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 “Roda”, Milton da Costa, 1942

Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM RJ (retirada do site Espaço BNDES)

...A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do

homem neste estágio e, ao mesmo tempo, típica

da vida humana enquanto um todo- da vida natural

interna do homem e de todas as coisas. Ela dá alegria,

liberdade, contentamento, descanso externo

e interno, paz com o mundo....

(Friedrich Fröebel)
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RESUMO

Com  referencial  na  Teoria  Ator  Rede,  este  trabalho  mostra  uma  pesquisa 

realizada  na cidade  de Coronel  Xavier  Chaves,  com 10 famílias  médio-urbanas que 

tinham filhos na idade de 3 a 9 anos. A pesquisa investigou o brincar das crianças em 

suas famílias: o tempo e o espaço de brincar, de quê e como brincam as crianças e qual 

a participação dos pais nesta atividade lúdica, discutindo o brincar, na perspectiva Ator-

Rede, enquanto um fenômeno híbrido em transformação na atualidade. Segundo Prout 

(2005),  a  infância  contemporânea  é  uma  produção  híbrida  de  redes  em  conexões: 

biológica,  social,  cultural,  econômica,  política  e  tecnológica.  Tomada  num enfoque 

interdisciplinar, essa concepção produz modificações sobre a representação da infância 

moderna, faz-se necessário capturar estas mudanças como produto de várias forças em 

jogo para entender as crianças como atores sociais nesse processo.

No contexto pesquisado, uma cidade do interior de Minas Gerais, os resultados 

indicaram que as crianças acima de 7 anos dispõem de pouco tempo para brincar, pois 

realizam  muitas  atividades  além  da  escola,  como  inglês,  música,  natação/futebol  e 

catecismo. O espaço do brincar, pelos dados da pesquisa, não se restringe somente ao 

espaço da casa, estende-se para as ruas e praças da cidade, embora o trânsito de veículos 

e o perigo nas ruas tenham aumentado. A pesquisa mostrou que as crianças brincam 

com brinquedos diversos, desde os mais simples aos mais sofisticados tecnologicamente 

(como o computador) e revelou também que os pais brincam mais com suas crianças do 

que as mães. 

Palavras Chaves: Brincar, teoria Ator-Rede, fenômeno híbrido, família contemporânea.

   iii



ABSTRACT

Having  as  reference  the  actor-network  theory,  this  work  shows  a  research 

accomplished in Coronel Xavier Chaves' city, with 10 medium-urban families that had 

children from 3 to 9 years old. Discussing playing, in the actor-net perspective, as a 

hybrid phenomenon in process nowadays, the research has investigated child’s plays in 

their families:  time and space for playing, how they played, which plays they  preferred 

and the involvement of their  parents in that activity.  According to Prout (2005), the 

contemporary  childhood  is  a  hybrid  production  of  network  connections:  biological, 

social,  cultural,  economical,  political  and  technological.  Taking  an  interdisciplinary 

approach,  this  design  produces  changes  on the  representation  of  modern  childhood. 

Then, it is necessary to capture these changes as product of several forces at playing to 

understand children as social actors in the process. 

 In the research context, a small town in Minas Gerais,  the results have indicated 

that  the children  above 7 years  have  had little  time to  play,  for  carrying  out  many 

activities beyond the school such as English, music, swimming, soccer and catechism. 

The space for playing, as the survey data showed, is not restricted to the houses, it has 

been extended   to the streets and squares of the city, although traffic and danger have 

increased. The research has shown that the children play with different toys, from the 

simplest to the most sophisticated technology (for example- the computer) and revealed 

that the fathers play much more with their children than mothers. 

Key words: to Play, Actor-network theory, hybrid phenomenon, contemporary family. 
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INTRODUÇÃO

Como a infância brinca na família contemporânea? Qual o tempo e o espaço do 

brincar na família? Essas são perguntas que originaram esta pesquisa. Há algum tempo 

venho questionando se as crianças  de hoje  brincam o suficiente  e  satisfatoriamente. 

Diante de tantas outras atividades realizadas por elas, escolares e extraescolares, com a 

inserção da TV e,  mais  recentemente,  do computador  no seu cotidiano infantil,  que 

rumos tem tomado ou está tomando o brincar? 

Observo que a criança contemporânea vivencia um novo tempo para brincar, 

mais regulado e mais limitado que o tempo de brincar vivenciado na minha infância, por 

exemplo, há três décadas. O espaço do brincar também não é mais o mesmo, as ruas já 

não são mais espaços viáveis para as crianças, tornaram-se perigosas, as casas e seus 

quintais  encurtaram.  Novos  divertimentos  surgiram  como  os  jogos  eletrônicos,  o 

computador com seus jogos virtuais. Brincadeiras que antes existiam parecem não estar 

mais presentes no repertório infantil. Moukachar (2004) diz que algumas brincadeiras 

de ruas já não existem no imaginário infantil, principalmente nas grandes cidades. Os 

brinquedos de hoje são muitos, em grande diversidade de modelos, materiais e cada vez 

mais sofisticados tecnologicamente. 

As famílias, por sua vez, se transformam em suas configurações, modificando 

seus  modos  de  vida,  buscando  outros  modos  de  educar,  nesses  novos  tempos  de 

convivência. A vida apressada absorve o tempo dos pais com seus filhos e as exigências 

atuais  do  mercado  de  trabalho  influenciam  significativamente  na  educação  dessas 

crianças, gerando uma necessidade de preparação cada vez mais precoce na infância 

para  o  futuro,  levando-as  a  uma  rotina  exagerada  de  atividades  escolares  e  extra-

escolares. A própria concepção de infância parece estar se modificando. Para Mollo-

Bouvier (2005) há um interesse generalizado por uma educação cada vez mais precoce 

gerando uma institucionalização da infância. A obsessão pelo êxito escolar, visando às 

exigências  sociais  futuras,  tem  levado  a  uma  seqüência  de  institucionalização  na 

infância, ao controle cada vez maior do tempo livre infantil



Como mãe de duas crianças de oito e sete anos, vivencio estas transformações 

no  brincar  infantil  na  família  e,  como  psicóloga,  questiono  se  a  direção  de  tais 

mudanças é saudável para nossas crianças. Como pesquisadora, me propus a entender 

esse  fenômeno  de  mudança  no brincar,  sem a  pretensão  de  avaliar  a  qualidade  das 

transformações. Busquei apenas flagrar o fenômeno da forma como está ocorrendo e 

assim contribuir para que os pais, educadores e outros interessados possam entender o 

brincar  hoje  e  também  propiciar  material  para  pesquisas  futuras.  Grande  parte  das 

pesquisas  desenvolvidas  sobre  o  brincar  tem  como  enfoque  o  contexto  escolar. 

Pesquisas  sobre o  brincar  com foco no contexto  familiar  ainda  são poucas.  Poletto 

(2005) fala  sobre a  necessidade de novas pesquisas  sobre o brincar  na família,  que 

pesquise as interações  entre as crianças  e seus respectivos familiares.  Estudos sobre 

família vêm constituindo o objeto de investigação de muitos pesquisadores no campo 

das  ciências  humanas  como a  antropologia,  a  sociologia  e  a  psicologia  buscando a 

compreensão das questões polêmicas que a cercam, como expõem Martins e Szymanski 

(2004).

 Como  metodologia  de  pesquisa,  escolhemos  a  TAR,  Teoria  Ator-Rede.  O 

estudo foi feito a partir de sua concepção de objeto, de interação em redes e construção 

do fenômeno. Entendemos o brincar como fenômeno híbrido, construindo-se através de 

diversos  aspectos  em  interação:  psicossociais,  econômicos,  políticos,  culturais, 

tecnológicos e naturais. 

 O  objetivo  delimitado  da  pesquisa  foi  investigar  como  é  promovido  e 

organizado o tempo e o espaço do brincar infantil no meio familiar médio-urbano de 

Coronel  Xavier  Chaves:  Qual  o  significado  do  brincar  nesse  contexto  familiar 

contemporâneo?  Como  os  pais  veem  o  brincar  de  suas  crianças  e  de  que  forma 

promovem/organizam o espaço e o tempo necessário para essa atividade? Qual o papel 

do  brincar  na  educação?  O  que  as  famílias  oferecem  às  crianças,  hoje?  Qual  a 

participação dos pais na atividade infantil de brincar? Que influências e mudanças a 

televisão, o computador e a Internet têm exercido no brincar das crianças médio-urbanas 

de Coronel Xavier Chaves? 

Neste  movimento de questionamentos  e reflexões,  procuramos reconstituir  as 

redes  do brincar  infantil  no tempo e  no espaço familiar  contemporâneos,  os  modos 

emergentes nesse contexto, o mapeamento do brincar das crianças em seu meio familiar. 
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Sob enfoque da Teoria  Ator-Rede,  seguimos esse fenômeno através de entrevistas e 

observações  com 10  famílias  consideradas  de  classe  médio-urbanas  que  habitam  a 

cidade de Coronel Xavier Chaves, interior de Minas Gerais. 

Desta  forma,  pesquisamos  o  caminho  que  tomou  o  brincar  infantil 

contemporâneo,  no  contexto  em  foco,  em  suas  transformações,  ambigüidades  e 

possíveis  controvérsias  através  do  lastreamento  de  redes,  ouvindo  os  conselhos  de 

Gadamer1 “aquele que lastreia a rede não deve fazê-lo nem muito nem pouco; não deve 

ser muito, para evitar que a rede afunde, e não deve ser pouco, para evitar que flutue na 

superfície”.

1 Coelho (n.d.) explica que lançar uma rede ao norte do futuro, para Gadamer, é procurar lugares 
"fora  dos  caminhos  e  trajetos  habituais,  lá  onde  ninguém mais  pesca";  quem lança  a  rede 
"aguarda o que está por vir, lá onde nenhuma expectativa de experiência consegue alcançar" 
(Coelho,  Marcelo  de  http://www.centopeia.net/resenhas/116/marcelo-coelho/o-sol-dentro-da-
piscina/3).
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I - AS REDES DO BRINCAR: A HIBRIDIZAÇÃO DO FENÔMENO

O brincar como fenômeno híbrido:

O brincar2,  entendido  nesta  pesquisa,  como  o  ato  voluntário  infantil  de  realizar 

atividades lúdicas, envolvendo fantasias, regras explícitas ou não, podendo ser realizado 

em grupo  ou  individualmente  e  que  pode  ter  ou  não  função  competitiva  (como  as 

brincadeiras de jogo que tem como objetivo a competição), foi por nós considerado um 

fenômeno  híbrido.  O  híbrido,  na  visão  Ator-Rede,  é  o  fenômeno  construído  num 

processo de interação entre vários elementos. 

 A origem e o desenvolvimento do brincar se dá em redes conectadas constituídas 

por  elementos  humanos  e  não-humanos,  sociais  e  naturais.  Essa  visão  de  formação 

híbrida dos fenômenos é defendida por Bruno Latour (1994), um dos teóricos da Ator-

Rede. Para ele, os fenômenos devem ser compreendidos como um produto ou efeito de 

redes  de  elementos  heterogêneos:  pessoas,  objetos,  sociedade  e  natureza.   Esses 

elementos são chamados de actantes (os atores, não necessariamente humanos), aqueles 

que afetam, interferem, na produção dos fenômenos e se tratam de elementos humanos e 

não humanos, todos atuando simetricamente3 no processo. 

A  partir  dessa perspectiva  de  Bruno  Latour,  entendemos  o  brincar  como  uma 

atividade que surgiu e se constituiu como tal  a partir  da interação de vários fatores 

biológicos, sociais, históricos, culturais, econômicos e tecnológicos. Para compreensão 

do  que  seja  o  brincar,  faz-se  necessário  um  estudo  em  que  considere  todos  esses 

aspectos  articulados  em  redes,  dando  igual  importância  à  atuação  de  todos  na 

construção desse fenômeno.  A televisão e  o computador,  por exemplo,  inseridos no 

meio social infantil, atuam sobre o brincar e ao mesmo tempo produzem novos fluxos e 

novas  relações,  construindo  novas  redes,  produzindo  modificações  nas  atividades 

2 Para Huizinga (1993) são características do jogo (brincar): a liberdade, o não pertencimento a 
vida comum, o isolamento e sua limitação de espaço e tempo, a capacidade de repetição e, por 
fim, a ordem e as regras.
3 A visão da interação simétrica entre os elementos é importante na Teoria Ator-Rede. Ela vê 
com igual importância a influência dos diferentes elementos, sejam humanos ou não humanos. 
(Queiroz e Melo, 2007).
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lúdicas das crianças, no texto, The Toy and The Sociology of childhood, Brougère (n.d.) 

fala das influências desses objetos na cultura lúdica4 infantil: 

The  toy  appears  as  a  purveyor  of  new  ludic  significations 

interpreted by the child, either on its own or in a group, and thus 

as an element in the construction of the ludic culture which is 

enriched with new themes, stories, ludic principles and rules. In 

this  connection  we  may  cite  the  contribution  of  computer 

science which has transformed the present day ludic culture of 

children. But these objects do not always concern all children: 

they may be designed for a particular  age group, for girls  or 

boys. The object is increasingly a mediator in transmitting such 

cultural  elements  and  this  is  undoubtedly  one  of  the  crucial 

cultural characteristics of our times.(…) To this must be added 

the  role  of  television  which  requires  no  special  skills  and 

increasingly transmits significations associated with the child’s 

ludic world(p.4).

 Da  mesma  forma,  agem  os  fatores  econômicos  imbricados  na  rede  social 

produzindo  efeitos  na  família,  provocando  mudanças  na  infância  que,  por  sua  vez, 

influenciam no brincar. Vários outros eventos poderiam ser focados para compreensão 

da hibridização  do brincar.  Law  (n.d.) comenta  que se nós  quisermos responder às  

questões  “como” sobre estrutura,  poder  e  organização,  deveremos explorar  efeitos  

sociais, qualquer que seja sua forma material (p.11). 

Tentaremos,  assim,  entender  o  que  é  brincar,  a  partir  de  sua  hibridização, 

discutindo  algumas  de  suas  redes  nos  diversos  aspectos  como:  o  biológico,  o 

psicossocial,  o histórico-cultural,  o político-econômico e o tecnológico. Optamos por 

abordar alguns aspectos de maneira articulada, devido à dificuldade de separá-los, ou 

até mesmo a fim de facilitar  a discussão: os psíquicos e os sociais,  o histórico e os 

culturais, o político e o econômico. O estudo desses aspectos agrupados será feito com o 

cuidado de não fragmentar o foco de estudo, uma vez que, na realidade, todos ocorrem 

de forma entrelaçada, sendo impossível demarcar limites de influência entre eles; outras 

4 Ver definição de cultura lúdica na p. 11-12.

   5



combinações poderiam ser feitas, o que revela a força da conexão dos elementos e o 

nível de entrelaçamento deles na construção híbrida dos fenômenos. 

Aspectos Biológicos do Brincar:

Será que é possível falar de elementos biológicos como actantes na formação do 

brincar? A disposição para brincar tem componentes biológicos? O brincar pode ser 

considerado puramente um fenômeno sócio-cultural? O brincar é um fenômeno natural 

e universal da infância? São perguntas que surgem quando buscamos compreender o 

que é o brincar.

Segundo Huizinga  (1993),  há  divergências  quanto  à  função  do  biológico  na 

origem e na disposição para brincar, enquanto a psicologia e a fisiologia têm estudos 

que tentam atribuir uma importância ao brincar no sistema de vida. Em Hansen  et al 

(2007), vemos que  a psicologia evolucionista vê o brincar como uma característica  

presente  no  repertório  comportamental  de  espécies  que  possuem longo  período  de 

infância e imaturidade protegida, e grande potencial de aprendizagem (p.4).

Huizinga admite que os animais brincam embora acredite suas atividades lúdicas 

se desenvolvam a partir de reflexos. Mas ele acredita que a natureza e o significado do 

brincar  nos  seres  humanos  são fenômenos  culturais,  defendendo que até  mesmo no 

animal  o  brincar  é  mais  que  um fenômeno  fisiológico.  Didonet  (citado  por  Santos, 

1995) também compara o brincar dos animais e dos homens e afirma que o ser humano, 

ser-de-cultura,  brinca  diferente.  Para  Huizinga  (op.  cit.),  a  essência  e  característica 

primordial do brincar, sua capacidade de excitamento, de divertimento e encantamento, 

não podem ser explicadas biologicamente. Ele expõe que a visão biológica do brincar 

tem sua origem e fundamento na ideia de descarga de energia vital  superabundante, 

como satisfação de certo instinto de imitação, necessidade de distensão muscular, como 

preparação  do  jovem  para  tarefas  mais  sérias.  Constituem-se  como  exercícios  de 

autocontrole indispensável ao ser adulto. Na visão biologista do brincar, essa atividade 

seria um impulso inato pra exercer certa faculdade, um desejo de dominar ou competir. 

Encontramos  também  essa  visão  biologista  presente  na  fala  de  Winnicott  (1975), 

quando declara que o brincar tem um aspecto universal da natureza humana ainda que 

nem todos estejam de posse dessa possibilidade. 
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Yamamoto  e  Carvalho  (2002)  falam  de  autores  como  Spinka,  Newberry  e 

Bekoff  que  desenvolveram  estudos  sobre  o  brincar  numa  perspectiva  etológica5 

evolutiva  e  defendem  uma  função  adaptativa  do  brincar  presente  em  todos  os 

mamíferos, sugerindo uma unidade filogenética e funcional no brincar na qual estaria 

incluindo os humanos. Essas autoras também entendem que o brincar teria uma função 

única que seria o treino para o inesperado, do ponto de vista motor e emocional, para 

vivência  de situações  biologicamente importantes,  como fugir  de predadores,  ou até 

mesmo  em  situações  de  interações  sociais  diversas.  Yamamoto  e  Carvalho 

compartilham da visão que acredita haver pontos de aproximação nos comportamentos 

de imaturos em diferentes espécies, inclusive a espécie humana. A partir de seus estudos 

e de outros autores concluíram que:

A atribuição de funções adaptativas ao brincar não implica que o 

comportamento  individual,  do  ponto  de  vista  ambiental, 

fisiológico  ou  sócio-cultural,  seja  determinado  por  essas 

funções:  o  indivíduo  não  brinca  porque  isso  o  torna  mais 

competente,  seja  no  ambiente  imediato  ou  no  futuro;  o 

comportamento  de  brincar,  do  ponto  de  vista  próximo,  é 

motivado  intrinsecamente,  pela  própria  atividade.  Essa 

motivação  é  que  foi  criada  ao  longo  da  evolução  devido  às 

conseqüências  adaptativas  (funcionais)  do  brincar.  São 

justamente a motivação intrínseca e ausência de conseqüências 

imediatas para o indivíduo que fazem do brincar um fenômeno 

tão peculiar e digno de atenção (p.2) 

Vieira (2000),  no seu texto  Contribuições da Etologia para compreensão do 

comportamento humano, fala de estudos que explicam biologicamente as diferenças no 

brincar entre meninos e meninas.  O autor mostra,  nos estudos de Biben (1998), por 

exemplo,  que  as  brincadeiras  de  meninos  são  mais  turbulentas  e  que  eles  preferem 

5 A Etologia, área de conhecimento fundada por Konrad Lorenz e Nikolas Tinbergen por volta 
de  1930,  estuda  o  comportamento  animal  através  da  perspectiva  biológica,  e  busca 
contribuições, através de seus estudos, para compreensão do comportamento humano.
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parceiros de mesmo sexo, diferenças sexuais são observadas em várias culturas e em 

primatas, mas vêm se modificando por influências sociais. Outras diferenças observadas 

mostram  que  os  meninos  tendem  a  brincar  em  grandes  grupos,  são  mais  ativos  e 

competitivos  em  termos  físicos.  Vieira  (op.  cit.)  enfatiza  a  interação  de  vários 

componentes na formação do comportamento humano, no caso do brincar, por exemplo, 

predisposições  biológicas,  história  individual  e  cultural.  Para  o  autor,  muitos  não 

admitem a predisposição biológica dos comportamentos humanos por acreditarem que 

essa visão é determinista e ameaça a liberdade. O autor acrescenta que é importante 

esclarecer  que  liberdade  não  significa  ausência  de  causas,  mas  a  possibilidade  de  

escolher  entre  um  conjunto  de  causas (Skrzypczak,  1996).   Hansen  et  al  (2007) 

esclarecem que a concepção da psicologia do desenvolvimento evolucionista tem como 

pressupostos a herança biológica e a cultura como componentes de um mesmo processo 

de desenvolvimento. Para eles a criança,  ao nascer, traz consigo um pouco de nossa 

história evolucionária, herdando certos aspectos estruturais de nosso desenvolvimento, 

selecionados ao longo de milhares de anos e que passam de geração em geração por 

meio  da herança genética.  Esses  autores  expõem da seguinte  forma a interação  dos 

aspectos biológicos e culturais:

Quando  se  fala  em  herança  biológica,  portanto,  fala-se  na 

repercussão  de  nosso  passado  evolucionista  sobre  o 

desenvolvimento ontogenético do ser humano, por meio da ação 

genética  (...)  Segundo  Keller6,  a  análise  do  desenvolvimento 

permite,  dessa  forma,  entender  a  interação  entre  tais 

predisposições  biológicas  e  as  informações  ambientais.  A 

autora, com isso, rejeita o determinismo biológico, e destaca a 

idéia de relações transacionais entre o organismo e o ambiente. 

Isso quer dizer que, apesar de as adaptações envolverem algum 

grau de controle  genético (geralmente  vários  genes),  pois  são 

passadas de uma geração a outra, a história ontogenética de cada 

6 Keller H. Development as the interface between biology and culture: a conceptualization of 
early ontogenetic experiences. In: Keller, H, Poortinga, YH, Schölmerich, A, editors. Between 
biology  and  culture:  Perspectives  on  ontogenetic  development.  Cambridge:  Cambridge 
University Press; 2002. p.159-90.
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um  tem  papel  importante  na  emergência  e  ativação  dessas 

adaptações (p.134).

Prout (2005), ao fazer a discussão da infância contemporânea, comenta que nos 

séculos XIX e XX houve uma tendência em separar aspectos sociais e culturais da 

infância dos aspectos biológicos. Ele coloca que qualquer visão que desconsidere o 

aspecto sócio-cultural  ou o aspecto biológico da infância  está sendo reducionista, 

uma  vez  que,  na  verdade,  natureza  e  cultura  são  responsáveis  pela  produção  da 

infância. A reflexão de Prout pode ser levada também para a discussão do brincar 

enquanto  fenômeno  natural  e/ou  cultural.  Segundo  a  Teoria  Ator-Rede,  os 

fenômenos  têm uma causalidade  estrelada  (Latour,  2006,  como citado  Queiroz  e 

Melo,  2007),  não  sendo passíveis  de  serem explicados  por  uma única  ordem de 

fatores, que sempre aparecem entrelaçados, potencializando-se mutuamente. Assim, 

o biológico não exclui o social e, reciprocamente, o social também não é causa de 

nada, de maneira isolada. 

O psicossocial na construção do brincar:

O brincar constitui uma atividade importante para a criança, já que sempre que ela 

tem a oportunidade de escolher uma atividade, escolhe o brincar. A sua importância 

para a criança pode estar ligada a todos os seus benefícios psicossociais, gerando esta 

necessidade e motivação para vivência de experiências lúdicas. Para Vygotsky (1989), o 

mundo  ilusório  que  o  brincar  possibilita  é  o  que  motiva  a  criança  a  realizar  essa 

atividade, uma vez que é onde os desejos não realizáveis podem ser realizados. 

A criança cria e recria espaços, tempos e formas de brincar. Sarmento (2000), em 

seu texto  Imaginário  e  cultura  da  infância,  ressalta  que até  diante  dos  horrores  da 

guerra, sem as mínimas condições, a criança ainda busca meios para suas brincadeiras. 

Ele fala sobre uma imagem do campo de refugiados albaneses no campo de Kosovo que 

mostra duas crianças brincando de Barbie e sobre o livro “A Baía dos Tigres”, Pedro 

Rosa Mendes conta ter  visto uma criança entre as ruínas da cidade de Bié, jogando 

futebol tendo como bola um crânio seco. Sarmento (op. cit.)  arremata que relatos e 

estudos de crianças em situação de guerra comprovam que, mesmo diante das maiores 
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adversidades  e  horrores, o  jogo/o  brincar  aparece  com  potência  de  uma  realidade 

alternativa.  Essa  motivação  infantil  para  o  brincar  desperta  interesse  de  muitos 

estudiosos das ciências sociais e humanas. 

Freud (1920), em Além do Princípio do Prazer, foi um dos primeiros a abordar a 

importância do brincar para a criança ao interpretar o brincar de um garoto de dezoito 

meses  que  fazia  aparecer  e  desaparecer  um  carretel,  jogava-o  longe  e  depois  o 

recuperava. Através dessa brincadeira, o menino elaborava a sua angústia em relação ao 

desaparecimento de sua mãe. 

 Winnicott (1975) comenta que:

O brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar 

conduz  aos  relacionamentos  grupais;  o  brincar  pode  ser  uma 

forma de comunicação na psicoterapia; finalmente, a psicanálise 

foi  desenvolvida  como  forma  altamente  especializada  do 

brincar,  a  serviço  da  comunicação  consigo  mesmo  e  com os 

outros (p. 63). 

Para Winnicott (op. cit.), o brincar é, em si mesmo, terapêutico, não propriamente 

por causa dos elementos simbólicos que veiculam ou expressam, mas pelo que realiza: 

É no brincar,  e talvez  apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem da sua  

liberdade de criação (p. 79). Lebovici e Diatkine (1988) também ressaltaram o aspecto 

terapêutico  das  brincadeiras  e  concluíram  que  a  capacidade  de  brincar  de  forma 

prazerosa  e  espontânea  é  indício  de  boa  saúde  mental  e  de  bom  desenvolvimento 

cognitivo. 

Piaget  (1978),  assim  como  Vygotsky  (1989),  reiteram  do  brincar  para  o 

desenvolvimento  infantil.  Piaget  demonstrou  que a  criança  aprende  e  se  desenvolve 

cognitivamente  brincando.  Ele  descreve  estágios  nos  jogos  infantis,  que  vão  se 

sucedendo  e  se  sobrepondo  uns  aos  outros:  o  jogo  de  exercício,  jogo 

simbólico/dramático, jogo de construção e jogo de regras. Piaget demonstra os ganhos 

que a criança adquire, por exemplo, no jogo de regras, como a construção de conceitos 

de espaço e de tempo, a compreensão do que pode e do que não se pode fazer. Vygotsky 

(op.  cit.)  fala  que  a  situação  imaginária  também  é  baseada  em regras:  A situação 
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imaginária  de  qualquer  forma  de  brinquedo  já  contém  regras  de  comportamento,  

embora possa não ser  um jogo com regras  formais  estabelecidas  a priori.  (p.108). 

Muitos outros pesquisadores observaram que a aprendizagem que ocorre no momento 

do brincar, entre eles Dantas (1998) e Machado (1994), que afirmam que, no brincar, a 

criança tem um ganho de símbolos significativos, importantes para o futuro sucesso das 

experiências culturais adultas.  

Para  Vygotsky  (1989),  o  brincar  desempenha  várias  funções  no 

desenvolvimento, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, fornecendo um estágio de 

transição entre pensamento e objeto real, possibilitando maior autocontrole da criança, 

uma vez que essa lida com conflitos relacionados às regras sociais e aos seus próprios 

impulsos.  No brincar, a criança estaria criando zonas de desenvolvimento proximal, ou 

seja,  vivendo  situações  que  estão  além  do  seu  nível  de  desenvolvimento  real, 

possibilitando  um avanço  no  mesmo.  Vygostsky  (op.cit.)  fala  que  no  brinquedo,  a 

criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade (...) é como se ela  

fosse maior do que é na realidade (...)  o brinquedo contém todas as tendências  do  

desenvolvimento sob forma condensada (p.117).

Catherine  Tamis  LeMonda  (como  citado  em  Benson,  2006),  psicóloga  da 

Universidade  de  Nova Iorque  e  estudiosa  da evolução  de  jogo no desenvolvimento 

infantil, acrescenta que, através do brincar, aprende-se sobre os papéis sociais, sobre os 

valores sócio-culturais, sobre “o bem e o mal” estabelecido socioculturalmente:

Play also helps teach children about social roles, for better and 

for worse. When a boy learns that certain toys are for girls only, 

or  that  certain  kinds  of  violent  play  are  off  limits,  he  is 

discovering something about the society in which he lives. “It’s 

teaching children social stereotypes and social norms, both the 

good and the bad (p.1).

O  brincar  analisado  sob  esse  olhar  psicossocial  justifica  o  porquê  de  sua 

importância  para  as  ciências  humanas  e  sociais,  principalmente  para  a  psicologia. 

Explica também um dos motivos que levaram a realização desta pesquisa. 
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O Brincar enquanto construção histórico-cultural:

O brincar  é  uma  atividade  lúdica  infantil  que,  como  todas  outras  atividades 

humanas, é construída dentro de um contexto histórico e cultural. Nessa perspectiva, o 

brincar é uma atividade que envolve um processo de relações interindividuais, como 

explica Brougère (1998), o que o torna um fenômeno essencialmente cultural. Brougère 

(op.cit.) salienta que toda expressão do sujeito no jogo, ou, especificamente, a expressão 

infantil  através  das  brincadeiras,  está  inserida  num  sistema  de  significações,  numa 

cultura que lhe dá sentido.  Huizinga (1993), em seus estudos sobre o lúdico, encontrou 

indícios em várias obras da importância de atividades desta natureza enquanto elemento 

cultural  que, segundo ele,  desenvolve um papel fundamental  no desenvolvimento da 

civilização.

Para Brougère (1989), o brincar é um produto cultural e sua inserção no mundo 

infantil  se  dá  através  da  aprendizagem.  O desenvolvimento  da  criança  possibilita  a 

atividade, mas não produz por si mesmo o que ele chama de cultura lúdica, definida por 

ele como conjunto de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e  

domina no contexto do seu jogo (p.3). Brougère (op. cit.) fala que dispor de uma cultura 

lúdica  é  dispor  de  referências  que  permitem  interpretar  como  jogo  atividades  que 

poderiam ser vistas de outra forma. Acrescenta também que a cultura lúdica é composta 

de certo número de esquemas que permitem dar início à brincadeira, produzindo uma 

realidade  diferente  da  cotidiana.  Se  a  criança  não  dispõe  dessas  referências  ou 

esquemas, próprios de cada sociedade, não é possível a sua inserção na brincadeira.

 Os estudos de Huizinga (1993) e Brougère (1995, 1998) evidenciam ser o jogo, 

o brincar, um produto sócio-cultural que também produz influências sobre a sociedade e 

a  cultura.  Huizinga  (op.  cit.)  resume as  características  formais  do  jogo da  seguinte 

forma:

(...)  poderíamos  considerá-lo  como  uma  atividade  livre 

conscientemente  tomada  como  não-séria  e  exterior  a  vida 

habitual,  mas  ao  mesmo tempo  capaz  de  absorver  o  jogo de 

maneira  intensa  e  total.  É uma atividade  desligada  de  todo e 

qualquer  interesse  material,  com  a  qual  não  se  pode  obter 
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qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais 

seguindo certa ordem e certas regras. (p.16)

Segundo autores como Huizinga (1993) e Ariès (1978), brincar é uma atividade 

que tem sido observada como parte do repertório infantil de condutas há muito tempo, 

até  mesmo  na  Idade  Média,  quando  a  infância  não  existia  como  categoria  social 

diferenciada.  No contexto familiar, o tempo, o espaço e os modos de brincar infantil 

têm-se modificado ao longo do tempo em razão das transformações psicossocioculturais 

da infância, ou seja, da maneira como a infância vem sendo construída e reconstruída. 

  A história sócio-cultural do brincar infantil, especificamente, na família médio-

urbana, pode ser reconstituída através da história dos brinquedos e jogos, em Manson 

(2002), da infância, em Ariès (1978), através de seu estudo pela arte e iconografia da 

idade média e pelos estudos de Heywood (2004) que analisa diferentes visões sobre a 

infância como etapa da vida.

A  criança  da  Antiguidade  tinha  como  atividade  o  brincar,  inclusive  com 

brinquedos. Na Idade Antiga, os estudos arqueológicos e iconográficos apontam que já 

havia muitos brinquedos. No século V a.C., Manson (2002) destaca que era possível 

comprar  brinquedos  como  bonecas  moldadas  com terracota.  As  crianças  brincavam 

também com objetos oferecidos por recursos naturais a que Manson (op.cit.) chama de 

brinquedos ecológicos. Em Ariès (op.cit.),  há referências de pai brincando com seus 

filhos na idade média, como é o caso do rei Agesilau  7 que, pelo relato de Plutarco, 

amava seus filhos e em casa participava de seus jogos, cavalgando numa cama como se 

fosse um cavalo. Muitas brincadeiras antigas são retratadas no quadro Jogos Infantis do 

pintor  flamengo  Pieter  Brueghel,  por  volta  de  1560,  mostrando  um  repertório  de 

diversas brincadeiras da época, algumas delas ainda persistindo nos dias de hoje. 

7 Agesilau foi rei da cidade grega de Esparta de 400 a.C. a 360 a.C. e teve sua vida narrada por 
Plutarco, historiador e biógrafo, em A vida de Agesilau 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Agesilau_II).
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Ilustração 1: De http://artes.files.wordpress.com/2009/06/brueghel_childrens_games.jpg

No Brasil, segundo Moukachara (2004), são escassos os trabalhos que relatam o 

lugar da criança na família  brasileira.  A infância  brasileira  no período colonial  teve 

influências das famílias européias colonizadoras e das famílias indígenas e africanas. 

Costa (n.d.) comenta sobre a contribuição das famílias colonizadoras para o brincar no 

Brasil que chegaram trazendo os contos de fadas, cantigas de ninar e brinquedos como a 

boneca, o pião e o soldadinho. Ela fala também dos africanos que contribuíram com 

criaturas que assustavam as crianças, como o tutu-marambá8, o quibungo9 e o nironga10. 

Orlando e Claudio Villas Boas, segundo a autora, relataram que as crianças indígenas 

brincavam durante todo o dia, especialmente com seus arquinhos e flechinhas.

Pelos estudos de Ariès (op.cit.),  até  o séc.XII, não havia  um lugar próprio e 

diferenciado para as crianças da época, a infância se constituía num período bem curto, 

quando  a  criança  ainda  não  tinha  condições  de  se  cuidar  sozinha.  Os  adultos  se 

divertiam com as crianças e as achavam engraçadinhas, o sentimento era de paparicação 

8 Canção de ninar, um dos mais tradicionais acalantos do país. Recuperado em 3 de novembro 
de 2009 de http://www.bdmgcultural.mg.gov.br/coralbdmg/Projetos/Nossa%20Alma.htm

9 O quibungo é uma lenda de personagem meio homem meio animal.  Recuperado em 3 de 
novembro de http://www.ifolclore.com.br/lendas/sd/sd_quibungo.htm 

10 Lenda de uma moça angola que virava borboleta azul.  Recuperado em 2 de novembro de 
2009 de http://www.minerva.uevora.pt/pre1ciclo/lendas.htm
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sem,  contudo,  se  afeiçoar  por  demais  a  elas,  pois,  se  morressem,  seriam  de  fácil 

substituição. Comenta Ariès (op.cit.) que o pequeno Luis XIII, o Delfin, descrito pelo 

médico Heroard  11 em seu diário, nesse período de curta infância, realizava inúmeras 

atividades como aulas de dança, música, boas maneiras e outras, e ainda assim brincava 

de cavalo de pau e com um brinquedo de pássaro. À medida que a criança adquiria certo 

desenvolvimento e autonomia física,  ela era iniciada na vida adulta,  participando de 

jogos e brincadeiras dos adultos, pois não existiam muitas brincadeiras diferenciadas. A 

passagem  da  criança  pela  família  era  breve  e  insignificante.  Passada  a  fase  da 

paparicação, muitas vezes, a criança ia viver em outra casa, longe de sua família. No 

caso  das  famílias  não  abastadas,  o  que  mantinha  os  laços  familiares  não  era  a 

afetividade e sim a missão compartilhada por todos para/na conservação dos bens, na 

prática comum de um ofício, na colaboração na busca da sobrevivência e nos casos de 

proteção à vida e à honra. A idade de sete anos era considerada um marco importante 

em que a criança entrava na escola ou começava a trabalhar, uma idade importante pela 

literatura moralista e pedagógica do século XVII, entretanto segundo o médico Heroard, 

na descrição da vida de Delfin após fazer sete anos, ainda se encontrava espaço para o 

brincar. 

Para Ariès (1978), a adoção de um traje próprio para a infância, a partir do fim 

do século XVI,  é  um marco  da formação do sentimento  da infância,  concebendo a 

criança  como  ser  diferente  do  adulto.  Tal  sentimento  de  infância  teria  beneficiado 

primeiramente os meninos, pois as meninas permaneciam mais tempo no modo de vida 

tradicional  que  as  confundia  com os  adultos  nas  famílias  burguesas  e  nobres  e  as 

crianças  do  povo,  filhas  de  artesãos  e  camponeses,  ainda  continuavam  a  ser 

representadas como adultos.  Assim que a criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa  

de tecido que era enrolada em torno de seu corpo, ela era vestida como outros homens 

e mulheres de sua condição (p.69).  

Heywood (2004) contra-argumenta a tese de Ariès de que a infância teria sido 

descoberta a partir do século XVI. Para Heywood a concepção de infância enquanto 

categoria  com características  diferenciadas  dos  adultos  já  se  encontrava  presente  na 

civilização  medieval.  Ele  ressalta  certas  atitudes  e  comportamentos  da  época  que 

11 Heroard escreveu um diário sobre a infância de Luis XIII da França, era médico particular do 
menino. (polaris.bc.unicamp.br/seer/fef/include/getdoc.php?id...206...). 
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indicam  haver  uma  preocupação  diferenciada  com  essa  fase,  como  as  concessões 

jurídicas às crianças e à proteção aos direitos dos órfãos. No século IX, expõe Heywood 

(op.cit.), havia a Regra de São Bento12 que permitia aos infantes fazer refeições mais 

freqüentes, dormir mais e ter algum tempo para brincar no campo, ainda que por poucas 

horas. Ele conclui que a infância, na Idade Média, não passou tão ignorada, mas foi 

definida de forma imprecisa  e às vezes desdenhada.  O mesmo autor comenta que a 

historiadora  Doris  Desclais  Bertvam  fala  da  possibilidade  de  uma  consciência  da 

infância na Idade Média tão diferente da nossa, que não a reconhecemos.

O fator político-econômico: influências no brincar:

 

O brincar, nesse estudo, é enfocado como uma atividade importante e própria da 

infância.  Assim,  todas  as  influências  sobre  a  infância  afetam  de  alguma  forma  o 

comportamento  da  criança,  mais  especificamente  o  brincar.  Neste  sub-capítulo, 

discutiremos  como  os  fatores  políticos  e  econômicos  produzem  transformações  na 

infância e também no brincar. 

Pelos estudos  de Ariès  (op.cit.)  e  Gélis  (op.cit.),  já discutidos  anteriormente, 

vimos que a  infância  nem sempre teve este lugar  diferenciado,  como se observa na 

sociedade moderna e que, na primeira metade da época medieval, a criança não tinha 

atividades  tão  diferenciadas  daquelas  realizadas  pelos  adultos.  Pelo  relato  desses 

autores, o brincar era atividade presente no mundo das crianças, mas não vista como 

atividade tão importante para elas, não tinha o destaque que passou a ter na sociedade 

moderna com a valorização da infância e de tudo que passou a ser considerado próprio 

ou importante  dessa  fase.  Pelos  estudos  destes  autores,  também observamos  que  as 

mudanças  políticas  e  econômicas  provocaram  mudanças  sociais  que  levaram  às 

mudanças na família e na infância. A concepção moderna de infância, por exemplo, que 

institui  a  infância  como  uma  categoria  diferenciada,  com  particularidades  como  a 

inclusão  do brincar  como parte  do repertório  do comportamento  infantil,  surgiu  em 

12 Regra de São Bento (Regula Benedicti ) é um conjunto de preceitos destinados a regular a 
vivência de uma comunidade cristã,  escrita por Bento de Núrsia no século VI. Começou a ter 
sucesso sobretudo a partir do século VIII e tornou-se um guia para todas as comunidades cristãs 
da Cristanda Católica. 
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decorrência  da  industrialização  social,  dentre  outros  fatores.  A  industrialização  da 

sociedade  levou a  modificações  sociais  nas  concepções  e  modos de vida,  criando a 

modernidade. À medida que a infância foi ganhando espaço na sociedade moderna, o 

brincar,  também  foi  se  tornando  uma  atividade  de  importância  para  essa  fase.  A 

concepção moderna de infância  trouxe a questão para o mundo da ciência,  gerando 

estudos  e  preocupações  esse  tema.  O  comportamento  infantil  passa  a  despertar  o 

interesse de estudiosos e a ser objeto de estudo cientifico. O brincar tornou-se, assim, 

relevante e legítimo na infância, com vários estudos científicos que comprovaram os 

seus benefícios para essa fase da vida. 

 Na atualidade, segundo Alan Prout (2005), as condições políticas e econômicas 

têm modificado a vida das crianças, produzindo diversidades em seus modos de vida. 

Ele  cita  alguns  países  como o  Brasil,  onde  a  desigualdade  sócio-econômica  produz 

vivências diversas de infância. Goldstein (1998, como citado por Prout, op.cit., p.13) 

comenta ser a infância no Brasil um privilégio de ricos e praticamente inexistente para 

os  pobres.  No  documentário  A  Invenção  da  Infância,  Sulzbach  (2000)  discute  as 

diferentes infâncias brasileiras, de diversos grupos sociais e econômicos e em diferentes 

regiões do país. A temática do documentário trata dos impedimentos da vivência da 

infância  produzidos  por  questões  econômicas  e  sociais:  nas  classes  mais  pobres,  as 

crianças  trabalham para ajudar  a  família  e  nas classes  mais  favorecidas,  elas  fazem 

atividades escolares e extraescolares em excesso para atender as exigências de mercado 

de trabalho no futuro. Todos os estudos citados acima mostram a evolução da economia, 

produzindo mudanças sociais, políticas e culturais, mudanças na família, na infância e 

consequentemente, no brincar. 

O Brincar e as tecnologias:

Após discutirmos o brincar enquanto fenômeno produzido a partir de interações 

com o biológico, psíquico, social, cultural, político e econômico, finalizaremos com a 

discussão sobre sua interação com o tecnológico. 

  Para a  Teoria  Ator-Rede,  os  objetos  são tidos  como sociais,  interagindo e 

produzindo  interações,  movimentos  e  traduções  na  produção  de  fenômenos.  Arendt 

(2006), comentando a atuação dos objetos na produção de fenômenos, diz:
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Os  objetos  não  seriam  dominados  pelos  homens,  eles 

estabeleceriam  com  eles  relações  complexas,  eles  os 

“superariam”,  participando das categorizações.  As relações  do 

pescador  com  o  peixe,  do  operador  de  marionetes  com  a 

marionete  (Latour,  2002b)  ou  do  arqueiro  zen  com  o  arco 

(Herrigel, 1975) estão tão enredadas que não é possível separá-

las.  O peixe  sobrevive  ao  pescador,  a  marionete  afeta  o  seu 

operador e o arqueiro, embora estira o arco é levado por ele à 

máxima tensão. Trata-se de compreender os atores humanos e 

não humanos e os vínculos que estabelecem entre si (p.15-16).

Em consonância com essa concepção de objeto, acreditamos que os artefatos e 

as tecnologias modernas se constituem como importante rede sóciotécnica do brincar 

das crianças contemporâneas. Latour (2001, citado por Queiroz e Melo 2007) explica 

que as técnicas, ou sociotécnicas, são mediadores, ao mesmo tempo meios e fins, que 

refazem as relações sociais por intermédio de novas e inesperadas fontes de ação. O 

termo  sociotécnico,  segundo ele,  aparece  para  representar  um híbrido  dessa  relação 

entre  humanos  e  não  humanos,  reintegrando  pólos  que  comumente  aparecem como 

opostos. 

Sarmento  (2005)  chama-nos  a  atenção  para  importância  de  se  estudar  as 

influências das tecnologias no comportamento infantil: 

(...)  a  introdução  dos  jogos  vídeos  e  informáticos  alterou 

parcialmente  o  tipo  de  brinquedos  e  o  uso  do  espaço-tempo 

lúdico  das  crianças,  gerou  novas  linguagens  e  desenvolveu 

apetências  de  consumo,  que  não  podem  deixar  de  ser 

considerados  na  análise  contemporânea  das  culturas  e  das 

relações de pares das crianças, nomeadamente pelos efeitos no 

aumento da assimetria do poder de compra e nas desigualdades 

sociais, com impactos na composição de uma “infância global”, 

consumidora dos mesmos produtos, sobretudo os emanados da 
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indústria  cultural  para  a  infância,  mas  com  profunda 

heterogeneidade interna (p.6).

Mota  (2007,  p.12),  afirma  que  as  novas  tecnologias  de  informação  e 

comunicação vêm alterando a maneira de ser e de viver de cada sociedade, de cada  

família, de cada cidadão. 

 A crescente industrialização do brinquedo, a utilização de novos materiais na 

sua  confecção,  como  o  plástico  e  outras  tecnologias,  trouxeram  diversidades, 

sofisticação e modernidade ao brincar e introduziram o consumismo no mundo infantil. 

Santos (1995) fala que a industrialização do brinquedo levou à sua produção em grande 

escala,  criando  demandas,  para  além do  fator  intrínseco  do  brincar,  interferindo  na 

questão cultural.  Para Abramovich (1983), a indústria produz brinquedos com tempo 

curto de vida para que possam ser logo substituídos por outros mais novos e modernos, 

mostrando-nos o objetivo mercadológico e lucrativo que tem sustentado a fabricação 

dos brinquedos.   

A  mercantilização  dos  brinquedos,  sua  produção  sofisticada  com  avançados 

recursos tecnológicos, têm sido alvo de muitas críticas e estudos.  Benjamim e Barthes 

(como citado por Santos, 1995) teceram críticas aos brinquedos industrializados que são 

muito estruturados, automatizados, e que acabam por reduzir as possibilidades criativas 

do  brincar.  Para  Setzer  (2001),  os  jogos  eletrônicos  não  deixam  espaço  para  a 

imaginação,  porque suas imagens  surgem prontas e  são muito  rápidas,  impedindo a 

criança de assumir uma atitude contemplativa. 

A televisão,  o computador e a internet introduziram mudanças  nas atividades 

lúdicas infantis, criando novas formas e concepções, gerando discussões entre muitos 

estudiosos da infância. De acordo com a pesquisa de Eliana Borges (2004), a televisão 

tem  tomado  grande  espaço  no  lazer  infantil,  concorrido  com  outras  brincadeiras, 

tornando-se,  para  muitas  crianças,  a  única  forma  de  entretenimento.  A  televisão, 

segundo Brougère (2006), transformou a vida da criança, homogeneizando a infância, 

produzindo referências únicas para crianças de ambientes diversos. Para Prout (2005), a 

homogeneização cultural,  que ele coloca como efeito da globalização13,  está fazendo 

13A  globalização  se  refere  aqueles  processos  atuantes  numa  escala  global,  que  atravessa 
fronteiras  nacionais,  integrando  e  conectando  comunidades  e  organizações  em  novas 
combinações  de espaço – tempo,  tornando o mundo,  em realidade e  em experiências,  mais 
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emergir novas representações de infância. Ambos os autores discutem a influência da 

mídia sobre a infância, numa posição de neutralidade. Já autores como Postman (1999) 

e Setzer (2001) enfatizam os aspectos negativos da interação criança e TV. Segundo 

Postman  (op.  cit.),  a  televisão  está  “adultificando”  as  crianças.  A representação  de 

infância que a TV veicula não se diferencia dos adultos, nos seus interesses, nas roupas, 

na linguagem ou na sexualidade. Para ele, o modelo tradicional de infância desapareceu 

da mídia e as crianças são mostradas como miniadultos, como era no início da Idade 

Média.  Setzer (op. cit.), alerta sobre os efeitos antieducativos da TV sobre as crianças, 

numa interação passiva da criança com a TV. Ele cita uma pesquisa com crianças feita 

por Vandewater, Bickman e Lee (2006) que levantou várias influências da TV. Suas 

pesquisas  apontaram  que  o  brincar  criativo  e  as  interações  sociais  diminuem  nas 

crianças que assistem televisão. 

Brougère  (2006)  discorda  dessa  visão,  pois  embora  admita  que  a  televisão 

exerça forte influência na cultura lúdica, não considera que ela se oponha ao brincar. Ele 

acredita  que  a  televisão  alimenta  o  brincar,  dando-lhe  suporte  e  fornecendo-lhe 

conteúdos.  Afirma  também  que  a  cultura  lúdica  da  criança  não  está  inteiramente 

submissa às  influencias  da TV. Para ele,  a  criança não é  receptora  passiva de seus 

conteúdos,  pois  ela  atua  sobre  eles,  apropriando-se  deles  e  integrando-os  nas  suas 

brincadeiras,  produzindo inclusive outras que escapam totalmente  das influências  da 

televisão. Contudo, Brougère (op. cit.) não nega a influencia da TV sobre a imagem do 

brinquedo e sobre o seu uso, estimulando seu consumo. 

Tanto a televisão como o computador, este cada vez mais presente no cotidiano 

infantil, são actantes de controvérsias quanto aos efeitos que produzem na infância e no 

brincar. A forte presença do computador na sociedade atual é destacada por Mota (2007, 

p.13): O computador, quando não está no ambiente principal da casa da criança, está  

no trabalho dos pais, na escola, na convivência com amigos e familiares, facilitando  

cada dia mais o acesso ao seu uso.

Um dos grandes defensores da interação benéfica entre o computador e a criança 

é  Seymour  Papert  (1994),  matemático,  importante  referência  na  defesa  do  uso  da 

tecnologia na educação. Papert vê o computador como uma ferramenta importante para 

interconectada [...].  Essas novas características temporais e espaciais estão entre os aspectos 
mais importantes da globalização a ter efeito sobre as identidades culturais (Hall, 2001, p.67-
68).
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promover o desenvolvimento cognitivo, argumentando que não podemos ignorar a forte 

presença desse objeto no mundo infantil.  Para Papert (op.cit.) existe “um apaixonado 

caso de amor entre crianças e computadores”, independente de cultura e classes sociais. 

Há,  em  todos  os  cantos,  um  enorme  desejo  das  crianças  de  se  apropriarem  desse 

instrumento que sabem pertencer à sua geração. A familiarização com computadores 

ligados em redes proporcionará às crianças um maior grau de independência no acesso a 

informações sobre o mundo, sem depender de adultos. Setzer (2001), por outro lado, se 

contrapõe  ao  pensamento  de  Papert.  Para  ele,  o  computador  força  um  tipo  de 

pensamento lógico-simbólico que não é próprio para as crianças.  Sarmento & Barra 

(2008, p.6), por sua vez, ressaltam que  a internet permite interações diversificadas às 

crianças:  organização  não  linear  da  informação,  possibilidade  de  controlar  a 

“navegação”,  seguir  linhas  de  interesse  e  gerir  prioridades  ligadas  estritamente  às 

necessidades e interesses individuais.

A partir das discussões tecidas acima, podemos avaliar a complexidade de redes 

envolvendo a discussão sobre o brincar e as tecnologias,  um fenômeno polêmico da 

atualidade. Os fenômenos produzidos na interação entre brincar e tecnologias estão em 

pleno  acontecimento  e,  portanto,  não  podem  ser  vistos  como  uma  caixa  preta, 

terminologia utilizada por Latour (como citado por, Queiroz e Melo 2007, p.33) para 

referir-se aos fatos, teorias e provas que são dadas como incontestáveis; considerados 

como prontos,  sustentados  por grande quantidade de associações  e  fortes aliados  na 

feitura de suas redes. Trata-se de uma caixa que ainda não se fechou, pois ainda não 

conhecemos  os  seus  efeitos  para  tecer  julgamentos  conclusivos.  Cabe-nos,  por 

enquanto, observar para entender o que acontecerá ao longo do tempo.

II- A PESQUISA: REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA

A Teoria Ator-Rede como referencial teórico e metodológico:

A pesquisa teve  como objeto  de  estudo,  o  brincar  das  crianças  nas  famílias 

médio-urbanas contemporâneas a partir do referencial teórico e metodológico da Teoria 
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Ator-Rede. 

Conforme salienta Moraes (1999), a Teoria Ator-Rede estuda a ciência em ação, 

fazendo-se através de múltiplas e heterogêneas interações, de conexões e bifurcações 

entre elementos que se articulam numa causalidade reticulada e não mais linear. O nome 

Teoria  Ator-Rede  vem  do  Inglês  actor-network  theory,  cuja  sigla  é  ANT.  Na 

fundamentação desta teoria, encontram-se muitos estudiosos, destacando-se, na vertente 

sociológica,  Michael Callon, Bruno Latour e John Law. 

A pesquisa, na perspectiva Ator-Rede, tentou mapear o brincar hoje nas famílias 

enquanto fenômeno híbrido que envolve atores heterogêneos conectados em redes. De 

acordo com Latour  e  Woolgar  (1997),  as redes  são compostas  por  elos  através  dos 

quais, em conexão, se faz e se desfaz a existência de um fato cientifico de um fenômeno 

da  realidade,  de  um  artefato  tecnológico.   Nesse  cenário,  entremeados  de  redes, 

rompendo  com  a  dicotomia  natureza  versus sociedade,  todos  os  elementos  que 

perpassam o fenômeno são atores ou actantes que produzem efeitos, não importando se 

são seres animados ou inanimados. Segundo Latour (como citado por Queiroz e Melo 

2007), a metodologia da Teoria Ator-Rede tem como um dos seus princípios estudar a 

simetria entre elementos  humanos e não humanos que atuam na rede,  o traçado das 

redes nas cadeias de tradução e o registro da construção dos fatos. Na perspectiva da 

Teoria  Ator-Rede,  segundo  Queiroz  e  Melo  (2007),  qualquer  fenômeno  pode  ser 

verificado sob a ótica da tradução que é um processo de fluxos deslocador de interesses, 

objetivos, enunciados, imagens, aonde os elementos vão se movimentando de uma rede 

para outra, podendo tornar-se muito diferentes do que eram no início.

Para o estudo do brincar enquanto fenômeno que se movimenta e se constrói nas 

redes das quais falamos no capítulo anterior, seguimos algumas dentre as várias regras 

metodológicas  propostas por  Latour  (2001,  como citado  por Queiroz e  Melo,  2007, 

p.86-88) que serviram de respaldo à pesquisa permitindo o seu desenvolvimento:

A primeira regra metodológica tem como pressuposto que devemos estudar a 

ciência e a tecnologia em ação, acontecendo, e não como fato pronto. O brincar nas 

famílias médias urbanas é um fenômeno que vem se modificando nas últimas décadas e 

está  longe  de  atingir  uma  forma  acabada,  pois,  a  todo  instante,  está  passível  de 

modificações que se processam em um dos elementos das redes.  A psicologia não é 

capaz de encerrar todas as explicações de um fenômeno, exigindo a contribuição de 
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outras  disciplinas.  Assim  estudamos  o  brincar,  não  somente  sob  a  perspectiva  da 

psicologia,  mas  sob  o  olhar  de  outras  redes  de  conhecimento  como  produção  de 

interface entre vários saberes. Preocupamo-nos em focar o brincar enquanto fenômeno 

híbrido,  em movimento  de  construção  e  mudanças  contínuas,  sem ser  linear,  numa 

causalidade que mescla múltiplas interferências. O foco da discussão e da análise foi às 

controvérsias sobre o assunto, contrapondo-se a qualquer movimento que considere o 

fenômeno como uma “caixa preta”.

            A segunda regra determina que não procuremos qualidades intrínsecas, mas 

transformações que um fato ou afirmação sofre nas mãos de outros (Latour, 2000). O 

brincar, a criança, a família não são entidades que possuem qualidades intrínsecas, uma 

vez que estão sempre se modificando pela interação que estabelecem com outros nós da 

rede. Para tanto, faz-se necessária a análise do fenômeno através das relações que o 

constituíram, nas redes que o mantêm e o traduzem, observando os fluxos e conexões 

das redes que possibilitaram ou possibilitam essas traduções. No caso dessa pesquisa, o 

fenômeno estudado é o brincar que se constitui nas diferentes redes da concepção de 

infância, nas mudanças na família, do desenvolvimento dos brinquedos e brincadeiras, 

da  urbanização  das  cidades,  do  avanço tecnológico  e  outras  redes.  Todos  estão  em 

redes, são atores em conexão, não sendo possível observar pontos de chegada ou saída, 

apenas suas ligações e efeitos, produzindo novos modos de brincar através do processo 

de tradução.

Segundo a  terceira  regra  não  devemos  usar  um efeito  ou  uma conseqüência 

como causa para a solução da controvérsia.  Não podemos simplesmente entender as 

transformações culturais para explicar as mudanças observadas no brincar infantil, nem 

podemos  inferi-las  sob  a  perspectiva  biológica  ou  reduzi-las  às  transformações 

tecnológicas,  pois  estas  já  são  o  resultado  de  outros  tantos  fatores  que  foram 

produzindo, em causalidade múltipla e estrelada, os fenômenos que buscamos seguir. 

Os  fenômenos  se  constroem  historicamente  cruzando  agências  múltiplas  que  vão 

produzindo interferências mútuas. 

A quarta  regra  fala  sobre  a  importância  de se  levar  em conta,  no estudo do 

fenômeno, todos os elementos das redes, observando o Princípio da Simetria. Todos os 

elementos  constituem  nós  de  uma  rede  que,  uma  vez  conectados,  se  influenciam 

mutuamente pela troca de propriedades.  Todos os elementos, humanos e não humanos 
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que contribuem para a constituição e traduções no brincar foram considerados, nesta 

pesquisa, com igual importância: as mudanças sociais, as transformações na família, as 

tecnologias e todos os objetos, mesclas de engenho humano e materiais disponíveis nas 

sociedades, que fazem parte das sociotécnicas que engendram os brinquedos e as formas 

de brincar. 

Pela quinta  regra,  nós,  pesquisadores,  devemos  ser tão indefinidos quanto os 

vários atores que seguimos. Sempre que houver a diferença interior/exterior, devemos 

acompanhar os dois lados simultaneamente, incluindo a todos que realizam o trabalho. 

O pesquisador tanto pode estranhar aquilo que é rotineiro, permitindo a emergência de 

um objeto novo a partir de um olhar que pode ser interno, no caso do pesquisador como 

um dos atores sociais imerso no fenômeno, e também pode buscar a explicação de fora, 

externamente, a partir de outros olhares. Assim,  prevê-se um estudo do fenômeno que 

acompanhe  todos  os  seus  segmentos  sem  diferenciação,  sem  pré-julgamentos, 

permitindo  a  possibilidade  da  emergência  de  dados  novos,  buscando  todos  os  nós, 

dimensões  da  rede  e  suas  modificações;  que  o  pesquisador  tenha  um  olhar  sob 

diferentes ângulos. No caso dessa pesquisa, procurou-se realizar as entrevistas sem um 

direcionamento  rígido das discussões,  dando abertura  para emergência  de elementos 

novos relacionados ao brincar, ainda que não estivessem previstos e buscou-se tecer as 

discussões dentro de visões diferenciadas sobre o mesmo assunto.

E, por fim, a sexta regra que insere relevância a todo tipo de informação que 

circula  na  rede,  mesmo  que  informal.  Não  cabe  a  nós  pesquisadores  determinar  a 

irracionalidade ou racionalidade da produção dos fatos. O  importante é o ângulo e a 

direção do deslocamento do observador, bem como a extensão da rede que está sendo 

construída. A maior importância consiste em examinar os modos de inscrição com suas 

coligações,  combinações,  interligações  no  movimento  de  tessitura  das  redes.  Nessa 

pesquisa, a controvérsia sobre as conseqüências das transformações atuais produzidas 

no brincar infantil apontam para efeitos que ainda desconhecemos, o que não nos cabe 

fazer  pré-julgamentos  sobre  esses  efeitos,  se  são  benéficos  ou  maléficos  para  a 

constituição dos sujeitos. 

Desta forma, analisou-se o brincar nas famílias contemporâneas médio-urbanas 

sob várias perspectivas de movimentos de tradução e construção: foi o que tentamos 

fazer  observando  e  acompanhando  as  controvérsias  e  ambigüidades  nas  discussões 
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teóricas e nas entrevistas, procurando flagrar nós e elos constituídos e suas formas de 

subterfúgios.

As opções e construções metodológicas das redes da pesquisa:

Da cidade de Coronel Xavier Chaves:

O  local  escolhido  para  realizar  a  pesquisa  foi  a  cidade  de  Coronel  Xavier 

Chaves,  situada  no Campo das  Vertentes,  uma cidade  pequena,  comparada  a  outras 

cidades do interior de Minas Gerais, com 3.303 habitantes,  segundo dados do IBGE 

(2009). A principal atividade econômica da cidade é a agropecuária e o artesanato. Na 

cidade de Coronel Xavier Chaves, a área territorial urbana é muito restrita, menor que a 

área territorial rural. O centro urbano concentra duas igrejas, duas farmácias, 8 lojas, 2 

supermercados, 2 bancos, correios, uma  Lan House, praça de esporte com campo de 

futebol  e  quadras  cobertas,  um  posto  de  gasolina,  uma  padaria,  uma  pizzaria,  um 

restaurante,  2 lanchonetes  e 4 bares. As ruas são largas e planas,  todas as calçadas, 

iluminadas, com três praças. O município tem apenas 2 escolas, uma escola municipal 

de ensino fundamental  e pré-escola  para crianças de 4 e 5 anos e uma estadual,  de 

ensino fundamental do 6 aos 9 anos e de Ensino Médio.  Existe uma escola de Inglês 

particular para crianças e escola de música e de futebol, ambas municipais.

A cidade apresenta um ritmo de vida considerado bem tranqüilo, com baixíssimo 

índice de violência,  sem poluição.  Suas ruas apresentam baixo fluxo de pessoas  ou 

automóveis.  A  cidade  não  é  cortada  por  nenhuma  rodovia.   O  seu  centro  urbano 

concentra uma população de pouco menos de 2000 habitantes.  Suas construções são 

horizontais, em sua grande maioria casas que ainda conservam pequenos quintais. As 

ruas e as praças ainda são lugares possíveis para as crianças brincarem, funcionando 

como extensão das casas. Observam-se crianças brincando nas ruas e praças,  sem a 

companhia de um adulto, circulando livremente e sozinhas pela cidade. A proximidade 

das famílias, a facilidade de deslocamento dentro da cidade facilita a convivência entre 

as crianças que sempre se encontram e brincam juntas, em grandes “bandos”. Muitas 

crianças vão e voltam sozinhas para a escola e para as aulas de outras atividades que 

fazem (inglês, música, natação, futebol e catecismo), devido à facilidade de mobilização 
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por serem distâncias curtas e pela tranqüilidade da cidade. 

Embora Coronel Xavier Chaves ainda conserve esse estilo de vida bem diferente 

do  estilo  de  vida  de  cidades  maiores,  principalmente  dos  grandes  centros  urbanos, 

observam-se  também alguns  costumes  e  modos  de  vida  semelhantes  ao  de  grandes 

cidades tais como: 

- crianças brincando com brinquedos sofisticados como vídeo games, carrinhos e 

bonecas de alta tecnologia

- a prática de certos entretenimentos como ver televisão, navegar na internet e 

jogar virtualmente.  

- Mães e pais fora de casa o dia todo, trabalhando.

           - Crianças com uma agenda cada vez mais cheia de atividades extra-escolares: 

aulas de inglês, música, natação, futebol e outras

Esse contexto de modo de vida interiorano, contrastando com características de 

qualquer  outra  cidade  maior,  urbanizado  e  globalizado,  é  que  provoca  algumas 

perguntas: Como se constitui o brincar dessas crianças na família? Como a incorporação 

de comportamentos, cada vez mais contemporâneos, tem afetado a atividade de brincar 

no meio familiar dessa pequena cidade?  

 Dos actantes da pesquisa: 

Os  actantes14 da  pesquisa  foram  10  famílias,  pertencentes  à  camada  média 

urbana da cidade com crianças na faixa etária de 3 a 9 anos de idade. As famílias foram 

escolhidas dentre as do perfil acima. O convite para entrevista foi feito diretamente aos 

pais, pela própria pesquisadora que, moradora da cidade, conhecia as famílias e já tinha 

convivência  com  elas  dentro  da  comunidade.  Algumas  famílias  não  aceitaram  a 

participação na pesquisa, talvez por medo de expor sua convivência íntima familiar para 

14Moraes (em A ciência e suas práticas do ponto de vista da teoria ator-rede, n.d.), em nota de 
rodapé, explica o que são actantes para Latour: (...)  algumas vezes ele fala em actantes - no 
sentido semiótico: um ator ou actante se define como qualquer pessoa, instituição ou coisa que  
tenha agência, isto é, produz efeitos no mundo e sobre ele. É importante diferenciar a noção de  
ator  no sentido semiótico que lhe atribui  Latour,  da noção de ator no sentido sociológico 
tradicional. Porque, nesse último caso, a noção de ator se confunde com a noção de fonte de  
ação  atribuída  a  um  humano.  Na  acepção  de  Latour,  um  actante  é  caracterizado  pela 
heterogeneidade de sua composição, ele é antes, uma dupla articulação entre humanos e não-
humanos e sua construção se faz em rede.
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a pesquisadora que representava alguém de fora do seu círculo privado familiar. Pode 

ser também que o fato de a pesquisadora ser moradora da comunidade e freqüentar o 

mesmo ambiente social é que tenha dificultado a aceitação para entrevista de algumas 

famílias.

Foram entrevistadas as 10 famílias, que aceitaram fazer parte da pesquisa. Ao 

todo, participaram 15 crianças, 6 das quais se encontram na faixa abaixo dos 6 anos e as 

outras 10 crianças na faixa acima de 7 anos. Pensamos na quantidade de 10 famílias por 

ser um número expressivo e ao mesmo tempo possível de realizar a pesquisa no tempo 

determinado para conclusão do mestrado. A escolha de famílias com crianças na faixa 

etária de 3 a 9 anos se deu pelo fato de que a criança dessa faixa de idade ter maior 

capacidade de linguagem oral, facilitando sua participação na entrevista e uma maior 

interação com os brinquedos e com outras crianças. A tabela abaixo mostra algumas 

características das famílias escolhidas e entrevistadas:

Características Famíli

a

1

Famíli

a

2

Famíli

a

3

Famíli

a

4

Famíli

a

5

Famíli

a

6

Famíli

a

7

Família 

8

Família 

9

Família 

10

N○.

Filhos

3 2 1 2 2 3 2 2 2 2

Casa própria sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
Carro sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

TV por 

assinatura

não sim não sim sim não sim não sim sim

Computador sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
Internet não sim não sim não sim sim sim sim sim

Todos  os  membros  da  família  foram  atores  da  pesquisa,  principalmente  as 

crianças.  A proposta  foi  fazer  as  entrevistas  com toda a  família  presente:  os pais  e 

filhos,  incluindo  membros  de  outras  faixas  etárias  que  faziam parte  da  constelação 

familiar (pai, mãe, adolescentes, avós e crianças). Entretanto não foi possível entrevistar 

todos  os  integrantes  em  alguns  grupos  familiares:  em  duas  famílias,  os  pais  não 

participaram das discussões e em uma delas também não houve a participação da filha 

adolescente. Por outro lado, em uma das famílias, a avó esteve presente e participou das 

discussões. Gaskell (como citado por Bauer e Gaskell, 2002) comenta a dificuldade das 

entrevistas grupais quanto a recrutar  alguns entrevistados  e,  no caso dessa pesquisa, 

houve dificuldade para recrutar pais que são menos participativos ou adolescentes que 

não se sentiram motivados para a tarefa.   Em contrapartida, o autor (op. cit.) destaca 
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que,  nas  entrevistas  grupais,  é  possível  explorar  o  espectro  de  atitudes,  opiniões  e 

comportamentos, observar os processos de consenso e divergência e adicionar detalhes 

contextuais a achados qualitativos. A observação também se tornaria mais enriquecida 

na entrevista grupal.

 As entrevistas, com todo o grupo familiar que se encontrava presente, foram 

realizadas nas próprias residências em horários disponibilizados pelas famílias, segundo 

sua conveniência. 

A presença da criança nas entrevistas, participando, opinando junto ao seu grupo 

familiar  ampliou  e  enriqueceu  muito  as  discussões,  possibilitando  o  estudo  sob 

diferentes olhares, inclusive o da própria criança sobre o seu brincar. Soares, Sarmento 

e Tomas (2004) revelam que a Sociologia da Infância considera as crianças como atores 

sociais e como sujeitos de direitos, dando significativa importância à participação das 

crianças na definição de um estatuto social da infância e na caracterização do seu campo 

científico. Muitos estudos sobre a criança são feitos sob um viés exclusivamente adulto, 

sob  a  perspectiva  dos  pais,  professores  ou  pesquisadores  sem  a  preocupação  de 

considerar a visão da criança sobre o que está sendo tratado.

 

Os actantes famílias médio-urbanas:

Os  sujeitos  selecionados  para  participarem  da  pesquisa  foram  famílias  que 

apresentavam o perfil de classe médio-urbana, que moravam na área urbana, central da 

cidade e que mantinham certo padrão de consumo de bens e serviços como: pagavam 

cursos extraescola para seus filhos como aulas de inglês e de esportes, tinham TV por 

assinatura, computador com internet, carro etc...).

As famílias médio-urbanas foram as escolhidas como actantes da pesquisa por se 

acreditar  que os sujeitos dessa classe social  sofrem mais rapidamente os efeitos das 

mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais da contemporaneidade e que nesse 

grupo social poderia se observar com mais clareza as transformações atuais do brincar. 

As  mudanças  nos  modos  de  vida,  impulsionadas  pelo  progresso  econômico  e 

tecnológico,  segundo  indica  Ariès  (1981),  geralmente  ocorrem  primeiramente  nas 

famílias mais favorecidas economicamente, na classe burguesa, para depois ocorrer nas 
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famílias menos favorecidas e o mesmo ocorreria com as famílias urbanas que também 

sofrem as mudanças sociais antes que as famílias rurais. 

O  adjetivo  médio-urbana,  utilizado  nessa  pesquisa,  classifica  e  especifica, 

simultaneamente,  um  tipo  familiar  atual.  O  adjetivo  médio  indica  uma  família 

pertencente a uma determinada classe social, a chamada classe média e o termo urbano 

refere-se à sua localização residencial na cidade. Ressaltando, que podemos ter famílias 

de classe média tanto em meios urbanos como rurais, portanto, o fator habitar no campo 

ou na cidade não determina por si só a condição de classe média.

Quando  falamos  de  pertencimento  a  uma  classe  média,  referimo-nos  a 

determinado segmento da população cuja condição financeira lhe possibilita adquirir e 

fazer uso de alguns bens materiais e serviços que, consequentemente, lhe garantem certa 

posição  social.  O  potencial  de  consumo,  tanto  de  bens  como  de  serviços,  é  fator 

importante nessa classificação. Pochmann (2008) especifica a classe média, portadora 

de autoridade e status social reconhecido e com avantajado padrão de consumo, como 

um conjunto demográfico que se destaca por posições altas e intermediárias na estrutura 

sócio-ocupacional e na distribuição pessoal de renda e riqueza. Entretanto, não devemos 

tomar esse conceito de classe média como final,  nem estático,  pois, a todo instante, 

outros  fatores  são  levados  em  conta  para  fazer  tal  caracterização,  uma  vez  que 

redefinições vão se impondo para além do trabalho assalariado,  da capacidade de bens 

de consumo ou da localização de moradia destas famílias.  Fatores como “gosto”,  15 

(Bourdieu, 2007), entre outros, podem vir a configurar um panorama mais complexo 

nessa definição, o mesmo ocorrendo para a empreitada de definir o termo “urbano”.

Pochmann (op.cit.)  subdivide a classe média em: classe média alta (executivos, 

gerentes e administradores), média classe média (ocupações técnico-científicas; postos 

chaves  da  burocracia  pública  e  privada)  e  média  baixa  (professores,  lojistas,  entre 

outros).  Para a Fundação Getúlio Vargas, em publicação de 2008, “A Nova Classe 

Média”, a classe média se divide em A, B e C. A classe C é a que tem renda mensal 

entre R$ 1.064 e R$ 4.591, famílias de classes A e B são aquelas com renda superior a 

R$ 4.591, a classe D (os ‘remediados’) ganha de R$ 768 a R$ 1.064 e a classe pobre 

15 Bordieu, numa análise dos gostos e das preferências de diferentes classes sociais, conclui que 
o  gosto  é  um fator  de  identificação  e  distinção  de  classes  sociais.  BOURDIEU,  Pierre.  A 
distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 2007.

   29



reúne famílias com rendimentos abaixo de R$ 768. Pelos estudos da Fundação Getúlio 

Vargas houve um crescimento da classe média urbana no Brasil, principalmente a classe 

C,  nos  últimos  anos.  Na  presente  pesquisa,  as  famílias  entrevistadas  poderiam  ser 

classificadas, conforme as subdivisões apresentadas acima, como pertencentes à classe 

média  baixa (Pochmann,  2008),  ou à  classe C segundo a classificação da Fundação 

Getúlio Vargas (2008).

A classe média brasileira, de acordo com Pochmann (2008), tem sua origem na 

pequena burguesia formada por pequenos proprietários rurais e urbanos. Na visão desse 

autor, a expansão dessa classe social se deve às rápidas transformações do capitalismo 

brasileiro,  com  o  fortalecimento  do  papel  do  Estado  e  o  aumento  do  trabalho 

assalariado.  Com  a  crescente  industrialização  do  Brasil,  muitas  famílias  do  campo 

foram para  os  centros  urbanos,  tornando-se assalariadas.  Para  Pochmann (op.cit.),  a 

classe média surgiu numa busca de diferenciação da classe trabalhadora, sendo o grande 

marco desta diferenciação seu maior poder de consumo. Aos poucos, por esse motivo, a 

classe média brasileira vem se formando e se diferenciando da classe trabalhadora pelo 

aumento de seu rendimento salarial e de seu padrão de consumo.

Quanto ao termo urbano referente à localização territorial na cidade, utilizamos 

nessa pesquisa como recorte, cientes de que, embora não seja indicador de classe social, 

pode representar algumas diferenças sociais e culturais, embora para Monte-Mór (2006) 

entretanto,  as diferenças entre urbano e rural, cidade e campo, estejam cada vez mais 

difusas e de difícil identificação. Para ele, o uso dos termos, urbano e rural, diz respeito 

não só às diversidades espaciais, mas também às relações culturais e socioeconômicas. 

Contudo, ele questiona essas diferenças atualmente: o que são hoje grandes metrópoles 

ou pequenas cidades? Onde começam? Onde terminam?  

Singer (como citado por Monte-Mór, 2006) descreve o surgimento e a evolução da 

urbanização.  Segundo ele, a urbanização surgiu com a revolução industrial, existindo 

apenas poucas cidades, antes da industrialização, que eram pequenas aglomerações de 

pessoas em torno do poder ou do mercado. A origem do termo urbano é explicada da 

seguinte forma por Monte-Mór:

(...) do latim veio o sentido de urbano, com dupla conotação: de 

urbanum (arado) veio o sentido de povoação, a forma física da 

ocupação do espaço de vida delimitado pelo sulco do arado dos 
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bois sagrados que marcava o território da produção e de vida dos 

romanos;  da sua simplificação semântica  vieram  urbe  e  urbs, 

este último termo referindo-se a Roma, cidade-império, centro 

do mundo e assim, desaparecido até as grandes cidades da era 

moderna. (2006.p 7)

Após caracterização das expressões “classe média” e “urbano”, refaremos aqui 

um pequeno percurso histórico da origem da família médio-urbana a fim de entender e 

caracterizar melhor nossos sujeitos de pesquisa. 

A família  médio-urbana  descende  da  família  burguesa  moderna  que,  com o 

passar dos séculos, veio sofrendo transformações como mostram os estudos de Ariès 

(1981).  Para se chegar à atual família médio-urbana contemporânea, muitas mudanças e 

fatos aconteceram envolvendo aspectos psicossociais, culturais, religiosos, econômicos 

na  instituição  família.  Poster  (1979)  destaca  que  o  modelo  de  família  burguesa  ou 

nuclear surgiu na sociedade capitalista avançada do século XX e foi se estabelecendo 

como modelo para todas outras estruturas familiares. A referência a esse tipo de família, 

segundo ele, baseava-se na acumulação do capital e no valor da escolha individual em 

substituição às tradições familiares e continuação da linhagem. Para Poster (op. cit.), na 

família burguesa, já se observavam forte vínculo afetivo e definição de papéis entre pais 

e filhos: o pai era provedor do sustento familiar, a mãe responsável pelo lar e educação 

dos  filhos.  Com  o  avanço  industrial  e  tecnológico,  com  a  inclusão  da  mulher  no 

mercado de trabalho e outras transformações, a família burguesa foi alterando seu modo 

de vida, até chegar ao modelo de família médio-urbana atual. Ariès (op.cit.) explica que 

a família burguesa da Idade Moderna se isolou, erguendo muros entre ela e a sociedade, 

constituindo o que chamamos de vida privada. Diferenciando-se cada vez mais da classe 

popular, a família burguesa se construiu e predomina até hoje em nossa sociedade como 

modelo ideal para as classes populares, ditando estrutura, hierarquia, papéis sociais e 

normas de funcionamento (Szymanski, 2000). 

A caracterização de família  “médio-urbana” que utilizamos não é monolítica, 

pois  encerra  matizes  advindos da tessitura  cultural  engendrada pela  história  de cada 

segmento num nível mais local. Apesar de nos orientarmos por essas considerações para 

eleger o recorte de nossa pesquisa, nossa caracterização é proposta numa dimensão mais 
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ampla,  uma  vez  que  há  uma  conjuntura  macro  que  permeia  a  todos,  apesar  das 

diferenças  que  encontramos  em  cada  contexto,  como  se  cada  um deles  fosse  uma 

tradução  particular.  Com  o  enfoque  das  redes  sóciotécnicas  podemos  analisar  um 

fenômeno  delimitado  no  tempo  e  no  espaço,  valendo-nos  desse  estudo  para  tentar 

compreender em escala uma realidade maior e mais complexa.

Nesta  pesquisa,  procuramos  entender  o  brincar  na  família  médio-urbana 

contemporânea através de algumas famílias de Coronel Xavier Chaves que apresentam 

semelhanças e diferenças dentro de seu próprio segmento social como de outras famílias 

médio-urbanas de cidades diferentes. Pela perspectiva da TAR, esses distanciamentos 

não são impedimentos para que se construa uma visão mais geral  do brincar e suas 

modificações na família.  Queiroz e Melo (2007) explica que a noção de rede permite 

dissolver a distinção pequeno/grande, dentro/fora, local/global. Na perspectiva da TAR, 

as redes se diferenciam não pelo tamanho e sim pela sua durabilidade e conectividade. 

De acordo com a autora, ao se seguir um fenômeno, buscamos suas conexões num nível 

mais  local  ou  mais  global,  pensando  que  existe  uma  entidade  global,  altamente 

conectada, que permanece sempre local. Para Latour (como citado em Queiroz, 2007), o 

pequeno está contido no maior,  embora pouco conectado.  Observar essa variação de 

escala e os deslocamentos (Queiroz e Melo, op.cit.), consiste no trabalho do pesquisador 

quando  acompanha  as  redes,  que  através  do  estudo  da  tradução,  das  interações  de 

elementos  numa  rede  que  levam a  novas  conexões,  deslocamentos  e  modificações, 

constrói  uma  compreensão  dos  fenômenos  semelhantes  embora  oriundos  de  locais 

diferentes.   Dessa  forma,  o  que  valorizamos  neste  estudo  são  os  elementos  que 

interatuam  na  produção  do  brincar  hoje,  suas  conexões  e  suas  redes,  que  embora 

aconteçam de forma menos extensa e mais simples em Coronel Xavier Chaves, revelam 

aspectos globais de movimentos de tradução do brincar contemporâneo. 

Dos procedimentos utilizados na pesquisa:

Os  procedimentos  utilizados  para  a  coleta  de  dados  foram  entrevistas  semi-

estruturadas,  fotografias  e  observações.  A  escolha  dos  procedimentos  de  coleta  de 

dados, segundo a Teoria Ator-Rede, diz respeito à forma como o pesquisador escolhe 

para construir o seu fato, o seu ponto de partida na tessitura de redes e a construção de 

seu caminho e dos elementos que nele interatuam. Queiroz e Melo (2007) expõe que na 
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TAR  os  fatos  podem  ser  construídos  de  muitas  formas  em  diferentes  narrativas, 

implicando numa escolha particular. As diferentes narrativas possíveis de um fato se 

devem às conexões e articulações dos atores nas redes. O movimento do pesquisador 

não deve ser centralizado, rígido, preocupado com a consistência, uma vez que as redes 

trabalham em tensão e suas ramificações, lacunas e incompletudes fazem parte dessa 

articulação.  A autora continua citando Law (1997),  mostrando que a  TAR pode ser  

conhecida como uma arte de descrever texturas que formam um padrão, um remendo  

intelectual (p.92).

 As entrevistas semi-estruturadas foram desenvolvidas a partir de um roteiro de 12 

perguntas, em anexo. As perguntas foram colocadas como temas para discussões em 

cada  grupo  familiar  com  objetivo  de compreender  como  se  dá  o  brincar  no  meio 

familiar hoje sob a perspectiva dos seus diferentes sujeitos. O roteiro de perguntas para 

as entrevistas possibilitou o enfoque no tema discutido sem, contudo, constituir  uma 

“camisa de força” que impossibilitasse outros temas importantes surgirem na discussão. 

As entrevistas foram gravadas e depois transcritas para análise.

As  observações  complementaram  muito  as  entrevistas,  acrescentando  novos 

elementos ou reforçando os dados já coletados. Becker e Geer (como citado por Bauer e 

Gaskell, 2002) pontuam que a observação permite uma maior amplitude e profundidade 

de  informação,  capaz  de  triangular  diferentes  impressões,  observações  e  conferir 

discrepâncias. As observações eram anotadas, logo após as discussões, num diário de 

campo. 

As  fotografias  foram  feitas  pelas  próprias  crianças,  sob  orientação  da 

pesquisadora.  Foi  oferecida  uma  máquina  fotográfica  digital  às  crianças  pela 

pesquisadora que deu as instruções de uso e pediu que fotografassem os brinquedos e os 

espaços  de  brincar  que  quisessem.  Esta  técnica  teve  uma  boa  repercussão  com  as 

crianças que se envolveram e se entusiasmaram muito com a tarefa. 

O uso da fotografia teve como objetivo coletar dados, a partir do próprio olhar 

da criança, sobre seus brinquedos, suas preferências e onde elas gostavam de brincar. 

Esta escolha de deixar as próprias crianças fazerem as fotografias e inclusive de ouvi-las 

nas entrevistas familiares se fundamenta na visão de Sarmento (2005. p. 13) segundo a 

qual “as crianças são competentes e têm capacidade de formularem interpretações da 

sociedade, dos outros e de si próprios, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos, 
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de o fazerem de modo distinto e de o usarem para lidar com tudo o que as rodeia”.  A 

opção pela utilização de mais esse recurso como instrumento de coleta de dados teve a 

finalidade de  enriquecer  e acrescentar  os dados das entrevistas e observações,  como 

enfatiza Loizos (como citado por Bauer e Gaskell, 2002). 

 Assim, tomando o brincar infantil contemporâneo como um fenômeno “quente” 
16, a ser seguido nas complexas redes que lhe dão origem e sustentação, procuramos 

entender  como essa atividade  infantil  se  organizava na configuração  familiar,  assim 

como  os  elementos  que  interatuavam  na  produção  dos  efeitos.  Buscamos,  assim, 

compreender  as redes  do brincar  como “uma totalidade  aberta  capaz  de crescer  em 

todos os lados  e  direções” (Moraes,  "n.d.",  p.2),  a  sua formação de nós,  alianças  e 

traduções.

A  perspectiva  da  Teoria  Ator-Rede,  ao  considerar  o  objeto  científico  como 

produção social de encontros inesperados, de redes informais, de atores humanos e não 

humanos, foi um importante referencial teórico para esta pesquisa que concebe o brincar 

como fenômeno híbrido, compreendido pela associação de materialidade e socialidade, 

ações e objetos, que se constroem reciprocamente na produção do que chamamos de 

cultura17,  construção esta produzida a partir  das diversas interações sociais que, para 

Sarmento (2008), vai se constituir na infância pelas interações adultos/crianças, crianças 

e seus pares e através das interações das crianças com os objetos que as rodeiam.

A pesquisa: 

A pesquisa de campo realizou-se em três meses e meio, prazo que levamos para 

conclusão das entrevistas com as 10 famílias. Com exceção de uma família, todas as 

outras foram entrevistadas nos finais de semanas, sábados e domingos, à tarde, horário e 

dia marcado por elas próprias e em suas residências. Cada entrevista teve entre uma 

hora e uma hora e meia de duração. Os dados foram coletados a partir de apenas uma 

entrevista, que foi o número de encontros realizados com cada família. Os encontros 

foram, em sua grande maioria, feitos nas salas de estar das residências familiares, mas 

16 Entendemos  “quente”  como  um processo  que  não  se  cristalizou,  que  está  em constante 
modificação e que, portanto, ainda é capaz de suscitar controvérsias (Queiroz e Melo, 2007).
17Brandão (1989)  define  cultura  como costumes,  atividades,  formas  de convivência,  saberes 
produzidos a partir da interação do homem com a natureza e com seus pares, através de seu 
trabalho e do logos (razão). 
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no decorrer das entrevistas, principalmente as crianças convidavam a pesquisadora para 

ir até o quarto, ou ao quintal para mostrar seus brinquedos e onde gostavam de brincar. 

Todas as famílias foram muito receptivas no dia da entrevista,  as crianças se 

destacaram como anfitriãs,  demonstrando estarem ansiosas  e  contentes  por  poderem 

participar:  presentes  e  atentas  o  tempo  todo,  mostravam  seus  brinquedos,  falavam 

entremeando ou antecipando a fala dos pais. Em uma família, uma das crianças saiu da 

sala, voltando mais tarde com uma bandeja com suco para a pesquisadora. 

As discussões das famílias se iniciavam a partir das duas primeiras perguntas do 

roteiro que eram feitas pela pesquisadora: Como é a rotina da família durante a semana? 

O que a família faz nas horas de lazer?  De acordo com as discussões, a pesquisadora 

acrescentava  ou  não  as  outras  perguntas  do  roteiro  (muitas  das  vezes  elas  já  eram 

respondidas no decorrer da conversa). Em alguns grupos familiares houve necessidade 

de  mais  direcionamento  e  intervenção  da  pesquisadora  para  que  a  discussão  se 

mantivesse  no  foco  proposto.  Em outros  grupos  familiares,  a  discussão se  manteve 

dentro do foco proposto exigindo pouca intervenção da entrevistadora. 

II- A PESQUISA E SEUS RESULTADOS

A análise dos dados:

A análise dos dados foi feita com ênfase na perspectiva qualitativa de 

pesquisa e teve com base a análise de conteúdo de Bardin (1994).  Segundo Ferreira 

(2009), a análise de conteúdo pode ser utilizada quando se quer ir além dos significados, 

da leitura simples do real. Bardin (como citado por Ferreira, 2009) define análise de 

conteúdo como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que  permitam  a  inferência  de  conhecimentos  relativos  às 

condições  de  produção/recepção  (variáveis  inferidas)  destas 

mensagens.
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O  corpus  para  análise  foi  constituído  a  partir  das  entrevistas  transcritas, 

observações da pesquisadora, anotadas no diário de campo e fotos feitas pelas crianças. 

A partir da organização e preparação do material foi feita a leitura flutuante, buscando 

realizar  um  primeiro  contanto  com  este  a  fim  de  possibilitar  uma  pré-análise, 

organizando  as  primeiras  impressões.  Depois  de  realizada  essa  fase  inicial  de 

exploração e sistematização, buscou-se definir as categorias possíveis de análise. 

As categorias foram construídas a partir das nossas questões de pesquisa, das 

referências  oferecidas  pela  bibliografia  consultada  e  dos  dados  coletados  (respostas, 

falas, comportamentos, imagens fotografadas) nos grupos focais familiares, buscando 

convergências  e  recorrências  nas  respostas,  levando-se  em  conta,  também,  as 

informações  divergentes  que  apontaram para  casos  de  exceção.  O  agrupamento  em 

categorias  permitiu  melhor  interpretação  dos  dados  tendo  como  foco  o  objetivo  de 

investigação da pesquisa. 

Ao final, foram formadas quatro categorias de análise:

• O tempo de brincar na família

• O espaço de brincar na família

• A participação dos pais no brincar de suas crianças

• De quê e como brincam as crianças nas famílias

Dessa  forma  analisamos  todos  os  dados  coletados  perfazendo  o  caminho 

metodológico do pesquisador segundo Latour. Este autor (como citado por  Queiroz e 

Melo, 2007) fala das astúcias que um pesquisador deve ter na elaboração final de seu 

relatório  de  pesquisa,  importantes  para  garantir  a  mobilidade,  a  fidedignidade  e  a 

combinação  dos  dados  com os  quais  lida.  As  astúcias  seriam os  empreendimentos 

práticos do pesquisador na fabricação final  dos fatos.  No caso dessa pesquisa,  estas 

astúcias comporiam todo o processo de transportar os dados coletados para o papel, a 

construção de sua análise, as interpretações, suas conclusões e os cuidados necessários 

para a construção do fato, sua dissertação e sua disponibilidade para consulta de outros 

pesquisadores. 

   

O tempo de brincar na família:

Como um actante importante na vida contemporânea, o tempo de brincar tornou-
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se uma das categorias analisadas, uma vez que influencia nos seus modos de ser e estar 

das  famílias  contemporâneas.  O relógio,  seu  grande  representante  atual,  encontra-se 

presente  em  todas  as  casas,  instituições  de  trabalho  e  escolares.  Os  carros,  os 

computadores,  os  televisores  e  os  celulares  vêm  equipados  com  relógios  e 

despertadores,  tal  é  a  sua  necessidade  para  reger  o  nosso  cotidiano.  Na 

contemporaneidade, é preciso estar de olho no relógio, controlar o tempo que passa tão 

depressa e dar conta de fazer num dia tudo que a vida moderna propõe. A relação do 

homem contemporâneo com o tempo não é mais uma relação naturalista, regida pelo 

sol, pelas estações e seus ciclos, como era na segunda metade da Idade Média, descrita 

por  Gèlis  (1991).  A  iluminação  elétrica  ampliou  os  dias,  as  opções  e  exigências 

modernas aumentaram as atividades diárias dos homens. 

A família atual vivencia esta nova relação com o tempo que se traduz num corre-

corre  diário.  A rotina  dos  pais  começa  cedo para  dar  conta  de  todas  as  tarefas  do 

trabalho  e  da  casa  (cuidar  dos  filhos  e  levá-los  à  escola,  aos  cursos  extraescolas, 

acompanhar  os  estudos  das  crianças)  e  ainda  ter  tempo  para  se  dedicar  às  suas 

atividades pessoais.  As crianças também vivenciam o correr contra o tempo no seu dia-

a-dia, indiretamente sob os efeitos da vida familiar apressada e diretamente por ter que 

realizar muitas tarefas que lhes são impostas.   O tempo e o espaço vivenciados nas 

infâncias  contemporâneas  das  camadas  médio-urbanas  têm  sido  organizados  por 

diversas atividades, escolares e extraescolares, sobrando pouco tempo para brincar. Para 

Elkind (2004), muitos pais não promovem oportunidades para um brincar livre de seus 

filhos, todo o tempo infantil é tomado por atividades programadas. O resultado, segundo 

David Elkind, é o aumento de stress e de outros transtornos mentais na infância.  A 

família vive num contexto que parece não favorecer o brincar: pais com pouco tempo 

para  se  dedicar  aos  filhos,  televisão  e  computador  como  meios  principais  de  lazer 

infantil e crianças com muitas atividades para desempenhar (escola, música, natação, 

informática, etc..).

As 10 famílias  que participaram da entrevista  têm um contexto com algumas 

semelhanças ao discutido por Elkind (op. cit.), apresentando uma rotina diária de vida 

tomada por muitos afazeres: pais ocupados com o trabalho (realizado fora e dentro de 

casa), crianças com muitas atividades escolares e extraescolares (que fazem aulas de 

inglês, música e esporte). O tempo de brincar se restringe à medida que as crianças se 
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escolarizam,  com o  aumento  das  atividades  escolares  e  extra-escolares.  As crianças 

menores, particularmente aquelas abaixo dos 4 anos, que ainda não entraram na escola, 

têm o dia totalmente livre para brincar. O mesmo não ocorre com as famílias de crianças 

acima de 6/7 anos que afirmaram que seus filhos dispõem de pouco tempo para brincar 

durante a semana.  Pelas discussões das famílias, observou-se que há dias em que as 

crianças  ficam totalmente  voltadas  para atividades  de aula  (escola  regular,  curso de 

inglês, escola de esporte e música), tendo somente uma parte da noite livre. O gráfico 

abaixo mostra as atividades extraescolares realizadas pelas crianças que têm acima de 7 

anos. Nota-se que três atividades mostradas no gráfico têm preponderância  sobre as 

atividades  esportivas  que  aparecem  desenvolvidas  por  uma  quantidade  menor  de 

crianças:

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

Inglês Mùsica Esporte Catecismo

crianças entre 7e 9 anos

Ilustração  2:  das  15  crianças  entrevistadas,  as  que  estão  na  faixa  de  idade  de  7  a  9  anos 
representam um total de 8 crianças. O eixo vertical indica quantas crianças, cima de 7 anos,  fazem 
as atividades descritas no eixo horizontal.

O pouco tempo para brincar  durante  a  semana decorre  do tempo dedicado à 

escola que ocupa boa parte do dia: os “para casa” da escola demandam em média uma 

hora e meia para serem feitos, há o estudo complementar em casa e as outras atividades 

realizadas pelas crianças como: aulas de música, aulas de inglês, aulas de natação e/ou 

futebol, dança e aulas de catecismo aos sábados. Das 15 crianças entrevistadas, todas as 

que estão acima de 7 anos fazem 2 ou 3 atividades  além da escola (Inglês, música, 

futebol/natação/dança), como mostrado no gráfico acima, sendo que a maioria dessas 

atividades  ocorre  duas  vezes  por  semana.  Os  pais  comentaram que,  atualmente,  há 

necessidade de se começar  cada vez mais  cedo a preparação da criança para a vida 

futura como podemos observar na fala de uma mãe entrevistada: 
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(...)  enquanto  mãe  e  pai,  nós  ficamos  preocupados  com  a 

exigência do mundo agora (... que às vezes a gente erra nisso!)... 

devíamos  deixar  nossos  filhos  brincarem;  mas  é  que ficamos 

pensando  lá  na  frente,  quando  eles  crescerem,  como  vai  ser 

difícil!  Já tá difícil  pra gente  hoje,  “faço idéia” como vai ser 

difícil depois! Então temos ficado mais exigentes: que tem que 

ser o melhor já que agora o mundo tá nesta competição. 

Os  resultados  revelados  na  pesquisa  sobre  o  tempo  do  brincar  indicam que 

nessas famílias entrevistadas o tempo do brincar é o tempo que sobra depois de se fazer 

todas as tarefas escolares e extra-escolares pois, a prioridade tem sido a escola e os 

cursos extra-escola que vão garantir  uma maior  preparação dessas crianças  para seu 

futuro. As famílias tem investido cada vez mais numa educação que tem como objetivo 

atender  as  exigências  sociais  capitalistas  que  são  cada  vez  maiores.  Dentro  dessa 

perspectiva  de  planejamento  de  educação  e  vida  dessas  famílias,  o  brincar  vem 

perdendo  importância  e  se  tornado  atividade  secundária.  Mollo-Bouvier  (2005)  no 

estudo das famílias européias, explica que as instituições da infância, família e escola, 

nos últimos tempos, tem tido um projeto educativo comum, além da instituição escolar, 

embora permaneçam sob a exigência da mesma. Para ela, a precocidade passa a fazer 

parte da educação, deslocando para uma idade cada vez menor as preocupações com o 

êxito escolar. Mollo-Bouvier (op. cit) enfatiza: 

A  invenção  recente  da  pequena  infância  considerada  uma 

verdadeira idade de ouro do desenvolvimento afetivo, intelectual 

e social do ser humano, tem paradoxalmente inspirado práticas 

educativas cujos excessos poderiam assinar sua condenação ou 

pelo  menos  sua  mudança.  Embora  em  cada  instituição,  para 

todas as idades, tudo seja implementado para a felicidade e o 

desabrochar  das  crianças,  ninguém  domina  o  conjunto  das 

atividades da criança, o peso do reforço da dimensão educativa 

no processo de socialização (p.401). 
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As  mesmas  observações  sobre  o  excesso  de  atividades  na  infância 

contemporânea,  que  confirmam  também  os  dados  encontrados  nas  pesquisas,  são 

encontradas  no  documentário  “A  invenção  da  infância”.  Liliana  Sulzbach  (2000) 

mostra, neste filme, crianças brasileiras relatando cansaço diante de tantas atividades 

que executam, crianças pobres que têm que trabalhar para ajudar no sustento familiar e 

crianças de classe média com o dia todo preenchido com atividades escolares e extra-

escolares  para  atender  às  exigências  de  uma  formação  profissional  cada  vez  mais 

precoce. 

Contudo, para as crianças entrevistadas, elas brincam muito e disseram gostar 

das  muitas  das  atividades  extra-escolares  que  realizam.  Mesmo  porque  essa  é  a 

experiência que conhecem, é o mundo em que elas vivem e essa prática de fazer muitas 

atividades é comum a todas que pertencem a esse meio social. 

O espaço do brincar na família:

O espaço de brincar na família foi outra categoria analisada a partir dos dados 

coletados  nas  entrevistas  com as  famílias  de  Coronel  Xavier  Chaves.  Santi  Estácio 

(2008) comenta que a infância medieval não tinha um espaço destinado a brincar, tão 

pouco o brincar era visto como importante para a criança, já que ela ainda não tinha 

alcançado  seu  status  de  categoria  social  diferenciada.  Segundo  ela,  o  espaço  das 

crianças do Brasil colonial era a casa-grande e a senzala, as ruas e praças ainda não 

constituíam um espaço propriamente dito para as crianças brincarem. Naquela época, 

completa  a  autora,  nas  ruas  e  praças  o  que  se  via  eram festas  carnavalescas,  e  os 

entrudos18.  Santi  Estácio (op.cit.)  comenta também sobre as mudanças  ocorridas nos 

espaços  públicos  destinados  à  infância.  A  forma  como  os  espaços  públicos  eram 

ocupados no Brasil colônia sofreu modificações, fazendo com que as ruas e praças se 

tornassem  espaços  onde  se  vivia  plenamente  a  infância,  constituindo-se  ponto  de 

encontro  de  grupos  de  meninos  e  meninas  que  se  encontravam  para  brincar. 

Atualmente,  o espaço de brincar  se restringe aos  playgrounds  dos condomínios,  aos 

shoppings e à escola, devido às mudanças na urbanização das cidades, ao aumento da 

violência  e  do  trânsito  de  automóveis,  efeitos  do  progresso  sócio-econômico.  Maia 

18Entrudos, herança da coroa portuguesa, era uma festa, celebrada tanto no campo quanto na 
cidade pelas classes menos favorecidas, como os homens livres pobres e os escravos (Santi 
Estácio, 2008, p.4-5).
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(n.d.) relata  que  a maioria das ruas das cidades brasileiras surgia e era delimitada a 

partir das construções de maior expressividade, geralmente em torno de uma praça e de 

uma  igreja.  No  século  XIX,  a  autora  esclarece,  caracteriza-se  por  modificações  e 

implementações que vão ocorrer nos centros urbanos tradicionais:

Nesse  momento,  já  não  são  os  edifícios  religiosos  que  terão 

maior destaque, mas sim, prédios públicos, como um teatro, uma 

escola,  uma  biblioteca,  além  dos  passeios  públicos  (...)  Por 

conseguinte, é preciso também sanear e embelezar as vias. Os 

traços mais regulares nos planos das cidades, a delimitação e a 

criação de espaços públicos, revelam não só uma racionalidade, 

mas também a necessidade em se partilhar o solo para melhor 

comercializá-lo. O parcelamento do solo é, portanto, o principal 

responsável pela abertura de novos bairros, pelo parcelamento 

de glebas feito por empreendimentos imobiliários e, ainda, pela 

abertura  e  reordenamento  das  ruas  da  cidade  que  se  quer 

moderna  (...)  Outro importante  marco para a compreensão  da 

cidade, da vida urbana e, portanto, da rua, é a implementação da 

energia  elétrica.  Desde  os  lampiões,  com  os  seus  famosos 

acendedores, até as luzes que funcionam a partir de uma central 

elétrica, esses incrementos determinaram usos diferenciados das 

ruas da cidade, como também alteraram a sua paisagem (...) No 

século XX, as ruas ícones das cidades correspondem às largas 

avenidas. Avenida na língua portuguesa significa uma rua mais 

larga,  geralmente  com mais  de uma via  para a  circulação  de 

veículos.  Essa  é  a  grande  característica  da  forma  que  a  rua 

adquire nesse período, ou seja, ser voltada para os automóveis 

em detrimento dos pedestres, das bicicletas, das carroças e de 

qualquer  outro  meio  de  circulação  diferente  do  veículo 

automotor e individual (...) a rua perde completamente o caráter 

de  lugar  de  encontro,  tornando-se  essencialmente  o  lugar  do 

automóvel (p.1).
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 Em todos os grupos familiares entrevistados, a discussão do espaço de brincar 

voltou-se para o espaço da rua versus espaço da casa. Para as crianças entrevistadas, o 

espaço  da  rua  é  mais  atraente:  todas  disseram  gostar  mais  de  brincar  nas  ruas, 

principalmente nas praças da cidade. Algumas crianças tiraram fotos de áreas externas 

de suas casas, de suas casinhas de brincar, uma delas fotografou a praça perto de sua 

casa, revelando suas preferências lúdicas, como vemos nas fotos tiradas por algumas 

crianças das famílias entrevistadas abaixo:

     

        

Quando  se  explorou  o  porquê  da  preferência  pelo  espaço  externo, 

principalmente pelas ruas e praças, a grande maioria respondeu que na rua encontram-se 

outras  crianças  para  brincar.  Entre  o  espaço interno  e  o  externo  da casa,  o  externo 

(quintal, varandas) foi considerado como espaço melhor para brincar. Nas ruas e praças, 

as  crianças  brincam de  pique-pega,  de bola  (jogam queimada,  futebol)  e  andam de 

bicicleta. O horário em que elas são liberadas pelos adultos para brincarem nas ruas e 
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nas praças, geralmente, é depois das 18h00min, quando o movimento de carros e motos 

diminui e, aos domingos, quando também as ruas ficam mais tranqüilas. A preferência 

das  crianças  pelo  espaço  externo,  pelas  ruas  e  praças,  pode  ter  relação  com  os 

sentimentos  de  liberdade,  desejos  de  ampliação  de  convivência/interação  ou  mesmo 

pelas fantasias e segredos que o externo, o espaço público parece guardar. A afirmação 

de Santi Estácio (2008) confirma os valores e significados que as ruas e praças têm para 

as pessoas:

  Tudo acontece nas ruas sejam elas estreitas ou largas; curtas ou 

compridas; asfaltadas ou de terra batida; iluminadas ou escuras; 

limpas ou sujas; movimentadas ou tranqüilas. A rua é o lugar 

das  realizações  sociais,  dos  acontecimentos  cotidianos  e 

históricos,  enfim é  onde a  vida acontece,  onde as  pessoas  se 

encontram  e  se  reconhecem  como  parte  integrante  daquele 

espaço (p.2). 

Os pais,  por  sua vez,  preferem que as  crianças  brinquem no espaço privado 

familiar.  Para eles, a rua já não é um espaço tão tranquilo e seguro para as crianças 

como fora na sua infância, ressaltando suas preocupações com o aumento do consumo 

de drogas na cidade e com os perigos que poderão advir da rua: o aumento do fluxo de 

motos e carros na cidade e as más influências do espaço público.  Os pais colocaram 

que, em casa, é possível haver maior controle das brincadeiras e dos colegas da criança. 

Como alternativa,  os  pais  procuram tornar  mais  atraente  o  espaço externo  da  casa, 

construindo casinhas de madeira e alvenaria nos quintais para as crianças brincarem, 

balanços nas árvores, caixas de areia, evitando assim que elas queiram ir para as ruas. 

Entre os actantes humanos e não humanos citados pelos pais, o carro foi revelado como 

actante  que  vem  produzindo  modificações  no  espaço  urbano  de  Coronel  Xavier 

Chaves19,  imprimindo  novas  traduções  ao  brincar,  uma  vez  que,  em função do  seu 

aparecimento e multiplicação, as ruas estão se tornando espaços não tão seguros como 

eram antes. 

Participação dos pais no brincar das crianças:

19 Detectado a partir das falas dos pais.
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A terceira categoria demarcada para análise na pesquisa foi a participação dos 

pais no brincar de suas crianças. As discussões e observações registradas por ocasião 

das entrevistas familiares parecem indicar que os pais brincam pouco com suas crianças, 

particularmente nas famílias com mais de uma criança20. A falta de tempo, a correria do 

dia-a-dia, o cansaço produzido pelo dia no final da noite ou pela semana, nos sábados e 

domingos, é a justificativa que os pais usam a fim de explicar porque não brincam ou 

brincam tão pouco com suas crianças. Pelo gráfico abaixo, visualizamos que, entre as 

10 famílias entrevistadas, os pais (o pai e a mãe) saem para trabalhar em seis famílias, 

nas outras quatro, apenas o pai trabalha

0

1

2

3

4

5

6

 Pais Pai Mãe

No. De Famílias 

Dentre as ocupações dos pais encontramos funcionários públicos, empresários, 

projetista,  bancário,  engenheiro  agrônomo  e,  dentre  as  das  mães,  encontramos 

professora, bibliotecária, vendedora, artesã e funcionária pública. 

Os dados coletados nas entrevistas revelaram que o pai é quem mais brinca com 

as crianças nas famílias: 80 % das famílias disseram que ao pai cabe a função de brincar 

com as crianças, ou que o pai é o que se disponibiliza mais a brincar, quando necessário 

ou quando a criança solicita a presença de um adulto. Tanto as mães que trabalham fora 

como as que ficam no lar disseram ter menos tempo para brincar ou se sentirem menos 

dispostas  a  brincar  do  que  os  pais  por  causa  do  excesso  de  afazeres  de  casa  e  de 

cuidados com os filhos (acompanhar os estudos, levar para escola, escovar os dentes e 

outros cuidados de educar) conjugado, em alguns casos, com o trabalho fora e outros 

afazeres domésticos. Os pais argumentaram ficar o dia todo fora, que têm pouco tempo 

para dedicar aos filhos e, quando podem, tentam compensar brincando com a criança, 

levando-a para passear, brincar na praça, etc.. Esses dados chamam atenção, embora não 
20 O fato de ter  mais  de uma criança em casa parece desobrigar ou faz os pais se sentirem 
desobrigados a brincar com a criança, já que ela tem outro (a) irmão (a) para companhia. 
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sejam objeto de estudo dessa pesquisa: a jornada excessiva de trabalho das mulheres em 

casa (assumindo sozinhas os cuidados com a casa e educação dos filhos) e a jornada 

tripla 21 de algumas mulheres que, além de trabalharem fora, exercem papel de donas de 

casa e de mães educadoras e cuidadoras de seus filhos. Observa-se que das 10 mães 

entrevistadas,  apenas  quatro  não trabalham fora,  sendo que  uma delas  é  artesã,  faz 

bordados para complementar a renda em casa além de cuidar da casa e dos dois filhos. 

Das  seis  mães  que  trabalham duas  contam com ajuda  de  empregadas  domésticas  e 

outras três contam com ajuda das avós e avô (em uma família, o avô ajuda a olhar as 

crianças enquanto os pais trabalham). Das três que não trabalham fora, uma das mães 

conta com ajuda de uma babá. 

Outro tema discutido foi se os pais se preocupam e incentivam o brincar de suas 

crianças. Na pesquisa, todos os pais disseram que o brincar é importante na infância, 

mas a maioria  deles acredita  que o brincar é importante para a criança somente por 

promover  desenvolvimento  cognitivo,  por  estimular  inteligência  e  aprendizagem. 

Somente em uma família a importância do brincar foi discutida de forma mais ampla, 

abordando seus benefícios também para o desenvolvimento sócio afetivo da criança. 

Nestas  discussões  dos  pais  sobre  a  importância  do  brincar  para  a  infância,  ficou 

evidente como é grande a preocupação deles com a preparação dos filhos para a vida 

futura, principalmente a profissional, com as exigências do mercado de trabalho. Esta 

preocupação com a preparação da criança para o futuro também se constata a partir dos 

seguintes dados: 50% deles afirmaram que estimulam o brincar com brinquedos mais 

educativos,  que  estimulam  o  desenvolvimento  da  criança;  80%  dos  pais  disseram 

estimular e oferecer aos seus filhos canais educativos para assistir na TV; 50 % das 

famílias entrevistadas têm TV por assinatura, com a finalidade de ampliar as opções de 

canais educativos para as crianças. Foi um dado encontrado em todas as famílias este 

que revela a preocupação em estimular o “brincar educativo”. Parece que, quando os 

pais se referem a brinquedos educativos, brincar educativo e programas educativos, eles 

estão falando, principalmente, de um brincar que promova uma aprendizagem que possa 

auxiliar  a  criança  na  escola,  dando continuidade  ao  trabalho  da  escola,  criando um 

diferencial no seu desenvolvimento intelectual, uma visão que se contrapõe a verdadeira 

proposta do brincar que é a sua não-seriedade. Para Huizinga (1993), o lúdico imposto 

21 Definimos como jornada tripla o acúmulo de tarefas de algumas mulheres no cumprimento de 
papéis diferenciados: mãe, dona de casa e trabalhadora.

   45



ou realizado com finalidades torna-se atividade séria e deixa de ser brincar.

Como e de quê brincam as crianças:

Como e de quê brincam as crianças foi a ultima categoria de análise da pesquisa. 

A partir de observações e discussões feitas pelos pais, os dados apontam que as crianças 

têm muitos brinquedos e muitas opções de brincar,  embora sobre pouco tempo para 

brincar. Em algumas famílias os brinquedos estavam todos bem arrumados e guardados 

em caixas, prateleiras, às vezes, de difícil acesso para as crianças, como foi fotografado 

por duas crianças (fotos abaixo):

  

Os brinquedos  são  variados,  coloridos  e  uma grande  parte  com tecnologia  atual.  A 

criança  tem como  opção  para  se  divertir,  diferentes  brinquedos,  programas  de  TV, 

computador e jogos variados, eletrônicos e virtuais.  

 Observou-se,  na  pesquisa,  um  maior  interesse  por  parte  dos  meninos, 

comparando  com  as  meninas,  em  brincar  com  brinquedos  mais  sofisticados 

tecnologicamente como robôs, jogos eletrônicos e no computador: todos eles disseram 

gostar desses brinquedos e alguns tiraram fotos de seus computadores e da TV onde 

brincam  com  o  Playstation,  como  podemos  ver  abaixo  nas  fotos  feitas  por  alguns 

meninos entrevistados:
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Já as meninas revelaram gostar de brincar de bonecas, mas não deixaram de demonstrar 

interesse  pelos  jogos  e  computador,  principalmente  pelos  sites  que  apresentam  os 

joguinhos de vestir e maquiar bonecas, os salões de beleza da Barbie e outros interativos 

que promovem desafios e competições. O maior interesse das meninas pelas bonecas e 

dos  meninos  pelos  robôs,  carrinhos  e  jogos  eletrônicos  mostra  que  ainda  há  uma 

separação do que é brinquedo de meninos  e brinquedo de meninas.  A separação do 

brincar de meninos e meninas é uma prática que foi observada em muitos pais que se 

preocupam em educar desde cedo as crianças com essas diferenciações de papéis de 

gênero feminino e masculino.  Essa prática  de separação entre  brincar  de meninos  e 

meninas já não é tão rígida como observávamos anos atrás, mas ainda prevalece como 

norma  para  algumas  brincadeiras,  principalmente  o  brincar  de  boneca  que  não  é 

incentivado e, às vezes, não permitido aos meninos. As meninas parecem receber mais 

incentivo por parte dos pais para as brincadeiras mais tradicionais ligadas à maternagem 

e outras que dizem respeito à manutenção de certos estereótipos femininos e os meninos 

são  mais  incentivados  para  as  brincadeiras  mais  desafiadoras  e  competitivas,  mais 

contemporâneas como brincar no computador e com jogos eletrônicos. No próprio ato 

dos pais de comprar e escolher brinquedos, a separação do brincar de meninos e brincar 
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de meninas já se realiza, pois se compram brinquedos específicos para cada gênero. Na 

própria sociedade em geral, nas fábricas, lojas e comerciais de brinquedos, já se realiza 

também essa separação, com brinquedos para meninos e brinquedos para meninas. Na 

mídia, vêem-se meninos apresentando brinquedos de meninos: carrinhos, aviões, motos, 

dragões, vídeogame e meninas fazendo as propagandas de brinquedos específicos para 

seu gênero: bonecas, casinhas, cozinhas e outros mais. Interessante é que se observa que 

os videogames são veiculados nas propagandas mais para os meninos do que para as 

meninas.  Nas  famílias  entrevistadas,  apenas  os  meninos  tem  o  jogo  Playstation22, 

embora  as  meninas  demonstrassem  interesse  por  esse  tipo  de  vídeogame:  algumas 

disseram  jogar  e  gostar  de  jogar  quando  tem  oportunidade.  As  meninas  ganham 

geralmente os laptops da Barbie e das Superpoderosas. 

As  meninas  apresentaram algumas  diferenças  quanto  à  forma  de  brincar:  as 

meninas abaixo dos sete anos indicaram gostar de brincar mais com as bonecas bebê, 

casinhas  e  as  meninas  maiores  de  escolinha,  de  Barbie,  de  Polly  e  de  brincar  no 

computador. As meninas menores escolheram tirar fotos de suas bonecas bebê, casinhas 

e panelinhas e as meninas maiores fotografaram Barbies, Laptops e jogos, o que se pode 

confirmar pelas fotos mostradas abaixo: 

Fotos das meninas abaixo dos sete anos: 

   

22 Nome de um tipo de jogos eletrônicos de cartuchos ou discos de leitura óptica, como CDs e 
DVDs, que permite interagir através de comandos dados por meio de um controle, usualmente 
chamado de joystick. 
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 Fotos das meninas acima de sete anos:
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Em uma das famílias, a mãe tentou persuadir sua filha para que tirasse fotos de 

brinquedos mais novos em vez dos seus bebês sujos e surrados, mas a criança insistiu e 

fotografou seus bebês revelando serem importantes para ela.  Brincar de boneca tem 

significados importantes para as crianças, elas tem a oportunidade de assumir o papel 

dos  pais  e  cuidadores,  reproduzir  sua  vivência  de  ser  cuidada,  sua  relação  com  a 

mãe/pai-bebê. Na entrevistas,  foi relatado que as meninas carregam suas bonecas no 

colo, dão de comer, dão banho, dão carinho, ficam bravas com elas e as levam para 

passear. Na experiência simbólica de brincar de boneca, as crianças representam o papel 

de cuidar e serem cuidadas, reproduzindo a experiência vivenciada por elas próprias 

com a possibilidade de modificar o que elas não gostam e não têm condições de mudar 

no  real.  Vygostsky  (1998)  fala  da  importância  do  brincar  que  envolve  situações 

imaginárias  por  possibilitar  a  realização  das  tendências  que  não  podem  ser 

imediatamente satisfeitas, liberando a criança das restrições impostas pelo ambiente 

A bicicleta foi o brinquedo muito citado e fotografado, como vemos nas fotos 

abaixo, pelas crianças acima de seis anos: tanto meninos como meninas falaram que 

gostam muito de andar de bicicleta (a estrutura mais plana da cidade, com praças largas 

e o pouco trânsito, provavelmente, estimulam a prática desta brincadeira.).
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Os  meninos  fotografaram  videogame  Playstation,  computador  com  jogos 

virtuais,  televisores,  bicicletas,  dragões,  carrinhos,  fazendinhas  e  variados  tipos  de 

jogos, como já apresentamos nas fotos acima, na página 46 e também nas outras fotos 

mostradas abaixo:
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Teve um menino que fotografou o seu cachorro, dizendo gostar muito de brincar com 

ele e uma cesta de piquenique que estava amarrada no teto. A criança narrou que já fez 

muitos piqueniques em família, que gostava muito e aproveitou para lembrar aos pais 

que há muito tempo não saíam para fazer isso.

  

Assistir à televisão também foi citado, pelos pais e pelos filhos, como atividade 

que as crianças gostam e que fazem muito. Caracterizamos assistir TV apenas como 
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atividade de lazer, nessa pesquisa, devido a não termos encontrado, em nenhum dos 

autores pesquisados, qualquer consideração dessa atividade como uma forma de brincar. 

Para  Gomes  (como  citado  por  Munarim,  2007),  a  televisão  propicia  o  brincar, 

constituindo num espaço para o  desenvolvimento  lúdico,  de interações,  descobertas, 

indagações. Fernandes (como citado por Munarim, op. cit.)  afirma que a TV oferece 

suporte, assim como os contos de fadas e as histórias, para as brincadeiras e a imaginação 

infantil. A mesma afirmação encontramos em Brougère (2006) sobre o papel da TV na 

composição  do  imaginário  infantil,  dando  suporte  para  as  brincadeiras,  como  já 

discutido no Capítulo I. Assim, a partir desses autores, entendemos que assistir TV é 

uma atividade de suporte para o brincar, assim como o brinquedo, e não exatamente 

uma atividade lúdica. Henriot (apud Baptista da Silva, 2003) diz que a atividade lúdica 

é o encontro entre a situação e a atitude lúdica. A atividade lúdica vai ocorrer a partir de 

condições facilitadoras do brincar, como o acesso a brinquedos ou outros suportes e de 

uma  ação  com  características  específicas,  como  liberdade  de  ação,  significações  e 

representações próprias, regras explícitas ou não.

Nas entrevistas, as crianças disseram gostar de assistir novelas, filmes e alguns 

programas de TV. As crianças maiores de 6 anos citaram: “Três Espiãs é Demais”, “As 

Superpoderosas”, “Madeleine” e a “A Liga da Justiça” como desenhos preferidos. Os 

“Backyardgans”  foram  citados  por  duas  crianças  menores  de  seis  anos  e  um  dos 

bonecos foi fotografado por uma delas, como se vê na foto abaixo:

O Picapau foi citado como desenho preferido por todas as crianças entrevistadas, 

de  diferentes  idades.  O  desenho  do  Picapau  também  foi  o  preferido  da  pesquisa 

realizada  pelo  Lapic23,  por  Elza  Pacheco,  nas  pesquisas Televisão,  Criança  e 

23Laboratório de Pesquisa sobre a infância, Imaginário e Comunicação ECA-USP.
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Imaginário:  contribuições  para  a  integração  escola-universidade  sociedade e  O 

desenho animado na  TV:  mitos,  símbolos  e  metáforas. Segundo Pacheco  (2000),  o 

Picapau é  pequeno e mais fraco mas acaba vencendor por sua esperteza, o que faz dele 

um herói. Segundo a pesquisadora, as crianças se identificam com sua fragilidade e com 

a  possibilidade  de  viver  imaginariamente  seus  desejos,  inverter  as  situações  de 

submissão. Para ela, a escolha do desenho se deve a relação estabelecida entre mitos, 

símbolos e imaginário infantil.

Sherek foi  um dos filmes citados  por algumas crianças menores  de 7 anos e 

Harry Potter citado por meninos acima de 8 anos. A leitura foi citada como passatempo 

preferido por dois meninos de nove anos, que disseram gostar de ler a revistinha da 

Turma da Mônica Jovem e Asterix, conforme se observa nas fotografias que fizeram 

abaixo:

  

Dos programas  de  TV foram citados:  programas  de  música  apresentados  no 

MTV por um menino de cinco anos, HI5 do Discovery Kids (canal de TV fechado) por 

duas crianças de cinco anos, “Tudo por Dinheiro” do SBT e “A Grande Família” da 

rede Globo, foram citados  pelas crianças  maiores  de oito  anos.  As novelas também 

estão  entre  as  preferências  de  quase  todas  as  crianças  (80% dos  entrevistados)  que 

citaram “Caminho das Índias” e “Malhação”. Duas meninas (de sete e três anos) citaram 

“Sítio do Picapau Amarelo”. 

Observa-se que as crianças têm preferências e assistem programas de TV, não 

somente de canais educativos e infantis veiculados em sua maioria por canais fechados, 

mas também de canais abertos e mais populares. Embora muitas das famílias tenham 

TV por assinatura, a fim de oferecer outras opções aos filhos, e mais aparelhos de TV 
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em  casa,  até  mesmo  nos  quartos,  ainda  assim  as  crianças  acabam  assistindo  os 

programas de adultos, como as novelas, por exemplo, junto dos pais, influenciadas pelo 

comportamento de seu grupo de pertença.  Esses dados mostram que as escolhas são 

resultados  de  uma  enorme  quantidade  de  contingências  oferecidas  em  determinada 

época e cultura. No texto de Spink (2003), “A pesquisa de campo em psicologia social 

numa perspectiva pos construcionista”, ele traz Lewin (1952), problematizando por que 

as pessoas comem o que comem. Ele diz que assim o fazem porque é o que encontram 

disponível à mesa, mostrando que as “escolhas” se constituem a partir da confluência de 

vários aspectos em interação.

A discussão dos pais sobre os brinquedos e brincadeiras de seus filhos girou em 

torno de temáticas  como: diversidade e  sofisticação  dos brinquedos,  o seu consumo 

excessivo e os perigos do computador, mais precisamente da internet, para as crianças. 

Os pais discutiram a grande quantidade de brinquedos que existe e as influências das 

propagandas da TV sobre as crianças na sua escolha, pois sempre pedem aqueles que 

são  mostrados  na  mídia.   Na  discussão  sobre  o  consumo  excessivo  de  brinquedo 

estimulado pelo marketing na TV, destacamos alguns comentários de pais como:

“Ana24 (referindo-se a filha de 3 anos) sempre pede os brinquedos que vê na televisão,  

mas  quando  ganha,  brinca  pouco  com  ele,  logo  deixa  de  lado”  “Eles  pedem  os 

brinquedos mais caros que vêem na televisão e depois largam pra lá (...) eles brincam 

mesmo é com os brinquedos mais simples”.  

Para alguns pais as brincadeiras de seus filhos são menos criativas do que as 

brincadeiras  de  sua  época,  pelo  fato  de  que,  no seu tempo  de infância,  as  crianças 

tinham menos brinquedos e eles eram mais simples, estimulando mais a criatividade no 

brincar.  Esse discurso dos pais  deve ser interpretado com certa cautela porque pode 

estar traduzindo uma nostalgia  sustentada por uma crença de elaboração da infância 

perdida: de que antigamente vivia-se mais genuinamente a infância.

A internet revelou ser a grande preocupação de todos os pais entrevistados. Os 

pais colocaram que sentem temerosos quanto ao uso que as crianças fazem da internet 

dizendo  que  é  difícil  controlar  a  navegação  e  saber  quais  sites  as  crianças  estão 

acessando.  Eles  se  preocupam também com os  jogos  virtuais  (jogos  disponíveis  na 

24 Ana é nome fictício.
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internet) e também eletrônicos25 (jogos como Playstation) que, para eles, podem criar 

dependência  nas crianças.  Mota (2007) diz que o fascínio que os vídeos games e a 

internet produzem nas crianças é um dos motivos pelos quais as famílias tanto temem o 

computador como algo ameaçador que impedirá a criança de realizar outras atividades 

lúdicas.  Os jogos virtuais,  pela  visão de Meira  (2003),  não têm a mesma dimensão 

simbólica de uma brincadeira com carrinhos ou bonecas, prescindindo da presença do 

outro, e da materialidade dos brinquedos. Ela critica a automatização dos jogos virtuais 

e a falta de presença corpórea do outro nesses tipos de jogos como prejudicial para o 

desenvolvimento infantil.

Alguns pais, para proteger seus filhos dessa tecnologia que tanto temem, fizeram 

opção de não ter internet em casa, embora ainda assim a criança peça para ir à  Lan 

House que existe  na cidade.  Outros  pais  tentam regular  o  uso do computador  e  da 

internet em casa, admitindo ser difícil controlar o interesse da criança pelo computador. 

Eles também reconhecem a importância da informática na vida atual e principalmente 

no futuro das crianças. Os pais sabem que não se pode mais ignorar o computador e a 

internet.  A  mesma  observação  tem  Edgar  Morim  sobre  essas  novas  tecnologias 

midiáticas (como citado por Mota, 2007, p.31):

(...)  não é mais  tempo de questionar  se estas (referindo-se às 

TICs26) 27 vieram para o bem o para o mal. Elas estão presentes 

em nossas vidas,  transmitindo valores  e  padrões  de condutas, 

socializando  várias  gerações  e  interligando  o  mundo  todo, 

transformando  as  relações  sociais.  Esta  criança  midiática  

(grifou-se) não nasceu para questionar ou criticar a tecnologia; 

nasceu  na tecnologia.  Sobram  os  questionamentos  para  os 

intermediários  a  essa  nova  cultura,  os  pesquisadores  que 

nasceram  no  final  da  sociedade  industrial  e  constroem  a 

sociedade da informação. 

 

25 Os Jogos eletrônicos podem ser de "estímulo-resposta", "simulação ou de tabuleiro eletrônico 
e possuem: tela para exibição e teclado (joysticks ou revólver, detector de luz), (Setzer, 2001).

26 TICs = Tecnologias de Informação e Comunicação.
27 A observação que se faz entre parênteses não é do autor, constitui numa inclusão minha.
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Assim,  os  dados  apresentados  acima  evidenciam  as  complexas  redes 

sociotécnicas  em articulação  atuando  com atores  e  na  produção destes,  provocando 

traduções  na  infância  e  no  brincar:  as  influências  da  mídia  na  educação  e  no 

comportamento das crianças, o surgimento de brinquedos cada vez mais sofisticados, a 

grande oferta de brinquedos que existe hoje e modos novos de brincar como assistir 

televisão, o computador e a internet. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, concluiu-se a pesquisa dentro do que foi proposto. Pela análise de 

seus resultados chegou-se a conclusão que o tempo da infância  nas famílias  médio-

urbanas  de  Coronel  Xavier  Chaves  não  é  um  tempo  tão  livre  para  brincar, 

principalmente para o brincar espontâneo, despretensioso. O espaço do brincar também 

vem se restringindo,  à  medida  que  a  cidade  vai  se  modificando  sob  influências  do 

crescimento urbano, do aumento de fluxo de carros e de pessoas e devido ao aumento 

de  insegurança  dos  pais  quanto  à  violência.  Embora  esse  medo  sentido  e  que  foi 

verbalizado por alguns pais sobre o aumento da violência, de que a cidade não é mais 

tão tranqüila  quanto era antes,  não tenha como base fatos concretos de aumento  de 

violência na própria cidade e sim de fatos de aumento de violência em outras cidades 

noticiados pela TV, este é o sentimento que aparece nas suas falas. 

A atividade de brincar está se tornando secundária na infância das crianças de 

classe  média  urbana  de  Coronel  Xavier  Chaves,  perdendo  tempo  e  espaço  para  as 

atividades  escolares.  O brincar  não é mais  atividade  principal  e mais  importante  da 

infância  para  suas  famílias,  pois  o  mais  importante  é  estudar,  realizar  muitas 

aprendizagens,  se  desenvolver  e  se  preparar  o  mais  cedo  possível  para  atender  às 

exigências da vida social  e do mercado de trabalho futuro. Brincar está se tornando 

atividade de lazer nas horas de folga das crianças e de preferência que seja realizada de 

forma  educativa,  auxiliando  na  aprendizagem e  no  desenvolvimento  da  criança.  As 
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preocupações dos pais com o futuro estão imprimindo novas características à vivência 

da infância. 

Dessa forma, apoiando-se na perspectiva teórica e metodológica da Teoria Ator- 

Rede pôde-se mapear o fenômeno brincar e seu processo construtivo e reconstrutivo de 

hibridização, sem ter a preocupação de esgotar o assunto ou transformá-lo numa caixa 

preta.  Na  discussão  sobre  o  brincar,  o  analisamos  sob  seus  diferentes  aspectos: 

sociedade,  natureza  e  técnica,  através  de  saberes  já  produzidos  sobre  o  assunto  e 

práticas seguindo a lógica sociotécnica de enredamento, e observamos a complexidade 

do fenômeno, as fronteiras invísiveis entre natureza, sociedade e tecnologia.

Pela pesquisa foi possível constatar o brincar como fenômeno híbrido mediado 

por  objetos  que,  reciprocamente,  influenciam  e  sofrem  influências  do  humano:  a 

televisão, o computador, a modernização dos espaços urbanos, a industrialização dos 

brinquedos.  Todos  estes  elementos,  actantes  e  também híbridos  (frutos  do  engenho 

humano e materialidade) foram constatados no meio familiar e social produzindo novas 

relações na infância e na vivência que as crianças têm do brincar. A pesquisa revelou 

alguns  efeitos  das  redes  de  difusão  da  informação,  do  uso  das  tecnologias,  da 

distribuição de produtos, das propagandas veiculadas pelos meios de comunicação, nas 

relações  e  modos  de  vida  das  famílias.  Observaram-se  semelhanças  no  brincar  das 

crianças, nos comportamentos e costumes das famílias entrevistadas com famílias de 

cidades maiores, comparando a outras pesquisas realizadas.  Constatamos que a mídia 

tem sido um fator responsável por essa globalização do brincar e do comportamento 

familiar. As crianças de Coronel Xavier Chaves brincam de Barbie, Polly, Playstation, 

laptops e outros brinquedos veiculados pela propaganda midiática como as crianças de 

outras cidades maiores.  Muitos pais trabalham o dia todo fora e as crianças passam 

grande parte de seu tempo envolvidas com atividades escolares e extra-escolares em 

preparação para a vida futura, acompanhadas por avós ou pelas empregadas domésticas. 

A  pesquisa  mostrou  que  as  famílias  de  Coronel  Xavier  Chaves  apresentem 

costumes, comportamentos e dificuldades semelhantes das famílias de cidades maiores 

embora vivam em contextos bem diferentes, talvez pelos efeitos da globalização em que 

vivemos hoje. As discussões sobre o brincar provocaram muitas reflexões nas famílias 

sobre  o  brincar  de  suas  crianças,  suscitando  questionamentos,  comparações  e 
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controvérsias a respeito dessa atividade infantil,  fato observado na fala de um pai ao 

final de uma das entrevistas:

Aqui  no  papel  (referindo-se  ao  Informe  sobre  a  pesquisa, 

anexado no Termo de Consentimento livre e Informado), você 

fala que nós não teremos benefícios diretos com a pesquisa, mas 

só o fato de estarmos falando sobre o brincar já nos fez refletir 

sobre nossos meninos, o quanto nós brincamos com eles e vai 

nos fazer repensar muita coisa.

Elas  propiciaram momentos  de “desabafo”  dos  pais  sobre suas  preocupações 

(internet, perigos da rua), dúvidas sobre qual a melhor maneira de educar seus filhos e 

sobre  as  transformações  sociais  e  culturais  pelas  quais  estão  passando.  As  crianças 

tiveram oportunidade  de  se  colocar  e  de  ouvir  o  que  pensam os  adultos  sobre  seu 

brincar.  A  participação  das  crianças  foi  muito  importante  e  enriqueceu  muito  as 

discussões,  houve  momentos  de  trocas  intergeracionais:  avós,  pais,  adolescentes  e 

crianças. Em uma das famílias entrevistadas, a avó estava presente: ela relatou como era 

sua infância, que ela tinha que trabalhar, ajudar o pai na roça e a mãe em casa, mas que 

quando sobrava tempo ela brincava de bola, de boneca, de subir árvores e nadar no rio. 

Ela contou que eles faziam seus próprios brinquedos: faziam bola de pano, a mãe fazia 

as bonecas feitas à mão, os irmãos brincavam de jogar finco e de boi feito com sabugo 

de milho. As estórias da avó geraram discussões, comparações sobre as modificações do 

brincar no contexto sócio-histórico.  

A pesquisa apresentou dificuldades importantes a serem comentadas. A proposta 

de entrevista grupal teve vantagens como as discutidas acima, possibilitando trocas e 

discussões mais enriquecidas, mas também trouxe dificuldades para a coleta de dados e 

para  a  observação.  Em  quase  todas  as  discussões  houve  momentos  em  que  todos 

falavam ao mesmo tempo, empolgados pelo assunto. Algumas crianças falavam junto 

com  seus  pais  a  todo  tempo  da  discussão.  Em  algumas  dessas  entrevistas,  a 

pesquisadora teve  dificuldades  em dar  a  atenção solicitada,  ao mesmo tempo,  pelas 

crianças que mostravam seus brinquedos e a convidavam a brincar e pelos adultos que 

queriam discutir  sobre o assunto proposto.  As “falas” de muitos,  ao mesmo tempo, 

dificultaram  a  transcrição  das  entrevistas  gravadas,  em  discriminar  os  diferentes 
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interlocutores  e  compreender  o que estavam falando.  Talvez  fosse mais  adequada a 

presença de mais de um entrevistador ou de outra dinâmica na entrevista que permitisse 

um maior aproveitamento das diferentes contribuições de comunicação de interlocutores 

tão específicos: crianças, adolescentes e adultos. 

  Assim, apesar das semelhanças possíveis em outros contextos, esta pesquisa 

não teve a pretensão de esgotar o assunto, nem ser generalizável, atendo-se à realidade 

que pretendeu estudar. Entretanto, pode contribuir para o entendimento do fenômeno, 

por  semelhança  ou  por  contraste  com  outros  empreendimentos,  uma  vez  que  as 

categorias estudadas podem ser flagradas em constante movimento

Alguns dados coletados confirmam o que já tinha sido encontrado em outras 

pesquisas, o que foi  apresentado no capítulo anterior,  enquanto outros trazem novos 

elementos  para  serem  discutidos  ou  pesquisados.  Esses  novos  dados  suscitam  e 

provocam novas perguntas como: O tempo e o modo de brincar atual são satisfatórios 

para o desenvolvimento e saúde da criança? A diminuição do tempo de brincar reflete 

uma adultificação da criança ou uma nova concepção de infância? Como compreender a 

infância atual nesses novos tempos de velocidade, virtualidade e exigências? Que novas 

ecologias cognitivas (Levy, 1993) estarão sendo engendradas pelas formas de brincar? 

Para  quais  tipos  de  atividades  a  serem  desempenhadas  no  futuro  estarão  sendo 

preparadas as crianças de hoje?  Estas e outras questões apontam para campos ainda 

inexplorados que podem suscitar mais investigações. 
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ANEXO I

Roteiro da Entrevista Semi-dirigida:

TEMA: O BRINCAR NA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA

1. Como é a rotina da família durante a semana?

2. O que a família faz nas horas de lazer?
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3. O que a(s) criança(s) faz (em) nas horas de lazer?

4. Como a(s) criança(s) brinca(m)? Onde, quando, como e com quem brinca? De que 

brinca(m)?

5. Que brincadeiras a(s) criança(s) mais gosta(m)?

6. Quais brinquedos as criança(s) tem?

7. Quem compra os brinquedos, como é feita a escolha da compra e que tipo de 

brinquedo se oferece à criança?

8. Do que a(s) criança(s) gosta(m) de brincar?

9. A família brinca junto? Em quais situações?

10. A(s) criança(s) assiste(m) TV? Quando e que programas?

11. A(s) criança(s) brinca(m) no computador?

12. Qual a importância do brincar para a(s) criança(s)?

ANEXO II

Narrativas de algumas entrevistas:

1- Entrevista com a família composta de Pai, Mãe e três Filhas (uma menina de sete 

anos e outras duas gêmeas de três anos):

• O pai é funcionário público, a mãe não está trabalhando fora desde o nascimento 

das gêmeas. Somente a filha de sete anos já está na escola, fazendo também aula 

de música  (uma vez por semana),  aula  de inglês  (duas vezes  por  semana)  e 

natação também (duas vezes por semana). 

A  entrevista  aconteceu  numa  terça  feira  à  tarde,  nas  férias  escolares  de  julho 

-semana de férias também do pai, data escolhida pela própria família. 

No dia da entrevista, quando a entrevistadora chegou à casa da família, duas das 

crianças já aguardavam na varanda, ansiosas pela sua chegada. Uma das gêmeas estava 

dormindo. Logo os pais chegaram e convidaram a entrevistadora para entrar na sala, 

mas acharam melhor fazer a entrevista na sala de jantar, então todos se sentaram em 
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volta de uma grande mesa: a entrevistadora, o pai com uma das gêmeas no colo, a mãe e 

a filha de sete anos. 

As crianças participaram pouco da conversa,  principalmente as meninas gêmeas, 

uma delas dormiu durante quase toda a entrevista, só acordando já no final da discussão. 

Os pais iniciaram a discussão relatando o dia-a-dia da família que segundo eles é 

sempre de muita  correria.  A correria maior  é pela manhã,  no preparo do café e das 

crianças até o momento que o pai sai para trabalhar. 

Os pais é quem mais falaram: disseram que as meninas gostam de brincar de 

boneca,  escolinha,  de desenhar  e  passear  na praça.  Eles  disseram que nos  finais  de 

semana, pelo fato do pai não trabalhar e a filha não ter escola, sobra mais tempo para as 

crianças brincarem. A criança de sete anos, de acordo com a fala dos pais, brinca muito 

pouco durante a semana porque realiza muitas atividades: natação, música, inglês, ainda 

tem a escola e o Para Casa. Eles colocaram que nas terças e quintas feiras, a criança não 

brinca por falta de tempo.  É nos finais de semana também que o pai tem tempo para 

levar as crianças para passear e brincar na praça.

A criança de sete anos revelou que gosta de brincar de escolinha, mas prefere 

brincar com outras crianças do que sozinha, e que não gosta de brincar com as irmãs 

menores (o que parece ser uma imposição da mãe). Uma das gêmeas, em resposta ao 

que  gosta  de  brincar,  disse  gostar  de  brincar  de  boneca  e  fazer  comidinha  no 

fogãozinho.

Os pais comentaram que preferem comprar brinquedos mais educativos para as 

crianças brincarem: livros, quebra-cabeças e jogos que sejam adequados as suas faixas 

etárias. Eles disseram também que as crianças não assistem muito televisão: geralmente 

assistem DVD da Xuxa e da Moranguinho, o desenho do Picapau e Sítio do Picapau 

Amarelo na TV. 

Para os pais, as crianças vêem pouca televisão comparando a outras crianças de 

seu meio. A mãe disse que elas assistem televisão meia hora pela manhã, um pouco à 

noite  para  ver  o  Picapau,  que  elas  gostam muito,  mas  o que  realmente  as  crianças 

preferem é brincar com papel e caneta, desenhando.

A filha de sete anos completou a fala da mãe contando que não perde o desenho 

do Picapau, também gosta do Sítio do Picapau Amarelo e do desenho da Madelaine, que 
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passam no canal Futura. A mãe também colocou que os desenhos que passam na TV 

Globo as crianças não assistem nenhum.

As crianças, segundo os pais e a filha maior, brincam no computador, mas muito 

pouco na Internet. Elas brincam mais desenhando e escrevendo. 

Quanto ao espaço do brincar,  as  crianças  gostam de brincar  na varanda e na 

casinha de brincar que existe no quintal. A filha maior disse gostar de brincar na praça 

com outras crianças.

A respeito  do  brinquedo e  brincadeiras  de  hoje,  os  pais  comentaram que  às 

crianças tem muitos brinquedos, mas não brincam com todos. Muitos dos brinquedos 

foram presentes de padrinhos, outros eles mesmos compraram. As crianças, de acordo 

com a fala do pai, geralmente querem os brinquedos que vêem na televisão. Os pais 

disseram que  evitam  tentar  satisfazer  todas  as  vontades  das  crianças  por  isso  nem 

sempre dão o que elas pedem.

Ao final da entrevista, os pais discutiram que o brincar de hoje é menos criativo 

que o brincar de suas épocas. O pai relatou que faziam muitos de seus brinquedos: bois 

de sabugo de milho e de chuchu. Na visão do pai,  as crianças de hoje se exercitam 

menos, só querem ver televisão e ficar no computador e são menos criativas nas suas 

brincadeiras.

A entrevista encerrou com a fala da criança de sete anos. A criança disse que 

acha que ela brinca muito e disse que gosta de fazer as atividades que faz, apenas, às 

vezes, fica com um pouco de preguiça de nadar. Brincar para ela é se divertir.

2- Entrevista com a família composta de Pai, Mãe, uma Filha adolescente de 16 anos e 

um Menino de três anos. 

• A mãe é bibliotecária de uma escola e o pai é empresário. A criança fica com a 

babá e tem também outra funcionária que ajuda olhar a criança e faz o serviço da 

casa. A criança ainda não está na escola e não realiza nenhuma outra atividade 

extra-escolar. 

A entrevista aconteceu em um sábado à tarde, somente a mãe e a criança estavam 

presentes embora a data já tivesse sido marcada anteriormente como sendo a ideal para 
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realizar a entrevista com toda família. O pai tinha saído e a filha adolescente estava 

viajando, segundo a mãe. A mãe disse que poderia começar a entrevista, que não era 

para esperar o pai que talvez não chegasse a tempo.

A mãe começou a entrevista falando sobre a rotina da criança, disse que ela gosta de 

brincar  de bichinhos,  com seu cavalinho de pau,  que adora brincar  com todos  seus 

brinquedos: “- Ele joga o cesto de brinquedos no chão e brinca o dia todo, mas, ele 

gosta também de ver televisão. Acorda de manhã toma o leitinho e vai para rua com a 

babá”.

A criança participou bastante da entrevista, disse gostar de brincar na rua, mas, que 

ninguém deixa. Disse gostar de brincar com um coleguinha da vizinhança e de brincar 

de pega-pega na rua. Depois puxou a entrevistadora pela mão e a levou até o seu quarto 

onde  estavam  seus  brinquedos.  Foi  até  o  cesto  de  brinquedos  e  virou-o  no  chão, 

esparramando  todos  os  brinquedos.  Mostrou  seu  carrinho  de  fricção  que  estava 

estragado, repetindo várias vezes que ele estava quebrado e não funcionava mais. Pegou 

um ratinho de borracha e jogou na entrevistadora, que fingiu sentir medo.

A mãe que acompanhava tudo de perto, voltou à conversa, enquanto a criança 

brincava com o carrinho quebrado sentada no chão, dizendo que ele gosta de jogar o 

ratinho na babá que sente muito medo. Ela disse que brinca pouco com a criança, às 

vezes conta-lhe histórias, mas é o pai e a babá quem brinca mais com ela. Disse que a 

criança vê televisão e brinca muito com seus carrinhos.

Sobre os brinquedos, ela disse que prefere que o filho brinque com brinquedos 

mais educativos. Que principalmente nessa fase em que ele se encontra, acha necessário 

que ele  brinque com brinquedos de montar  e  mais  coloridos,  que promovam o seu 

desenvolvimento.

Ao falar  sobre o computador,  ela  contou  que  o pai  não gosta  que a  criança 

brinque na internet. Certa vez, narrou à mãe, a irmã adolescente levou o irmão a uma 

Lan House e o pai ficou bravo. Também contou que a criança gosta muito de vídeo 

game, que ela vê o primo jogar Playstation e fica fascinada. A criança confirmou que 

gosta muito, mas, que o primo não a deixa jogar.

A mãe comentou que a criança ainda não sabe brincar com outras crianças, quer 

brincar  com coleguinhas,  mas,  ainda não sabe interagir  (“brigam muito ou às vezes 

ficam cada um brincando de um lado”). Ela disse que dá liberdade para que a criança 
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brinque muito porque é importante brincar nessa fase. Procura comprar brinquedos mais 

baratos porque ele vive quebrando-os.

Para a mãe, na sua época, brincava-se mais e de forma mais criativa. Brincava-se 

diferente, segundo ela, brincava-se de amarelinha, pique. Hoje, na visão da mãe, como 

tudo é  comprado,  não se  tem a  oportunidade  de criar.  Na escola  mesmo,  onde ela 

trabalha, ela observa que as crianças brincam pouco.

A mãe falou que a criança adora assistir o desenho do Picapau, mas não tem 

muita paciência para se concentrar na televisão. Começa a assistir e depois pára e passa 

a brincar com seus carrinhos. De acordo com sua fala, ela procura controlar o que a 

criança assiste na televisão para que ele não assista desenhos muito violentos. 

No quarto, de acordo com a mãe, é onde a criança mais brinca. Somente à tarde 

vai brincar na praça com a babá ou o pai. Na rua, ela não gosta que ele brinque por 

causa do movimento de carros.

A criança, por sua vez, disse gostar de brincar muito na rua e na pracinha, na 

praia (quando vão à praia nas férias de janeiro) e na caixa de areia do quintal. 

A criança chamou a entrevistadora para ver sua caixa de areia.  A mãe, o filho e 

a entrevistadora foram para o quintal acompanhando a criança.

No quintal,  a entrevista prosseguiu, com a mãe contando que a criança gosta 

muito de brincar na caixa de areia e que o pai, de vez em quando, a leva para brincar no 

areal da cidade. A criança entrou na caixa de areia e brincou o tempo todo (fazendo 

pistas para seus carrinhos), solicitando a atenção da mãe e da entrevistadora em uma 

brincadeira e outra. 

A mãe, que se abaixou para brincar com a criança, relatou que acha importante 

que  a  criança  brinque  também  com o  computador,  pois  seus  joguinhos  ajudam na 

concentração, mas, que o pai pensa diferente. Ela falou que quando a criança entrar na 

escola, de qualquer forma, vai ter que aprender a mexer no computador. Ela disse que as 

crianças devem aprender tudo e quanto mais cedo, melhor. Ela planeja colocar o filho 

na escola à tarde, no ano que vem, e de manhã, colocá-lo na natação e no Inglês. E que 

na parte da manhã, ele também poderá brincar. 

A mãe afirmou que brincar  é  o principal  na vida das crianças:  desenvolve a 

coordenação motora, faz desenvolver e estimula a criança. Ela comentou que observa 

que as crianças que brincam pouco, geralmente, ficam com problemas. 
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Ela completou que as outras atividades também são importantes. De acordo com 

ela,  é  importante  começar  cedo  nos  estudos,  principalmente,  aprender  uma  língua 

estrangeira. Ela explicou que a filha adolescente começou a aprender inglês mais tarde e 

hoje está com dificuldades nessa língua na escola. 

Mas,  a mãe disse ter  dúvidas  se é certo  ficar  colocando a criança  em tantas 

atividades: a criança fica cansada e acaba não tendo tempo para brincar.

3- Entrevista com a família que se compõem de Pai, Mãe, um Filho de quatro anos e 

outro Filho de 13 anos.

• O pai trabalha como bancário e a mãe é professora. A avó que mora, numa casa 

em baixo da residência da família, ajuda a tomar conta das crianças. A criança 

de quatro anos já entrou na escola, mas é a única atividade que realiza. O filho 

adolescente está na escola, faz inglês e futebol.

A entrevista aconteceu numa sexta feira, à noite. Quando a entrevistadora chegou, 

toda a família já aguardava. A mãe recebeu a entrevistadora e a convidou para entrar e 

sentar-se na sala, onde o restante da família se encontrava assistindo televisão – estava 

sintonizada no canal da rede Globo e passava o jornal MGTV. A entrevista começou 

com a televisão ligada, somente quando acabou o jornal é que foi desligada.  

A  conversa  iniciou-se  com  a  criança  de  quatro  anos,  que  foi  quem  mais 

participou da conversa. Entusiasmada com a entrevista em família, a criança falava o 

tempo  todo,  sempre  buscando  chamar  atenção  de  todos.  Ela  começou  a  discussão 

dizendo  que  brinca  muito,  citando  os  nomes  dos  coleguinhas  que  brinca.  Ela  disse 

brincar de futebol, de bicicleta, de patinete e de carrinho. Ela revelou gostar mais de 

futebol, que joga na casa da tia, onde tem um campinho. Disse que também gosta de 

brincar com sua cachorrinha que fica em cima, no terraço da casa. 

A Avó chegou logo depois e sentou-se para participar da entrevista. A princípio 

ficou só ouvindo. A criança, que falava o tempo todo: contou que gosta muito de brincar 

no computador,  mas,  seu irmão mais  velho é  quem brinca  mais.  O irmão interveio 

dizendo que a criança é quem brinca mais, pois, ele começou a brincar só depois dos 

seis anos de idade. Ele também comentou que o irmão brinca o tempo todo, que ele 

gosta de brincar com suas vaquinhas, fazendo fazendinha.

   71



A criança disse que gosta de jogar futebol no Playstation e que também gosta de 

ir à Lan House. Depois foi até o quarto e buscou um carrinho de bombeiro e mostrou a 

entrevistadora que ele joga água, revelando gostar muito de brincar com ele. O menino 

colocou o carrinho na mesa e voltou a falar novamente, agora, sobre o computador. Ele 

contou que no computador de sua casa tem três joguinhos: um de moto, um outro que 

ele não sabia o nome e o Sudden Strike 2. Mas, ele disse que na verdade, ele gosta 

mesmo é de andar de bicicleta.

Após a criança falar sobre seus brinquedos e o que gostava mais de brincar, os 

adultos começaram a falar. O pai disse que na sua infância era muito diferente, porque 

não  tinha  essa  quantidade  de  brinquedos  como  hoje,  as  crianças  inventavam  seus 

brinquedos. A criança interveio para falar que ela sabe também fazer seus brinquedos, 

que ela já fez boi de sabugo e que ela gosta de jogar vôlei.

A Avó entrou na conversa contando que na sua época, as crianças tinham que 

trabalhar, ajudar na roça e que os pais eram muito bravos. Ela revelou que não tinha 

brinquedos comprados e faziam todos os seus brinquedos. As bonecas eram feitas de 

pano.  Nesse  momento,  a  criança  retornou  a  conversa,  dizendo  que  ela  sabia  fazer 

boneca de pano, era só colocar uma cabeça, um boca, braços e pernas e costurar. A Avó 

continuou a falar relatando que as crianças aproveitavam muito mais. Que não tinha 

televisão e nem luz e que nas noites de lua, eles se reuniam no tempo para contar caso e 

cantar.

A criança voltou a falar contando que tinha ido ao cinema, que ela assistiu Harry 

Potter “A Ordem da Fênix”. O irmão contou que também assistiu, mas, dos filmes que 

assistiu, o que ele mais gostou foi o “Código da Vince”.

O pai disse que eles gostam de ir ao cinema, mas, também assistem filme em 

casa.  A criança completou que gosta do desenho do Picapau, do Balanço Geral, de 

algumas novelas e gosta também do MTV que, nas palavras dela, “tem música legal!” 

A mãe disse que eles assistem muita televisão porque ela não gosta que eles 

brinquem na rua. Que eles só saem para brincar na rua, acompanhados de um adulto.

A criança disse que sai na rua para andar de bicicleta, para ir brincar na casa da 

tia e ir para a Escola. E completou que não gosta de ir à escola, que lá ela brinca pouco. 

A mãe  entremeou  na conversa perguntando a  criança  se  ela  não achava  legal  estar 
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aprendendo a ler e a escrever o seu nome na escola. A criança respondeu que sim, mas, 

que ainda não sabia fazer tudo sozinha.

A partir desse momento, a criança saiu correndo para o seu quarto e voltou com 

o caderno mostrando o seu nome e disse que também ia buscar sua fazendinha para 

mostrar  a  entrevistadora.  A  criança  saiu  da  sala  e  voltou  com  um  brinquedo  de 

fazendinha  e  mostrou  a  entrevistadora:  “-  Aqui  minha  fazendinha.  Aqui  eu  ponho 

minhas vaquinhas, plantinha, broto para as vaquinhas comerem”.

A mãe explicou que ele gosta de animal: cachorro, gato, onde vê um animal ele 

pára para ver e brincar. A criança completou que gosta também de bombeiros, que ele já 

entrou em um carro de bombeiro de verdade. Mostrando sua fazendinha, a criança falou 

que gosta de brincar com ela no barro, mas que brinca sozinho.

A mãe argumentou que o filho menor foi criado mais com empregada porque ela 

voltou a trabalhar. Ela disse que tinha mais tempo para brincar com o primeiro filho (o 

adolescente de 13 anos), que nessa época, ela não trabalhava. Ela falou que também o 

primeiro filho não tinha outra criança para brincar, já o menor tem ele, o irmão.

A discussão se voltou novamente para a criança que começou a contar que gosta 

de ir brincar na fazenda da tia com os primos e relatou que viu o nascimento de um 

bezerrinho. A Avó comentou que “na sua época não se via isso não”, que hoje mostram 

tudo para as crianças. A mãe retrucou que é as crianças de hoje é que querem saber de 

tudo.
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