

já tem uma (linha 2), ele está com dois (linha 7) - baseiam-se nas noções de regras de 

partilha, demonstrando uma maior elaboração dos argumentos para enfrentar a disputa. A 

reação de Mateus é interessante como indicadora de que a propriedade do objeto é 

temporária e está vinculada ao uso durante uma brincadeira(linha 10).  
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Uma forma de tentar convencer o parceiro a ceder um objeto é a proposta de barganha 

(me dá esse que eu te dou este) ou troca de objetos (linha 3), como pode ser observado no 

diálogo abaixo. Observa-se, entretanto, que a interferência da professora se sobrepõe aos 

argumentos de Ana Carolina : 

 

Raiana(Ra) vê Ana Carolina(AC) com um par de sapatos calçado nos pés. Se aproxima e diz: 
1- Ra-AC: É meu! 
2- AC-Ra: Mas você não me emprestou?  
Raiana não responde. 
3- AC-Ra: Aqui tem outro, é da Barbie.(mostra-lhe um outro par de sapatos) 
4- Ra-AC: Não, eu escolhi esse. Me dá! 
Ana Carolina não cede e Raiana vai falar com a professora. Dali a alguns minutos Raiana retorna. 
5- Ra-AC: A tia mandou você me dar o sapato! 
Ana Carolina tira o sapato e dá para Raiana. 
6- AC-Ra: Depois você me empresta? 
7- Ra-AC: Não, é meu, eu peguei primeiro! 

 

Um outro recurso de convencimento freqüentemente utilizado é a ameaça de 

ruptura, ilustrada nos trechos transcritos a seguir: 

 
a) Gabriela (Ga) e Amanda(Am) brincam de mãe e filha. Gabriela pede um cachorro de 
pelúcia que está com Amanda. 
1- Ga-Am: Me dá! É meu o cachorro. 
Amanda não lhe dá. 
2- Ga-Am: Eu não quero mais ser sua filha! 
Amanda dá o cachorro para Gabriela. 
3- Ga-Am: Era nosso! 
 
b) Mateus, Renan(R), Jefferson(J), João Marcelo, Diego, Michel brincam sentados com 
carrinhos e super-heróis na parte de fora atrás da casinha. Jefferson entra na casinha e volta 
com um boneco Homem-Aranha na mão e um outro super-herói. 
4- R: O Homem-Aranha! (Renan tenta pegar o boneco, mas Jefferson resiste e lhe oferece o 
outro boneco) 
5- R-J: Ah, não! Eu quero o Homem-Aranha!  
Jefferson não cede. 
6- R-J: Aaahhh, eu não vou brincar de nada! Eu vou pra piscina! 
 

A ameaça de ruptura pode ser direta, através do anúncio de que a criança não vai 

mais brincar, ou então indireta através de uma desconexão relativamente ao papel: Eu não 

quero mais ser sua filha! (linha 2) . Algumas vezes funciona, principalmente quando o 

espaço interativo já está consolidado e as crianças se empenham em chegar a um acordo para 

que possam continuar a partilhar a brincadeira. É o caso da primeira situação descrita acima. 

Outras vezes, não surte o efeito desejado, pois a ameaça de ruptura por parte de um parceiro 

não chega a modificar a posição dos outros. Talvez isso se deva ao fato de a brincadeira e o 

grupo de participantes ainda não terem sido consolidados e também pela consciência que as 
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crianças têm de que essas ameaças que fazem umas às outras são estratégias vinculadas a 

situações imediatas, não constituindo rompimentos sérios e duradouros. 

Um outro motivo de conflitos entre as crianças está nas definições quanto aos 

papéis e ações nas brincadeiras. Assim como nas disputas com objetos, a estrutura das 

discussões verbais geralmente é simples, do tipo eu sou o pai, eu já sou a mãe, mas muitas 

vezes geram alternativas interessantes, complexificando a brincadeira. Um exemplo ocorre 

quando duas crianças querem ter o mesmo papel não chegando um acordo e a solução é 

que as duas o representem multiplicando assim os outros papéis e as ações associadas. Por 

exemplo, quando decidem que duas crianças serão noivas (na brincadeira de casamento), 

isso faz com que decidam também montar dois casamentos (Ana Carolina), o que leva o 

grupo a ter que fazer dois bolos, mais doces etc. e a ter também dois noivos e maior 

número de madrinhas e padrinhos, gerando novos significados e novas relações entre os 

participantes.  Outro exemplo é na brincadeira de mãe e filha ou mãe, pai e filho, nas quais 

as disputas por papéis freqüentemente levam as crianças a decidirem que a brincadeira terá 

duas mães ou dois pais, criando outras possibilidades de participações relacionadas aos 

outros papéis familiares. 

Os conflitos causados por discordâncias quanto às ações da brincadeira ou disputas 

por papéis também geram atitudes de ameaças de ruptura, como forma de a criança fazer 

prevalecer a sua vontade na brincadeira. Outra prática comum é a interferência da criança 

que ocupa a posição de líder do grupo como mediadora do conflito, visando a alcançar uma 

solução, como vimos no item anterior. 

Em síntese, a análise dos conflitos manifestados nos episódios de brincadeira 

registrados indica uma capacidade de as crianças administrarem suas disputas e 

discordâncias, na maioria das vezes solucionadas sem a ajuda da professora e com base 

em regras partilhadas pelo grupo. De uma maneira geral, há uma busca de superação, 

visando acima de tudo a preservação do espaço interativo, o que faz com que os 

conflitos, em geral, não cheguem a atrapalhar o curso da brincadeira, funcionando muito 

mais como um motor para novas ações e relações. Dessa forma, é possível dizer que as 

experiências das crianças com os conflitos oferece um campo de aprendizagem de regras 

de sociabilidade e de uma prática social coletiva na qual a construção de um espaço 

comum partilhado se faz a partir de relações de afinidade, amizade, diferenças, 

semelhanças, solidariedade, disputas, desavenças, acordos, concordâncias, igualdades, 
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desigualdades, hierarquias, enfim a partir do enfrentamento de todas as contradições 

presentes nas relações que estabelecemos uns com os outros e com o mundo.   

3.3.6  Brincando com regras vs. brincando com as regras 
 

A expressão brincar com regras pode ter mais de uma leitura. O primeiro significado 

pode ser o de que as regras acompanham ou caracterizam a brincadeira. Um outro significado 

possível é o de que as regras constituem a própria fonte de brincadeira. 

O primeiro significado foi trabalhado por vários autores, sobretudo no campo da 

psicologia do desenvolvimento, destacando-se Piaget e Vygotsky, teóricos que têm diferentes 

interpretações sobre a relação entre a ontogênese e o aparecimento das regras na brincadeira. 

Piaget postula que os jogos de regras constituem o estágio mais avançado da brincadeira, 

correspondendo a atividades organizadas, freqüentemente competitivas e estruturadas por regras 

que especificam os participantes, os significados e as ações a serem executadas. Vygotsky, por 

sua vez, embora reconheça que os jogos de regras ocupam, à medida que as crianças crescem, 

um espaço cada vez maior nas suas vidas, entende também que as regras não deixam de estar 

presentes nos jogos de faz-de-conta, regulando as ações das crianças desde cedo. O que ocorre, 

na sua visão, é que nas brincadeiras de faz-de-conta as regras estão ocultas e o que sobressai é o 

processo imaginário. Já nos jogos de regras essa relação se inverte: as regras passam a ser 

explicitadas e a constituir o principal eixo de organização das brincadeiras, enquanto que o 

imaginário está presente, mas encoberto e subsidiado às regras. Para Vygotsky, quando as 

crianças brincam de representar papéis familiares, suas ações são orientadas e conduzidas pelas 

regras por elas percebidas nas relações sociais e nos significados associados a esses papéis no 

mundo real.  

Muito embora essa questão das regras como categoria fundamental da brincadeira seja 

um tema bastante importante para a compreensão do papel da brincadeira no desenvolvimento 

infantil e na aprendizagem de conceitos sociais, ela não será tratada aqui nesse trabalho. Estarei 

priorizando o segundo significado da expressão brincando com regras, a fim de buscar 

identificar a existência ou não de formas partilhadas de a criança compreender e lidar com as 

regras presentes nas relações com a escola e com seus pares. 

Neste trabalho focalizo as regras, limites ou constrangimentos como fonte da 

brincadeira, ou seja, o material sobre o qual a criança centra suas ações e constrói novos 

significados. Violar uma convenção, quebrar uma expectativa, desafiar normas de conduta, 

fazer coisas incongruentes podem ser os motivos principais de uma brincadeira. Arriscar as 
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conseqüências das ações de transgressão dos limites do permissível ou do possível transforma-

se na fonte de prazer da brincadeira. Nessa direção, identificamos várias maneiras pelas quais 

as crianças brincam com regras, de acordo com os tipos de limites e constrangimentos que 

podem ser desafiados. 

Uma delas é desafiar os limites das habilidades físicas, como balançar-se o mais alto 

possível, pendurar-se de cabeça para baixo, subir na parte mais alta do trepa-trepa, subir o 

escorrega pela rampa, descer o escorrega em pé etc., ou seja, desenvolver atividades dirigidas a 

ultrapassar os limites do esperado, do possível, das expectativas dos outros. Há uma intenção 

de a criança mostrar essas habilidades para o outro - criança ou adulto - que é chamado para 

observar suas proezas: olha! Olha o que eu faço! Quando o adulto é o espectador, espera-se 

que reconheça e elogie o que a criança está fazendo, cumprindo um ritual de brincadeira 

compartilhado em que a criança se exibe, mostra seu feito ao adulto e este a elogia, dando 

seqüência à repetição ou à variação dos movimentos. É comum nesse tipo de atividade uma 

criança começar individualmente a sua performance e logo ter a adesão de outras crianças que 

a imitam ou introduzem variantes, procurando competir em relação ao desempenho da 

habilidade que está sendo demonstrada. 

Outra maneira de quebrar regras é quando as crianças invadem o espaço de brincadeira 

de outros grupos, de forma intencional e provocativa, correndo ou se jogando no meio do 

cenário, passando a todo o momento pela área, procurando assim chamar a atenção das 

crianças que estão naquele espaço. Esse tipo de invasão pode desencadear reações de 

resistência e de proteção do espaço, visando evitar qualquer ameaça de ruptura das interações 

no grupo, ou então a incorporação daquela ação e da criança na brincadeira em curso. Essa 

segunda alternativa é uma forma de a criança que está no espaço invadido transformar a quebra 

de uma regra compartilhada pelo grupo - respeitar mutuamente os espaços de brincadeira 

demarcados pelos grupos - em uma ação adaptada e enquadrada no script da brincadeira em 

curso. Ou seja, a quebra da regra passa a instituir uma nova ordem. É comum, inclusive, que 

essa ação de penetração no espaço seja efetuada em grupo e que a conseqüência seja a 

interconexão entre as brincadeiras dos dois grupos, com a associação das respectivas temáticas. 

Um tipo de situação, que se repetiu muitas vezes, nos ajuda a compreender essas 

transformações em torno das ações de des-ordem, por assim dizer: 

 
Episódio: Ladrões ameaçam mãe e filhas. 

Fita 3 - 26/06/03 Local: Casinha 
Ana Carolina(AC), Mayara(Ma) e Nathália(N) estão sentadas na cama beliche, na parte interna da 
casinha, enquanto João Marcelo(JM), Renan(R) e Diego(D) estão brincando de polícia e ladrão do 
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lado de fora em volta da casinha. Toda vez que o segundo grupo passa em frente à janela que dá 
para a cama beliche, um dos participantes joga algum objeto na direção do primeiro grupo. Ana 
Carolina é quem reage imediatamente devolvendo o objeto, lançando-o pela janela para o lado de 
fora. Em um dado momento, o grupo que brinca de polícia e ladrão joga um tubarão de plástico, e 
Ana Carolina, mais uma vez reage devolvendo-o com uma expressão zangada. Nathália está 
deitada na cama fingindo discar um telefone. 
1- N: Aqui eu me protejo deles! 
2- Ma: Vou ver televisão. (se recosta na cama e simula estar assistindo TV) 
3- N-P: Angela, eles atiraram no ursinho da minha irmã mais velha! (aponta para Ana 
Carolina) Eles atiraram no ursinho da minha irmã mais nova (corrige, pois quem tem o papel 
de irmã mais velha é Mayara). 
A partir desse momento, Nathália, Mayara e Ana Carolina introduzem no script de sua 
brincadeira o perigo representado pelos ladrões que estão atirando, desenvolvendo ações 
para se proteger e escapar dos mesmos, e João Marcelo, Renan e Diego, por sua vez, 
continuam a atirar coisas e também a fingir que atiram com armas, reforçando dessa forma os 
significados dos papéis e ações dos participantes da brincadeira de polícia e ladrão, na 
medida em que começa a haver uma resposta para as suas ações de atirar.  

 

A invasão do espaço, na situação acima, se dá através da ação de um grupo jogar 

objetos em cima dos participantes de outro grupo, provocando reações diferentes,  

conforme o significado que lhe é atribuído. Ana Carolina reage com resistência, permitindo 

que se desenvolva uma estrutura de ação-reação que se repete por várias vezes, fazendo 

cumprir o ritual de brincadeira no qual o foco é atrapalhar/perturbar a brincadeira dos 

outros e reagir contra o “invasor/agressor”. Nathália, entretanto, ao atribuir um significado 

para essa ação, associado tanto ao enquadre da brincadeira de mãe e filha quanto ao da 

brincadeira de polícia e ladrão - quando diz: aqui eu me protejo deles!, e em seguida: eles 

atiraram no ursinho! -, possibilita uma transformação das duas brincadeiras e um novo 

canal de interações entre os dois grupos de brincadeira.  

Mas essa ação de invasão do espaço pode ser efetuada individualmente por uma 

criança, podendo então ocorrer a incorporação desta como um dos participantes da 

brincadeira em curso, como ilustra a situação transcrita abaixo: 

 

Episódio: Vamos te matar! 
Fita1: 15/05/03 
Local: Casinha 
Renan(R), Mayara(Ma) e Raiana(Ra) estão no corredor lateral da parte de fora da casinha. 
Renan está deitado no chão fingindo-se de morto e Mayara cuida dele com a ajuda de Raiana. 
Jefferson(J) aparece de repente e tenta pegar uma guitarra de brinquedo que está na mão de 
Renan. Este resiste segurando o objeto com força. Nathália(N) e Mayara estendem o braço 
para ajudar Renan. Este se senta: 
1- R-J: Peraí rapá! (fala em tom sério e voz grave) Vou te matar! 
Jefferson ri. 
2- Ma-R: Mata ele! 
3- Ra: Não, ele é meu filho! (segura o braço de Jefferson) 
4- R-J: Vou jogar bomba pra tu morrer! (mostra-lhe um aro do jogo Pokémon) 
5- Ma-R: Deixa que eu jogo! (tenta pegar o objeto da mão de Renan) 
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6- R: Não, não, não! (Renan não deixa Mayara pegar o aro e se levanta com a guitarra e a 
“bomba”, apontando a guitarra para João fingindo atirar) 
7- R-J: Arma (...)! (...) ligado em cima dele! (fala com entonação teatral e semelhante às vozes 
de desenho animado e Jefferson  ri. 
8- R-J: Aí você morreu! 
Jefferson deita-se no chão e se finge de morto. 
9- R: Aí eu morri junto com ele! (Renan deita-se novamente) 
10- Ma: Ai...não! (fala em tom de pesar e passando a mão na cabeça de Renan)  

 

É interessante notar que a ação inicial de Jefferson - de tomar um objeto do 

parceiro, quebrando uma regra estabelecida tanto pela escola como pelas crianças nas suas 

relações entre pares - após uma primeira reação de resistência por parte de Renan - Peraí 

rapá (linha 1) - é rapidamente encaixada dentro do enquadre da brincadeira do grupo. Isso 

leva Jefferson a ultrapassar a reação de achar graça das falas de Renan e a aceitar o papel e 

a ação sugeridos pelo parceiro, passando assim da posição de invasor para a de participante 

do grupo.  

Uma variante desse tipo de desafio aos limites das brincadeiras é identificada 

quando as crianças, além de invadirem o espaço, pegam objetos de outro grupo, 

provocando muitas vezes a reação de algumas crianças de correr atrás para recuperá-los. É 

interessante notar que a criança que invade se satisfaz com essa reação e acaba largando o 

objeto, mostrando que sua intenção era provocar o grupo e não, ficar com o objeto, como 

podemos notar no trecho abaixo: 

Milena(M) e Isadora(I) a estão na cozinha brincando de “comidinha”. Arrumam os utensílios de 
cozinha como panelinhas, xícaras, talheres etc. na bancada da pia. Michel(Mi) entra na cozinha e 
disfarçadamente pega um dos objetos que estão em cima da pia. Milena e Isadora percebem e 
correm protestando atrás de Michel, que sai para o lado de fora da casinha. Não precisam ir muito 
longe, pois logo na esquina encontram o objeto caído no chão. 
 

Às vezes, em uma mesma brincadeira, essa seqüência se repete por várias vezes: invadir a 

área, pegar um objeto, tentar escapar da perseguição do parceiro que tenta recuperá-lo, deixar que 

ele o pegue. A brincadeira consiste justamente em desafiar o grupo quebrando regras: invadir o 

espaço de um grupo de brincadeiras em que a criança não é participante e pegar objetos que 

“pertencem” ao grupo. O objetivo é alcançado quando essa ação desencadeia a perseguição 

criando-se assim uma nova ordem - a brincadeira de perseguir/fugir.  

Um outro tipo de desafio às regras se verifica nas atitudes de provocação pelas quais as 

crianças fazem ameaças explícitas de ruptura na brincadeira, ou chegam mesmo a agir 

destrutivamente, seja estragando algo construído pelas crianças (como derrubar um monte de 

areia, espalhar materiais arrumados), seja com agressões físicas (como jogar areia ou água nos 

parceiros, empurrá-los ou beliscá-los). Vejamos a situação descrita abaixo: 
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Episódio: Casa de areia com piscina 
Fita:4: 30/11/04 
Local: Casinha 
Mateus(MT), Renan(R), Diego(D), Gabriel(G), João Marcelo(JM) e Samuel(S) estão 
envolvidos em fazer conjuntamente uma casa de areia. Usam pás e baldes para cavar areia. 
Construíram um monte de areia e estão fazendo portas, caminhos, muro e piscina. João 
Marcelo ameaça destruir a casa algumas vezes pulando o monte de areia e depois colocando o 
pé em cima da parte mais alta do monte, provocando a reação dos parceiros. Na terceira vez 
que ele faz isso, Samuel lhe empurra levemente e reclama com Mateus: 
1-S: Viu Mateus o quê que ele fez? 
Mais tarde é o próprio Samuel quem tenta destruir a casa. 
2- S: Tá caindo, tá caindo! (pula por cima do monte) 
4- G: Pára Samuel! 
5- R: Pára senão você não vai mais brincar não! 
6- MT: Não vai mais brincar não Samuel! 
Mais tarde, após outra pequena destruição do monte por parte de João, é Mateus quem 
continua a destruição. 
7- MT: Tá demolindo, tá demolindo! (destrói com as mãos parte do monte) 
Renan e Gabriel protestam. 
8- R, G: Pára Mateus! 
Todos então retomam a atividade consertando o que foi destruído. 

 

Nesta situação a tentativa de destruição da construção de areia feita pelas crianças gera 

reações de protesto visando impedir a continuidade do ato destrutivo, e a criança que ameaça, 

por sua vez, regula suas ações a partir dessas reações, instituindo-se um jogo com a seqüência: 

ameaça-destruição-reconstrução. O jogo recebe a adesão posterior de Samuel. Mateus, por sua 

vez, com sua atitude, parece querer tentar transformar a quebra da ordem em uma nova ordem, 

tentando autorizar a destruição como parte divertida da brincadeira, não tendo porém a 

concordância dos parceiros que protestam e retomam a construção de areia. Parece ser uma 

tentativa (mal sucedida) de quebrar a “quebra da ordem” evitando dessa forma que o conflito 

destrua o espaço interativo. 

Um aspecto a destacar é que as atitudes destrutivas ou de ameaças de destruição 

geralmente causam reação imediata de protesto por parte dos participantes. Isso se explica 

pela consciência que as crianças têm, de um lado, do esforço realizado para a construção 

conjunta da atividade e, de outro lado, da fragilidade do espaço interativo construído e da 

possibilidade real de ruptura do mesmo, seja por conflitos internos seja por interferências 

externas. É natural, portanto, que expressem desagrado ou raiva através de reações verbais 

ou físicas, ou então que reajam visando escapar dos atos destrutivos, através, por exemplo, 

da mudança do local da brincadeira. Essa última forma de reação foi freqüentemente 

observada no espaço do parquinho, nas brincadeiras de casamento, festa de aniversário, 

em que o grupo, incomodado com as provocações de alguma criança, decide mudar o local 
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da brincadeira, transportando todos os materiais e reiniciando suas construções em outro 

espaço. 

Um outro tipo de limite violado corresponde às proibições adultas. No grupo 

observado, as crianças freqüentemente transgridem algumas regras instituídas pela professora e 

combinadas com a turma. As crianças demonstram ter consciência das proibições, pois antes 

de entrar na casinha, por exemplo, as professoras costumam relembrar regras e são as próprias 

crianças que as enumeram: não pular a janela, não fechar janelas e portas, não correr, não 

bater no amigo, não tomar as coisas do amigo à força, arrumar tudo no final. No fluxo das 

interações, entretanto, essas regras são freqüentemente transgredidas e é comum, por exemplo, 

as crianças entrarem e saírem pelas janelas, ao invés de usarem as portas (ver fig. 26, Anexo 

3). De acordo com a brincadeira e as situações inventadas, o trânsito através das janelas não só 

fornece maior mobilidade às crianças, como também se enquadra em muitos papéis e ações, 

como é o caso dos ladrões que roubam e fogem. Por outro lado, pular pela janela para dentro e 

para fora da casinha, além de ser uma prova de habilidade física, é também uma prova de 

coragem de enfrentar o perigo de fazer algo proibido pelos adultos, ambos constituindo 

desafios apreciados pelas crianças. Estas expressam com seus olhares e gestos que sabem que 

estão fazendo algo interditado, pois usam as estratégias de olhar para os lados para se certificar 

de que a professora não está por perto antes de executar a ação, agindo rapidamente como se 

não quisessem ser pegos no ato. Volta e meia a professora vê e repreende as crianças, 

lembrando-lhes a regra, mas isso não impede que esse tipo de transgressão se repita muitas 

vezes. 

Outra forma de transgressão de regras foi observada no parquinho durante as 

brincadeiras com areia, particularmente visando fazer areia molhada.   

 
Episódio: Castelo de areia 
Audiogravação :29/09/04 
Local: Parquinho 1 
Um grupo formado por Anderson (AD), Ana Beatriz (AB), Ana Carolina (AC), Gabriel (G), Milena 
(M), Renan (R), Thainá (T), Raiana (Ra), Laís (L), Welligton e eu (P) está brincando de “fazer 
castelo”. A proposta é fazer areia molhada, mas a areia está muito seca. Renan sai para beber água e 
Thainá também sai. Um pouco depois chega Thainá com a boca cheia de água e cospe no “castelo”. 
1- M: Eca! 
2- P: Que idéia, hein? 
3- T: Vou lá pegar mais! 
Saem correndo em direção ao bebedouro Renan, Ana Beatriz, Thainá, Raiana. 
4- P: Foi todo mundo pegar a água com a boca no bebedouro? 
5- M: Hã, hã! Eu pego, quer ver? (Milena também sai correndo, seguida de Laís) 
6- L: Eu também! 
... 
Retornam Thainá, Ana Beatriz, Milena e Renan. 
7- AB: Água! Areia molhada!  
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8- AD: Olha onde ela espirrou! (ri) 
9- R: Me dá um copo! (pega um copo de plástico) 
10- M: Ai minha mão! 
Todos jogam a água em cima do monte cuspindo, o que produz água espirrada para os lados, 
molhando e sujando quem está próximo. As crianças então gritam excitadas. 
11- R: Água demorou! 
12- W: Demorou viu?! (+) Eu vou pegar água, demorou , aí! 
13- P: Demorou! 
14- M: E demorou mesmo! 
15-: (?): E demorou muito mais! 
Crianças vão novamente ao bebedouro e retornam trazendo mais água e jogando na areia. 
16- M: Eca! 
17- (?): Aqui! 
18- M: Aqui á melhor! O nosso castelo fica sempre assim! 
19- R: Quem quer água? (traz a águia em um copo) 
20- M: [Eu! 
21- AC: [Eu 
22- Renan entorna a água do copo e molha várias crianças que gritam:  Aiiii!  
23- M: Agora foi demais Renan! 
24- P.: Agora tá demais, o quê que a gente faz? 
25- M: A gente faz assim! (mistura a areia molhada com areia seca  juntamente com Ana Carolina) 
Renan e Thainá voltam ao bebedouro, mas no caminho a professora os repreende impedindo-
os de pegar mais água. Eles então retornam para o local da brincadeira. 
(...) 
26- R: A tia não deixou! 
27- AC: Ainda bem que a gente já tem bastante água! 
28- T: A tia não tá deixando! 

 

A atividade de fazer areia molhada, como já relatado nesse trabalho, é bastante 

apreciada pelas crianças e consiste em misturar areia úmida retirada da parte funda do solo 

com areia seca, com o objetivo de fazer uma massa de areia que tenha a consistência ideal 

para a confecção de bolos e casas. Quando a areia está muito seca, em função das 

condições climáticas, é preciso usar uma técnica alternativa que corresponde à mistura de 

água com areia seca em doses certas para chegar à consistência desejada. Ocorre que a 

fonte de água restringe-se aos banheiros e ao bebedouro, e a professora não permite que as 

crianças transitem transportando água em recipientes. Muitas vezes, a professora avisa que 

a areia está muito seca e que eles devem brincar de outra coisa, evitando o risco de areia 

nos olhos, comum na manipulação de areia seca. Dificilmente, porém, as crianças seguem 

essa recomendação; sendo a brincadeira com areia uma das mais apreciadas no espaço do 

parquinho, as crianças desenvolvem estratégias para burlar a regra: enchem a boca de água 

no bebedouro e transportam-na até o local de brincadeira cuspindo-a. Na situação descrita, 

fica claro que essa ação (ou transgressão) é encarada pelas crianças como um desafio - eu 

pego, quer ver?(linha 5) -, de conseguir trazer água de uma forma que não é a usual, 

demonstrando uma estratégia especial e também ousadia para transgredir uma regra 
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estabelecida. Essa ação em si mesma, várias vezes repetida, torna-se o motivo da 

brincadeira para várias crianças. 

Obviamente, percebe-se que a professora muitas vezes nota o ato transgressor, mas 

faz-de-conta que não está vendo, optando por monitorar as crianças à distância para regular 

até onde pode relaxar a regra, e dessa forma permitir o fluxo da brincadeira, e em que 

momentos deve intervir, de modo a evitar que os limites sejam excessivamente 

ultrapassados causando danos às crianças ou ao ambiente físico. As crianças, por seu turno, 

constroem, através de suas experiências interativas com as professoras, reguladas pelo jogo 

de aceitação-resistência e de relaxamento-cobrança de regras, a noção da latitude de seus 

desafios e ultrapassagens aos limites. Através desse jogo, as crianças aprendem o porquê 

das regras, se conformam a elas e ao mesmo tempo criam estratégias de contorno e de 

escape das mesmas, contribuindo mais ou menos para o reforço de algumas delas e para a 

transformação de outras. Dessa forma, agem no sentido de trabalhar o sistema existente. 

Corsaro recorre a Goffman23 para discutir as atitudes das crianças, observadas 

também em seu estudo, de contornar as regras escolares. Goffman denomina de ajustes 

secundários às regras as maneiras pelas quais um indivíduo consegue se manter distante do 

papel ou do eu que as instituições esperam dele. Segundo esse autor, os indivíduos têm uma 

tendência de, ao mesmo tempo, cumprir e resistir às regras e expectativas institucionais, de 

forma a preservar a sua identidade pessoal. Seguindo as orientações de Goffman, Corsaro 

sinaliza que a pré-escola, assim como outras instituições, tem um conjunto de objetivos, 

regras, procedimentos e expectativas que fornecem determinados limites e constrangimentos 

para as relações sociais que ali se constroem. E uma das formas de as crianças construírem 

suas identidades, individuais e de grupo, é a partir das atitudes de aceitação e de resistência a 

esses limites.  

Mas devemos nos perguntar: em que medida as crianças têm consciência desses 

ajustes secundários? Corsaro acredita que as atitudes de resistência diante dos limites 

escolares, quando analisadas no âmbito da vida cotidiana dos grupos de crianças, podem 

ser vistas como elementos estáveis da cultura de pares. As entrevistas que realizei com as 

crianças também sinalizam que esses ajustes constituem elementos partilhados pelo grupo 

como parte de suas experiências e práticas culturais: 

                                                
23 Corsaro faz referência ao trabalho de Ervin Goffman realizado em um asilo e publicado em 1961 no livro 
intitulado Asylums. O estudo revelou, por exemplo, que os pacientes tinham várias maneiras para contornar 
as regras relativas à alimentação, criando diferentes estratégias para levar disfarçadamente alimentos do 
refeitório. 
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Amanda, Ana Carolina e Ana Beatriz: 
1- Am: A gente gosta de pegar água pra ficar molhado pra fazer o bolo. 
2- AC: A gente finge, que a gente quer pegar água pra beber água, a gente vai lá pega um 
copinho, depois vai lá. 
3- Am: Não, a gente bota água na boca. 
4- P: E o quê é proibido fazer lá na casinha? 
5- AB: Quebrar as coisas...a gente não pode.. desarrumar até pode, mas no final a gente tem 
que arrumar. Correr, correr muito, fechar a janela com força, fechar a porta com força. 
6- P: Pular a janela,  pode? 
(acena que não) 
7- AB: Samuel pula. Outro dia bem Michel é.. cortou o dedo. 
8- P: E no parquinho, o quê que não pode fazer? 
9- AB: Jogar areia pra cima, só isso. 
10- P: E no parquinho aquilo que vocês fazem de botar água na boca pra pegar água? 
11- Am: Não pode também. 
12- AB: Todo mundo faz. 
13- P: Mas como é que vocês fazem? 
14- Am: Pega água, disfarça, finge que vai beber água, quando volta, eu volto bem assim, com 
água na boca e chego lá e cuspo na areia. 
15- P: Pra poder fazer areia molhada? E a professora? 
16- Am: Ela nem percebe. 
17- P: Vocês não têm medo de ela perceber não? 
18- Am: Eu fico com medo, mas mesmo assim eu pego. 
Renan: 
19- P:O que é proibido fazer na casinha? 
20- R.: Correr em volta da casinha. Ela fala assim: Se continuar a correr em volta da casinha, 
vai ficar sentado e não vai sair!   
21- P: Mas vocês correm assim mesmo? 
22- R: A gente não quer saber de nada né? 
Laís: 
23- P:O que é proibido fazer na casinha? 
24- L: É... bater nos outros. 
25- P: E correr na casinha, pode? 
26- L: Não. 
27- P: Mas vocês correm assim mesmo. (sim) E vocês não têm medo de a tia brigar? 
28- L: Não. 
 

As crianças falam com muita naturalidade sobre as regras, demonstrando que têm 

ciência das mesmas e que, ao mesmo tempo, possuem estratégias para burlá-las, vendo isso 

como algo partilhado pelo grupo: todo mundo faz; a gente não quer saber de nada! (linhas 

12 e 22). Mostram que, mesmo sabendo das regras de não correr, não pular a janela, não 

fechar portas e janelas, entre outras, e das possíveis conseqüências de transgredi-las - ficar 

sentado sem brincar, por exemplo - vale a pena correr o risco, ou melhor, arriscar-se é em 

si mesmo uma forma de brincadeira.  

Aliás, a idéia de risco está presente em algumas temáticas da brincadeira de faz-de-

conta. Provocar medo ou criar situações em que o medo esteja presente é prazeroso 

enquanto a criança pode administrá-lo e a situação está sob controle. É uma forma de 

desafiar, com segurança, os limites do medo de cada um. A submissão voluntária a 

experiências amedrontadoras pode ser vista nas brincadeiras envolvendo fantasmas, 
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monstros, almas mortas etc., que freqüentemente são desenvolvidas pelas crianças com 

muita excitação em torno do suspense criado através das rotinas de perigo-aproximação-

fuga. 

Testar os limites da tolerância de outra pessoa também é uma forma de relação que 

assume muitas vezes o enquadre de brincadeira. São situações geralmente ambíguas que 

ficam no limiar entre a brincadeira e a hostilidade. Porém, de maneira geral, nas situações 

de brincadeira, observei que esse tipo de atitude, mesmo que gere raiva ou chateação, é 

desenvolvida pelas crianças de uma maneira predominantemente ritualizada e brincalhona, 

de modo a indicar a sua forma não literal. Dentro dessa classificação, estão certas formas 

de insultos, ironias, zombarias e deboches que quebram as regras da conduta interpessoal 

nas relações entre as crianças, gerando um jogo de seqüências de ações-reações. As 

crianças falam sobre o assunto, revelando que o jogo de provocações faz parte das suas 

relações cotidianas, como pode ser observado abaixo: 

 

Kamila(K): 
1- P: E o quê chateia você numa brincadeira? 
2- K: Quando ficam me zoando no balanço! 
3- P: Quem fica te zoando? 
4- K: Marcelinho fica me zoando e eu corro atrás dele! 
5- P: Como é que ele zoa você? 
6- K: Ele me chama de Jamelão! 
7- P: E de onde vem esse apelido? 
8- K: A minha prima falou pra ele que o meu nome é Jamelão. 
 
 
 
Ana Beatriz(AB): 
9- AB: Ele fica zoando da nossa brincadeira, botando apelido. Alegrifes e Rabujos ele botou de 
Abacaxi e Melado. Aí eu falo, sua cara é que é. 
 
Amanda(Am) e Raiana(Ra): 
10- Am: Eles ficavam falando que a Ra tinha catapora. 
11- Ra: E também eles tão falando também que nós somos burra. 

 

Vejamos alguns relatos desse tipo de provocações ocorridas em situações de 

brincadeiras: 

 
a) Um grupo formado por meninos brinca de fazer uma casa de areia. Outro grupo formado 
por meninas brinca também com areia usando pás, baldes e outros utensílios destinados a esse 
tipo de brincadeira. O grupo de meninas vem a todo momento perto do local onde está o grupo 
dos meninos e faz provocações ameaçando destruir a construção ou pegar baldes, afirmando 
que eles tinham tomado unas baldinhos que estavam com elas. Falam coisas do tipo: 
Marcelinho, cara de boboca! Suas atitudes algumas vezes provocam a ira de João 
Marcelo(JM), que corre atrás delas ameaçando-as. Em um determinado momento, 
Mateus(MT) comenta: 
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MT: As garotas tão tudo ficando maluca! Tresberéu, tresberéu! Elas tão ficando tresberéu! (fala 
rindo e fazendo o gesto de girar o dedo na altura da cabeça indicando a idéia de maluquice) 
Kamila(K), Mayara(Ma) e Isadora(I) olham, e Kamila reage correndo atrás de Mateus e 
quando chega perto dele: 
K: Você ta maluco! Você ta pirando! (sai junto com as meninas  correndo) 
 
b) Isadora(I) e Ana Beatriz(AB) brincam no parquinho com areia e estão arrumando os 
objetos, pois acabaram de mudar o local da brincadeira para fugir das invasões de 
Michel(Mi). João Marcelo(JM) aparece e  simula estar vendendo chocolate. Oferece para 
Isadora, despejando areia em seu balde. Cai um pouco de areia para fora. João Marcelo se 
afasta um pouco. 
I: Eu odeio quando uma pessoa coloca as coisas em cima das minhas coisas! 
AB: Ai, eu também odeio amiga! 
I: Olha o que o Marcelinho fez! (mostra-lhe o balde sujo) 
AB: Esses bandos de moleques de rua! Desde quando ...?/ Seu moleque de rua!  
(João Marcelo ouve e ri) 
 
c) Gabriela e Ana Carolina brincam sentadas na varanda, de mãe e filha. Michel e ameaça 
pegar um objeto delas. Gabriela dá um soco no ar ameaçando Michel. Este sai correndo 
gritando, montado em um cavalo de pau. 

 

Nas situações relatadas acima, assim como em muitas outras que foram registradas, 

as crianças fornecem sinalizações, através de risos, do tom de voz, da entonação, dos 

gestos e movimentos exagerados e do controle da força física, indicando que estão se 

provocando pelo prazer de brincar e não para brigar de verdade, apesar de se situarem em 

um limiar potencialmente arriscado nesse sentido. Parecem, contudo, manter sob controle a 

ultrapassagem dos limites das regras das relações sociais entre pares, regulando suas ações 

em função das reações dos parceiros de forma a não excederem os limites toleráveis.  

Uma ultima forma de desafiar os limites e constrangimentos, observada no grupo, 

consiste em dizer ou fazer coisas incongruentes, quebrando expectativas e a ordem 

estabelecida. Isso poder ser feito, simplesmente, usando uma panela como chapéu, andar 

rebolando de forma exagerada, jogar-se no chão de forma dramática, fazer gestos 

exagerados como comer rapidamente fazendo barulhos com a boca, falar com objetos 

como se fossem pessoas, inventar nomes engraçados para os personagens nas brincadeiras, 

falar e fazer coisas tidas como “bobagens” (cocô, xixi etc.). A situação abaixo ilustra essa 

última forma de ultrapassar limites. 

 
Isadora, Ana Beatriz, Mayara e Milena brincam de fazer bolo com areia. Samuel chega 
segurando uma garrafinha de plástico de refrigerante cheia de areia, virada com o bocal para 
baixo, por entre as pernas. Tenta despejar areia em um balde que está no chão. 
S: É cocô! 
Milena e Ana Beatriz riem muito. 
AB: Olha o cocozinho dele! (fala rindo e apontando chamando a atenção das parceiras) 
Chega Anderson e Samuel mostra para ele. 
S: Cocô! 
Repete essa ação quatro vezes ainda causando o riso das parceiras. 
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Uma outra situação em torno do humor ocorreu na casinha: 

 
Isadora(I) e Milena(M) estão na cozinha brincando de fazer comidinha. Michel(Mi), 
Welligton(W) e Renan(R) estão entrando a todo momento invadindo o espaço correndo 
montados em cavalos de pau. Welligton, em um determinado momento, entra dentro do tanque 
inclinando todo o corpo de cabeça para baixo e pega um brinquedo. Faz isso com uma 
expressão marota e Isadora ri, olhando para a câmera e acompanhando seus movimentos. 
Depois Samuel sai correndo e é Michel quem faz a mesma coisa, imitando o parceiro, 
provocando o riso de Milena e Isadora. Em seguida, Welligton retorna chega até a bancada 
da pia, finge comer com gestos exagerados e rápidos, fazendo barulhos com a boca, depois 
diz: 
W: Obrigado! (saindo pela porta de trás) 
Welligton retorna logo andando, rebolando e empinando o bumbum. Milena e Isadora riem. 
Michel entra pela janela, sob os protestos de Milena: 
M: Páara! 
Welligton pega um objeto em cima da pia e fala: 
W: Olha uma lingüiça gorda! Uaaaaai! (joga-a no chão, pulando e gritando como se tivesse 
levado um susto) 
Dessa vez é Isadora quem o imita fazendo a mesma coisa com o objeto. 
Por várias vezes, Welligton repete o andar rebolativo sob os risos de Isadora.  
 

O riso e risadinhas contagiantes entre as crianças observados nessas duas situações 

relatadas acima é algo bastante presente em suas brincadeiras. A ação desencadeadora do 

riso geralmente corresponde a alguma forma de quebrar a ordem ou expectativas 

estabelecidas, e é comum também as crianças repetirem a mesma ação por várias vezes, de 

forma a prolongarem o riso e criarem um jogo de humor. Esse é um tema que nos pareceu 

bastante interessante para pesquisas posteriores: o que diverte mais as crianças? Como elas 

constroem formas de brincar com humor a partir de suas experiências de pares? O que 

nossas observações sinalizam é que as crianças dessa faixa etária já apresentam concepções 

de humor com estruturas relativamente simples de comunicação, baseadas sobretudo na 

imitação.   

Com base no que foi discutido até aqui sobre a questão das regras como foco da 

brincadeira, podemos sintetizar que as  crianças constroem práticas de contorná-las e 

ultrapassá-las e que essas práticas se transformam em elementos partilhados pelo grupo, 

balizando as suas relações sociais e suas brincadeiras. Além disso, é preciso destacar que o 

desenvolvimento de formas de violar convenções e testar limites só é possível quando há 

algum conhecimento do sistema que produz essas mesmas convenções e limites. Dessa forma, 

as crianças do grupo observado, ao tentarem ultrapassar alguns limites e constrangimentos 

escolares, demonstram não apenas ter conhecimento dos mesmos e da maneira como 

funcionam na dinâmica das relações sociais, como também disposição para agir sobre eles, 

reforçando a concepção de que são sujeitos atores sociais, participantes ativos dos processos de 
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produção e reprodução da estrutura social em que se inserem e dos processos de construção de 

suas identidades e de sua socialização. 
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CAPÍTULO 4 
 

A CONSTITUIÇÃO DE CULTURAS DA INFÂNCIA NOS ESPAÇOS-
TEMPOS DO BRINCAR: NOTAS CONCLUSIVAS? 

 

 

Último dia do ano letivo. Festa de encerramento e de formatura. Lá estavam as 
quatro turmas do último período da educação infantil, com suas respectivas 
professoras, agrupadas em linhas paralelas para recitarem e cantarem suas 
palavras de despedida do ano letivo e da escola. Crianças vestidas de branco. 
Pais, mães, tias, avós, irmãos, assistindo orgulhosos, alguns com suas máquinas 
fotográficas para registrar o acontecimento. Meu lugar, de “amiga grande” da 
turma, estava reservado junto aos meus amigos “pequenos”. E com eles dancei 
e cantei, cumprindo o ritual escolar, o rito de passagem da etapa da educação 
infantil para o ensino fundamental, prática social instituída nos sistemas 
escolares. Ar de seriedade nas faces e posturas das crianças, invocando as falas 
adultas de pais e professores, provavelmente repetidas nesse momento de suas 
vidas, de que dali em diante tudo será “diferente”, não será mais “brincadeira”, 
terão que “estudar sério”, reproduzindo um dos fortes dualismos que perpassa 
as relações adulto-criança, pré-escola-escola e criança-escola, que é o do jogo-
trabalho: o crescimento biológico e a progressão escolar são sinônimos da 
ênfase maior no trabalho e da perda crescente do espaço de brincar. Ou melhor, 
da perda do espaço “autorizado” de brincar, pois não apenas nos pátios de 
recreação, mas também nos interstícios dos ordenamentos espaços-temporais 
das atividades escolares, as crianças certamente continuarão encontrando (mais 
ou menos) formas de transformar e brincar na e com a vida. Essas crianças, em 
sua maioria, já estão matriculadas na escola vizinha e, portanto, continuarão 
juntas nas suas trajetórias escolares, e talvez também nos espaços para além da 
escola. Nesse momento, de ritual de passagem, os tempos presente-passado-
futuro se entrecruzam, provocando indagações: como os conhecimentos 
construídos e partilhados por essas crianças no contexto dessa instituição de 
educação infantil, com sua estruturação particular do tempo, do espaço e das 
relações humanas, serão utilizados e transformados na estruturação de suas 
relações com esse novo espaço-tempo no qual serão inseridas? Que marcas de 
suas identidades individuais e coletivas as crianças levarão consigo? Como se 
construirão os espaços de brincadeira e de sociabilidade? Que práticas sociais 
constituídas nas suas experiências cotidianas serão reproduzidas e estendidas 
no tempo e no espaço? Essas são apenas algumas das questões que nos incitam 
a continuar... 
 
 

Esse relato, feito por mim no último dia do ano letivo, também foi a última nota 

do diário de campo, instrumento que me acompanhou durante todo o processo da 

pesquisa. É também com ele que inicio a escrita das notas finais desse trabalho, 

intencionando expressar que o seu ponto final significará a conclusão de um processo 

definido, estruturado, desenvolvido e escrito nos contornos de um determinado espaço e 

tempo, e que, no momento em que extrapola esses limites, certamente gerará novas 

indagações e possibilidades de práticas investigativas (algumas já serão aqui anunciadas). 
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Se isso ocorrer, penso que terei cumprido uma parte significativa da minha tarefa na 

realização dessa pesquisa. Isso porque, se por um lado um trabalho dessa natureza produz 

conhecimentos que nos permitem uma determinada compreensão da realidade, por outro 

lado também deixa perguntas não respondidas, questões e temas não abordados ou não 

suficientemente aprofundados, além de produzir novas interrogações e temas a serem 

discutidos, o que nos impele a prosseguir, buscando novos recursos para novas 

compreensões. 

Nesse momento de finalização e síntese busco retomar algumas posições assumidas 

nesse trabalho e confrontá-las com alguns aspectos que sobressaíram na discussão 

realizada com base nos dados trabalhados, marcando dessa forma as principais 

compreensões sobre o objeto estudado. 

Minha intenção, e fio condutor de todo o trabalho, foi compreender como as crianças, 

nas suas relações entre pares, constroem, configuram e nutrem suas culturas infantis, nos 

espaços-tempos de suas vidas definidos pelo brincar, bem como pelo contexto institucional 

escolar. Dessa forma, meu ponto de partida foi o entendimento de que as culturas da infância 

constituem formas de ação social situadas, ou seja, ressonantes com espaços, tempos e 

pessoas particulares. O brincar, por sua vez, também foi compreendido, desde o início, não 

como a síntese ou sinônimo das culturas infantis ou da vida social das crianças - imagem 

emblemática do que significa ser criança - mas como uma ação social também 

contextualizada, parte central de suas vidas, e experiência concreta pela qual, e na qual, agem 

sobre a realidade e a constroem, interagindo e desenvolvendo ações comuns com outras 

crianças, afirmando diferenças e comunalidades, cooperando, divergindo e negociando, 

reproduzindo, criando e partilhando significados, conhecimentos e regras e, sobretudo, se 

reconhecendo como membros de um grupo de pares. Nesse empreendimento, focalizei 

igualmente as relações sociais entre pares, buscando revelá-las como constitutivas das 

culturas da infância, porquanto auto-reguladas pelas crianças e reguladoras das suas formas 

de agir coletivamente sobre o mundo. 

Esses foram os propósitos que guiaram o estudo desenvolvido com a lógica da 

etnografia, com um grupo de crianças na faixa etária de 4 a 6 anos, em uma escola municipal 

de educação infantil de Niterói. A partir de um processo de observação participante, 

acompanhei as atividades de brincadeiras livres desse grupo nos espaços-tempos definidos 

pelos adultos para esse fim, buscando penetrar nos mundos sociais e culturais das crianças. 



A constituição de culturas da infância nos espaços-tempos do brincar: notas conclusivas? 

 

 

256 

Essa convivência com as crianças, por elas autorizada, me permitiu uma maior aproximação 

dos seus modos de ser, sentir e pensar enquanto crianças entre crianças. 

No processo de interação com o campo de pesquisa, com base na observação e na 

interpretação das ações das crianças, fui definindo as categorias de análise, com as quais organizei, 

produzi e trabalhei os dados da pesquisa. Dessa forma, na primeira parte do tratamento dos dados 

destaquei as práticas culturais de brincadeira, de forma a descrever de quê as crianças brincam e 

como organizam coletivamente suas atividades, o que me levou a focalizar especialmente as rotinas 

de brincadeira, enquanto práticas sociais fundamentais para a construção da cultura de pares do 

grupo. As brincadeiras de faz-de-conta emergiram nessas análises como formas de ação das crianças 

no mundo, pelas quais interpretam-no e criam realidades partilhadas, tanto reproduzindo como 

produzindo relações e interpretações, ressignificando e encenando a vida, bem como se 

reconhecendo nos seus papéis e posições sociais no grupo e como membro de uma comunidade 

cultural. Na segunda parte da análise o foco recaiu nas relações sociais entre as crianças, buscando 

revelar que estas constroem nas relações de pares uma ordem social constituída, gerenciada e 

instituída por elas próprias, mas sempre referenciada nas estruturas mais amplas da sociedade em que 

se inserem. Nessa ampla categoria foram analisados os seguintes aspectos: a formação dos grupos de 

brincadeira e os critérios e valores associados de amizade, de estabilidade e identidade de grupos e de 

relações de gênero; as estratégias que as crianças utilizam para serem aceitas em um grupo de 

brincadeiras e para rejeitarem ou aceitarem outras crianças em seu grupo; as formas de ações 

conjuntas pelas quais constroem as brincadeiras; as funções do líder na organização dos grupos de 

pares; os conflitos e a negociação nas relações entre pares; e os ajustes e transgressões às regras 

adultas. 

Nessas diferentes categorias analisadas muitos aspectos foram evidenciados, 

convergindo para a compreensão de que, no grupo estudado e no espaço do brincar, 

identifica-se uma cultura infantil construída cotidianamente nas relações das crianças entre 

pares, situadas no espaço, tempo e relações sociais constitutivas da experiência escolar. Tal 

cultura não é, contudo, um patrimônio estático ou uma forma fixa, mas uma ação social 

dinâmica, reflexiva e recíproca, desenvolvida coletivamente pelas próprias crianças de forma 

autônoma e partilhada. No decurso das análises, muitos aspectos observados foram 

destacados e interpretados nesse sentido, e não é o caso de repeti-los aqui. O que prefiro 

fazer a título de síntese é agrupar os achados em noções, temas ou questões que dialogam 

com algumas das principais proposições da sociologia da infância, bem como nos convocam 

para novas pesquisas. 
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A agência das crianças no brincar e nos processos de socialização entre pares 

 

Uma das principais teses da sociologia da infância é de que as crianças devem ser 

vistas como atores na construção e determinação de suas vidas, das vidas dos outros a sua 

volta e das sociedades em que vivem (James e Prout, 1990, p.8). Esse novo campo de 

estudos surge, como já apontado, em oposição às visões da criança como ser passivo do 

processo de socialização, e tendo como um dos seus núcleos conceituais fundadores a 

visão de agência das crianças nos seus próprios processos de socialização e nas suas 

relações com o mundo (as crianças vistas como atores sociais plenos). Mas em que medida 

os dados obtidos e discutidos nessa pesquisa ajudam-nos a compreender essa questão? 

Como o conceito de agência se configurou no contexto estudado? 

Recorro a Giddens (2003 [1989]) para retomar com mais precisão a noção de 

agência, definida por ele na teoria da estruturação. Segundo o autor, a agência humana 

envolve, antes de tudo, a capacidade das pessoas de realizar coisas no mundo, agindo neste 

de forma a transformá-lo, ou seja, causar-lhe alguma diferença através de suas ações. A 

agência dos sujeitos não pode ser compreendida, contudo, fora da sua contextualidade no 

tempo e no espaço, já que é realizada no fluxo contínuo das práticas sociais, 

profundamente enraizadas na estrutura (compreendida pelo autor como os aspectos mais 

duradouros dos sistemas sociais, constituídos pelas regras, recursos e relações 

transformadoras recursivamente envolvidas nas instituições). Para Giddens, a estrutura não 

deve ser vista como coerção, mas como restritiva e facilitadora ao mesmo tempo, o que 

deve ser compreendido através do conceito de dualidade da estrutura, ou seja, o 

entendimento de que as propriedades estruturais de sistemas sociais são, ao mesmo tempo, 

meio e fim das práticas que elas recursivamente organizam (Giddens, 2003, p.30), ou, dito 

em outras palavras, as práticas sociais são reproduzidas e produzidas continua e 

reflexivamente, ao mesmo tempo, pela agência e pela estrutura. Essas práticas se 

constroem nos fluxos interativos da vida cotidiana, situados e ordenados no tempo e no 

espaço, organizados em encontros de co-presença entre sujeitos, envolvendo a monitoração 

reflexiva da ação pelos atores sociais. A monitoração reflexiva da ação significa que os 

sujeitos, agindo intencionalmente, têm a capacidade de organizar de forma autônoma suas 

ações e interações e de elaborar discursivamente sobre elas e as razões e motivos que lhes 

fornecem os planos gerais para essas ações. 



A constituição de culturas da infância nos espaços-tempos do brincar: notas conclusivas? 

 

 

258 

Fundamental nesse processo são as práticas de rotina das vidas cotidianas dos 

sujeitos, que lhes fornecem uma segurança ontológica, possibilitada pelo sentimento de 

confiança em si e nos outros, o qual é mantido pela previsibilidade dos acontecimentos. 

Nessa rotinização da vida, é fundamental o que o autor chama de conhecimento prático, ou 

consciência prática, ou seja, o saber fazer, a capacidade de prosseguir no fluxo interativo e 

na diversidade de contextos da vida social. Os atores, aplicando nos encontros sociais 

cotidianos seus conhecimentos práticos, como o das regras sociais, por exemplo, são 

capazes de reproduzir e produzir práticas sociais, nos espaços-tempos que definem o 

contexto onde esses encontros acontecem. 

Mas de que modo as crianças da presente pesquisa demonstraram essa agência? Os 

primeiros aspectos discutidos nesse trabalho com base nas observações realizadas referem-

se às rotinas de brincadeira, que se configuraram como práticas recursivamente 

desenvolvidas pelas crianças sobre uma base comum de conhecimentos que lhes permite 

construí-las e reproduzi-las coletivamente. Vimos também que essas rotinas não se 

desenvolvem de forma dissociada do contexto em que ocorrem. Pelo contrário, são 

assentadas nesse contexto, sendo influenciadas pelos ambientes físicos e sociais em que se 

realizam (formas como os espaços são organizados, objetos disponíveis, recursos físicos 

disponíveis, regras de usos dos espaços e objetos etc.), pelas relações entre pares 

(amizades, alianças, hierarquias no grupo, os saberes tácitos das crianças relativamente às 

brincadeiras, as competências sociais para gerenciar as interações entre pares etc.), pelos 

ordenamentos espaços-temporais da instituição (regras e práticas sociais 

institucionalizadas) e pela estrutura mais ampla da sociedade (vimos, por exemplo, a 

utilização das referências televisivas, de papéis e posições familiares etc.). Por outro lado, 

ficou evidenciado que as crianças não apenas reproduzem as relações sociais, os valores 

adultos e os conteúdos televisivos, mas ao mesmo tempo produzem novas significações, na 

medida em que transpõem e transformam esses conhecimentos para os seus próprios 

modos de interpretar e imaginar o mundo, criando uma realidade diferente daquela sobre a 

qual e com a qual brincam e fazem de conta.  

Destacou-se ainda a autonomia das crianças na definição, organização e 

desenvolvimento de suas brincadeiras, através da monitoração mútua e reflexiva das suas ações, 

revelada pelas formas pelas quais são capazes de ajustar e negociar as escolhas de cenários e de 

objetos, as definições de papéis, de significados, de usos de objetos e de planos de ação, assim 

como de monitorar a dinâmica interativa e relacional entre pares. Quanto a esse último aspecto, 
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penso que os dados discutidos seguramente reforçam a idéia da agência das crianças no seu 

processo de socialização entre pares, mostrando que elas são capazes de estabelecer valores e 

regras sociais que regulam suas relações entre si e contribuem para a organização de suas 

atividades conjuntas nas brincadeiras. Obviamente, as brincadeiras, enquanto formas culturais 

pré-configuradas, com suas estruturas e esquemas de ação, também participam da construção 

dessas relações sociais, mas é preciso lembrar que estas também são agenciadas pelas crianças, e 

não simplesmente copiadas ou passivamente seguidas.  

As rotinas, fundadas sobretudo em conhecimentos práticos das crianças, em um saber 

fazer, ou seja, saber como desenvolver as ações que organizam e significam uma determinada 

brincadeira, asseguram coerência e ressonância nas decisões individuais, facilitando as ações 

conjuntas e produzindo um forte sentimento de coesão e unidade ao grupo. A produção e a 

reprodução de rotinas de brincadeiras pelas crianças, em suas interações sociais, permitem que 

elas construam um espaço próprio, comum, previsível, mas, ao mesmo tempo, passível de 

práticas transformadoras e inovadoras  que o tornam dinâmico e flexível.  

Os enquadres ou estruturas das rotinas fornecem às crianças a segurança para se 

relacionarem com os outros e se envolverem em ações conjuntas, para tratarem de 

sentimentos e situações ambíguas e desafiadoras nas suas vidas, para criarem vínculos 

afetivos com os companheiros, construírem suas identidades no grupo. Dessa forma, as 

crianças constituem um espaço que, na segurança dada pelos constrangimentos que lhes 

são inerentes, também é de liberdade e de criação. As regras e seqüências que compõem as 

estruturas ou scripts são muitas vezes transformadas por inovações introduzidas pelas 

crianças, que lhes conferem novos sentidos, novos conteúdos, face a novas condições 

contextuais ou novas referências culturais. Os processos de reprodução interpretativa, com 

as ressignificações imprimidas pelas crianças, permitem contínuas atualizações das rotinas 

de práticas sociais, nos fluxos das interações sociais no grupo de pares. 

Um outro aspecto observado que confirma a agência das crianças diz respeito à 

consciência discursiva que eles demonstraram sobre as suas práticas culturais de 

brincadeira e sobre as suas relações sociais entre pares. Impressionam, nesse sentido, as 

falas das crianças nas entrevistas em grupo, assim como nas situações em que assistiram à 

transmissão de uma filmagem em vídeo de um episódio de brincadeira e comentaram sobre 

as situações vivenciadas. A consciência discursiva refere-se à interpretação das ações, à 

capacidade de os atores traduzirem em palavras o seu conhecimento sobre as suas ações e 

as dos outros (Giddens, 2003 [1989]), e foi isso que as crianças expressaram ao falar, 
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rememorar, narrar e “presentificar” suas experiências passadas. Percebi o quanto são 

capazes de refletir sobre as regras e estruturas que estão na base de suas brincadeiras, sobre 

as relações de hierarquias que regulam suas relações sociais, sobre as relações de gênero 

que estão na base da formação de grupos mais estáveis e coesos, sobre as estratégias que 

usam para se fazerem aceitas em um grupo ou para excluírem outros do grupo, sobre 

comunalidades e diferenças entre pares, sobre as formas pelas quais negociam e resolvem 

conflitos e disputas e os modos com que fazem ajustes às regras adultas, muitas vezes 

transgredindo-as ou transformando-as. Dessa forma, dentro de margens de segurança e 

liberdade, as crianças trabalham a ordem social instituída, algumas vezes alargando ou 

estreitando essas margens (agenciadas pelas crianças, mas também controladas pelo 

sistema escolar), contribuindo para a continuidade do processo de produção-reprodução 

das práticas sociais. Nesse sentido, a reprodução também é produção e vice-versa. 

Ao lado da questão da agência, ficou claro também que o brincar com o outro, 

desenvolver ações conjuntas de forma lúdica, é o principal motivo dos encontros sociais 

entre as crianças, em outras palavras, da constituição de um grupo de pares e de uma 

comunidade, próximo destaque dessas notas conclusivas. 

 

O desejo de brincar com outros, a valorização do processo interativo e a partilha 

como elementos constitutivos do grupo de pares e de suas culturas infantis 

 

Não basta que as crianças sejam crianças e se identifiquem umas às outras como tal 

para que desenvolvam ações conjuntas e constituam um grupo de pares. É no fluxo das 

ações e interações ao longo do tempo que as crianças vão construindo sentimentos de 

pertença e se reconhecendo mutuamente como membros de um grupo e de uma 

comunidade cultural. Mas qual é o principal motor dessa reunião das crianças em um 

grupo de pares? 

O desejo de brincar com o(s) outro(s), de ir ao encontro do outro, sobressaiu como 

a principal razão que move as crianças para o seu envolvimento em ações conjuntas e para 

o engajamento em um grupo de pares. É brincando juntas e querendo manter essa ação ao 

longo do tempo que as crianças se mobilizam para o desenvolvimento de ações 

coordenadas, para a partilha, para a construção de sentidos comuns, de laços de 

sociabilidade e de solidariedade. A brincadeira, organizada e criada por um grupo de 

crianças em um contexto específico, ao se tornar prática recursiva e forma de ação 
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conjunta, através da qual se comunicam e interpretam o mundo, se configura como 

experiência concreta, prática social que contribui para que seus participantes se 

compreendam como pertencentes a uma comunidade cultural, e não mais um mero 

agregado de crianças ou alunos de uma instituição de educação infantil. 

É preciso dizer, contudo, que não é apenas a ação de brincar que gera a formação 

do grupo de pares como uma unidade cultural, mas também o próprio fato de as crianças se 

situarem como alunos no contexto de uma instituição de educação infantil. É também no 

processo por elas investido de compreensão, ressignificação e gerenciamento coletivo das 

ordens instituídas pelos adultos, que as crianças se reúnem e criam suas ordens sociais 

instituintes, como bem mostra Ferreira (2004)24, ao apontar que, ao se confrontarem com 

as relações verticais e com a ordem escolar adulta, as crianças se reconhecem globalmente 

como semelhantes, porque partilham uma identidade social coletiva representada pelo ser e 

agir como criança (e como aluno).  

Podemos dizer, entretanto, que o grupo de pares se constitui em grande parte no 

fluxo das interações que se organizam em torno do motivo de brincar. Mas brincar com o 

outro não é tarefa simples, pois, como ficou evidenciado nas análises realizadas nessa 

pesquisa, sob variados ângulos, há uma complexidade envolvida nesse processo interativo, 

que é regido por normas e valores e regulado por alianças, parcerias, experiências lúdicas e 

escolares (e extra-escolares), estilos de brincar, referências culturais, conhecimentos 

práticos e discursivos, lideranças e hierarquias. Essa complexidade, e fragilidade dela 

decorrente, parecem produzir nas crianças um valor partilhado do esforço interativo para 

manterem a ação conjunta de brincar. Corsaro (1985, 2001, 2003) denominou de proteção 

do espaço interativo a principal característica, junto à participação social, da cultura de 

pares. O autor descreve que, quando um grupo de crianças consegue estabelecer um 

processo interativo em torno de uma brincadeira, tende a se proteger de qualquer ameaça 

de ruptura desse espaço que está sendo conjuntamente construído a partir do esforço de 

todos os envolvidos. Isso, de acordo com o autor, com o qual concordo, porque seus 

membros têm consciência de sua fragilidade (o grupo pode se desfazer a qualquer 
                                                
24 O estudo etnográfico de Ferreira (2004), com fundamentação no campo da sociologia da infância e 
desenvolvido em Portugal, tem fortes ressonâncias com a pesquisa aqui apresentada. Trata-se de uma 
etnografia em que descreve o cotidiano de um grupo de crianças de 3 a 6 anos em um Jardim de Infância 
público, localizado em um meio rural, durante um ano letivo. Focaliza as rotinas, rituais, formas de 
comunicação e sociabilidade entre as crianças, buscando revelá-las como atores sociais que se constituem nas 
relações assimétricas com o adulto-educadora e nas relações de maior horizontalidade entre pares. 
Infelizmente, só tive acesso a esse trabalho já no final da escrita da tese, o que me impediu de estabelecer um 
diálogo mais estreito com a autora, o que certamente teria sido bastante profícuo.   
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momento) e têm como um dos seus principais valores o brincar com o(s) outro(s). Na 

interpretação de Corsaro, na maioria das vezes a resistência à entrada de outras crianças 

não se deve a uma atitude egoísta de exclusão, mas muito mais à tentativa de garantir um 

espaço interativo no qual as crianças possam continuar a partilhar o que já vinham 

partilhando.  

Essa proteção, indicadora da valorização do esforço interativo, pôde ser observada 

na escolha das crianças de espaços mais reservados para certas brincadeiras menos 

movimentadas e na própria forma como elas se posicionam fisicamente e dispõem os 

objetos de brincadeira nesses locais, dificultando o acesso de outras crianças e ao mesmo 

tempo marcando um território. Mas uma outra manifestação dessa valorização do esforço 

interativo foi identificada nas práticas de acesso das crianças aos grupos de brincadeiras e 

de resistências destes à entrada de novos participantes. As crianças não entram 

simplesmente, de qualquer maneira, em uma brincadeira já iniciada por um grupo. Ao 

contrário, identifiquei um complexo repertório de estratégias por elas utilizadas para se 

integrar nos grupos. Notei também que, freqüentemente, as tentativas de entrada são 

recebidas com resistência por parte das outras crianças, mas tal resistência, na quase 

totalidade das vezes, consegue ser ultrapassada pelas crianças através de ajustes nas suas 

estratégias de participação, motivados pela perseverança de alcançar o seu objetivo, ou 

seja, serem aceitas pelo grupo na brincadeira.    

A interpretação de que as atitudes de resistência de um grupo à participação de outra(s) 

criança(s) são resultantes do desejo de proteger o espaço partilhado e cooperativamente construído 

não pode estar dissociada, todavia, da compreensão de que existem outros critérios reguladores 

dessas estratégias, caso contrário poderemos ter uma visão parcial e romântica das relações das 

crianças no brincar, posto que marcadas apenas por valores comumente associados a uma 

positividade. Esses critérios, no grupo pesquisado, se diferenciaram de acordo com as posições 

sociais e relações hierárquicas reguladoras das relações sociais entre as crianças. Dessa forma, 

destacou-se a reprodução pelas crianças de princípios de classificação dos membros do grupo, que 

influenciam os diferentes, e muitas vezes desiguais, níveis de participação das crianças nas 

brincadeiras, tais como: bonito, feio, mais ou menos competente, maior, menor, mais velho, mais 

novo, menino, menina, legal, chato, entre outros. Não está, portanto, ausente do grupo de pares as 

diferenças de poder, prestígio e estatuto social entre as crianças (Ferreira, 2004), o que implica o 

seu empenho na construção de um complexo conjunto de estratégias e de competências sociais 
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para gerirem essas relações, de forma a alcançarem a participação social e a implementação do 

projeto comum de brincar.  

Nesse contexto, é importante, para se fazerem aceitas no(s) grupo(s), que as crianças 

estabeleçam alianças, laços de amizade e de solidariedade, o que é estrategicamente tecido 

pelas ações reflexivas no brincar. A solidariedade torna-se um eixo para a construção das 

brincadeiras em grupo, sendo manifestada através de ações de oferecer ou emprestar objetos ao 

parceiro, trocar objetos com o mesmo, partilhar papéis e objetos, colaborar na superação de 

uma dificuldade, defender o parceiro diante de atitudes de caçoar, zombar ou de invasão de 

propriedade, entre outras. Assim, as crianças freqüentemente dirigem o seu comportamento a 

colaborar com o outro, a fazer com o outro e pelo outro.  

Conflito, cooperação, solidariedade e partilha são, portanto, elementos constitutivos 

do grupo de pares e do brincar. Esses elementos são indissociáveis e participam igualmente 

na estruturação das identidades individuais e coletivas (sendo também por elas estruturados) 

e da organização do grupo de pares. São controlados através da monitoração reflexiva das 

crianças das ações e interações para que se mantenham a ordem social e o espaço de 

brincadeira por elas instituído. Podemos dizer, contudo, que no processo do brincar 

geralmente foi observada uma disposição do grupo para a superação, ou pelo menos para o 

gerenciamento, dos conflitos. Ou seja, prevalecem nessa tensão as ações cooperativas e os 

laços de solidariedade como garantia da continuidade da atividade conjunta, sem que isso 

signifique o apagamento das relações hierárquicas presentes no interior do grupo.  

 

A tensão entre o público e o privado nas práticas sociais entre pares - o 

movimento em direção ao outro  

No processo do brincar, as crianças lidam o tempo todo com a negociação de 

significados e de ações com seus pares. Os seus estoques de conhecimentos permitem-lhes o 

engajamento inicial em um processo interativo comum de brincadeira, com base nos 

conhecimentos partilhados que os participantes possuem. Todavia, na tentativa de continuidade 

das ações conjuntas, entram em jogo complexos e contínuos processos de negociação relativos à 

definição do que está ocorrendo naquele encontro, do ponto de vista individual, próprio, e do 

ponto de vista do(s) outro(s) (Mandell, 1991). Essa negociação de significados envolve levar em 

consideração o(s) outro(s) nos mundos sociais em que vivemos, implicando um esforço de 

percebermos e compreendermos esses outros que co-habitam nossos mundos, seus motivos e 

ações, para que possamos agir em interação com eles de forma a intervir na realidade. Isso se 
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traduz em uma tensão permanente entre uma dimensão privada e uma dimensão pública no 

processo interativo, e em um movimento cada vez mais balizado pelo público como condição do 

desenvolvimento de ações coletivas coordenadas. 

Nas práticas sociais infantis analisadas no cotidiano da atividade de brincar, no 

contexto escolar do grupo observado, observa-se um complexo movimento do campo dos 

significados privados na direção das compreensões publicamente partilhadas das situações, 

dos objetos, das seqüências de ações a serem desenvolvidas, dos papéis etc. Tal 

constatação nos ajuda a questionar alguns conhecimentos já estabelecidos de que as 

crianças, em função de um comportamento egocêntrico comumente atribuído às crianças 

pequenas, não são capazes de levar em conta os pontos de vista dos outros. Em que pese a 

existência de diferentes níveis de familiaridade e de compreensão das crianças 

relativamente aos atos dos outros - observados no interior do próprio grupo e 

provavelmente variável segundo o critério faixa etária, experiência social e contexto 

sociocultural - as análises do processo interativo entre pares no brincar revelou que, para 

uma brincadeira conjunta se iniciar e se manter, as crianças, na faixa etária estudada, 

desenvolvem ações coordenadas e recíprocas, agindo de forma a monitorar reflexivamente 

as próprias ações e as dos outros.  

No interior do grupo, percebemos diferenças entre as crianças quanto a essa 

competência. Uma constatação interessante nesse sentido é que as crianças que 

apresentaram maior dificuldade de sucesso relativamente às estratégias que utilizam de 

participação nas brincadeiras também são aquelas que mostraram maior dificuldade de 

adotar o ponto de vista do outros e, dessa forma, alinhar suas ações com as ações do grupo. 

Para se obter sucesso por parte de uma criança na tentativa de entrada em um grupo, é 

necessária a transmissão de um sentimento de confiança de que sua participação 

contribuirá, e não, atrapalhará o andamento da brincadeira, e uma das condições para tanto 

é desenvolver ações alinhadas com as dos membros do grupo. Quando a criança permanece 

em um espaço mais privado de significados e de ações, com dificuldades de apreender os 

diferentes pontos de vistas dos outros, gera atitudes de resistência por parte destes e 

apresenta a tendência a brincar de forma mais isolada e a estabelecer encontros com um 

número menor de parceiros. Por outro lado, as crianças que têm maior trânsito entre os 

grupos de brincadeira e no interior destes são aquelas que se utilizam de estratégias 

predominantemente voltadas para o(s) outro(s), para a dimensão coletiva e pública da 

interação, demonstrando uma maior competência social nesse sentido, por serem capazes 
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de articular formas particulares de comunicação e de ação para ocasiões e situações 

particulares. Essas diferenças entre as crianças provavelmente são decorrentes das suas 

diferentes experiências sociais em relação a espaços públicos e privados de ação e 

interação.  

Nos fluxos interativos, observamos que as crianças continuamente fornecem pistas 

que comunicam suas intenções, significações e ações, e os outros neles implicados têm que 

interpretá-las e ajustar suas ações, nem sempre alcançando no grupo o entendimento e a 

reciprocidade. Como as crianças estão aprendendo a crescentemente levar em conta o 

ponto de vista do outro nas suas ações e significações, o processo interativo se constrói 

com muitas negociações, com vistas a esclarecimentos, ênfases, resolução de conflitos e 

ajustes nos comportamentos. 

No conjunto dos episódios de brincadeira e do processo do brincar, observei, contudo, 

um predomínio no grupo das ações voltadas para a partilha e para a cooperação, com uma ênfase 

maior no público do que no privado. Isso já foi abordado no interior desse trabalho e duas 

hipóteses foram levantadas: uma diz respeito à própria natureza interativa do brincar, 

compreendida como atividade que exige uma reciprocidade e uma partilha de significados, não 

podendo ser desenvolvida satisfatoriamente se o privado prevalecer sobre o público; e a outra se 

relaciona ao contexto da escola e do grupo estudado, com um predomínio dos significados 

públicos sobre os privados, privilegiando a partilha dos espaços, tempos, materiais e atividades. 

Para um aprofundamento dessa questão, seria necessário um estudo mais detalhado do contexto 

escolar estudado em relação a esses aspectos, tanto no que se refere às práticas sociais e à 

estrutura escolar, quanto uma compreensão maior do contexto sociocultural familiar do grupo de 

crianças e suas representações do público e do privado, na vida e na escola. A opção de centrar o 

foco dessa pesquisa nas relações entre pares não me permitiu uma análise mais aprofundada da 

influência do meio sociocultural sobre as práticas infantis. Vale dizer que muitas vezes senti falta 

dessa dimensão nas análises realizadas, posto que sempre compreendi as interações entre as 

crianças e os seus pontos de vista como constituídos por essas influências, e não delas 

dissociados. Nessa e em outras questões também seria interessante a comparação com outros 

contextos, com outros grupos de pares, em outros espaços-tempos, para que as diferenças e 

semelhanças encontradas nos ajudassem a compreender melhor as condições dos processos de 

produção das culturas da infância.  
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O brincar como ação criadora 

 

Desde o romantismo, a noção de criatividade vem sendo atribuída ao jogo, 

associada a noções como fantasia, imaginação e liberdade. De uma forma idealizada, o 

movimento romântico conferiu à criança uma natureza inocente e incorruptível, postulando 

a faculdade de imaginação e de criatividade como elemento central de sua compreensão. 

Segundo Sutton-Smith (1997), a imaginação criativa passou a ser vista como o princípio 

vital, a força propulsora da expansão pela criança de conceitos e valores. É nesse contexto 

que o brincar, compreendido como o lócus desse princípio, foi potencialmente dignificado 

pela primeira vez na civilização ocidental (Sutton-Smith, 1997, p.129). Essa visão foi 

fortemente propagada através das idéias de Froebel (1782-1852), que via o brincar como 

um ato de expressão livre, espontânea e criativa, correspondendo à fase mais importante do 

desenvolvimento humano. É também essa visão que marca a forma como 

predominantemente se concebeu, e ainda se concebe, essa atividade nos contextos 

educativos dos kindergarten (Jardins de Infância), ou das instituições de educação infantil, 

como passamos a denominar esses espaços no Brasil. 

Permito-me aqui tentar elaborar uma outra compreensão da noção de criatividade 

envolvida no brincar, ainda que não disponha de elementos teóricos suficientes nesse momento. 

Minha intenção, contudo, é esboçar uma outra possibilidade de interpretação dessa questão, que 

contribua para novas linhas de investigação, baseando-me para tanto nas análises apresentadas 

nessa pesquisa, bem como em indicações apontadas nessa direção em alguns textos de Brougère 

(1998, 2002a).  

Brougère (2002a), opondo-se à visão romântica de criatividade associada ao 

brincar, propõe uma concepção análoga à visão de Chomsky25 (1969 [1966], apud  

Brougère, 2002a) do processo criador da língua, visto por esse autor como a capacidade 

humana de inovar e  o principal elemento de distinção entre o homem e o autômato, ou o 

animal. Para Chomsky, a língua não pode ser reduzida a sua função de comunicação, pois 

acima de tudo é um instrumento de expressão livre do pensamento e de reação a novas 

situações, visto que capacita o sujeito a se libertar tanto da situação presente, imediata, 

bem como dos modelos formais da língua, permitindo-lhe particularizar mensagens, 

inventar e inovar nos limites das possibilidades de compreensão pelos outros. Ou seja, 

                                                
25 N. Chomsky, La linguistique cartésienne, tr. Fr. Paris: Seuil, 1969 [1966]. 
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dentro das margens das regras lingüísticas e gramaticais, há uma liberdade de criação. Na 

visão do lingüista e filósofo, as palavras e estruturas gramaticais conhecidas pelos sujeitos 

permitem-lhes criar enunciados que nunca ouviram antes e que, portanto, são novos para 

eles, embora já possam ser conhecidos de muitas outras pessoas. A criatividade, na 

acepção chomskyana, pode ser compreendida como a possibilidade de usar o que se 

conhece da linguagem, para produzir algo particular ao sujeito, novo, e não apenas repetir, 

reproduzir enunciados aprendidos. Dessa forma, com o apoio de Chomsky, Brougère 

retoma a noção de criatividade em relação ao brincar, em novas bases, fazendo uma 

analogia entre as estruturas gramaticais e as regras que organizam as brincadeiras. Para 

Brougère, a criatividade não pode ser supervalorizada como o surgimento da novidade no 

contexto global e histórico da humanidade, mas deve ser situada no contexto da sua 

produção pelos sujeitos, configurada pelo que eles são capazes de fazer com as regras, ou 

seja, ações novas e transformadoras, ao menos para os sujeitos agentes. Para Brougère, 

analogamente ao processo criador da linguagem na acepção chomskyana, as brincadeiras 

também são realizadas com base em regras, esquemas/estruturas de ação partilhadas pelas 

crianças, mas estas não significam uma relação estática de repetição, pelo contrário, 

constituem o alicerce sobre o qual as crianças produzem novas relações, criam novos 

significados. As análises realizadas nessa pesquisa corroboram essa visão, apontando que a 

tensão entre constrangimento e liberdade é constitutiva do brincar e, com base na hipótese 

de Brougère, forma justamente o terreno no qual se constrói a ação criadora no brincar. 

Conforme aponta Giddens (2003 [1989]), é justamente pelo fato de existirem as regras que 

os sujeitos podem inovar, alterar, transformar o que já se conhece. 

Franchi (1992) nos ajuda a esboçar essa questão, quando busca definir a linguagem 

como atividade criadora que vai muito além da função de comunicação. Certamente, é 

principalmente pela linguagem que comunicamos nossas experiências, que estabelecemos 

formas específicas de interagir com os outros e de influenciar os seus comportamentos. 

Mas, na visão do autor, a linguagem não pode ser reduzida a um processo de comunicação, 

pois antes de ser para a comunicação é para a elaboração; e antes de ser mensagem, a 

linguagem é construção do pensamento; e antes de ser veículo de sentimentos, idéias, 

emoções, aspirações, a linguagem é um processo criador em que organizamos e 

informamos nossas experiências (p.25). Com efeito, como diz o autor, se compreendemos 

que os sujeitos apenas se adaptam a um conjunto de convenções/regras da linguagem que 

produzem/reproduzem esquemas específicos de interação social, teremos uma abordagem 
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parcial e empobrecida desse processo. Se a vemos, por outro lado, como reflexo direto dos 

fatores contextuais e situacionais onde se realizam os modos específicos de expressão e de 

interação, deixaremos de considerar a sua dinâmica própria e a agência dos sujeitos. A 

linguagem, além de ser meio de comunicação, permite que os sujeitos, mediante os 

processos recursivos e de transposição, reinterpretem continuamente o contexto onde se 

situam, e não apenas refaçam os esquemas de interação, mas também os ampliem e os 

modifiquem. Dessa forma, se a linguagem fornece ao homem estruturas mais estáveis que 

contribuem para a sua inserção no mundo, também se constitui como instrumento de 

intervenção e de criação do homem no mundo. Nesse sentido, segundo Franchi, é sempre 

possível que os sujeitos ultrapassem  

...o sistema factual de referências estendendo os esquemas que constrói a 
indefinidos universos possíveis imagináveis. Pensamos que se tem privilegiado a 
linguagem (por sua aproximação às linguagens restritas dos sistemas formais) 
como instrumento de regularização e de normalidade, limitando-se a sua 
virtualidade, quando um dos seus aspectos (essencial) é o de prestar-se 
eficazmente à subversão das categorias e valores, à expressão da ‘esquizofrenia’ 
que cria universos encantados, poemas, teorias. (Franchi, 1992, p.27) 

A linguagem é vista, por esse autor, não como um dado ou resultado, mas como 

atividade, como trabalho que dá forma ao conteúdo das experiências humanas,  trabalho de 

construção que ao mesmo tempo constitui o sistema simbólico mediante o qual se opera 

sobre a realidade e constitui a realidade como um sistema de referências em que aquele se 

torna significativo (p.33). As concepções desse autor sobre a linguagem como processo 

criador, quando articuladas às indicações de Brougère, reforçam a possibilidade de 

compreendermos o processo criador do brincar nessa mesma direção. Parafraseando 

Franchi, poderíamos dizer que, assim como a atividade de linguagem, a atividade de 

brincar é trabalho que dá forma ao conteúdo das experiências infantis, é trabalho de 

construção, através do qual a criança opera simbolicamente sobre a realidade, constituindo-se, 

constituindo-a e constituindo as culturas da infância. 

Alguns autores esboçam a visão do brincar como trabalho, estabelecendo uma analogia 

com a concepção da linguagem como trabalho e atividade apresentada acima. É o caso de Denzin 

(1982), em seu artigo sobre o brincar, intitulado The work of little children, no qual enfatiza a 

agência das crianças manifestada no esforço interativo investido por elas na organização coletiva e 

na manutenção de suas brincadeiras. Para esse autor, o que as crianças fazem no brincar é 

“trabalhar na construção de ordens sociais” (p.192), desenvolvendo formas específicas de 

comunicação, gerenciando as relações sociais entre pares, elaborando conjuntamente planos 
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conjuntos de ação, construindo estratégias de entrada e saída de grupos, coordenando suas ações 

com as dos companheiros, definindo formas de contornar/transgredir as regras. As crianças 

encaram a atividade de brincar como matéria séria em suas vidas e isso fica evidenciado, na visão 

do autor, na capacidade que elas têm de compreendê-la recursivamente, de falar sobre suas ações, 

sobre si mesmas e sobre os outros, de um plano exterior ao brincar. Além desses aspectos, bastante 

enfatizados no decurso das reflexões feitas até aqui, gostaria de chamar a atenção para uma forma 

de ação que sobressaiu muitas vezes nas brincadeiras, que foi a atividade laboriosa visível e 

concreta, trabalho de construção observado no intenso investimento das crianças em criar e 

organizar cenários, em confeccionar materiais, em realizar planos de ação, não poupando esforços 

para tanto e estrategicamente coordenando suas ações com as dos companheiros para esses fins.  

Essas reflexões esboçam uma possibilidade de análise dos processos de criação 

envolvidos no brincar que podem contribuir para a desconstrução das bases teóricas com 

que as crianças foram tematizadas nas Ciências Sociais, particularmente, nesse caso, sob o 

ângulo do brincar na sua visão romantizada, compreendida como atividade essencial e 

naturalmente criativa, propulsora do desenvolvimento natural da criança. 

 

Após as reflexões em torno dos eixos destacados, cumpre agora pontuar algumas 

contribuições que esse trabalho pode trazer para o campo teórico e prático em que se situa. 

Penso que a pesquisa, inserindo-se em um campo de estudos cuja legitimação está em 

curso, pode subsidiar o debate, a argumentação e a teorização em torno de alguns dos 

princípios fundamentais que configuram a mudança paradigmática (James e Prout, 1990) 

que define os contornos da sociologia da infância. Dentro de uma das perspectivas de 

investigação propostas pela área, que é o foco nas relações sociais entre pares e na 

produção das culturas da infância, a partir de um nível micro de análise, os dados 

discutidos permitiram a construção de um processo reflexivo, que contribui para algumas 

compreensões importantes, sumarizadas abaixo, sobre a criança como objeto sociológico.  

a) as crianças são atores sociais competentes, capazes de formular interpretações 

sobre o mundo, sobre si e sobre os outros. Com base nessas interpretações, agem  

reflexivamente sobre a realidade, instituindo formas próprias de ação e de relação com seus 

pares, formas essas que, em espaços-tempos particulares, constituem uma unidade cultural 

que, por sua vez, configura uma cultura de um grupo etário sincronicamente definido; 

b) a infância e suas culturas de pares são constituídas pelas inter-relações entre as 

práticas sociais e produções culturais dos adultos dirigidas para as crianças e as produções 
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culturais e práticas sociais geradas pelas crianças nas suas interações entre pares. Nessa 

relação, ainda que as crianças e a infância se constituam em uma relação desigual de poder, 

estando quase sempre subsumidas à ordem adulta, não se reduzem a esta, uma vez que, 

atuando no/sobre o mundo como atores sociais reflexivos, reinterpretam-no, através de um 

processo no qual convergem tanto a reprodução quanto a criação, o que implica ao mesmo 

tempo a continuidade e a mudança como faces integrantes do processo dinâmico de 

construção da sociedade e da infância. 

c) as crianças, no brincar, constroem formas próprias e criadoras de ação sobre o mundo, 

criando uma nova ordem, ao deslocar princípios lógicos que regem a realidade cotidiana da 

ordem social dominante adulta, como: (i) as relações presente-passado-futuro, instaurando uma 

recursividade temporal, na qual e com a qual criam e recriam cenários, seqüências de ação e 

situações imaginárias, transitando, muito à vontade, entre o real e a fantasia; (ii) os princípios de 

identidade e significação, transformando os objetos referenciados no mundo “real” em outros, 

brincando com um objeto como se fosse outro, e brincando de serem outros, sem deixarem 

contudo de ser quem são; (iii) as próprias regras sociais, invertendo e brincando com a ordem 

constituída. 

d) o brincar, no grupo geracional da infância, constitui um contexto fundamental no 

qual as crianças constituem suas identidades como crianças entre crianças e como crianças 

entre os adultos. O brincar contribui intensamente para a construção das culturas da 

infância (apesar de estas não se reduzirem ao brincar), ao menos nas sociedades industriais, 

em que a alteridade da infância é marcada (ainda que de formas desiguais) tanto pela 

institucionalização das crianças (escolarização) quanto pela estruturação de espaços-

tempos definidos e dirigidos ao brincar como forma de ação natural e própria da criança. 

Mas o brincar deve ser compreendido como ação social humana que, no contexto da 

infância, constitui atividade infantil criadora, trabalho significativo das crianças, ação para 

se compreenderem coletiva e individualmente na sociedade e nos seus mundos de vida, 

constituindo a experiência da criança de ser/estar no mundo. 

c) e, finalmente, os processos investigativos que tomam a criança como objeto 

sociológico, buscando penetrar nos seus próprios pontos de vista, exigem que se criem 

estratégias para se incluir as crianças como participantes da pesquisa, em todas as suas 

fases. Quando lhes é dada a palavra para falarem de si, dos outros e do mundo, as crianças 

expressam suas formas próprias de pensar, sentir e agir, contribuindo para uma melhor 
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compreensão do pesquisador sobre o objeto investigado. Nesse sentido, a pesquisa nesse 

campo, mais do que ser sobre crianças deve ser desenvolvida com as crianças. 

No contexto da discussão travada até aqui, não se destacam apenas afirmações, como 

as que foram acima mencionadas, mas também questões a serem aprofundadas, ampliadas e 

introduzidas. Gostaria de destacar algumas que emergiram no decurso do trabalho e que 

constituem a meu ver um incentivo para a geração de novos trabalhos que enriqueçam o 

campo: 

Como se configura a agência das crianças no âmbito das relações intergeracionais 

(entre adultos e crianças considerados como grupos geracionais), nos diferentes contextos 

de vida das crianças, nomeadamente no contexto familiar e no contexto escolar? De que 

modo essa alteridade da infância, compreendida como categoria estrutural da sociedade e 

como um grupo de idade, se constitui na relação com o grupo geracional de um tempo 

histórico definido? Como essas relações constituem as culturas da infância?  

De que forma as rápidas e profundas alterações no ordenamento e no uso do 

espaço-tempo lúdico e escolar das crianças, bem como nas formas culturais produzidas 

para as crianças (videogames, tipos de brinquedos, programas televisivos etc.), vêm 

constituindo a infância na contemporaneidade? Como podemos compreender os processos 

de produção-reprodução e a agência das crianças nesse contexto de forma mais 

aprofundada? Que políticas podemos delinear na direção da produção cultural para a 

infância? 

Como a constituição das culturas da infância pode ser melhor compreendida através 

dos fatores que marcam a heterogeneidade da infância dentro do grupo geracional, - classe 

social, gênero, grupo etário, etnia, região geográfica, experiências sociais, condições 

sociais específicas de constituição das crianças como atores sociais - bem como dos fatores 

que marcam a sua homogeneidade como categoria geracional (disposições legais, 

dependência em relação aos adultos, freqüência escolar, práticas sociais familiares e 

escolares, mercado global dos produtos culturais dirigidos à infância)? Que elementos as 

investigações com grupos de crianças em contextos diferentes dentro de uma mesma 

sociedade, ou pertencentes a sociedades diversas, podem nos trazer para a construção de 

novos modos de reflexividade sobre a noção das culturas da infância? Sabemos, por 

exemplo, que existem sociedades não ocidentais em que não há uma separação entre 

adultos e crianças na vida social, ao contrário, as crianças são incluídas nas práticas sociais 

como o trabalho e a participação cívica; mesmo aqui no Brasil, essa realidade atinge um 
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número significativo de crianças, sem falar da realidade da vida nas ruas e no mundo do 

crime, no qual tantas crianças estão hoje mergulhadas. 

Como se conforma o processo de constituição das identidades individuais e 

coletivas das crianças no espaço-tempo entre crianças e nos espaços-tempos das relações 

entre adultos e crianças de um mesmo grupo de crianças em contextos diversos?  

   

Finalmente, sendo este trabalho uma tese no campo da educação e a sua autora 

professora universitária e pesquisadora vinculada a essa área, mais especificamente a da 

educação infantil, é importante demarcar em que medida uma pesquisa dessa natureza, com uma 

fundamentação na sociologia da infância, pode contribuir para o campo educacional. Nesse 

sentido, penso que, em uma primeira instância, o trabalho vem acrescer (e revisar) o 

conhecimento sobre a infância que tem sustentado as práticas sociais e educacionais junto às 

crianças, uma vez que trabalha com uma nova perspectiva de compreensão da infância, das 

crianças e dos grupos etários a partir das relações sociais entre pares. Articula-se também às 

contribuições de outras áreas como a antropologia e a psicologia, que vêm compartilhando com a 

sociologia o desafio de configurar a criança e a infância como uma construção histórica e social. 

No campo da psicologia, por exemplo, a revisão que tem sido feita dos princípios teóricos 

calcados nas visões de natureza infantil e de linearidade do processo evolutivo do 

desenvolvimento tem trazido novas perspectivas de estudo e de trabalho com crianças. Estas 

passam a ser consideradas nos seus contextos socioculturais de ação e de interação social, e não 

mais como sujeitos individuais, isolados, a - históricos. 

 Focalizando agora o olhar no contexto das instituições de educação infantil e das 

práticas sociais que nelas se desenvolvem, vejo outras possibilidades mais concretas de 

contribuição dessa pesquisa. O reconhecimento das crianças como atores sociais plenos, 

que possuem autonomia para conduzir suas relações e ações sobre o mundo, implica 

promover a ampliação dos seus direitos sociais de participação. A participação é 

compreendida aqui na proposição de Ferreira (2004), em termos de relações sociais de 

maior horizontalidade, nas quais a agência das crianças é exercida com maior intensidade 

no sentido de intervir mais efetivamente na organização dos espaços-tempos da instituição. 

Ampliar a participação social das crianças nas instituições de educação infantil significa 

ampliar os espaços de cidadania das crianças, tomando-as como co-autoras e gestoras da 

vida desse espaço educativo, que ocupa um lugar de destaque na constituição da infância 

nas sociedades contemporâneas. O reconhecimento de que as crianças, nas suas relações 
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entre pares e no confronto com a ordem institucional estabelecida, constituem suas 

próprias culturas da infância, confere-lhes uma positividade, através do relevo de 

competências sociais relativas à tomada de decisões, à auto-gestão de suas ações, à criação 

de estratégias de participação e de negociação, ao desenvolvimento de ações coordenadas, 

ao estabelecimento de relações de reciprocidade. Essa positividade pode convergir para 

uma mudança de estatuto social da criança nas relações entre adultos e crianças nesses 

espaços de educação infantil. Além disso, a compreensão do brincar como espaço 

fundamental na constituição dessas culturas e no exercício da participação social, também 

obriga à valorização dessa atividade e à revisão das possibilidades que a mesma traz, que 

vão além da fruição, do prazer e da liberdade. 

É preciso, contudo, tomar cuidado para não cairmos numa nova configuração da 

criança-rei (Áries, 1978). Se o espaço do entre - crianças é de grande importância na 

construção de suas identidades, no exercício de suas ações de forma autônoma e na 

constituição de suas culturas de pares, ele também é um espaço onde se reproduzem 

relações de poder regidas pelos valores dominantes da sociedade na qual as crianças estão 

inseridas e onde se instauram espaços desiguais de participação: nem todas as crianças têm 

a mesma vez e voz no grupo de pares (Ferreira, 2004). É preciso, portanto, enfatizar 

igualmente a importância da agência dos educadores e o seu papel fundamental de intervir 

no sentido de promover um caráter democrático nas relações sociais, não apenas naquelas 

de natureza vertical que se estabelecem entre adultos e crianças, mas nas relações 

horizontais entre as crianças, estando atentos às hierarquias, dominações, desigualdades, 

rejeições, exclusões, injúrias. Dessa forma, é importante que o adulto-educador seja capaz 

de interpretar as práticas sociais infantis, de um ponto de vista sociológico, devolvendo às 

crianças os problemas por ele observados, e buscando ouvi-las nos problemas que elas 

próprias identificam. Isso só se realiza se for instaurada uma prática reflexiva cotidiana 

com as crianças, e destas entre si, que concorra para a construção de relações mais 

democráticas e para o exercício de uma agência co-construída. Para tanto, as vozes das 

crianças, vistas como sujeitos autores e atores, devem estar, mais do que presentes, 

incluídas nas decisões que se referem à organização dos espaços-tempos da instituição e 

das suas vidas.  

As palavras de Larrosa que abriram esse trabalho, apontando a necessidade de 

reconhecermos o enigma da infância, são aqui relembradas para fechá-lo, não com a 

afirmação de que o enigma foi desvendado, pois isso significaria o fracasso da minha 
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tentativa de ver a criança como um outro, de recebê-la como novidade, como alguém a 

escutar, mas, sim, com a certeza de que  

...ainda que a infância nos mostre uma face visível, conserva também um tesouro 
oculto de sentido, o que faz com que jamais possamos esgotá-la (Larrosa,1999). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1   Autorização dos pais 

 

Niterói, 01 de julho de 2003 
 
Prezados responsáveis, 
 
 
A Profª Angela Meyer Borba, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, está 

realizando parte de sua pesquisa de doutorado, na nossa Unidade Municipal de Educação infantil Rosalina de 
Araújo Costa.  

Para tanto, tem observado uma turma de crianças no turno da tarde no período de atividades de 
brincadeira livre. Essas observações estão sendo registradas através de vídeogravações, gravações em áudio e 
fotos.  

A realização de pesquisas como esta tem grande importância para a nossa instituição, no sentido de 
aprofundar nossos conhecimentos sobre a criança e, desta forma, contribuir para a melhoria do trabalho 
pedagógico realizado na nossa escola. 

Para a divulgação da pesquisa, é necessária a autorização pelos responsáveis de apresentação de 
fotografias e vídeos dos alunos em eventos internos e externos à nossa unidade (formação continuada, 
congressos, seminários, aulas etc.). Segue abaixo a autorização, para o devido preenchimento e retorno à 
escola, caso concordem com a mesma. 

Esperamos contar com a colaboração de todos e estamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 

 
Atenciosamente 
 
 

_____________________________ 
                                                                                                          Direção da escola 

 
_____________________________ 

                                                                                                        Angela Meyer Borba- pesquisadora 
 

(destaque a linha pontilhada) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

Autorizo os profissionais que trabalham na Unidade de Educação Municipal de Educação Infantil 
Rosalina de Araújo Costa e a Profª Angela Meyer Borba a apresentarem fotografias e vídeos do aluno sob 
minha responsabilidade, em atividades promovidas nesta unidade de educação infantil bem como em eventos 
científicos e acadêmicos externos. 

 
 
NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 
 
ASSINATURA DO RESPONSÄVEL: __________________________________________ 
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ANEXO 2   Entrevista com crianças 
 
 

Entrevistas com as crianças em grupos 

 

1. Você tem um melhor amigo(a)? 

2  O que você acha mais legal nesse amigo(a)? 

3 Quem são seus amigos de brincadeira preferidos? Porquê? De que vocês costumam 

brincar juntos? 

4  Tem alguém com quem você não gosta de brincar? Porquê? 

5. Onde você mais gosta de brincar? 

6. De quê você mais gosta de brincar quando está no parquinho? E na casinha? 

7. Em que lugar do parquinho/casinha você mais gosta de brincar? Porquê? 

8. Como é a brincadeira de: polícia e ladrão; mãe e filho/mãe, pai e filho; casamento; 

areia molhada; alegrifes e rabujos; monstro etc.  

9. Tem um que manda na brincadeira? Em geral quem é que manda? O que ele faz? 

10. Pra que serve um chefe na brincadeira? 

11. Como vocês decidem de quê vocês vão brincar? E como é que escolhem o quê cada 

um vai ser na brincadeira? 

12. Quando mais de um quer ser mãe/pai/ladrão como é que vocês resolvem? Tem 

alguém que quer sempre ser a mãe/ladrão/pai/filho? 

13. Quando vocês querem entrar numa brincadeira que já está começada, como é que 

vocês fazem? E se eles mesmo assim não deixarem, o que vocês fazem? 

14. O quê chateia vocês quando estão brincando? Por que? 

15. Quando vocês brigam por algum brinquedo, como é que vocês resolvem? 

16. Quando alguém atrapalha a brincadeira de vocês o que vocês fazem? 

17. O que é proibido fazer na casinha? E no parquinho? Por que? Mas vocês fazem 

mesmo assim?  (Se negativo: Tem alguém que faz?) Como? 
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ANEXO 3     Fotos de situações de brincadeiras 

 

                                                            
     Figura 16: Brincadeira de                        Figura 17: Brincadeira de 
      polícia e ladrão                    polícia e ladrão 

 

 

 

 

                 
Figura 18: Rotina matar-morrer-reviver    
(brincadeira de polícia e ladrão)] 
 
 

 

] 

  

                  

                                                                                                 Figura 19: Rotina 
                  Matar-morrer-reviver 

                 (brincadeira de polícia e ladrão 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Preparação de alimentos / polícia e ladrão (conexão) 
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 Figura 21: Brincadeira                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 22: Brincadeira mãe e filha                                   Figura 23: Brincadeira de mãe e filha                           

 

 

              
              Figura 23: Fazendo areia molhada           Figura 24: Jogando bomba/veneno 

               (brincadeira de fazer bolo)       (rotina de perseguição)                                                      
 
 
 
 
 

                

 

 
              Figura 25: Ações coordenadas integradas          Figura 26: Pulando a janela 
              (brincadeira de fazer casa de areia)                            (brincadeira de polícia e ladrão)  


