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Ciranda Cirandinha 

Vamos todos cirandar 

Vamos dar a meia volta 

Volta e meia vamos dar 

O anel que tu me destes 

Era vidro e se quebrou 

O amor que tu me tinhas 

Era pouco e se acabou 

Por isso dona Rosa 

Entre dentro dessa roda 

Diga um verso bem bonito 

Diga adeus e vá embora 
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RESUMO 

Este estudo aborda o Valor do Brincar para a criança, seu objetivo foi investigar os 
sentidos e os significados da brincadeira de rua para crianças entre 9 e 11 anos, 
conceituadas pelos profissionais da equipe de educação de rua da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Guarujá como brincantes de rua,residentes no Bairro da 
Cachoeira,localizado no município de Guarujá,Estado de São Paulo.Atendendo os 
objetivos propostos na pesquisa,com base no estudo qualitativo, os dados foram coletados 
por meio de entrevistas semi-estruturadas e aplicadas no próprio espaço da rua entre 
setembro e novembro de 2009.O brincar é entendido como um dos pilares do processo de 
construção das relações entre a criança e o mundo que possibilita uma identidade 
construtiva presente no modo de ser,pensar e agir para apropriação critica do mundo.A 
investigação parte da compreensão de como as crianças definem a condição de “ser 
criança”,e suas representações sobre brincar.A análise crítica apreende as questões 
concretas que levam a aproximação das crianças com a rua,revelando os sentimentos que 
emergem dessa experiência social.As formas concretas de realização da brincadeira diante 
das condições impostas pelo espaço público,o confronto entre o brincar sonhado e o vivido 
na cotidianidade.Afinando a análise no valor do conteúdo e contribuições da brincadeira 
para a formação social da criança,aponta as implicações e o impacto da experiência para 
suas vidas Como resultado da pesquisa, conclui-se que certamente brincar na rua propicia 
uma experiência social lúdica,embora,não possa ser considerada como uma experiência 
totalmente satisfatória,dotada de um conteúdo capaz de contribuir com um aprendizado, 
fortalecendo a subjetividade da criança.Em razão das condições impostas pelo ambiente de 
rua,conferido no risco com os acidentes,a violência urbana e o desrespeito humano, a 
brincadeira de rua que deveria ser desenvolvida como atividade espontânea,passa a ser 
uma atividade alienada e alienante na simplificação dos jogos e brincadeiras em função das 
restrições dos espaços para brincar.Desta forma,oferece reduzidas contribuições para a 
construção do imaginário social da criança,comprometendo sua aproximação com o 
conteúdo de um universo informacional capaz de induzir a compreensão crítica da vida 
cotidiana,o exercício entre compreender e lidar com o mundo real. 

Palavras-chave: criança, infância, história da infância brasileira, desenvolvimento humano, 
aprendizagem lúdica, brincar, brincar no Brasil colonial, brincar na velha 
república, brincar no século XX, brincadeira de rua, desenvolvimento da 
autonomia, desenvolvimento da crítica, emancipação, cidade de Guarujá



ABSTRACT 

This study discusses the value of Play for the child, his goal was to investigate the senses 
and meanings of joke street children between 9 and 11 years, appraised by professional 
team of education of rua da Municipal Department of Social Assistance of Guarujá as 
brincantes Street, residents in the neighborhood of waterfall, located in the municipality of 
Guaruja, Sao Paulo State. Given the objectives proposed in the research, based on the 
qualitative study, data were collected through semi-structured interviews and applied in 
their own space of the Street between September and November 2009. the playground is 
perceived as one of the pillars of the construction process of relations between the child 
and the world which allows a constructive this identity in the way of being, thinking and 
acting for the world's critical appropriation. research part of understanding of how children 
define the condition of "being a child", and their representations about playing. Critical 
analysis grasps the specific questions that lead to approximation of street children with 
feelings that emerge from this social experience. shapes of practical realization of the game 
on the conditions imposed by the public space, the confrontation between the play dreamed 
and lived in entering. Conversely parsing the value of the content and contributions from 
the game to the child's social, training points the implications and the impact of experience 
for their lives as a result of the search, it is concluded that certainly playing in the street 
offers a playful social experience, though, cannot be regarded as fully satisfactory 
experience with content able to contribute with an apprenticeship, strengthening the 
subjectivity of the child. by reason of conditions imposed by the street environment, given 
the risk with accidents, urban violence and disrespect human game Street which should be 
developed as spontaneous activity becomes an activity divested and alienating the play 
depending on the restrictions of spaces for play. thus offers reduced contributions for the 
construction of children's social imaginary, committing its rapprochement with the 
contents of an informational universe capable of inducing the critical understanding of 
everyday life, exercise between understanding and dealing with the real world. 

Key Words: child, children, childhood Brazilian history, human development, playful 
learning, play, play in Brazil colonial, playing in the old Republic, play in 
the 20th century, joke Street, empowerment, development of critical, 
emancipation, city of Guarujá
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INTRODUÇÃO 

O interesse pela infância sempre fez parte de nossa trajetória profissional, 

constituindo referência para alinhar a construção desta pesquisa e representando as 

inquietações que acompanharam o cotidiano profissional, durante os anos de 2004 e 2009, 

na coordenação da equipe de educação de rua da Secretaria Municipal de Assistência 

Social do município de Guarujá, no estado de São Paulo. 

Nesse período, buscando construir uma metodologia para intervenção junto à 

infância de rua, estabelecemos contato com as crianças, observando sua rotina, 

comportamentos, atitudes e formas de comunicação na rua. As constatações empíricas 

mostraram que muitas das crianças freqüentadoras assíduas das esquinas e vias públicas, 

residiam com a família, estudavam e não abordavam os transeuntes, pedindo esmolas, 

prestando serviços como guardadores de carros, ou carregando compras nas portas dos 

supermercados. Estas crianças, sobretudo, permaneciam brincando no espaço público, 

correndo entre os carros, brigando, fazendo malabarismo e sorrindo. 

Quem seriam estas crianças? Como chegaram à rua? O que fazem neste espaço? 

Quais são os seus interesses? O que sentem? O que procuram? Onde estão seus 

responsáveis? Estudam? Trabalham? O que levam para casa? Como significam a rua? 

Estas são algumas das perguntas associadas à observação das atitudes e dos movimentos 

destes sujeitos no espaço público, proporcionando o reconhecimento de que estas crianças 

não buscavam na rua um auxílio financeiro. Tentavam superar algumas das ausências 

existentes no cotidiano doméstico, dentre elas, a possibilidade de exercer o direito de 

brincar livremente. 

A partir disto, adotamos o brincar como tema de pesquisa para o Mestrado, na 

tentativa de compreender as relações que envolviam estes sujeitos com a rua. 

Brincar é uma das condições necessárias à existência da criança. Aprofunda sua 

inserção no ambiente social, permitindo o exercício da construção do próprio 

conhecimento, em um ensaio para a humanização da vida, pela convivência com as 

contradições que cercam o mundo real. 
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Brincar, para ela, é uma experiência cultural, uma prática que ensina a transpor 

limites, um exercício cotidiano que desperta a consciência crítica, induzindo à tomada de 

decisões para a construção de projetos de vida futura. 

Diante de uma sociedade cheia de competências que desqualificam 

necessariamente o ser humano, a luta pelo reconhecimento da criança como um ser 

portador de direitos legitimados e intransferíveis, parte da construção de um processo de 

transformação. Este processo torna público, dentre as violações, o descaso com o lúdico. 

Ao contrário, é preciso confirmar que brincar não é uma simples perda de tempo, ou o 

avesso do trabalho. Brincar é, em si, o pano de fundo da vida social da criança. 

Tomando como base a leitura crítica dos teóricos da infância e do brincar, 

associando a apreensão do conhecimento sobre o lugar do brincar na evolução histórica da 

sociedade brasileira à análise da realidade da criança e do caráter das políticas públicas 

pautadas para a infância brasileira, iniciamos o planejamento da pesquisa de campo para a 

compreensão das contribuições do brincar de rua. 

Em busca de uma interlocução com o tema, para atender às inquietações da práxis

profissional, definiu-se como objetivo da pesquisa, a compreensão do valor do brincar 

para a criança, pautada na experiência lúdica da brincadeira de rua. Privilegiamos, neste 

estudo, conhecer quais as contribuições e implicações do ambiente físico na objetivação da 

atividade lúdica. Buscamos avaliar as possibilidades de construção gradativa da 

consciência crítica para o desenvolvimento da autonomia da criança, como um degrau para 

sua futura participação cidadã. 

No primeiro capítulo, denominado “O lugar do brincar na história social da 

criança”, apresentamos um estudo de natureza conceitual, em que se discute a relação 

entre infância e sociedade, focalizando a construção dos sentimentos pela criança e a 

cultura de infância ao longo da história. Buscamos sinalizar a passagem entre o anonimato 

e o reconhecimento social da criança, representada em documentos históricos, registrados 

inicialmente nos quadros e cenas retratadas nas pinturas, na iconografia do século XVI. 

Posteriormente, foram refletidos na separação dos trajes, dos jogos e do ambiente social, 

atribuindo, ao longo dos séculos, uma identidade à infância. 

Adentramos a discussão sobre as variações sociais do brincar, retratando as formas 

e os significados atribuídos ao brincar para a criança branca, negra e índia na formação da 

sociedade brasileira.  
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Discutimos as relações sociais, constituídas a partir das diferentes expressões da 

vida cotidiana, e os reflexos na construção do papel masculino e feminino, sob o julgo da 

submissão - seja ela imposta pela cristandade, ou pela relação estabelecida entre a criança 

livre e a escrava. 

Considerando o desenvolvimento humano como o mecanismo de reconhecimento 

social do mundo, motivado por impulsos e sentimentos vivenciados a partir das relações 

constituídas na vida cotidiana, apresentamos no segundo capítulo, intitulado “Brincar e 

desenvolvimento humano”, uma discussão teórica sobre desenvolvimento, a partir da 

leitura de Piaget e Vygotsky. 

Retratamos, ainda, as contribuições do brincar no desenvolvimento da criança, com 

base no pensamento de Froebel, destacando a brincadeira, o brinquedo e o jogo, como 

ferramentas que possibilitam a formação social da criança, considerando-os enquanto 

recursos que instigam a natureza investigativa e criativa da criança. 

No terceiro capítulo, “A construção da pesquisa de campo: o lugar e os sujeitos”, 

descrevemos a construção da pesquisa, apresentando os procedimentos metodológicos 

articulados para sua realização. Ressaltamos o perfil e a seleção dos sujeitos envolvidos na 

investigação. Procuramos dar atenção particular à descrição do território, sinalizando a 

convivência entre a riqueza e a pobreza, configurada nos espaços e nos modos de vida da 

população. 

No quarto capítulo, denominado “Brincar na rua: imagens de uma experiência 

social”, analisamos o conteúdo dos depoimentos das crianças pesquisadas, possibilitando a 

compreensão do tema, a partir das linhas de análise: ser criança, brincar e brincadeira de 

rua. Apresentamos as imagens que as crianças têm sobre si, com base nas atividades 

realizadas no cotidiano, suas representações sobre o tema brincar, como brincam; sob 

quais circunstâncias; enfim quais os sentimentos e significados atribuídos ao brincar de 

rua. 

As considerações finais constituem uma articulação entre a análise dos 

depoimentos e os referenciais teóricos utilizados neste estudo, aprofundando a reflexão 

sobre o valor do brincar na realidade sócio-histórica da infância brasileira, bem como suas 

relações no desenvolvimento da brincadeira de rua, focando a questão, em especial, no 

território do município de Guarujá. 
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Esta articulação teórica-prática nos levou a concluir que se o brincar, em geral, 

demarca a existência social da criança, contribuindo para a sua afirmação cultural e 

histórica, no caso da criança de rua, ao contrário, a brincadeira de rua reserva poucas 

contribuições ao desenvolvimento da autonomia da criança, enquanto sujeito crítico e 

participativo, devido aos diversos fatores analisados: o envolvimento com acidentes; a 

violência urbana; a preocupação com as tarefas domésticas que não foram executadas; o 

receio de serem punidos, se descobertos pelos pais como brincantes de rua, entre outros. 
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1. O LUGAR DO BRINCAR NA HISTÓRIA SOCIAL DA CRIANÇA

Brincando no parque 

De longe eu via as crianças brincando no parque 
Elas estavam sorrindo, e eu sorria com elas 
Elas estavam felizes, e eu feliz por elas 
Elas estavam num sonho, e eu não sonhava, apesar 
delas 

A criança que vive dentro de mim não estava a brincar 
no parque 
A criança que vive dentro de mim não está a sorrir 
Mas ela quer sorrir e sonhar 
Ela também quer se soltar e correr 

Entretanto, meus ouvidos crescido 
Foram acostumados desde cedo a ouvir a voz da razão
E nem sempre conseguem escutar 
O que me chama por dentro, e que é tão doce e belo 

Estevão José Baptista 

Este capítulo é dedicado à compreensão do lugar do brincar na memória social da 

infância, tendo como ponto de partida o século XV, sob a luz da sociedade européia. Esta 

reflexão nos permite identificar como, através dos séculos, o brincar infantil ganhou 

sentido, constituindo-se numa das formas essenciais do ser e da expressão mais autêntica 

do universo infantil.  

Brincar é por excelência o modo de ser da infância. A relação da criança com o 

brincar revela um estreito e complexo campo de possibilidades criativas que, motivando 

pela sedução de desvendar um mundo ainda desconhecido, estabelece entre ambos uma 

relação de cumplicidade, produto dos sentimentos de felicidade e prazer.  

Os dilemas pela sobrevivência humana indicam entretanto que o sentimento do 

homem pela experiência do brincar sempre esteve na contramão da vida cotidiana. A rotina 

do mundo globalizado ganha forma no pensamento capitalista que dominou há séculos a 

vida espiritual e material dos indivíduos, configurando mecanicamente as relações 

instituídas entre o homem e o mundo.  

A atual sofisticação das tecnologias, o aprimoramento das técnicas publicitárias e o 

poder de sedução dos meios de comunicação, priorizam o valor “trabalho” em detrimento 
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da idéia do brincar, entendida socialmente, com muita freqüência, como um produto da 

inconseqüência e da imaturidade humanas.  

1.1. Infância e sociedade 

Estudos e narrativas históricas mostram que, até meados do século XVII, a criança 

convivia com o anonimato, estando abandonada ao próprio destino, alheia aos sentimentos 

afetivos, com vida constrangida aos hábitos e valores pertinentes ao universo adulto.  

Entre os séculos XII e XVII a despreocupação do olhar e do sentimento do adulto 

pela criança estava condicionada à pouca chance de sua sobrevivência nos primeiros anos 

de vida, dada sua fraqueza física, a precarização nos cuidados higiênicos e a inadequação 

dos alimentos ingeridos. Estes fatores sustentavam os altos índices de mortalidade infantil.  

A falta de perspectiva de vida duradoura na infância, naturalizava o desapego entre 

adultos e crianças, uma conduta fortalecida no ambiente familiar, que favorecia 

inconscientemente a superação da morte em seu seio.  

“Ninguém pensava em conservar o retrato de uma criança que tivesse 
sobrevivido e se tornado adulta, ou que tivesse morrido pequena. No 
primeiro caso, a infância era uma fase sem importância, que não fazia 
sentido fixar na lembrança; no segundo, o da criança morta, não se 
considerava que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna de 
lembrança: havia tantas crianças, cuja sobrevida era tão problemática. O 
sentimento de que se faziam muitas crianças para conservar somente 
algumas era e durante muito tempo permaneceu muito forte.” (ARIÈS, 
1981, p. 56) 

Como mostra Ariès, no século XVII à criança não se atribuía valor social passível 

de despertar suas lembranças, na vida ou na morte. 

Segundo o autor, as crianças sobreviventes, tão logo superavam a mortalidade 

infantil, partilhavam das rotinas e idealizações do mundo adulto, atribuindo ele, neste 

aspecto, grande importância ao desenvolvimento crescente, a partir do século XIV, do que 

denomina a “infância sagrada”, referida em primeiro lugar a Jesus e a Maria, depois a 

outros santos. A iconografia que a caracterizava, passando cada vez mais ao universo 

profano, deu posteriormente lugar à leiga, em que se ressaltava, na pintura, na tapeçaria e 
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na escultura, a criança e sua família, como aprendiz, na multidão, no colo da mãe, na 

escola, inspirações que estarão presentes até o século XIX. (ARIÈS, 1981, p. 54-55).  

Adverte, entretanto, sobre a importância muito relativa que a criança ainda possuía 

socialmente nessa época, considerando que as  

“cenas de gênero em geral não se consagravam à descrição exclusiva da 
infância, mas muitas vezes tinham nas crianças suas protagonistas 
principais ou secundárias. Isso nos sugere duas idéias: primeiro a de que 
na vida quotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e toda 
reunião para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos; 
segundo, a idéia de que os pintores gostavam especialmente de 
representar a criança por sua graça ou por seu pitoresco... dentro do gosto 
pelo “sentimento da criança “engraçadinha” (Idem, 1981, p. 55-56)” 

Nesse sentido, afirma que, embora as pinturas do século XVI as retratassem 

misturadas às multidões e nas cenas familiares, elas experimentavam um cotidiano de 

privações, pela negação de suas necessidades vitais.  

Para Ariès, a inexistência do sentimento de infância no século XV não pode 

entretanto ser interpretado simplesmente como uma forma de negligência, abandono ou 

desprezo pela criança, considerando-se principalmente as já referidas altas taxas de 

mortalidade infantil.  

Comparando “esse sentimento de indiferença em relação a uma infância demasiado 

frágil” ao abandono de crianças recém-nascidas entre os romanos e os chineses, chama 

justamente nossa atenção para compreender este fato como demonstrativo do “abismo que 

separa a nossa concepção da infância (da) anterior à revolução demográfica”.  

Referindo-se ao período em questão como de “desperdício demográfico”, que só 

começará a se extinguir a partir do século XVIII, em que se expandem o malthusianismo e 

as práticas contraceptivas, acredita que até se pode falar nesse momento, da “precocidade 

do sentimento da infância (surpreendente, segundo ele, pois (ocorre) um século antes da 

queda da mortalidade infantil) quando as condições demográficas continuavam a lhe ser 

ainda tão pouco favoráveis”. (Idem, p. 57-58). 

Acredita também, quanto a isso, na influência social do desenvolvimento de uma 

“cristianização”, incluindo a crença na imortalidade da alma da criança. A partir do século 

XVI, o “gosto novo pelo retrato (inclusive da criança morta) indicava que as crianças 
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começavam a sair do anonimato em que sua pouca possibilidade de sobreviver as 

mantinha”. (ARIÈS, 1981, p. 58). 

Este avanço não significava, entretanto, o pleno reconhecimento de um período 

bem definido da infância. Sem identidade cultural e expressão de seu papel na vida social, 

a definição de infância não se pautava por uma homologia com o ciclo das idades da vida. 

Alheia às etapas de maturação do desenvolvimento infantil, era compreendida entre o 

período que envolvia o nascimento até o do desembaraço da criança em participar 

plenamente das atividades e dos jogos partilhados pelos adultos, fato que acontecia, em 

geral, a partir dos sete anos de idade.  

Com base nos relatos do diário de Heroard, médico do século XVII, Ariès estuda a 

infância de Luiz XIII, destacando que, até os meados do século XVII, o acesso a escola era 

o único aspecto que diferenciava o tratamento entre as crianças nobres, ricas, e as pobres, 

menores de sete anos.  

Enfim, o importante exame de Ariès acerca dos signos com que se expressava e 

representava o “sentimento da infância”, na França ao longo de vários séculos antes do que 

vai chamar a “concepção moderna da infância”, lhe permite concluir sobre a descoberta 

histórica da infância: “...começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução pode ser 

acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI. Mas os sinais de 

seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e significativos a partir do 

fim do século XVI e durante o século XVII.” (Idem, p. 65).  

Para o Brasil, Priori, ao estudar a história da infância, retrata sua inclusão prematura 

no mundo do trabalho por volta do século XVI, referindo-se a crianças e adolescentes entre 

9 e 16 anos que eram recrutadas como tripulantes das grandes navegações, com o fim de 

substituírem a falta de mão de obra adulta.  

Quando o sonho e a imaginação roubavam-lhes suas mentes da execução de 

pesadas e perigosas tarefas, diz ela, estas crianças eram severamente punidas. Viviam 

alojadas a céu aberto no convés das embarcações, passavam frio, fome, eram acometidos 

por epidemias, queimaduras de sol; recebiam menos que a metade do salário de um 

marujo. Além do massacre físico, eram submetidas a abusos sexuais contínuos por parte 

dos marujos. 
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“Em meio ao mundo adulto, o universo infantil não tinha espaço: as 
crianças eram obrigadas a se adaptar ou perecer”. (PRIORE, 2004, p. 48) 

O tratamento dispensado pelo adulto à criança entre os séculos XV e XVII permite 

compreendê-la como um objeto que produz satisfação pessoal às figuras adultas. Até a 

idade dos sete anos, cumprindo o papel de objeto de entretenimento, e empenhando 

esforços em imitar a figura adulta, como alternativa para estar integrado junto aos eventos 

familiares. Após os sete anos, sendo submetida aos mais sórdidos códigos de exploração e 

violência, trilham elas um árduo aprendizado dos fundamentos da submissão, assumindo 

um novo papel na produção da vida material e também atuando como objeto de satisfação 

sexual para os adultos.  

Neste momento, temos o comentário de Ariès (1981) de que a separação dos trajes, 

a observação das características físicas e comportamentais, a percepção da sensibilidade, a 

ingenuidade e a capacidade natural da criança em expressar os próprios sentimentos, 

associados ao temor pelas infecções que poderiam desencadear o óbito são demonstrações 

da construção de um sentimento de infância que demarca características e necessidades 

específicas, diferenciadas, entre o mundo infantil e o adulto. 

Emerge uma cultura de infância, fruto de um novo olhar imantado pela valorização 

do sentimento afetivo, até então restrito às mães e às amas encarregadas pelos cuidados 

com a criança. Ariès mostram que o primeiro sentimento de infância foi a “paparicação” e 

sinaliza um novo modo de pensar a criança como um ser ingênuo e frágil, carente de 

cuidados físicos, atenção e orientação.  

O século XVIII trouxe transformações no ciclo de relações e na organização 

familiar. As relações de convivência entre os membros da família, que até então eram 

compartilhadas coletivamente, entre a família, os vizinhos, a comunidade e os amigos, 

passam a ser restritas a aos membros mais íntimos da família. Esta intimidade das relações 

no espaço familiar despertou o interesse e novos sentimentos para com a infância e a 

preocupação da família com a educação moral e religiosa da criança.  

Os espaços de convivência que eram partilhados com os adultos foram 

selecionados. Os colégios que na época eram administrados somente pela igreja, tornaram-

se ambiente associado à família, cumprindo uma programação pedagógica com excesso de 

rigor e das indulgências, postulando o ensino das virtudes da fé, esperança e caridade, 
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como instrumentos de iniciação social, destinados a desenvolver a polidez e a civilidade da 

criança.  

Para Comenius (1977) a infância tem seu espaço de existência no trânsito entre o 

lar e a escola, que tornou-se uma oficina de homens, para a transformação social da 

criança.  

“formar valores como a temperança, castidade, humildade, gravidade, 
paciência e continência; urgia encontrar um método, eficaz de 
transmissão de códigos de valores e de conduta adequados, para serem 
apreendidos na escola, sem fadiga, sem tédio” (p. 106) 

Se, por um lado, a criança ganhou visibilidade social por ter superado a mortalidade 

infantil, passando a ter um lugar reconhecidamente autorizado dentro da família, por outro 

passou a ser considerada uma ameaça social, pela sua natureza livre e descompromissada 

com o mundo. Nesta sociedade, a criança necessitava de um aprendizado intermitente de 

regras, limites, imposições, interdições e, principalmente, da experimentação e do 

reconhecimento do valor da obediência para tornar-se um adulto civilizado.  

Estudos científicos sobre a infância avançaram sobre diversas áreas do 

conhecimento humano, principalmente no que diz respeito à educação infantil, com 

destaque nas publicações de Rousseau, filósofo suíço que viveu entre os anos de 1712 e 

1778, considerado por Priore como autor pioneiro no pensamento crítico sobre a educação 

da criança.  

Observando a criança, as representações sociais existentes sobre a infância e a 

conduta das instituições escolares direcionadas pelo viés da religião, o autor escreve, em 

1757, o Emílio, criticando o tratamento dispensado à criança pela escola e pela família. 

Com referência a ambas as instituições concebe a idéia de que a criança deve ser educada 

longe dos dogmas da religião e dos costumes antinaturais ou aristocráticos.  

Para Rousseau (1999), os pais, no excesso de preocupação com o doutrinamento da 

criança para aquisição dos hábitos necessários à civilidade, tendiam a transformar a vida 

dos filhos em um palco de tormentos, bem na época em que deveriam vivenciar a idade da 

alegria. Ressalta a importância da infância na vida dos indivíduos, da experiência adquirida 

nesta fase de vida, dos sentimentos da criança. Para ele, a infância não é apenas um estágio 

de vida, mas uma etapa importante que não pode ser eliminada da vida do ser humano.  
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Para ele, portanto, a criança deve ser vista como tal; com a inocência preservada, 

cabendo às pessoas que a rodeiam permitir seu desabrochar, constituído por um 

movimento harmonioso entre a sua alma e a natureza.  

Segundo Freitas, (1997) este pensamento conjuga toda a originalidade do acervo de 

Rousseau que está centrado numa espécie de obsessão, definida como deslindamento da 

alma infantil, respeitano a importância da natureza da criança.  

Froebel, educador alemão (1782-1852), concebia o homem como um ser de 

natureza crítica e independente que, através da experiência cotidiana, apreende os valores 

da dignidade e da liberdade. Para ele a educação envolve um processo pelo qual o 

individuo desenvolve a condição humana autoconsciente, com todos os seus poderes 

funcionando completa e harmoniosamente, em relação à natureza e à sociedade (ARCE, 

2002, p. 19) 

Nesta ótica, a educação e o educador ocupam posições de destaque por levar o 

homem a um auto conhecimento no sentido da apropriação da natureza e das relações 

constituídas em sociedade. O processo educativo tem sua gênese desde o nascimento da 

criança, com base no desenvolvimento natural e na maturação de suas habilidades, também 

em acordo com as etapas de desenvolvimento estabelecidas por Freud.  

O século XIX foi palco de sucessivos confrontos e profundas transformações na 

ordem política, econômica e social. Se, por um lado o desenvolvimento tecnológico, a 

industrialização, o liberalismo econômico, a acumulação do capital apontaram caminhos 

para o progresso, com a ascensão da burguesia, por outro, causaram impacto 

profundamente negativo na vida dos trabalhadores. Estes, além de perder o controle sobre 

a produção e o lucro de seu trabalho, estavam submetidos ao trabalho penoso e exaustivo, 

no cumprimento de excessivas jornadas de trabalho, recebendo baixos salários e achando-

se desprovidos de direitos e desrespeitados em sua dignidade, pela própria sociedade.  

O trabalho era valorizado como uma forma de dignificar a existência do homem, na 

tentativa de consolidar o que se chamou a “ética do trabalho”. O trabalho operário infantil 

era então entendido como um efetivo mecanismo de prevenção da chamada delinqüência. 

Já o trabalho operário adulto, uma promessa que possibilitava a realização do sonho de ter 

um futuro promissor.  

A exploração da criança na relação capital trabalho tem sua conformação na 

autoridade familiar e na invisibilidade de um sistema de relações de exploração articulada 
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permanentemente dentro e fora do lar, ora pelo poder familiar, ora pelo poder patronal, que 

tinha plenos direitos de repreender a criança operária, física e moralmente, como forma de 

transmissão de padrões de civilidade. 

Estudos sobre o trabalho infantil nas indústrias, no século XIX, mostram que a sua 

utilização era muito comum frente ao cenário de pobreza das famílias trabalhadoras. As 

crianças eram dóceis, além de submissas, ganhavam míseros salários, arrastando-se 

debaixo do tear para o recolhimento de restos de lãs, manipulando máquinas ou lidando 

com produtos nocivos à saúde.  

Por volta de 1880 surgiram na Europa as primeiras manifestações que denunciavam 

a exploração e a desumanização que assolava a classe operária, formada por uma 

contingente significativo de adultos e crianças. O movimento clamava pela valorização da 

dignidade humana, principalmente no que diz respeito à falta de regulamentação da 

jornada de trabalho, levando os trabalhadores ao estado de exaustão.  

No final da primeira década do século XX, a criança passa a representar o futuro da 

planeta, sendo entendida como um ser diferente e especial que necessita de uma proteção 

diferenciada para atender futuramente os anseios de uma sociedade em crise 1. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 deste mesmo século, as transformações societárias 

e os esforços dos movimentos internacionais na luta pelos direitos da infância colocam a 

criança em posição de destaque frente a humanidade.

O esforço no âmbito internacional continuou a se fazer sentir, com a realização de 

reuniões e declarações, no sentido do compromisso de garantia à criança de um futuro 

melhor, como o firmado em 1991 na Cúpula Mundial da Criança2. 

                                                
1Contam-se várias iniciativas no sentido dessa valorização, tal como a da Liga das Nações, que efetiva um 

acordo de paz, instituindo um comitê internacional de proteção à infância e, em 1924, a assinatura da 
Declaração de Genebra pelos Direitos da Criança, documento mundial que assegurava à criança o direito de 
brincar, devendo este ser orientado para os fins recreativos e educacionais. Em 1961, registra-se na 
Dinamarca, o surgimento da primeira ONG dedicada à defesa do direito da criança ao brincar, a IPA, 
também de caráter internacional. 

2Ainda que tenha havido avanços modestos nas políticas para infância dela decorrentes. Mencione-se, 
também, com o mesmo objetivo da Cúpula, o pacto firmado na sessão especial da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, de 2002. Entre suas deliberações, constou a declaração sobre a infância como época de 
brincar e estudar, para meninos e meninas do mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(ONU, 1948) afirmou a inclusão do direito a cuidados especiais (incluindo neles o direito ao lazer), para a 
maternidade e a infância. Sua Assembléia Geral de 1959 aprovou a Declaração Universal dos Direitos da 
Criança reconhecendo-se mundialmente a existência planetária de muitas crianças e diferentes tipos de 
infância, todas necessitadas de proteção e cuidados especiais, e tendo como seus direitos fundamentais: a 
liberdade, a educação, o convívio social e o brincar. 
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Apesar dos progressos ao longo do tempo, nos encontramos, em pleno século XXI, 

com um mundo globalizado que não permite um nível satisfatório no desenho de políticas 

protetoras e emancipatórias para a infância. Engessa-se um quadro de devastação e 

sofrimento para cerca de 218 milhões de crianças no mundo, ainda submetidas ao trabalho 

intenso. Assim estão mergulhadas num cotidiano privado do exercício pleno do direito de 

brincar, seja pelo cansaço físico, seja pelo comprometimento de um tempo livre para o 

lazer.  

Olhando desta perspectiva, brincar terá sempre um sentido profundo para a 

infância, embora não ocupe um lugar definido na vida de todas as crianças, nem seja 

amplamente aceito em todas as épocas e locais ou deixe de variar segundo as classes 

sociais.  

1.2. As variações sociais do brincar: formas e conteúdos 

Assim como a educação de crianças, as formas de brincar sempre foram fruto das 

condições postas pela vivência social de cada época, reflexos de um dado momento social, 

econômico, político e cultural.  

Ainda com apoio no estudo de Ariès (1981) lembramos a relação dos objetos da 

brincadeira com outros artefatos e com a vida social adulta.  

Conta ele que Luiz XIII, em sua posição social, aos três anos, brincava, da mesma 

forma que as demais crianças da época, de cavalo de pau, catavento, pião, carruagem, 

cabra cega, bonecas, ações militares. Também jogava malha, tocava tambor, ouvia 

histórias e fábulas, além de jogar cartas e dançar. Aos sete anos, foi obrigado a abandonar 

esses brinquedos e os trajes infantis, para praticar a caça e os jogos de azar, 

correspondendo à concepção da criança como um adulto em miniatura: “... agora sois um 

menino grande, não sois mais criança. “(ARIÈS, 1981, p. 87) 

Interpreta o autor que o entusiasmo por brincar de “cavalo de pau” permitia a 

representação do único meio de transporte utilizado na época, levando a criança a cavalgar 

por horizontes desconhecidos. Brincar com jogos de ações militares estimulava a 

construção de estratégias de combate para vencer o inimigo e idealizar o papel heróico de 
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comandar o campo de batalha. Brincar “de boneca”, além de refletir o papel da mulher 

como mãe, aguçava as meninas aos encantos da beleza, aos símbolos da perfeição estética. 

Quanto ao dançar, era uma forma de brincar pela qual a criança buscava o 

reconhecimento da família. Ao dançar, a criança sentia-se contemplada, sendo elogiada ao 

imitar os movimentos adultos. Neste ato, vive momentos felizes, elaborando a noção de 

pertencimento ao ambiente familiar. Entendemos que curiosamente, ao brincar de dançar, a 

criança experimentava ao mesmo tempo papéis contraditórios de sujeito articulador do 

processo de interação e de objeto de entretenimento da figura adulta.  

Algumas formas de brincar como os jogos de azar e a caça, do mesmo modo que 

facilitavam a integração entre adultos e crianças, estimulavam a convivência prematura das 

crianças com a violência e as relações de conflito, submissão e poder.  

Para as crianças pobres, entretanto, o brincar dirigia-se ao mundo do trabalho. O jogo 

das profissões 3articulado entre mímicas e adivinhações estimulava a imaginação sobre o 

desenvolvimento de diversos ofícios. Conhecer as profissões significava um ritual de 

iniciação, em busca da sobrevivência econômica familiar, uma inclusão prematura ao 

mundo do trabalho.  

1.2.1. Na infância brasileira

No caso da sociedade brasileira há uma demonstração contínua dos reflexos da 

desigualdade social, evidente no momento da colonização na hierarquia baseada na 

diversidade étnico-cultural, que desafiou a soberania sócio- econômica dos colonizadores e 

transformou a ocupação social destas terras num palco de luta, perversidade, violência e 

exploração entre dominantes e dominados.  

Freyre (1987) dá sentido à interpretação sócio-cultural da infância brasileira nos 

clássicos “Casa Grande e Senzala”, “Ordem e Progresso” e “Sobrados e Mucambos”, 

revelando a memória da construção das relações sociais entre a casa grande, a senzala e a 

aldeia configurando relações interpessoais entre as crianças e os adultos brancos negros e 

índios.  

                                                
3O jogo das profissões era utilizado na França e consistia na associação da mímica com advinhações sobre 

dos movimentos realizados pelos operários durante a rotina de trabalho. 
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A expressão de suas obras mostra a intolerância presente nesses modos de vida, 

com suas relações constituídas pela via da violência e do autoritarismo do senhor de 

engenho e das missões jesuítas com as crianças brasileiras.  

Passando a esta nossa realidade, podemos caracterizar essa relação entre vida social 

e brincadeiras, presente em várias etapas históricas e setores da sociedade. 

1.2.1.1. Na cultura indígena 

Os colonizadores das terras brasileiras tinham os indígenas como um povo 

selvagem, por sua natureza indomável e formas rudimentares de sobrevivência. Freyre, em 

“Casa Grande e Senzala”, pesquisa as observações dos jesuítas sobre a vida dos meninos 

indígenas no século XVI, mostrando que da chamada “incivilidade” indígena emergia um 

protocolo de conduta moral da vida social que regulava as relações constituídas entre a 

aldeia e os membros da família. Respeito à hierarquia e à autoridade dos mais velhos eram 

os elementos estruturais na educação da criança indígena.  

“Estava longe o culumim de ser o menino livre imaginado por J. J. 
Rousseau: criado sem medo nem superstições. Tanto quanto entre os 
civilizados, vamos encontrar, entre os selvagens, numerosas abusões em 
volta à criança: umas profiláticas, correspondendo a receios, da parte dos 
pais, de espíritos ou influências malignas, outras pedagógicas, visando 
orientar o menino no sentido do comportamento tradicional da tribo, ou 
sujeitá-lo indiretamente à autoridade dos grandes”. (FREYRE, 1987, p. 
128) 

Desta forma, desde o nascimento, a expansão dos movimentos, o desenvolvimento 

de atitudes e a apreensão do mundo concreto pela criança indígena estavam presos aos 

temores dos adultos, transmitidos pelas histórias e contos de bichos, monstros das florestas, 

demônios, numa mistura de medo e fascinação que condicionava a criança a um 

comportamento esperado. 

No cotidiano, a submissão para a preservação física, cultural e territorial do povo 

indígena dinamiza a preocupação com a vida e portanto fortalece a construção dos vínculos 

afetivos e de convivência social entre pais e filhos. As crianças nunca estão separadas dos 

adultos e desde pequenas acompanham, observam e brincam, de acordo com suas 

habilidades, nas atividades realizadas pelos adultos.  
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No século XVI, o brincar da criança indígena estava posto em todas as esferas do 

cotidiano. Por ocasião do nascimento, a criança ganhava do pai um arco e uma flexa que 

irão acompanhá-lo pelo resto da vida. Quando criança, serão utilizados como simples 

brinquedos, um estímulo à imaginação de ser, no futuro, um grande guerreiro.  

As cartas do Padre Cardim, citadas por Freyre, mostravam que o menino índio vivia 

livre das vestes, facilitando assim seus movimentos e suas brincadeiras ao manusear o 

chocalho, o pião, a matraca, a peteca, o bodoque, ao caçar e imitar animais, domesticar 

pássaros, partilhar jogos coletivos com ossinhos de animais, colher pedrinhas, sementes de 

frutas, mergulhando nas águas dos rios, encenando a pesca, imitando as folhas que 

balançam ao vento e desenvolvendo uma gama de atividades que lhes permitiam descobrir-

se e ao mesmo tempo descobrir o mundo que os cercava. 

A menina índia acompanhava a mãe em seus afazeres no plantio e na colheita da 

mandioca e dos legumes, compartilhando momentos brincantes na modelagem de 

pequenas bonecas de barro, nas conversas de faz-de-conta e na escuta das histórias do 

espírito da Floresta.  

Conforme Priore, muitos eram os jogos e as brincadeiras praticados pelos pequenos 

indígenas brasileiros, dentre eles o jogo do uiraçu ou gavião real: 

“...meninos e meninas formam uma longa fila. Quem está atrás, segura 
com os braços o corpo de quem está a sua frente. Um menino maior 
representa o gavião. De frente para a fila, imita o grito do animal, “piu”, 
como quem diz, “tenho fome.” “queres isso?”A resposta:“não”. O 
segundo da fila se oferece e assim em seguida, um a um, fazendo a 
mesma pergunta e o mesmo movimento até chegar ao último da fila. Este, 
diante da resposta “sim”, se solta e trata de escapar do gavião, correndo 
ao redor da fila. Os outros procuram salvá-lo do gavião, fazendo 
ondulações com a fila. Se o gavião consegue agarrá-lo, leva sua presa 
para um ninho e recomeça a brincadeira até que a última criança seja 
aprisionada”(PRIORE, 2004, p. 238) 

Os jogos do Jaguar, do peixe pacu, do javali, da cotia, da capivara também faziam 

parte das formas de brincar dos pequenos indígenas. Apresentavam a mesma dinâmica do 

uiraçu, ou jogo do gavião, e desenvolviam o aprendizado para a iniciação da integração 

social, para o raciocínio, o equilíbrio, o discernimento nas formas de agir frente às regras 

sociais da aldeia, além de desenvolver a sociabilidade, a confiança, a segurança, o treino 

para o enfrentamento das perdas da vida cotidiana. 
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As danças também expressam as formas de brincar da criança indígena: 

“Na dança do Puris, os meninos se abraçam aos pais, as meninas se 
agarram às coxas das mães e, entoando cantos, movem-se 
compassadamente, para depois passar de uma toada a outra, num ritmo 
cada vez mais brilhante.” (PRIORE, 2004, p. 241) 

O brincar na dança dos Puris aproxima os corpos, desenvolvendo a afetividade, a 

relação de confiança, a segurança e o equilíbrio, fator crucial para o desenvolvimento da 

estrutura física da criança.  

Outras formas de brincar através da dança estimulavam a fantasia e o temor da 

criança ao Jurupari. Deste modo novas rotinas e hábitos eram incutidos na vida do 

culumim pelo medo do mundo sobrenatural. Nas histórias contadas, crianças rebeldes, 

desobedientes ou malcriadas tornavam-se vítimas de terríveis monstros.  

Em 1554, com a estabilização dos jesuítas na colônia brasileira inicia-se o processo 

de evangelização das crianças indígenas, com o aprendizado da nova língua, para constituir 

o grupo um corpo social dócil, capaz de apreender os princípios e valores doutrinários do 

catolicismo.  

“Em Salvador, o padre Manoel da Nóbrega, hábil professor, transpõe para 
a música o catecismo, o Credo e as orações ordinárias. Tão forte é a 
tentação de aprender a cantar que os tupizinhos fogem, as vezes, dos pais 
para se entregarem às mãos dos jesuítas” (FREYRE, 1987, p. 241) 

Desta forma, a vida cotidiana do culumim, marcada pela expressão da fantasia, da 

alegria e do descompromisso, passa a ser modificada pelo compromisso com o 

aprendizado da leitura e da escrita das orações que esmerava-se na introjeção dos 

princípios, das virtudes e da moral religiosa. 

Em pouco tempo, os jesuítas, percebendo a ingenuidade infantil, cativavam e 

aprisionavam o culumim às novas rotinas induzidas pela fé cristã.  

“Do que não estava livre, entre os selvagens, a vida de menino, nem a de 
gente grande, era de horrorosos medos. Medo de que o céu caísse por 
cima deles. Medo de que a terra lhes fosse embora dos pés. Além do 
grande medo do Jurupari... Até de dia estando tudo claro pelos terreiros, 
os meninos andavam vendo mal-assombrados, inclusive o próprio diabo, 
bem no meio de seus brinquedos. (Idem, 1987, p. 139) 
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Utilizando as fantasias e os monstros do folclore indígena, os jesuítas 

transformaram o tempo de brincar do culumim, tornando-o mais restrito. Pela manhã, o 

culumim acompanha os pais na pesca, tendo a oportunidade de experimentar algumas das 

brincadeiras nas margens do rio. Pela tarde, no povoado, aprende o desenvolvimento da 

língua, a leitura, decora ladainhas e canta louvores ao evangelho. Ao entardecer, recolhia-

se à família, ensinando aos pais o cântico dos louvores aprendidos na escola.  

No desenvolvimento da prática evangelizadora, os jesuítas foram associando o 

ensino da música e introduzindo novas danças, encenadas nas festividades e rituais 

religiosos da colônia. 

Os estudos de PRIORE (2004) mostram que, em 1550, o Padre Navarro relatou, em 

suas cartas para José de Anchieta, que os jesuítas da colônia empenhavam-se em incutir no 

culumim a idéia de que os cânticos da vida cotidiana deveriam ser substituídos pelos 

cânticos religiosos, para a purificação da vida cotidiana.  

Desta forma, o brincar da criança indígena, que anteriormente à colonização, era 

uma expressão de liberdade, que processava o conhecimento e a apropriação de um 

universo de relações de convivência com a natureza humano-social, no pós- colonização, 

passa a nada valer para a vida, adquire um significado de impureza e imperfeição, torna-se 

um instrumento de submissão para o estabelecimento das bases religiosas nas terras 

brasileiras.  

A colonização traz para a vida do culumim uma restrição da liberdade em nome de 

um poder contraditório, desconhecido e sobrenatural, que ao mesmo tempo acolhe, invade 

e restringe sua liberdade e sua capacidade criativa em apropriar-se do mundo posto a sua 

frente.  

1.2.1.2. Entre a casa grande e a senzala 

Documentos que retratam as memórias da infância brasileira indicam um 

estreitamento na convivência entre a criança branca e livre e a criança negra e escrava, no 

espaço da casa grande. Partilhavam juntas espaços, ritos e momentos da vida cotidiana, 

regidos por um código de sociabilidade capaz de atenuar hábitos e relações de violência, 

perversidade e subalternidade.  
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Desde pequeno, o menino branco ganhava como companheiro de brinquedo o 

muleque leva–Pancadas, um escravo negro quase da mesma idade, que o acompanhava até 

à puberdade. As referências sobre a infância brasileira no período colonial indicam que 

somente nos momentos em que as amas negras narravam fantasiosas histórias sobre bichos 

e monstros as crianças brancas e negras conseguiam estar em harmonia e em condição de 

igualdade.  

No cotidiano, a convivência entre a criança branca e a negra manifestava o 

estabelecimento de uma relação de domínio e submissão, estando o próprio camarada de 

brincadeira sujeito a todo tipo de degradação e formas de violência.  

Conforme Freyre, o menino branco, entre os 5 e 10 anos, era considerado a figura 

de um verdadeiro menino-diabo. Mimado pelos pais e pelas amas, vivia sem limites, 

gozando de extrema liberdade Com poucos temores, era egocêntrico, intolerante, utilizava 

expressões chulas, cultivava hábitos inadequados, como o de fumar aos 8 anos.  

Entre os séculos XVI e XVIII, o brincar do menino branco manifestava tendências 

sadistas. Ao ar livre, matava passarinhos, baleava carros de boi, destruía o rabo do 

papagaio e lascava o pião de seus companheiros de brinquedo com caco de garrafa. Na sala 

de jogos da casa grande, judiava das crias da casa, das primas, irmãs e do muleque leva – 

pancada, ao brincar do popular jogo dos beliscões: 

“uma, duas, angolinhas 
Finca o pé na pampolinha 
O rapaz que jogo faz  
Faz o jogo do capão.  
Ó capão, serve capão,  
Veja bem que vinte são 
E recolha o seu pezinho 
Na conchinha de uma mão 
Que lá vai um beliscão 

(FREYRE, 1987, p. 368) 

Este jogo cantado e gesticulado, que envolvia e despertava a curiosidade nos 

integrantes da roda, tornava-se doloroso quando chegava na expressão “la vai um 

beliscão”. O último a receber o beliscão era jogado ao chão e esmurrado com toda força 

por todas as crianças que participavam do jogo cantando: 
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“È de rim-fon-fon 
É de rim-fon-fon 
Pé de pilão,  
Carne–seca com feijão” 

(FREYRE, 1987, p. 36) 

Para Freyre, o jogo do belisco de pintainho marcava a cruel distinção entre senhor e 

escravo, imitando principalmente as atitudes do feitor com os escravos. Era iniciado com 

beliscões e terminava em bolos nas mãos das crianças menos espertas. No jogo da peia-

queimada, o menino branco brincava com o muleque de carro de cavalo: sentado às suas 

costas, chicoteava-o com galhos de goiabeira.  

O brincar entre a casa grande e a senzala ia além da violência física entre os 

brincantes, configurando atos de violência sexual e psicológica na familiarização das 

relações entre o pequeno senhor e o escravo.  

“A sífilis foi a doença por excelência das casas- grandes e das senzalas, 
que o filho do senhor de engenho contraía quase que brincando entre 
negras e mulatas, ao desvirginar-se precocemente aos doze ou aos treze 
anos. Ridicularizado por não conhecer mulher e levado na troça por não 
ter marcas de sífilis no corpo”. (Idem, 1987, p. 47) 

“Através da submissão do moleque, seu companheiro de brinquedos e 
expressivamente chamado leva-pancadas, iniciou-se muitas vezes o 
menino branco no amor físico”. (Idem, 1987, p. 50) 

No século XVI, o desenvolvimento da sexualidade infantil não respondia a uma 

manifestação natural das inquietações do ser humano. Pelo contrário, atendia às exigências 

de uma cultura dominante que dignificava os brancos pela usurpação física e espiritual dos 

negros.  

“Ser criança em qualquer situação significava estar em algum elo da 
cadeia agressor/agredido com variação E a troca circunstanciais de 
papéis” (FREITAS, 2006, p. 259) 

Assim como o senhor de engenho agredia e dominava o escravo negro, tomando-o 

como uma verdadeira máquina de trabalho para a conservação e expansão de sua riqueza, a 

criança branca dominava e agredia o menino e a menina negra, tomando-os como objetos 

de brincar e de auto afirmação pessoal e sexual.  
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Enfim, no Brasil colonial, as referências históricas evidenciam o encontro do 

brincar entre a criança branca e a criança negra, percebidos no desenvolvimento das rotinas 

e ritos da casa grande e anunciados nas relações de submissão entre o menino branco e o 

muleque leva-pancadas.  

Esta convivência étnica transmitiu, modificou e consagrou no transcorrer da 

história, novas relações e manifestações socioculturais, resgatando brincadeiras e jogos 

folclóricos compartilhados na infância de outrora. Ocorreu o encontro de novas formas de 

brincar, como a roda e muitos jogos coletivos que estimulam a memória no recitar, cantar e 

agir.  

Do ponto de vista da constituição do processo de aculturação da infância brasileira, 

foram os jesuítas os grandes estimuladores da simetria no encontro do brincar entre os 

espaços da natureza, da casa grande e da senzala. Para além das relações cotidianas, foram 

eles os primeiros a observarem a distinção entre a natureza adulta e infantil, valorizando a 

ingenuidade e a prontidão para o aprendizado da criança pelas virtudes religiosas.  

Deste modo, no século XVII a educação da criança ministrada pela Companhia de 

Jesus tinha por objetivo transformar a criança em indivíduos responsáveis, capazes de 

conhecer e transmitir as bases da doutrina cristã, na valorização dos preceitos bíblicos, na 

apreensão de novos hábitos e valores morais através do aprendizado das letras, da escrita, 

da música e dos cânticos de louvor.  

“A partir de 1554, Anchieta, em Piratininga, também fazendo uso da 
música, cria pequenas peças de teatro e utilizando cânticos e danças, 
escreve diálogos em verso que são representados pelos meninos nos 
pátios ou aldeias de catequese, transmitindo a índios, brancos e mestiços, 
numa mesma comunidade a mesma fé, a mesma língua e os mesmos 
costumes” (PRIORE, 2004, p. 241) 

No pátio das escolas, a socialização em termos das tradições indígenas e européias 

levou ao contato da criança branca com a cultura indígena de várias fornas: nas histórias do 

espírito da floresta; na dança dos culumins; no brincar com folhas, pedras, ossos de 

animais, com o chocalho, o bodoque, a bola de látex, além de outros brinquedos sonoros 

utilizados para a domesticação de animais.  

Do mesmo modo, o pequeno indiozinho participou da experiência do brincar com a 

criança branca aprendendo a manejar o pião, empinar o papagaio, jogar peteca, apreciar as 

histórias dos príncipes, dos reis, das princesas, das madrastas malvadas, dos gigantes, dos 
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jogos no pau de sebo, na dança do cateretê, nos folguedos, nas fantasias das procissões, das 

brincadeiras das festas de são joão, da páscoa, do natal.  

No contato do brincar da criança branca com a criança negra foram partilhadas 

histórias e fantasias contadas pelas yayás. Conforme Priore (2004), as referências 

históricas sobre a infância brasileira não revelam formas de brincar especificas originárias 

da cultura africana uma vez que o menino negro, estando na condição de escravo e 

submisso às normas e condutas da casa grande, sempre partilhou jogos, brincadeiras e 

brinquedos da cultura branca.  

1.2.1.3. No século XIX 

No período da chamada “velha república” novas perspectivas são abertas em busca 

do comando político das terras brasileiras, envolvendo uma série de episódios marcados 

por rebeliões e guerras entre a independência, o rompimento com a monarquia e a 

instituição da república.  

Muitas crianças estiveram comprometidas com estes ideais, deixando para trás a 

inocência da infância ao se envolver com os campos de batalhas. Conforme Priore (2001) 

participaram de batalhão na guerra do Paraguai: 

“No Rio de Janeiro, por exemplo, as autoridades locais colocaram, no ano 
de 1864, 116 meninos, menores de dezesseis anos, à disposição da 
armada; um ano mais tarde essa cifra foi de 269 recrutas. Pelo menos 
metade desse contingente havia sido recolhida nas ruas da capital 
brasileira, dando origem a centena de ofícios nos quais as famílias 
solicitavam às autoridades a devolução do filho recrutado a força” 
(PRIORE, 2001, p. 242) 

Neste século, os adultos continuavam a ter preocupação com a incorporação dos 

princípios morais e espirituais na formação da criança, inclusive instigando os meninos da 

cidade à defesa do país, seguida da valorização dos ideais republicanos. Isto despertava, 

por exemplo, o desejo de freqüentar futuramente a escola militar e um dia ser reconhecido 

como herói. 
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Conforme Freyre, em “Ordem e Progresso”, a República marcava uma nova era de 

ação e renovação, impressionando os meninos com as fardas e as atitudes de grandes 

generais militares.  

“Demóstenes (Ipiranga) de Souza Dantas, nascido no interior da então 
Província de Pernambuco, em 1880, depõe sobre os seus brinquedos de 
menino sertanejo: brinquedos militares, ou de natureza bélica. Iam da 
marcha dos exércitos aliados através do Paraguai à tomada de Tuiuti, 
Humaitá, Itororó. Comandava eu estes exércitos, ora como Caxias, ora 
como Osório “(FREYRE, 1974, p. 68). 

Florêncio Carlos de Abreu e Silva, em depoimento a Freyre, relata que os heróis 

consagrados pelos meninos do primeiro império eram Osório, Tamandaré e Caxias, que 

tiveram destaque no Paraguai.  

Os principais brinquedos de meninos entre o final do império e o inicio da república 

foram os jogos belicosos, as espadas de taquara e bambu, as miniaturas de soldados e a 

organização de batalhões para ataque e defesa. Existiam rivalidades entre meninos de um 

distrito da cidade e os de outros.  

Brincar com os jogos de guerra induzia os meninos à construção de suas primeiras 

representações sobre os partidos e a vida política, fazendo com que alguns deles bem cedo 

optassem pela orientação política paterna.  

“impressionado, quando menino, com a monarquia, confessa-se outro 
paulista ilustre, este nascido em 1885, em fazenda de café. Na cidade de 
Bragança, viu Waldemar (Martins) Ferreira, muito menino, o imperador 
que ali fora em visita oficial: o pai do então paulistazinho, já voltado para 
José Bonifácio e para Diogo Antônio Feijó como para os seus heróis 
máximos, era membro da Câmara Municipal. E seu tio avô havia sido 
honrado por Pedro II com o título de Barão. Daí Waldemar Ferreira ter 
crescido anti-republicano: violentamente anti-republicano” (Idem, 1974, 
p. 76). 

Mário Sette, em depoimento a Freyre em 1947, confessa ter sido monarquista entre 

sua infância e a fase de adolescência. 

“Desde muito pequeno, ouvira frases de devoção monárquica do pai e do 
avô paterno, guardando dela o bastante para criar simpatia pelo regime 
deposto, sem entendê-lo”. (Idem, 1974, p. 77) 
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A tendência do brincar do universo masculino articulava um faz de conta que 

possibilitava o fortalecimento de estratégias para o estabelecimento das bases de 

sustentação do novo regime. Infelizmente muitos meninos perderam suas vidas 

experimentando na guerra este brincar real, na disputa precoce pelo destino político do 

país, embora o jogo preferido deles fosse o futebol, jogado com bolas de pano nos recreios 

escolares, seguido da cabra cega, do salto em distância, da sela, da amarelinha, das 

bolinhas de gude e do pião.  

Já os meninos que moravam o campo viveram esta época de uma forma 

diferenciada, ligada desde os primeiros anos de vida ao trabalho familiar, brincando com 

os animais da natureza e como heróis campeadores da região. 

O clamor pela República também direcionou o brincar das meninas, que tinham 

bonecas vestidas com indumentárias militares, tomadas para a utilização em desfiles e 

procissões republicanas, nas quais eram motivo de orgulho para muitas delas. 

Os brinquedos formavam um outro bloco de expressão da desigualdade entre a 

criança rica e a pobre. O desenvolvimento das indústrias de brinquedos levou a menina rica 

a brincar com luxuosas bonecas de louça, loiras com olhos azuis, inspiradas na beleza 

francesa. A menina pobre, brincava com sua humilde boneca de pano confeccionada com a 

ajuda da mãe, em suas reduzidas horas de lazer.  

1.2.1.4. Os desafios do brincar no século XX 

A partir desta época, brincar foi socialmente melhor considerado, embora até o fim 

da década de 1950 não tivesse o justo reconhecimento da sociedade quanto aos seus 

benefícios para o desenvolvimento infantil.  

Ocupando um lugar de destaque na subjetividade da criança, a ação efetiva do 

brincar estava entretanto condicionada aos parâmetros da exploração e da desigualdade 

social, que, no nosso entender, demarcava três modelos de infância.  

O primeiro modelo, retratado no livro memórias e brincadeiras da infância na 

cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, evidenciava a infância 

transcorrida entre as crianças de famílias em que apenas a figura paterna pertencia ao 

mundo do trabalho.  
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O brincar, neste tipo de infância, tinha existência confirmada entre os espaços da 

família e da escola: 

“Durante a semana a gente brincava, ia à escola e fazíamos as refeições 
com a família toda reunida. Na escola ah, a gente brincava, tinha os 
recreios; o recreio da manhã era passear, a gente saía passeando por um 
pastinho lá, que dava a volta pelo meio do pomar... No recreio, na hora do 
almoço e da hora do jantar é que a gente fazia jogos... nos dias de chuva 
as irmãs(freiras) jogavam véspera e contavam histórias” (Rose e Nina ) 
(SILVA, 1989, p. 85) 

A escola era o único modo para o estabelecimento das bases da civilidade, da 

ordem e do progresso, sendo considerada a instituição de referência para a integração 

social da criança.  

“A gente passava o dia inteiro brincando, era escola, brincar o tempo 
inteiro. Na rotina em geral era mais brincadeira, escola.” (D. Idalina) 
(Idem, 1989, p. 85) 

O brincar na escola colonial era desenvolvido como forma de manter a submissão 

para incutir na mentalidade da criança os fundamentos da doutrina cristã. No século XX, 

era em grande parte um mecanismo de diversão e integração social.  

As crianças não davam valor diferenciado para o brincar nos domingos e feriados 

porque se recolhiam com os pais para o descanso familiar, reduzindo suas possibilidades 

na escola ou na rua.  

“Feriados não se trabalhava, papai ficava em casa. não se ia à escola, não 
se fazia nada, era dia de descanso mesmo”. (D. Lúcia) (Idem, 1989, p. 87) 

Até a primeira metade do século XX, o brincar brasileiro não era influenciado pelo 

desenvolvimento tecnológico. Brincava-se com as encenações de lendas folclóricas, de 

roda, de ciranda cirandinha, de esconde–esconde, de casinha, de pular corda, de peteca, 

estátua, futebol, escravos de Jó, cabeleireira, bolinha de gude, pelada e tantas outras 

brincadeiras transmitidas de geração a geração.  

Os brinquedos oferecidos no mercado estimulavam a construção da fantasia, o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e pode-se afirmar que não eram, em si, um 

mecanismo de alienação. O brincar favorecia a vivência coletiva entre vizinhos e amigos 
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preparando as crianças para o exercício da solidariedade e a construção do relacionamento 

social.  

“As brincadeiras eram assim grupos de crianças que não eram formadas 
por ninguém, as crianças que faziam sozinhas seus grupos. Juntava, 
brincava. Posso brincar? Pode. Então entrava na brincadeira. D. Lúcia” 
(SILVA, 1989, p. 96) 

Nessa mesma classificação, no segundo modelo de infância, o brincar estava 

restrito aos muros das instituições, nos chamados orfanatos, sob a égide da moralidade 

cristã.  

A criança pobre, representada no terceiro modelo de infância, era objeto de 

preocupação social. Poderia ser transformada em um futuro marginal, colocando a 

sociedade em risco e, portanto, deveria ser educada para contribuir com a grandeza 

econômica da nação em função de uma educação centrada no trabalho.  

No ano de 1919, 37% da classe operária paulistana era formada por crianças, a 

partir dos 10 anos de idade que exerciam atividades produtivas nas indústrias de alimentos, 

bebidas, cigarros, charutos, metais, tijolos, móveis e em tecelagens, com jornada de 

trabalho igual e recebendo cerca de 50% do valor dos vencimentos de um adulto.  

Desta forma, as crianças das famílias pobres foram se envolvendo cada vez mais 

com o trabalho operário no campo e na cidade. Em geral, acompanhavam os pais na 

lavoura, trabalhando como serviçais e pequenos agricultores. Na cidade, como pequenos 

operários. Cumpriam extensas jornadas, que chegavam a onze horas de trabalho diário, 

com apenas vinte minutos de descanso.  

No geral, reforçando o processo de submissão, as crianças eram muitas vezes 

severamente punidas quando afastavam-se para brincar, abandonando a concentração nas 

tarefas impostas pelo trabalho em meio às máquinas. Para muitas famílias, o trabalho era 

explicado também como uma forma de entretenimento da criança. Se estivessem 

trabalhando, estariam se envolvendo com o que não presta.  

A criança pobre que não estava submetida ao trabalho era fatalmente destinada a 

ser um indivíduo inútil socialmente. A criança passou a ser entendida como uma ameaça 

social, colocando em risco a sociedade, por um lado, pela possibilidade de seu 

envolvimento com a “delinqüência” e, por outro, pela diminuição de sua produção no 

mercado. Isto era tratado como fator de estrangulamento da margem de lucro industrial, já 
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ameaçado pelos movimentos operários que procuravam avançar nas conquistas de alguns 

direitos trabalhistas, entre eles, a fixação da jornada trabalho, a proibição do trabalho 

noturno para menores de 18 anos e a idade mínima de 12 anos para admissão de crianças 

no trabalho.  

O discurso político e jurídico retrata a infância como sinônimo de imaturidade, uma 

fase que pode causar danos à sociedade, uma ameaça futura ao governo. A criança precisa 

ser salva, educada para contribuir com o progresso do país pela vertente do trabalho, 

mesmo que seja ao preço de sua debilidade física, determinante presente em todos os 

estudos sobre trabalho infantil.  

Para Martins, a precocidade deste processo sócio-histórico de inserção da criança 

no mundo do trabalho levou, através dos tempos, a criança a constituir mão de obra real 

que, mesmo sem estar inserida nas formas regulares do mundo do trabalho, encontra-se 

dominada pela própria disciplina do trabalho “quando lançada ao deus- dará da luta pela 

vida” (MARTINS, 1991, p. 14). 

No Brasil, na verdade, o debate sobre o brincar ganhou forma a partir dos 

movimentos sociais na primeira metade do século XX, reivindicando o surgimento de uma 

legislação trabalhista atenta aos direitos sociais do trabalhador. No conjunto de 

reivindicações, estava a regulamentação da utilização da mão de obra infantil e 

adolescente, sendo o brincar uma forma de expressão em oposição ao trabalho infantil.  

Sua importância corre paralela ao desenvolvimento de uma tendência controlista da 

parte do governo, pela organização do lazer do trabalhador adulto. Na era Vargas, esta 

passou a ser tão importante quanto a organização dos processos que envolviam relações 

mais profundas no mundo do trabalho Esse tempo livre poderia estimular a proliferação de 

confrontos governamentais com a classe trabalhadora. Pelo temor às influências do 

comunismo, e como uma alternativa de controle social, implanta-se no país, através do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serviços de recreação operária, gerenciando 

esse tempo livre do trabalhador pelo desenvolvimento de atividades como torneios, festas 

comemorativas, pic-nics, etc.  

É em 1959 que Ferreira, da Bahia, escreve o Lazer operário, livro considerado por 

alguns como a primeira crítica brasileira na direção do favorecimento do lazer do 

trabalhado. Para Ferreira, o lazer beneficiava a “natureza pessoal”, contribuindo, em 

termos coletivos, para o alívio das tensões sociais.  
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Desde então, o debate sobre a questão do lazer do trabalhador, no contexto 

brasileiro, vem levando à criação de um crescente acervo bibliográfico, além da realização 

de eventos, como a organização de conferências, cursos de especialização, etc. 4. A 

abordagem da questão é feita sob duas vertentes. A primeira trata o lazer enquanto uma 

forma de entretenimento a ser consumido como mercadoria, expressão de sedução, que 

pode conduzir à violência, consagrando-se enquanto fetiche. A segunda se dirige à 

discussão do lazer como uma expressão da prática social, manifestação humana que 

historicamente possibilita a vivência e a crítica dos valores que dominam o mundo 

contemporâneo.  

É bom lembrar que ocorreu neste ano de 1959 significativo avanço no 

reconhecimento da criança como ser de direitos, com apoio na Declaração Universal dos 

Direitos da Criança, que explicita a necessidade do atendimento a seu direito ao desfrute 

pleno de jogos e brincadeiras pelas autoridades públicas (Princípio VII – inciso 2). 

(UNICEF, 1959). 

Como ocorre de maneira geral, o atendimento às disposições legais, no confronto 

com a realidade, foi postergado, adiando-se a efetivação das condições necessárias para 

garantir a materialização desses direitos, dada a baixa mobilização e a pressão dos 

movimentos sociais.  

Há, entretanto, experiências modelares para o país, como a do programa de 

recreação pública para crianças da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, até 1955. 

Aparecem também as primeiras brinquedotecas, ligadas ao SESC, à APAE e a 

departamentos universitários, a partir da década de 1970.  

Desta forma podemos falar num declarado avanço do olhar relativo ao direito da 

criança a brincar, com a projeção de áreas de recreação infantil e dos primeiros espaços 

próprios para tal nos parques públicos das cidades, e o reconhecimento público dessa 

necessidade no território urbano.  

Ao lado desta tendência, persiste, entretanto, uma lógica cultural simplista, que 

opera no sentido da priorização estrita do cuidado com a manutenção das necessidades 

básicas de sobrevivência, secundarizando a importância das atividades naturais e 

                                                
4Destaque-se o seminário promovido, em 1968, em São Paulo, conjuntamente pelo SESC e pela Secretaria de 

Bem Estar Social do Município, para discussão das perspectivas do lazer na cidade. Marco histórico neste 
campo, atraiu a participação de profissionais de várias disciplinas e áreas, além de representantes de 
universidades. 
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espontâneas na constituição do indivíduo como sujeito e sua projeção enquanto cidadão, 

como é o caso do brincar, frequentemente considerada mera atividade lúdica associada à 

irresponsabilidade.  

Mesmo que os efeitos da desigualdade social não oportunizem condições plenas 

para que as crianças brasileiras partilhem uma infância digna, avançam os movimentos de 

defesa dos seus direitos, incorporando-os na agenda política dos governos, com a 

participação de profissionais das diversas áreas das ciências humanas.  

O brincar passou a ser matéria de extrema importância dentro do processo de 

formação educacional.  

Ele tem sobretudo lugar e espaço social reservado na subjetividade da criança. 
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2. BRINCAR E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Crianças brincando 
O menino corre e brinca 
Sorrindo todo matreiro 
Brincando de faz de conta 
Que é grande carpinteiro 

A menina sorrindo fica 
A bonequinha enfeita 
Brincando de faz de conta 
Que é fadinha encantada 

Transbordando de Alegria 
Traz no seio a esperança 
Realiza as fantasias 
Doces sonhos de criança 

Vitória L. C. Santos 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma abordagem teórica sobre a importância 

do brincar no desenvolvimento social da criança, bem como analisar aspectos da relevância 

desta perspectiva, em termos sociais, no Brasil. Partindo das teorias de Piaget e Vygotsky 

buscamos, inicialmente, a interpretação da dinâmica desse processo. Com base nas teorias 

sobre o brincar, procuramos explorar os aspectos subjetivos, as contribuições e o papel 

social do brincar na vida da criança, em especial, da criança de rua. 

2.1. Breves reflexões sobre o processo de desenvolvimento humano 

O desenvolvimento é um processo construtivo que reflete a capacidade, a 

potencialidade, limitações e sentimentos do ser humano. Evidencia a maturação 

fisiológica, neurológica e psicológica desenvolvida no contato humano com o meio físico e 

social (RAPPAPORT, 1981, p. VIII). 

Muitos dos estudos sobre o desenvolvimento humano avançaram sob a luz da 

psicanálise. Freud, com base na análise de seus pacientes adultos, propôs sua teoria sobre a 

personalidade, contribuindo para a compreensão de alguns comportamentos, remetidos à 

própria psicologia da criança.  
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A obra de Piaget teve destaque entre as teorias do desenvolvimento humano. O 

autor, analisando o universo infantil, sinaliza a preocupação com os aspectos que envolvem 

a evolução humana, tendo como base o desenvolvimento cognitivo. Considera este último 

como intermediário no reconhecimento do mundo, um processo que tem sua determinação 

na interação ativa e contínua, entre o desenvolvimento biológico e mental.  

Desta forma, o indivíduo, desde o nascimento, herda as capacidades de 

aprendizagem e desempenho que serão desenvolvidas no transcorrer da vida, mediante as 

condições oferecidas pelo meio social. 

Para Piaget, a criança está permanentemente disposta a assumir a posição de tentar 

descobrir o sentido do mundo ao seu redor. No ato de conhecer, aproxima a própria 

curiosidade e criatividade, estimulando seu desenvolvimento e a expressão de sentimentos 

de prazer e satisfação.  

“Poderíamos dizer que o conhecimento possibilita novas formas de 
interação com o ambiente, proporcionando uma adaptação cada vez mais 
completa e eficiente e, neste sentido, é gratificante para o organismo, que 
se sente mais apto a lidar com situações novas.” (RAPPAPORT, 1981, 
p. 56) 

Assim, toda experiência social contribui para a construção do conhecimento e o 

domínio do mundo, de forma gradual, mediante o que o autor denomina como etapas do 

desenvolvimento infantil.  

Segundo o mesmo, (TAILLE, 1992, p. 17) o desenvolvimento infantil está 

demarcado por etapas, correlacionadas aos estágios do desenvolvimento social da criança. 

Inicia-se entre o nascimento e os 2 anos de idade, no estágio denominado sensório-motor, 

envolvendo os reflexos, os instintos, as primeiras tendências das emoções. A vivência 

determina a passagem gradativa ao segundo estágio, que acontece entre os 2 e os 7 anos, 

no denominado estágio pré-operacional, com o desabrochar da comunicação, através da 

linguagem, modificações de conduta no campo afetivo e intelectual, mediante esquemas 

simbólicos. Neste estágio, uma caixa de fósforos pode ser transformada em um carrinho 

para brincar; um cabo de vassoura em um cavalo; uma simples caneta, num avião. O 

pensamento egocêntrico caracteriza este estágio de desenvolvimento. A criança ainda não 

está pronta para partilhar regras coletivas, brinca apenas ao lado da outra. Entre os 7 e 10 

anos, inicia-se um novo período, agora caracterizado pela organização das operações 

concretas, com o interesse pelas atividades coletivas e regradas, mesmo que as regras ainda 
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não estejam bem assimiladas. Com base nas experiências da etapa anterior, no estágio das 

operações formais ela se torna, por volta dos 12 anos, capaz de elaborar esquemas 

conceituais abstratos, adquirindo um olhar crítico acerca dos sistemas sociais. Pode, 

portanto, passar à construção propriamente dita de sua autonomia.  

Definindo patamares para a compreensão do desenvolvimento infantil, Piaget não 

se deteve muito na discussão sobre as influências e determinações do meio social sobre o 

processo de desenvolvimento da cognição da criança, embora afirmasse que a razão do 

indivíduo se estrutura na base de sua relação com o meio social. (TAILLE, 1992, 1992, p. 

11) 

A teoria histórico-cultural vai além da compreensão piagetiana. Privilegia o 

rastreamento dos elementos que elucidam a natureza humana. Considerando-se, além dos 

fatores biológicos, os sociais, configurados pelas representações culturais, constitui-se um 

complexo e dialético processo de desenvolvimento humano.  

Para Vygotsky (1896-1934), a maturação do organismo faz parte desse 

desenvolvimento, cujo processo tem consolidação no contato com o ambiente social. Isto 

implica na apropriação e domínio dos instintos, da maneira pela qual, historicamente, a 

cultura produz a dimensão humana.  

A vida cotidiana é o espaço em que se desenvolve a globalização da vida (Muñoz, 

2004), é uma realidade subjetiva, dotada de sentidos e originada do pensamento e ação do 

ser humano no ambiente social. O aprendizado obtido no ambiente social desperta, no ser 

humano uma série de processos internos, submersos no contato com as situações que 

permeiam a vida cotidiana. Trata-se da capacidade de realizar as tarefas de forma 

independente na vida cotidiana, o que vai nortear um desenvolvimento real do ser.  

O desenvolvimento do indivíduo é determinado a partir de um ambiente dinâmico, 

que envolve múltiplas interações sociais. Neste contexto, a interação entre o sujeito e o 

ambiente social tem extrema importância para a construção da função psicológica humana.  

Conforme Berger (1895, p. 173), o indivíduo não nasce membro da sociedade, 

apenas nasce com a predisposição para desenvolver sua sociabilidade tornando-se, no 

decorrer da vida, um membro da sociedade. A apreensão do mundo começa a partir da 

atividade do ser humano, enquanto criança, e envolve uma série de investimentos em suas 

relações nas dimensões social, histórica e cultural. Para que este processo de apreensão do 

mundo constitua-se em um processo histórico de aquisições, é imprescindível o contato 
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com os fenômenos circundantes da vida cotidiana. Desta forma a criança apreende as ações 

e os objetos enquanto culturalmente definidos, e atribui-lhes significado social.  

É neste espaço da inter-subjetividade, submerso no ambiente social, que a criança 

desenha suas múltiplas formas de interagir com o mundo.  

Conforme Rocha (2005, p. 37): 

“O processo de desenvolvimento humano implica, portanto, o fato de o 
indivíduo ser capaz de ultrapassar duas outras dimensões que participam 
de sua formação: suas características naturais, inscritas nos programas 
hereditários com todas as influências de caráter biológico e sua 
experiência particular, individual; implica passar a ter comportamento e 
desenvolvimento regulados segundo as leis histórico-culturais.” 

Neste sentido, entendemos o desenvolvimento humano como a dialética da 

apropriação da realidade sócio-histórica, na qual o ser humano, em sua dinâmica 

relacional, observa, conhece, avalia, decide, escolhe, atribui significados, intervém, 

constrói, rompe e reconstrói suas relações com o mundo. 

2.2. Contribuições do brincar ao desenvolvimento da criança 

No transcorrer dos séculos XIX e XX, um olhar atento à infância permitiu a 

discussão sobre as características, influências e reflexos do brincar no universo infantil.  

Dentre os intelectuais que disto se ocuparam, destacam-se Froebel, Melaine Klein, 

Winnicott e Vygotsky, cujos trabalhos tiveram reconhecimento mundial, tornando-se 

referências contemporâneas e despertando múltiplos estudos e pesquisas na defesa do 

brincar, entendido como uma forma de expressão que contribui para o desenvolvimento 

amplo da formação social da criança.  

Froebel (1987) anteriormente mencionado a respeito de sua visão sobre a educação 

das crianças, entendia o brincar como uma atividade lúdica séria e importante, orientada 

para o aprendizado dos significados das relações em sociedade. Formulou uma 

metodologia de ensino destinada a crianças menores de 6 anos, orientada pelos princípios 

da crítica, da autonomia e da liberdade.  

Em 1840, fundou, na cidade de Blankenburg, o primeiro jardim de infância, que se 

constituiu num centro de jogos para crianças menores de 6 anos. Segundo Liebschner, 
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citado por Arce (ARCE, 2002, p. 14), ele chegou à nominação deste novo tipo de 

estabelecimento educacional - o jardim de infância -, após um longo período de reflexão. 

Queria marcar um diferencial entre este novo espaço e a escola que, a seu ver, tinha o 

propósito específico de incutir coisas na cabeça da criança.  

Conferia ao jardim de infância o papel de ser uma instituição com o propósito de 

guiar, orientar, cultivar a essência humana através de brincadeiras, jogos e atividades 

livres. Ele comparava as crianças atendidas no jardim de infância a plantinhas de um 

jardim, e o professor, a um jardineiro, com a responsabilidade de harmonizar as 

experiências da criança com o mundo externo, para a formação e o desenvolvimento de seu 

mundo interno.  

Arce (2002, p. 60), revendo os escritos do autor, mostra suas representações sobre a 

brincadeira:  

“Fase mais alta do desenvolvimento da criança... ela é a representação 
auto-ativa do interno, da necessidade e dos impulsos internos. Ela dá 
alegria, liberdade, contentamento, paz com o mundo. Ela é a fonte de 
tudo que é de bom. A criança que brinca muito com determinação auto-
ativa, perseverantemente, até que a fadiga física proibida, certamente será 
um homem (mulher) determinado capaz do auto-sacrifício para a 
promoção do bem estar próprio e dos outros.” (FROEBEL, 1887, p. 55) 

Sucedem-se, no século XX, várias e importantes contribuições.  

Melaine Klein, pediatra e psicanalista considerada pioneira na psicanálise infantil 

do início da década de 1920, tomando como ponto de partida o pensamento de Freud sobre 

as manifestações das crianças nos primeiros anos de vida, entendia que, através do brincar, 

elas expressam simbolicamente sua vida interior. Utilizava como técnica o brinquedo, para 

explorar o subconsciente da criança. Seu pensamento transitou da psicanálise para a 

educação infantil, na discussão do desenvolvimento das habilidades do professor para lidar 

com o lúdico, no processo educativo para a formação de futuros cidadãos.  

Também no início do século, Vygotsky formula sua teoria sobre o desenvolvimento 

do indivíduo, destacando que o brincar é uma forma de aprender e vai muito além de um 

simples treino; favorece a socialização, estimula a imaginação, permitindo que a criança 

supere as barreiras do cotidiano. Para ele, o brinquedo possibilita à criança construir um 

mundo imaginário, aprendendo a agir por suas motivações internas e superando as 

limitações da percepção visual que possam ser. Em 1951, Winnicott, psicanalista inglês 
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reconhecido internacionalmente pelos seus estudos sobre a infância, chama a atenção sobre 

a relação entre a psicoterapia e o brincar infantil. Em seus escritos, aponta a carência de 

literatura psicanalítica sobre a matéria. Para ele a criança, ao nascer, desconhece a 

existência de tudo e é através do brincar que ela vai se apropriando do mundo, em sua 

construção simbólica. Defende o brincar como uma forma de expressão que facilita o 

crescimento saudável, um meio de se chegar ao subconsciente.  

Ainda na década de 1920, Montessori afirma que a criança tem um potencial 

criativo que lhe permite, a ela mesma, conduzir o aprendizado. Esta educadora 

desenvolveu um conjunto de materiais lúdicos para a estimulação sensorial, cognitiva e 

moral, todo adequado ao tamanho da criança, para a utilização dentro do espaço escolar. 

Seu conhecimento foi difundido pelo mundo e suas obras, traduzidas em diversos idiomas, 

influenciando bastante a educação infantil em vários países ocidentais. 5

Em todos os sentidos, brincar atende ao desenvolvimento de um sistema de 

significados e costumes que envolvem a construção de valores, atitudes, objetivos, leis, 

crenças, entre outros aspectos, a generosidade o que, para Freire (1981) aguça a construção 

crítica do ser humano. A prática da generosidade induz ao respeito de um brincante pelo 

outro, transformando o espírito de arrogância em humildade 6.  

As correntes de pensamento, que envolvem os estudos do brincar, interpretam suas 

contribuições para a criança, por diversos ângulos. Todas parecem, entretanto, confirmar 

que brincar tem um significado próprio para a criança, além das já muito citadas 

contribuições físicas, emocionais, culturais, educacionais e sociais. Trata-se de uma 

experiência de natureza espontânea e prazerosa, símbolo da alegria, que traz um colorido 

especial à vida da criança.  

As primeiras manifestações que envolvem o brincar da criança estão presentes nos 

movimentos iniciais do corpo do bebê. Um brincar solitário, que permite a prontidão para o 

domínio e a mobilidade do corpo, em acordo com seu tempo de vida. A relação com o 

outro, que precede a convivência social, no brincar do bebê, está centrada na figura 

materna. Neste sentido, o bebê estabelece sua relação de convivência com a mãe, antes de 

                                                
5Uma conseqüência desta aceitação da importância do brincar foi o surgimento das brinquedotecas: a 

primeira, em 1934, em Los Angeles, com empréstimo de brinquedos para crianças que não podiam comprá-
los; em 1963, na Suécia, (as primeiras destinadas a crianças com deficiências); e em 1967, na Inglaterra, 
país em que se realiza o primeiro congresso internacional sobre essas iniciativas. 

6Para Dewey, espírito de generosidade pode ser traduzido como disposição para cooperação, processo que 
tem raízes na construção natural do ser humano, uma vez que a convivência é condição determinante de ser 
e estar no mundo. (KISHIMOTO, 1998). 
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reconhecê-la como uma figura de linguagem. A mãe confirma o bebê, quando lhe dá 

carinho e atenção, desenvolvendo, ao mesmo tempo, uma relação entre a biologia corporal 

e o social, fundada no processo de interação humana. Neste brincar, o bebê começa a 

identificar o mundo, experimentando sentimentos e a sensação de segurança, inicialmente 

pela figura materna. Esta, por sua vez, confirma a criança, apresentando-a ao círculo 

familiar.  

“É neste espaço restrito que a criança tece sua primeira rede de relações 
com os demais membros da família, desenvolvendo a confiança mútua e 
solidariedade, fortalecendo a capacidade de aceitação do outro.” 
(MATURANA, 2004) 

No nascimento, a criança está numa relação de dependência com a figura adulta, 

interagindo da forma permitida para garantir sua sobrevivência, incorporando a cultura e os 

significados transmitidos pelo adulto. Na interação com o brincar, ainda na primeira 

infância, tem a oportunidade de rever seus significados, através do desenvolvimento da 

própria experiência como ser brincante.  

Brincar é um mecanismo de preparação da criança para a vida adulta. Está além do 

ensino de simples conceitos, como abrir e fechar, subir e descer, ou mesmo do estímulo ao 

desenvolvimento físico-motor. Através dele, a criança inicia um processo de 

autoconhecimento, testa sua capacidade e revela sua maneira de ser, pensar e agir, pois é 

na experiência lúdica que a criança tem grandes possibilidades de perceber, mais tarde, a 

existência da necessidade da ruptura de certos padrões historicamente projetados pela 

sociedade.  

Sendo a vida cotidiana, uma expressão historicamente carregada de padrões de 

comportamento, culturalmente institucionalizados, a dinâmica do brincar possibilita a 

preparação da criança para lidar com a injustiça, a violência, a opressão, expressões 

arraigadas à vida cotidiana, que perversamente imobilizam a dignidade humana.  

Brincando, a criança desenvolve a convicção de que é capaz de explorar o seu 

desejo, seja na atitude ou na imaginação, contrariando um modelo de aprendizado 

mecânico e construindo, pela aventura, os fundamentos de sua própria percepção de 

mundo.  

Na brincadeira, a criança assume o risco que corre quando se põe na figura de 

aventureiro, realizando-se enquanto sujeito da ação. Neste sentido, dialoga, pensa, sonha, 
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deseja, confronta idéias, transforma seus sonhos; experimenta múltiplos sentimentos, desde 

a raiva, o prazer e o amor. Assim, adquire conhecimento próprio, que lhe possibilitará 

lançar-se como aventureiro novamente, não importando o resultado da própria construção. 

Nesta dinâmica, transforma suas emoções, reflete sobre comportamentos, valores 

apreendidos, constituindo um juízo moral sobre a vida.  

A expressão verbal, neste processo, estabelece os parâmetros para a utilização do 

bom senso no equilíbrio das forças reguladoras da ação.  

Conforme Freire: 

“O exercício do bom senso, com o qual só temos o que ganhar, se faz no 
corpo da curiosidade. Neste sentido, quanto mais pomos em prática de 
forma metódica a nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar, 
de aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e mais 
critico pode fazer nosso bom senso.” (FREIRE, 1996, p. 62) 

O bom senso leva a criança ao desenvolvimento do julgamento, ao despertar do 

movimento crítico, possibilitando a partir do desenvolvimento do brincar, o contato com os 

dilemas éticos e morais. Ela é estimulada pela crítica sobre os comportamentos e as 

atitudes que envolvem as regras de convivência social.  

A dinâmica do brincar institui um processo educativo que, para Dewey, constrói-se 

por intermédio da autonomia e da consciência social. Este processo tem sua gênese na 

própria inconsciência do ser humano. Parte do nascimento, constituindo gradualmente um 

processo na conformação dos hábitos, das atitudes, das idéias, dos sentimentos, da crítica 

no desenvolvimento da consciência. (Dewey, in KISHIMOTO, 1998. p. 99).

Desta forma, o indivíduo vai se aproximando das riquezas intelectuais e morais da 

humanidade e conquistando sua autonomia, para encontrar-se no mundo como cidadão 

participativo.  

A linguagem tipifica a experiência social permitindo, para a criança, o estímulo 

imediato da memória, da imaginação e da criatividade, a exteriorização do sentimento, a 

organização das normas do jogo, a negação da injustiça, o confronto das idéias, o 

pronunciamento da paz, vivenciados nos momentos do brincar. Brincando, a criança 

poderá satisfazer sua curiosidade e, na incompletude da brincadeira, tentar novamente, 

repetindo a experiência por outro caminho, possibilitando o desvelar de novas habilidades. 



46 

Para Freire (1981, p. 87), quanto mais curiosidade tem o ser humano, mais aguçada será a 

sua crítica e maior perseverança para perseguir seu objeto.  

Em suma, brincar é fundamental para o desenvolvimento. É a principal atividade da 

criança saudável. Brincar é coisa séria, uma vez que supõe atenção e concentração e 

envolve muitos aspectos inter-relacionados. É benéfico para a vida da criança, por 

significar libertação de uma educação domesticadora, permitindo experiências criativas e 

democráticas em seu processo de socialização, com a construção gradual de um processo 

contínuo de autonomização. Este fortalece a participação social da criança, encaminhando 

a constituição futura do sujeito político.  

Conforme Froebel (1887, p. 55), já citado, a brincadeira é, enfim: 

“(...) a fase mais alta do desenvolvimento da criança. Ela é a 
representação auto-ativa do interno, da necessidade e dos impulsos 
internos. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, paz com o mundo. Ela 
é a fonte de tudo que é de bom. A criança que brinca muito com 
determinação auto-ativa, perseverantemente até que a fadiga física proia, 
certamente será um homem (mulher) determinado capaz do auto-
sacrifício para a promoção do bem estar próprio e dos outros.” 

2.3. A brincadeira, o brinquedo, e o jogo: suas qualidades, riscos e elementos mágicos 

A brincadeira deve ser entendida como a ação objetiva do brincar; uma situação em 

que o comportamento de brincar dá um significado especificamente determinado para a 

ação do brincante. Todas elas envolvem um processo simbólico, comunicativo e 

interpretativo, que tem início no ato da livre escolha da brincadeira, expresso, por exemplo, 

na decisão de querer, ou não, participar de um jogo, de aceitar, ou reconstruir suas regras, 

compartilhar a brincadeira.  

Conforme Kishimoto (1996), o brinquedo é o objeto material, suporte para a 

realização da brincadeira, um meio de expressão dotado de significação, que em geral 

anuncia um processo fantasioso. Quando a criança manuseia um brinquedo, manipula de 

forma lúdica vários dos significados culturais originados em uma determinada sociedade.  

Vygotsky, ao discutir o papel do brinquedo na vida da criança, reserva esta 

definição especificamente à brincadeira de faz-de-conta. É principalmente nesta, que a 

criança lança mão do mundo real e experimenta vivenciar novos papéis. Ao brincar de 

escolinha, pode se colocar na figura da dedicada, ou perversa, professora; do aluno 
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prodígio, ou do rebelde; do diretor de escola, cuja figura tem poder de comando e garante a 

disciplina institucional. No brincar de casinha, pode assumir a figura materna, realizando 

as tarefas domésticas e verbalizando os diálogos corriqueiros do cotidiano familiar.  

No faz-de-conta, os papéis sociais são desempenhados com clareza. Segundo 

Bettelheim (1988), é através da fantasia imaginativa que as crianças começam a compensar 

as pressões que sofrem na realidade do cotidiano. Quando brincam de super-heróis, por 

exemplo, estão procurando uma satisfação indireta; ao livrar-se do controle dos adultos, 

expressam sentimentos, re-significam objetos e constroem o próprio desfecho da 

brincadeira. Uma forma de mostrar o potencial crítico, para reconstruir as cenas do mundo 

sob a luz de seus próprios olhos, um treino para a superação das contradições na vida 

cotidiana.  

Para Kishimoto (1996), o jogo permite a interpretação de vários significados: pode 

ser entendido como uma ação de âmbito político, das relações no mundo do trabalho, ou de 

um circuito esportivo. O sentido do jogo vai depender da linguagem e do contexto em que 

a ação efetivamente está sendo desenvolvida, refletindo imagens e valores associados ao 

modo de vida.  

O sistema de regras que envolvem o jogo é fundamental para permitir a 

identificação da estrutura seqüencial que especifica seu processo característico. Desta 

forma, é ele que estabelece a distinção entre as várias modalidades de um mesmo tipo de 

jogo: no baralho, por exemplo.  

Kishiomoto (1996) no desenvolvimento de sua teoria sobre o brincar mostra que, 

no jogo, a experiência lúdica oferece oportunidades para a experimentação de 

comportamentos que provavelmente jamais seriam testados em situações mais controladas, 

por uma questão ligada ao medo de errar e ser punido.  

O jogo potencializa, na brincadeira, a descoberta das regras, associada à aquisição 

da linguagem, numa interação de ação e percepção de relações desenvolvidas na vida 

cotidiana, como o comando, a subordinação, a conciliação.  

Por um lado, pode-se verificar o caráter universal dos jogos e brinquedos, que 

parecem existir em todas as civilizações e culturas conhecidas. Por outro, eles sempre 

assumem as características das sociedades e das culturas, tanto daquelas em que nascem, 

como daquelas em que passam a ser usados.  
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Outro dilema que envolve a distorção da magia do brincar está na idealização do 

próprio brinquedo. A tecnologia de mercado, investida no ramo do brincar, vem ganhando 

espaços na sedução da criança, com a produção em massa dos eletrônicos - como no caso 

dos heróis dos “games” e do vinil - que fanatizam e automatizam as ações do brincar, ao 

mesmo tempo em que propiciam o desenvolvimento de saberes organizados e controlados, 

favorecendo aos interesses internacionais do capital, num contexto de subordinação 

política e econômica globalizada. 

Os brinquedos eletrônicos são, em si, um fetiche; representam uma ameaça ao 

brincar com os elementos da natureza, distanciam a criança do que vem, hoje, sendo 

chamado de “cultura da paz”. Na realidade brasileira, a espontaneidade no brincar está em 

crise pela expressão do capital, que condiciona a sociedade a um modismo, principalmente 

no que diz respeito ao lazer infantil. Raros são os momentos em que presenciamos crianças 

brincando de roda, de casinha, rodando pião, pulando corda, amarelinha, pegador, pula 

mula, passa anel, esconde-esconde, principalmente na região sudeste. Na atualidade, os 

reflexos da urbanização induzem a criança a uma forma de brincar, cuja fantasia explora 

fatos presentes no cotidiano, onde traduzem a expressão da violência urbana.  

As questões sociais, configuradas na realidade brasileira, incidem sobre a qualidade 

da experiência lúdica. A brincadeira, o brinquedo e o jogo, considerados elementos 

mágicos no brincar da criança, estão submetidos às imposições, ora do tempo disponível da 

família para a estimulação do lazer infantil, ora pela limitação do espaço público, marcado 

pela violência urbana.  

Desta forma, a escola poderia ser considerada o espaço institucional mais seguro 

para propiciar à criança, a experiência social do brincar, transformando-o em um processo 

prazeroso e, ao mesmo tempo, educativo. As brincadeiras e os jogos se prestam a ser 

utilizados como estratégias pedagógicas, dentro do sistema educacional. Permitem à 

criança, mediante o método construtivo, apreender conteúdos e operações objetivas, 

relacionando-as com o contexto social no qual estão envolvidas.  

Graciani, (2004) considera o potencial de que a brincadeira dispõe, para que a 

escola mantenha seu compromisso com a ousadia e o risco da aventura, construindo o 

inusitado, contra a burocracia, a intolerância e a arrogância.  

A prática pedagógica libertadora, entretanto, está distante de ser uma alternativa de 

sucesso no ambiente escolar. O paradigma conservador, que norteia a transmissão dos 
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conteúdos curriculares, associado à falta de habilidade profissional e de investimento 

institucional na capacitação dos educadores, para utilização de metodologias críticas no 

processo educativo, dificultam - ou até inviabilizam - as possibilidades de organização do 

tempo e dos espaços capazes de permitir a presença da atividade lúdica, como forma 

integradora e construtiva. A realidade mostra que, em função do cumprimento de um 

extenso programa de ensino, o brincar espontâneo não é potencializado no sistema escolar, 

ficando restrito aos horários do recreio. Os jogos livres, as brincadeiras, as atividades do 

faz-de-conta estão, na maioria das vezes, associados a um brincar no recreio ou dentro do 

espaço da sala de aula, cuja aplicação está submetida ao interesse pelo cumprimento dos 

objetivos do professor.  

2.4. As possibilidades do brincar da criança na rua

2.4.1. A criança em situação de rua 

Desde 1980, muito se tem escrito sobre esse tema no Brasil. 

As pesquisas produzem extensos conhecimentos sobre quem são as chamadas 

“crianças de rua”, como estabelecem seus vínculos com a rua, nela sobrevivem e 

desenvolvem expectativas de vida. Também se ocupam em prever o perfil dos 

profissionais adequados a intervir nessa realidade, quais as modalidades de intervenção 

utilizadas e idealizadas nesse sentido. Procuram informações sobre sua família, ainda que 

em muito menor grau, especialmente com o fim de perceber nela, a possível existência dos 

chamados “contextos expulsivos” que as levaram a viver fora de casa, no espaço público 

da rua.  

Vincular a saída da criança de sua casa para a rua - de maneira temporária, ou 

permanente - a um ato de abandono por sua própria família parece-nos, entretanto, uma 

generalização equivocada. Diversos fatores da vivência doméstica interagem para criar um 

conjunto de difícil sustentação para muitos de seus membros, de forma estreitamente 

ligada a fatores sociais: desemprego e subemprego; insuficiência de recursos financeiros; 

trabalho infantil; violência doméstica; conflitos intergeracionais, para citar alguns.  
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Os estudos de Gregori (2001), baseados em pesquisa direta com as próprias 

crianças e adolescentes, nas ruas da cidade de São Paulo, apontam para diversos atrativos 

da rua: oportunidade de estar na companhia dos amigos e colegas, divertir-se, namorar, 

usar drogas sem controle da figura adulta, entre outros.  

Para Rizzini,  

“(...) é muito simples invocar a miséria, a violência, a promiscuidade, a 
instabilidade das relações familiares, os possíveis conflitos entre os pais, 
a ausência de adultos responsáveis, para justificar a partida da criança. 
Considerado de maneira isolada, um fator, mesmo importante, não 
explica nada... o que faz um acontecimento se transformar em uma 
ruptura, depende do sentido que a criança e seu meio lhe atribuem. Esses 
últimos, são quase sempre diferentes de uma criança para outra.” 
(RIZZINI, 2003) 

Esta autora, que pode ser considerada uma das pesquisadoras de maior produção 

científica acerca de crianças e adolescentes brasileiros que permanecem na rua, empenha-

se na necessária tarefa de definir uma terminologia para identificação da criança de rua: 

“(...) são crianças e adolescentes vistos nas ruas da cidade, fora do alcance de sua 

família e longe de seus cuidados. Em geral sobrevivem nas ruas podendo passar horas por 

dia, exercendo alguma atividade que lhes renda algum dinheiro, podendo morar na rua, em 

instituições ou em abrigos temporários.” (Idem, 2003) Para a autora, o desenlace do 

menino com a família vai sendo anunciado progressivamente. De início, trabalha e estuda, 

passando poucas horas na rua e retornando diariamente para a casa da família. No 

cotidiano na rua, dotado de múltiplas experiências desafiantes, enfrenta inicialmente 

dificuldades de adaptação e conquista de seu espaço no território, tendo que resistir às 

pressões de outros ocupantes. 

Superadas essas dificuldades de um espaço público, aqueles que trabalham, 

sentindo o progresso financeiro e não resistindo ao cansaço físico, vão aos poucos 

abandonando a escola, dormindo em local mais próximo do território escolhido, que pode 

ser a casa de amigos que já conquistou, ou na própria via pública. Pode sentir-se herói, ou 

um farrapo humano, mas leva consigo o sabor de retornar esporadicamente à sua família, 

para deixar o dinheiro ganho “com o seu suor”.  

Na dinâmica do reencontro com a família, põe à prova seus sentimentos, podendo 

passar dias contemplando a mãe, o pai, os irmãos. Diante da necessidade financeira, do 

instinto de liberdade, ou da impossibilidade de renovação da convivência com os amigos, 
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retorna ao espaço público. Pouco a pouco, vai fazendo o desenlace dos vínculos com a 

família, com maior rapidez, nos casos em que a determinação de ir para a rua foi 

impulsionada por conflitos familiares.  

Essa desvinculação com o ambiente familiar é uma prova concreta de que a rua, de 

braços abertos, camufla seu risco e acolhe o menino na inquietude de realizar um sonho de 

conquistar sua liberdade.  

Muitas crianças também vão às ruas pelos conflitos com os responsáveis, 

materializados na resistência às regras impostas na dinâmica do ambiente doméstico; por 

conflitos potencializados pela violência doméstica; ou pelas influências culturais 

decorrentes do círculo de amizades. Questões estas, que atuam sobre a vontade da criança 

em romper com padrões de comportamento exigidos pela família, optando pela vivência de 

rua.  

Vale ressaltar que, quando os conflitos entre pais e filhos acontecem em famílias 

com maior poder aquisitivo, a ruptura também pode acontecer, embora o ambiente 

acolhedor seja a residência de parentes ou amigos. No caso da criança pobre, o 

acolhimento na família extensa significa mais despesas. Desta forma, a rua tende a ser o 

único ambiente acolhedor possível.  

Aos poucos, a adaptação da criança à rua vai sendo facilitada por sua aceitação pelo 

bando que domina o espaço público, praticamente fazendo desaparecer sua relação com a 

família.  

Conforme Ferreira (2000) 

“(...) o bando vai, pouco a pouco, substituindo o grupo familiar. Os laços 
com a família, se os meninos conseguem mantê-los, são enfraquecidos e, 
para muitos, inexistentes. A rua vai fazendo o desenlace. Com o corpo e a 
vida marcados pelo fracasso, pelo sofrimento escrito na pele, pelos 
problemas constantes com a polícia, vai se tornando impossível o retorno. 
Para muitos deles, não há para onde retornar, pois ninguém os espera...” 

Ao escrever sobre a adaptação do menino à rua, Fischer (1970) ressalta que aos 

poucos o menino vai adquirindo a “malandragem” da rua. Assim, mesmo sem ter nela 

ainda se envolvido por melhores vantagens financeiras, se adapta à experiência de estar 

neste espaço, que lhe favorece o contato precoce com o mundo do trabalho, minimizando a 

violência, a prostituição e a exploração sexual, o uso e abuso das drogas, a criminalidade e 

outras situações que virão, necessariamente, pesar sobre seu futuro. Deste modo, tal como 
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a aranha que seduz e devora o inseto pela falsa beleza do entrelaçamento de seu fio, a rua 

ilude o menino com uma falsa idéia de liberdade, propiciando-lhe abrigo precário e a 

possibilidade de compartilhar um novo círculo de amizades, desenvolvendo certos laços de 

uma nova solidariedade.  

Collen (1979, p. 52), ao escrever sobre sua experiência em viver na rua, mostra a 

intensidade dos laços construídos no grupo com o qual conviveu, afirmando:  

“Dentro de nós existe socialismo, ninguém é melhor do que o outro, 
principalmente na hora da comida. Quando um ganhava comida, dividia 
com todos.” 

As expectativas de futuro da criança de rua conseguem romper a barreira das 

emergências do cotidiano. A busca por elementos básicos, como o alimento, o vestuário, a 

necessidade de auto preservação, envolve a criança em uma rotina difícil de ser superada.  

Como afirma Graciani (2005, p. 25): “na rua o menino vive na miséria, ou à beira 

dela”.  

Graciani (2005) reforça a existência das crianças de rua como uma das facetas da 

exclusão e da marginalidade social, devendo ser entendidas como “(...) vítimas dos 

desencontros da crise sóciopolítica e econômica, da irresponsabilidade dos governantes, e 

de um sistema educacional cada vez mais insuficiente para modificar o ensino escolar 

significativo.” mas passa a imagem de um ser alienado, ma camuflando a falsidade 

liberdade. 

Estamos certamente diante de um espaço antagônico que, ao mesmo tempoacolhe e 

aliena: permite o amadurecimento da criança e do adolescente no manejo do dinheiro, na 

conquista do espaço de trabalho, na identificação de situações de risco pessoal, propicia 

lazer e amizade, ao lado de camuflar a falsidade dessa liberdade, que supõe a adaptação e 

conformação a regras que eles não construíram, mas às quais se submeteram, autorizar a 

ilusão de uma ausência de compromisso, a fuga do controle dos responsáveis e o livre 

trânsito sem consciência de limites, prejudicando, na verdade, as reais possibilidades de 

levar avante seus mais simples sonhos. 

Afirma ainda Ferreira (2000): 

“(...) o projeto de vida do menino de rua representa o seu modelo presente 
de solução de vida, ao invés de uma aspiração por algum tipo de objetivo 
ou realização... na maioria das vezes, aquilo que vem do menino de rua 
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não está nem no campo do desejo: está no campo da necessidade; ou seja, 
no nível do imaginário e não do simbólico.” 

Para Rizzini (2003), o menino parte para a rua levando em seu coração a esperança 

de encontrar afeto e segurança e recebe em troca a convivência com situações que oscilam 

entre medo, força, coragem e risco. Conclui a autora, que aos poucos, o menino vai 

reconhecendo que a liberdade sonhada é também uma ilusão.  

Afirma que esses meninos nasceram sem um lugar no mundo. Carregam desde 

cedo, em suas trajetórias de vida, as marcas das condições desumanas em que vivem. 

Embora ocupem as ruas com uma sede de viver, enfrentam a fome, a falta de opções e 

apoio, a insegurança, as brigas, as perdas e a morte.  

2.4.2. Brincar na rua: é possível? 

Como vimos, sobreviver na rua exige da criança um empenho exclusivo em sua 

adaptação a um novo estilo de vida, no medo, na insegurança, no improviso, no heroísmo 

de enfrentar o amanhã, sem entender o dia de hoje. Se por um lado, na rua a criança ganha 

amadurecimento e habilidades que até podem mais tarde lhe ser favoráveis, por outro, 

deixa literalmente de viver a infância, considerando a impossibilidade de viver amplamente 

o brincar.  

O brincar na vida da criança está condicionado à produção da alegria e do prazer 

numa dinâmica própria, podendo ser desenvolvido livremente, ou de forma direcionada, 

como na escola, quando vinculado à apreensão de um conteúdo específico.  

O brincar da criança de na rua está sempre condicionado a regras sociais 

contraditórias, definidas pela limitação do espaço público. Brincar na rua expressa a 

manifestação dos sentimentos de alegria e prazer, entretanto, desenvolve instintos e a 

preocupação com a integridade física. Desta forma, brincar na rua pode ser um risco, vindo 

de encontro aos acidentes em vias públicas, às agressões físicas ou verbais de pessoas em 

trânsito, ou ao confronto com a polícia.  

Para a criança que trabalha na rua, as perdas neste brincar são maiores. Não brinca, 

protagoniza na vida real o papel de trabalhador, com comportamentos e atitudes 

direcionadas ao despertar da confiança do público para a venda de seus produtos, ou a 
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contratação de seus serviços. Nesta direção, não desenvolve o papel de trabalhador de 

forma imaginária. Só o momento concreto tem validade em sua vida. O objeto que está 

vendendo não se transforma no pensamento, não tem vida, desempenha a função objetiva, 

a de transformar-se em dinheiro.  

Na rua, são poucas as chances de desenvolver o brincar simbólico, limitando a 

criança no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, sustentando o fio condutor da 

criatividade que estimula o desejo pela descoberta de um mundo novo.  

Na rua, as brincadeiras em grupo só acontecem livremente até o momento em que 

os transeuntes não se sintam incomodados, podendo então serem gerados conflitos, 

inclusive com envolvimento da polícia. As imagens produzidas socialmente sobre o brincar 

da criança de rua são carregadas de conteúdos e atitudes discriminatórios.  

Quando brincam em grupos, são geralmente tidos como baderneiros, um “bando de 

desocupados”. 

Quando brincam isoladamente, é preciso tomar cuidado, está disfarçando para 

roubar algum objeto. 
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3. A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO: O LUGAR E OS 

SUJEITOS 

Ficar de novo pequenina 

Olhando as crianças brincando 
Comecei a pensar 
Talvez quando eu era criança 
Adulta eu queria ficar...  
E mil lembranças 
Voltaram em minha mente 
De quando eu era pequenina 
Uma criança somente...  

Muitas recordações.. ..  
Dias felizes, as emoções 
E até das tristezas 
Que um dia tive...  

Será mesmo que aproveitei? 
Será que eu valorize? 
A grandeza... a alegria..  
Aquela vivência em plena folia? 

Será que o adulto eu analise? 
Será que eu acreditei? 
Que tudo será melhor quando eu crescesse? 
E adulta eu fiquei...  

E hoje quero confessar 
Que a infância me fascina...  
E que eu daria tudo...  
Pra ficar de novo pequenina.  

Célia Piovesan 

3.1. Procedimentos metodológicos 

Dentro de nossa perspectiva de trabalho, planejamos desde o início entrar em 

contato com as crianças e adolescentes que estão na rua e, ao mesmo tempo, são 

“brincantes”. Esta intenção se ligava à incorporação de seu ponto de vista ao conjunto de 

elementos teóricos presentes nas contribuições dos vários autores consultados sobre o 

tema. Visava principalmente permitir a efetivação da análise da verdadeira importância do 

brincar para a infância e a adolescência do país.  
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Aqui evidenciamos o processo de construção metodológica da pesquisa, fundada 

tanto nos objetivos deste estudo, que são gradativamente esboçados nos capítulos 

anteriores, considerando-se o conhecimento já disponível sobre a questão orientada pelas 

possibilidades práticas ao nosso alcance, com relação ao acesso ao segmento populacional 

a ser estudado.  

Para Demo (1993, p. 128), a pesquisa é um movimento dinâmico que envolve um 

diálogo crítico e criativo com a realidade, constituindo uma possibilidade educativa e 

emancipatória na relação entre o pesquisador e pesquisado. Neste sentido, a estrutura da 

investigação permite, um movimento dialético de crítica e de construção de um novo 

conhecimento.  

A pesquisa qualitativa foi privilegiada neste estudo, possibilitando a construção do 

conhecimento sobre a experiência social dos sujeitos frente a brincadeira de rua, nosso 

objeto de estudo, revelando a dimensão dos significados, sentimentos, valores e atitudes 

das crianças pesquisadas. Conforme Martinelli (1999), a pesquisa qualitativa permite o 

reconhecimento da singularidade do sujeito, o seu modo de vida e a qualidade de sua 

experiência social.  

Quanto a construção metodológica da pesquisa suporte desta dissertação, 

apresentamos aqui um detalhamento dos procedimentos utilizados, incluindo a sua 

contextualização no território – município e posição do bairro de residência dos sujeitos 

envolvidos.  

Para o contato com os sujeitos escolhidos, procurou-se dar especial atenção à 

confiabilidade e à objetividade nas informações, afim de garantir o melhor conhecimento 

de sua situação e pontos de vista. 

Quanto ao processo investigativo, utilizamos como técnica de coleta de dados a 

entrevista qualitativa semiestruturada, que, para Rosa (2008, p. 31), permite a formulação 

de questões flexíveis, cuja sequência e detalhamento permitem maior liberdade de 

expressão no discurso tanto dos sujeitos da pesquisa como dos pesquisadores.  

O instrumental de coleta de dados constituí-se de nove questões cujos eixos 

interpretativos foram ordenados em três categorias centrais: ser criança, brincar e brinca na 

rua.  

Tomando como ponto de partida a necessidade da construção de conhecimentos 

que apontassem novos caminhos, respondendo as exigências de uma ação profissional 
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articulada da equipe de educação de rua, constituindo uma metodologia crítica e 

transformadora sintonizada com as questões sociais que envolvem o brincar das crianças 

de rua no município de Guarujá.  

O ponto de partida para a seleção dos sujeitos foi a observação sistemática de sua 

presença, em vias públicas dispostas no centro da cidade. Com este objetivo, foi solicitado 

apoio da equipe local de educadores de rua que auxiliou no cadastramento, a partir do 

atendimento feito nos serviços, de 28 crianças que permaneciam diariamente, há mais de 1 

ano nas esquinas próximas a semáforos, às portas dos supermercados e restaurantes, 

conversando, brincando, sentados nas calçadas. Em geral, eles permaneciam nesses locais, 

no período da tarde, aproximadamente após às 16hs, podendo estender esta estadia até as 

22 hs. Todas as crianças viviam com a família, estudavam e suas atividades na rua não 

eram caracterizadas como esmolagem ou trabalho.  

A observação, os relatos e o cadastro oficial da equipe de educação de rua, 

mostraram que, apesar da matrícula na escola, algumas crianças em determinados dias 

trocavam a escola pela rua, sem o conhecimento de seus responsáveis, destes eram 

trabalhadores, dedicando-se ao emprego até altas horas da noite.  

Quando da relação seleção dos sujeitos, verificou-se que a maior parte das crianças 

tinha em comum a residência na comunidade da Cachoeira, extremo de um corredor de 

favelas, de fácil acesso ao centro da cidade, fato que facilitava a trajetória entre a casa e a 

rua. Desta forma, selecionamos para a pesquisa as 15 crianças que residiam nesse bairro, 

todas na faixa etária entre 9 e 11 anos de idade, sendo 9 meninos e de 6 meninas, cursando 

até o quinto ano do ensino fundamental. Todas as crianças possuem irmãos menores e 

residem com os pais, que trabalham diariamente, recebendo em média um salário mínimo e 

meio. 

A aproximação com os sujeitos da pesquisa ocorreu pelo acompanhamento da 

intervenção dos educadores no espaço da rua. Aos poucos, as crianças foram se 

acostumando com nossa presença na rua e mostraram-se dispostas a falar sobre diversos 

assuntos. Após os 3 primeiros meses de contato, convidamos as crianças que moram na 

comunidade da Cachoeira para um encontro na capela local. A partir deste momento, 

instituíram-se encontros semanais com estas e outras crianças lá residentes. Embora os 

sujeitos pesquisados ainda frequentassem a rua, o faziam com pouca freqüência, por 

estarem constituindo o processo de desvinculação com aquele espaço.  
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Durante os encontros na Cachoeira, dialogamos com as 15 crianças pesquisadas e 

solicitamos a contribuição de seus depoimentos para o desenvolvimento desta pesquisa. As 

crianças mostraram satisfação com a possibilidade de serem ouvidas. O processo de coleta 

das informações foi realizado na capela, com agendamento individual.  

Além da autorização da utilização do gravador, como instrumental de coleta das 

informações, estabeleceu-se um pacto com os sujeitos informantes de que freqüentar 

assídualmente a escola. Para permitir isto, as entrevistas foram realizadas sempre nos finais 

da tarde. O processo de coleta das informações decorreu no período de setembro a 

novembro de 2009.  

Para a interpretação do sentido e dos significados do conteúdo das falas dos sujeitos 

pesquisados, utilizamos como categorias de análise as totalidades do ser criança, do brincar 

e da brincadeira de rua, possibilitando assim a leitura articulada entre as partes e o todo, 

entre as estruturas e os significados identificáveis no objeto de estudo.  

3.2. O território da pesquisa: Guarujá, a Pérola do Atlântico 

Poucas são as referências que retratam o desenvolvimento sócio-histórico do 

município de Guarujá. As que existem particularizam, a poética de seu descobrimento no 

Século XVI¹, a Fundação da Primeira Vila, o movimento migratório, a expansão 

imobiliária, as belezas naturais de suas praias que confirmam a cada dia, que Guarujá é a 

Pérola do Atlântico, um lugar de encontro da sofisticação e do lazer. 

Figura 1 - Praia das Pitangueiras. 
Fonte: Acervo pessoal, 25 maio 2009
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É reconhecida internacionalmente pela beleza de suas praias, atrativo natural de um 

intenso contingente turístico, integrando o bloco de municípios da região metropolitana da 

Baixada Santista – Estado de São Paulo7

Figura 2 - Praia da Enseada. 
Fonte: Acervo pessoal, 25 maio 2009 

Figura 3 - Mapa do Município de Guarujá. 
Fonte: <www.Guarujá1.hpg.ig.com.br>.Acesso em: 23 abr. 2009 

Conforme estimativas da Fundação SEADE8
, em 2007, Guarujá contava com uma 

população fixa de 307. 978 habitantes, representando 0, 75% da população do Estado de 

                                                
7Danasceno conta que em 22 de janeiro de 1502, André Gonçalves e Américo Vespúcio atracaram na Costa 

Ocidental da Ilha de Guaibê, mais tarde denominada Ilha de Santo Amaro, localizada nas proximidades da 
Praia de Santa Cruz dos Navegantes. 2-Guarujá localiza-se na Ilha de Santo Amaro, no litoral do Estado de 
São Paulo, separada do continente pelo canal de Bertioga e da Ilha de São Vicente pelo Estuário de Santos, 
limita-se ao norte com a área continental de Santos, e com o município de Bertioga;a sul e a leste com o 
Oceano Atlântico, a oeste com a Ilha de São Vicente e Santos. Sua área territorial é de 143 Km. Conta com 
25 praias, 14 ilhas, 11 rios, aproximadamente 25% de áreas verdes preservadas com 21 morros, dentre eles, 
o denominado Rabo do Dragão. 

8A fundação SEADE é órgão do Governo do Estado de São Paulo que reúne informações sobre as principais 
características dos 645 municípios do Estado de São Paulo. 
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São Paulo. Até meados do século XVI, foi habitada por selvagens*9, aliados aos piratas 

franceses, tornando difícil a convivência e a colonização portuguesa.  

Durante o Século XVII, os poucos moradores da ilha dedicavam-se ao 

desenvolvimento de atividades em torno do engenho de cana de açúcar e da extração de 

óleo de baleia, utilizado no abastecimento da iluminação de toda a Baixada Santista, da 

cidade de São Paulo e de outras cidades do País.  

Sofisticação e “glamour” sempre acompanharam a imagem do município, no qual, 

em 1892, constituiu-se no balneário turístico dirigido à alta sociedade paulistana. Foi 

encomendado pela Companhia Prado Chaves, diretamente aos Estados Unidos da América 

um pequeno complexo construído com madeira da Geórgia, composto por um hotel, uma 

igreja, um cassino e 46 bangalôs de luxo.  

Figura 4 - Estância Balneária de Guarujá em 1893 composta por - Chalés, Igreja e Hotel. Fonte Agência Metropolitana 
da Baixada Santista–AGEM. 

Fonte: <www.novomilenio.com.br>. Acesso em: 24 abr. 2009 

Inaugurado em 2 de setembro de 1893, este pequeno complexo turístico recebeu o 

nome de Vila Balneária de Guarujá e, em 1927, passou a ser denominada Prefeitura 

Sanitária da Ilha de Santo Amaro. 

Associados ao empreendimento surgiram uma via férrea, ligando o estuário de 

Santos ao Balneário e o sistema de transporte aquático, realizado por duas barcas que 

possibilitavam a travessia marítima dos passageiros entre a estação da Estrada de Ferro 

Santos-Jundiaí (em Santos) e o atracadouro do Balneário, em Itapema. 

A população local que até então tinha suas atividades econômicas restritas à 

prestação de serviços no cais do porto, na agricultura e na pesca10, influenciada pelo 

                                                
9As referências bibliográficas não mostram clareza sobre quem seriam os chamados selvagem, Nossa 

interpretação leva a crer que seriam antigos grupos indígenas que habitavam a ilha antes de sua 
colonização. 

10Por volta de 1890 as atividades agrícolas estavam destinadas ao plantio da cana de açúcar, banana, arroz, e 
especiarias. Na pesca destacavam-se a extração de mariscos, ostras e de óleo de Baleia. Na atualidade, a 
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marketing e o apelo público à construção, da que veio a ser chamada a “Pérola do 

Atlântico”, começa a dirigir suas atividades a um novo mercado de trabalho, que com o 

passar dos anos, tornou-se cada vez mais exigente, diante das configurações do progresso. 

Conforme ressalta Estrella (2004), desde a fundação da Vila Balneária, os 

trabalhadores com muita seriedade, transformaram o lazer em fonte de renda: 

“Os moradores locais foram alterando aos poucos seus modos de vida. 
Tudo isso trouxe grandes alterações culturais. A mão de obra necessária 
para fazer girar a Vila Balneária começa a atrair pessoas das cidades 
vizinhas e migrantes de várias partes do Estado, gerando o gradativo 
aumento populacional (...) A vocação de cidade turística que lhe fora 
imposta, foi abraçada fortemente (ESTRELLA, 2004, p. 24) 

Figura 5 - As belezas naturais de Guarujá favorecem diversas prática de esportes e lazer na Orla Marítima. 
Fonte: <www.google.com.br>. Acesso em: 23 abr. 2009

Entre os anos de 1931-1934, Guarujá foi integrado ao Município de Santos, ficando 

conhecido como Estância Balneária de Guarujá, tendo o Sr. Juventino Malheiros como seu 

primeiro prefeito, nomeado pelo então governador Armando Salles de Oliveira. 

Em 1947, Guarujá foi desvinculada da cidade de Santos, ganhando status de 

município. Documentos sobre a memória da cidade revelam que esta emancipação política 

atendeu a um restrito grupo, pertencente às elites políticas e econômicas, sem mobilização 

e expressão da população local, haja visto a crítica abaixo: 

                                                                                                                                                   
zona rural do município corresponde à 12 Km² de sua extensão territorial tornando reduzido os 
investimentos no setor agrícola (1, 22% dos empregos) que destina-se ao cultivo da banana e produção de 
hortaliças. 
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“A emancipação de Guarujá (...) ocorreu de maneira tão silenciosa que 
passou quase desapercebida na edição do dia 1* de julho de 1934 do 
jornal “ATribuna “ de Santos. O veículo publicou uma nota de menos de 
oito linhas, sem título “(DAMASCENO; MOTA, 1989, p. 68) 

Em 1953, a Vila Itapema passou a ser chamada Distrito de Vicente de Carvalho, em 

homenagem a este famoso poeta santista. Por volta de 1957, com o desabamento dos 

morros santistas, tornou-se campo migratório de um contingente de famílias trabalhadoras 

da cidade de Santos que, desabrigadas fixaram residência ao longo do estuário no chamado 

sítio Paecara. 

Guarujá teve sua ocupação urbana marcada em espaços contraditórios, entre a orla 

marítima, desenhada pela construção das residências de luxo e as margens ao longo do 

estuário do Porto de Santos, no Distrito de Vicente de Carvalho, com suas edificações 

precárias, instaladas em terrenos de avanço, sem a infraestrutura urbanística para seus 

moradores que eram, em geral, trabalhadores da estiva, do setor pesqueiro, além de 

pequenos agricultores.  

O interesse na exploração de um mercado imobiliário voltado a atender às elites 

econômicas, transformou o município em um dos polos de interesse do desenvolvimento 

do mercado da construção civil, bastante funcional à preservação e ativação de um novo 

mercado em expansão, ou seja, o turismo.  

Entre as décadas de 1960 e 1970 o processo de desenvolvimento do País tem sua 

economia equilibrada sobretudo com os investimento do setor da construção civil. Tais 

investimentos vieram de encontro à exploração do mercado imobiliário que, atendendo os 

anseios dos investidores capitalistas, transformou toda a extensão da orla marítima local 

em um imenso canteiro de obras, exigindo a exploração da mão de obra de milhares de 

trabalhadores na construção do “Éden Litorâneo”11

                                                
11Estrella em 2004 em sua tese de mestrado Ekos da Vida: estudo sobre a comunidade do Perequê cita as 

referências de Damasceno e Mota no livro Pérola do Sol que descreve que Elias Fausto engenheiro 
Idealizador do Balneário, fixava o olhar águas do mar cor de esmeralda, nas areias claras e limpas e no azul 
do céu e enxergava o paraíso. “imaginava que muitas pessoas, de posse, estavam dispostas a conquistarem 
um espaço nesse Éden Litorâneo” (DAMASCENO; MOTA, 1989, p. 68). 
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Figura 6 - Praia do Èdem. 
Fonte: Acervo pessoal, 25 maio 2009 

Diante da estratégia desenvolvimentista, a partir da década de 1960, o município 

tornou-se palco de um contingente de trabalhadores migrantes das Regiões Norte, Nordeste 

e Sul, a maioria sem qualificação profissional; com o tempo, adquiriu experiência e 

capacitação informal na área da construção civil, à medida que edificavam sofisticadas 

residências na orla marítima.  

Figura 7 - Praia das Pitangueiras-centro. 
Fonte: Acervo pessoal, 25 maio 2009 

Com o progresso acelerado e o aumento do fluxo de trabalhadores, tornou-se 

impossível residir nos canteiros de obras; os trabalhadores mais experientes utilizavam a 

madeira desprezada para a construção de pequenas habitações ao longo dos morros e áreas 

de mangues, bem próximas à faixa residencial construída na orla. 

Conforme relatos de munícipes migrantes, estes trabalhadores migravam sozinhos à 

cidade e instalavam-se nos próprios canteiros de obra. À medida que as construções eram 

erguidas, mudavam-se para um novo canteiro de obra, e assim, sucessivamente.  
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Constituíram famílias ou incentivaram a migração dos outros membros que 

residiam em seus estados de origem, dando origem às primeiras favelas dispostas em áreas 

nobres do município, pela facilidade de deslocamento entre o local de residência e o 

trabalho.  

Em estudo sobre os assentamentos irregulares, realizado em 2002 pela Fundação 

Getúlio Vargas, verificou-se que no município residiam 78. 596 famílias, em 27. 776 

domicílios, (35, 34%) vivendo em 56 assentamentos irregulares, denominados favelas ou 

comunidades, dispostos em diversos pontos da cidade, como podemos observar na figura 

abaixo nas partes em negrito da figura. A população residente nessa área assinalada do 

município corresponde a 43, 75% do total de seus habitantes.  

Figura 8 - Mapa de Guarujá com destaque em negrito da localização dos assentamentos irregulares. 
Fonte: <wwwGuarujá1.hpg.ig com.br> Acesso em: 23 abr. 2009 

A expansão dos assentamentos irregulares ocorreu em função do desaquecimento 

da economia brasileira no mercado da construção civil, refletindo na redução da oferta de 

empregos ligados a esta área, ocasionando a desaceleração do mercado imobiliário na 

cidade.  

Na verdade, os trabalhadores que adquiriram capacitação apenas no ramo da 

construção civil, tiveram dificuldades na adequação às novas funções exigidas para os 

outros mercado de trabalho que evoluíram nos ramos: portuário, hoteleiro, comercial, 

industrial e pesqueiro.  
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Esta evolução do mercado de trabalho no Guarujá pode ser vista nos indicadores do 

IBGE-2005 a respeito dos empregos formais do município12
. Eles mostram que 69,43% de 

tais empregos estão localizados na prestação de serviços ao turismo, com destaque no setor 

de prestação de serviços nos ramos da hotelaria e gastronomia, demonstrando liderança no 

mercado, tanto nos níveis regional como estadual. A atividade industrial é inexpressiva em 

relação à região e ao Estado, acolhendo 2,9% dos empregos, com destaque nas áreas 

química, naval e pesqueira. A expansão do complexo portuário de Santos tem levado ao 

desenvolvimento do estuário do Distrito de Vicente de Carvalho, com a geração de 

empregos nos terminais de carga e descarga, o que vem exigindo do município o desenho 

de um plano de investimentos relativo à capacitação dos trabalhadores para ocupação das 

vagas oferecidas. 

Com o decorrer dos anos, o acirramento da crise brasileira, tanto os trabalhadores 

assalariados como os desempregados experimentaram a precarização da moradia, do 

ensino, da saúde, a discriminação, a proximidade das drogas, a violência, a falta de 

segurança, a falta do acesso a seus direitos básicos, pautados na incompletude e no descaso 

das Políticas Públicas. Passaram a viver os desdobramentos do processo de pauperização13

o que, para Netto, (2006) é uma das consequências da ordem capitalista, marcada pela 

decorrência da exploração ou expulsão do mercado 

Indicadores do IBGE mostram também, para o ano 2000, que só 46,53% (123.230) 

da população acima de 10 anos estavam inseridas no mercado de trabalho formal. Essa 

mesma fonte, para o ano de 2007, baseada em estimativa de renda, revela ainda que o 

Guarujá contava com 18% dos trabalhadores empregados no mercado formal, recebendo 

menos de um salário mínimo; 22% na faixa entre um e dois salários mínimos; 18% entre 

dois e três salários mínimos; 21% na faixa entre três e cinco salários; 18% entre cinco e 

dez salários, e apenas 5% dos trabalhadores recebendo de dez a vinte salários. Estes dados 

mostram que um grande contingente de famílias do município vive em situação de 

                                                
12Os dados do IBGE 2005 mostram que A atividade comercial formal no município (22, 60%) mantém-se aos 

níveis da região e do Estado, , estando distribuída em 4 polos de desenvolvimento: no Distrito de Vicente 
de Carvalho, Centro de Guarujá, Praia da Enseada e Praia do Pernambuco. Destacam-se os comércios 
familiares, com os serviços de mercearias, farmácias, armarinhos, açougues, papelarias, lanchonetes, etc., 
sendo bastante diversificado ao consumo da população. Em 2002, o cadastro fiscal da Prefeitura Municipal 
registrou a inscrição de 3. 984 estabelecimentos comerciais na cidade. 

13Para Netto; Braz (2006), a pauperização pode ser absoluta ou relativa. Na pauperização absoluta, o 
proletariado experimenta a degradação geral com a intensificação da jornada de trabalho em paralelo à 
queda real do salário, perda dos padrões de alimentação, moradia, aumento do desemprego. A pauperização 
relativa pode ocorrer mesmo quando se verifica uma melhora nas condições de vida É distinta e 
caracterizada, pela redução da parte que lhe cabe no total de bens que produziu, em favor da apropriação do 
capitalista. (NETTO; BRAZ, 2006). 
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pobreza. Segundo o mesmo IBGE (2000), 16, 9% da população encontravam-se vivendo 

abaixo da linha de pobreza.  

Diante da baixa remuneração no mercado formal, muitos trabalhadores assalariados 

na esperança de engordar o orçamento familiar para garantir a sobrevivência familiar 

juntaram-se aos trabalhadores excluídos do mercado formal e também dedicam-se nas 

horas de folga ao comércio ambulante na orla marítima.  

No decorrer das duas últimas décadas, A construção de estratégias de sobrevivência 

para a superação da condição do desemprego tem levado os trabalhadores desempregados a 

esse mesmo mercado. 

Curioso ressaltar que o peso das demandas que cercam a vida cotidiana da classe 

trabalhadora induz, entre os mais pobres, uma cultura perversa sobre o lazer, uma 

alienação que, além de negar o valor e reconhecimento de seu benefício para a vida 

humana, deprecia-o denominando como irresponsáveis, folgados, ou vagabundos, aqueles 

que têm a oportunidade desse beneficio. 

Em busca da sobrevivência, foram deixados de lado alguns padrões e moldaram-se 

outros, para o emprego neste novo mercado. Os homens, na orla da praia em sua maioria 

desenvolvem o comércio ambulante, vendendo cocos, sorvetes, milho verde, tapioca, 

lanches, revistas, artigos de praia, ou guardando carros. Já as mulheres, nos serviços 

domésticos como babás, cozinheiras, diaristas e faxineiras 

Figura 9 - Vendedor ambulante de artigos de praia.
Fonte: Acervo pessoal, 25 maio 2009 



67 

Muitas crianças e adolescentes participam desta rotina, acompanhando seus pais. 

Com o passar do tempo, entre o banho de mar e o rolar na areia envolvem-se com a recolha 

de latinhas ou guardando carros nas imediações da praia, configurando-se em exploração 

do trabalho infanto-juvenil. Estabelece-se uma rotina envolvente muitas das vezes não 

percebida em sua dimensão perversa por aqueles que a executam, pois consideram que seu 

comportamento vem apenas contribuir com a família. 

Figura 10 - Adolescente prestando serviços como vendedor de bebidas na Orla. 
Fonte: <www.google.com.br>. Acesso em: 23 abr. 2009

Passados 115 anos de sua fundação, Guarujá ainda conserva suas belezas naturais e 

o comprometimento de ser a “Pérola do Atlântico”. Desde então, os ecos do progresso 

atravessaram gerações, acumulando riquezas, desviando destinos, camuflando os sonhos de 

seus construtores - esta força de trabalho resignada, persistente é dedicada ao atendimento 

das vaidosas elites que sempre buscaram nestas maravilhosas praias viver um sonho e 

aventuras de verão. 

Para os trabalhadores da cidade, a aventura tem um sentido especial, tal como a 

formiga que passa o verão armazenando provisões para os difíceis dias de inverno, estes 

trabalhadores, com muita esperança, suportam o cansaço do corpo físico, os perigos da 

insolação, da desidratação, do câncer de pele, as reduzidas horas de descanso, a distância 

da família, para aumentarem a renda, sua reserva para os próximos meses.  

Assim se constituíram os modos de vida de muitos dos trabalhadores da cidade, 

uma população em sua maioria pobre que divide o espaço da areia com a riqueza, não 
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percebendo em suas vidas um retorno significativo desses investimentos. A inexpressão 

destes tem suas origens, desde as primeiras ideias de se transformar estas terras em paraíso 

tropical.  

Investidores que monopolizavam o mercado imobiliário, acreditavam que as 

belezas naturais das praias bastavam para manter o fluxo turístico da cidade. Com o passar 

dos anos, a evolução tecnológica, as exigências do mundo globalizado e o público cada vez 

mais sofisticado perceberam que a beleza das praias não bastava para seduzir o mercado 

turístico.  

Por volta de 1998, com a queda do fluxo turístico, que se percebeu que o mercado 

estava estagnado, havendo necessidade de esforço quanto às estratégias para elevar 

novamente a capacidade competitiva do mercado e a retomada do pretendido progresso.  

Se por um lado, no decorrer desses anos, não houve suficiente atenção ao 

desenvolvimento da área da prestação de serviços e entretenimento para o público turista, 

incluindo a capacitação dos trabalhadores excluídos para esse novo mercado; por outro, 

também não se investiu, em políticas sociais compensatórias para atender às emergências 

do empobrecimento da população.  

Os programas de Assistência Social desenvolvidos no município, com abrangência 

das áreas da infância, juventude, família, pessoas com deficiência, idosos e população de 

rua chegam a atingir 21.150 famílias /mês. Se compararmos esse total com o número de 

famílias residentes nos assentamentos irregulares (78.596), o percentual de atendimento 

mensal da Assistência Social daria cobertura somente a 26, 90% das famílias.  

Nos últimos 3 anos, foram muitos os investimentos para recuperar o déficit social 

da cidade. Correndo contra o tempo, definiu-se: o plano diretor da cidade com ênfase na 

urbanização e regularização fundiária de cerca de 15 assentamentos irregulares; deu-se 

apoio ao desenvolvimento dos mecanismos de controle social, com a criação de conselhos 

municipais de defesa de direitos;A realização de conferências municipais vinculadas aos 

respectivos conselhos, audiências públicas para tratar de assuntos importantes à cidade, 

como o transporte urbano, a implantação do aeroporto, a criação de ciclovias; audiências 

públicas para prestação de contas de algumas secretarias municipais; instituição do Diário 

Oficial da cidade e tantas outras ações cujo impacto só poderá ser conferido e avaliado no 

futuro próximo.  
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Provavelmente, a “Pérola do Atlântico” provavelmente nunca deixará de ser o 

“Éden Litorâneo”. Assim se pode também esperar o tempo em que seus trabalhadores 

poderão passar a trabalhar em melhores condições e a desfrutar o horizonte e as tardes 

ensolaradas dessa chamada “Pérola”. 

3.2.1. Comunidade de Cachoeira: o avesso da Pérola 

Por ser o local de moradia dos sujeitos desta pesquisa, a comunidade da Cachoeira 

tem aqui destaque especial. Cachoeira pode ser considerado o avesso da Pérola do 

Atlântico. Disposta no eixo central da entrada da cidade, retrata o viés da desigualdade 

social refletida no modo de vida de grande parte da população residente nos assentamentos 

irregulares do município. Cachoeira é um avesso invisível ao marketing deste paraíso 

tropical.  

Figura 11 - Mapa de Guarujá com a localização da comunidade da cachoeira no centro do dragão ocom destaque em negrito. 
Fonte: <www.guaruja.hpg.ig.com.br>. Acesso em: 23 abr. 2009 

Esta comunidade está localizada na zona Oeste do município, à entrada da cidade, à 

margem direita, no sentido São Paulo-Guarujá, da Rodovia Cônego Rangoni, 

popularmente, conhecida como Rodovia Piassaguera. Situa-se entre o Mangue da Vila dos 

Marinheiros, Vila da Noite, Santa Clara, seguida da Vila Zilda, Vila Edna e Cidade de 

Deus. 
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O desenvolvimento de algumas atividades agrícolas, o baixo poder aquisitivo das 

famílias que migraram para o município em busca de emprego no mercado da construção 

civil, a insalubridade dos terrenos14
, determinaram o desinteresse pela sua exploração 

imobiliária e estimularam sua invasão. Esta, até a década de 1970, só havia ocorrido ao 

longo do pé do morro grande de Santo Amaro.  

A apropriação do espaço territorial da Cachoeira desenvolveu-se ao longo da única 

via pública de acesso, hoje, a Via Tancredo Neves, que liga um corredor de assentamentos 

irregulares, com início no Mangue da Vila dos Marinheiros e término na Cidade de Deus.  

Figura 12 - Vista aérea da comunidade da Cachoeira 
Fonte: Arquivo de fotos da Prefeitura Municipal de Guarujá-janeiro 2007 

Segundo registros da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal15 além 

das invasões espontâneas, a Administração Pública Municipal, na década de 80, contribuiu 

expressivamente para a ocupação da região, na tentativa de acomodar famílias retiradas de 

comunidades instaladas em outras áreas de risco.  

O cadastro imobiliário municipal (1999) da parte plana da Cachoeira indica que no 

local moram 5.373 pessoas, pertencentes a 1.396 famílias residindo em 1.623 casas, sendo 

707 (51,27%) em construções de alvenaria, 604 (43,80%) de madeira e 68 (4,93%) 

construções mistas.  

Constatou-se que 881 casas (63,89%) estão em terreno plano, 327 (23,71%) em 

área de mangue, com prevalência na construção em madeira e 171 imóveis (12,40%) em 

área alagadiça.  

                                                
14A extensão de área do assentamento denominado Cachoeira é de 82.082, 24 m², dispostos em terrenos: 

planos, de mangue alagadiço e encosta do morro da Bela Vista. 
15Relatório técnico do ano de 1999, para a elaboração do plano Nosso Chão, de reurbanização e regularização 

fundiária dos assentamentos subnormais do município. Prefeitura Municipal de Guarujá. 
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Figura 13 - Uma das moradias da comunidade 
Fonte: Arquivo de fotos da Prefeitura Municipal-janeiro 2007 

Quanto aos serviços de infraestrutura, verificou-se que 979 (79,90%) casas 

possuem energia elétrica fornecida pela concessionária local e a rede de ligações 

clandestinas está presente em 399 (28,94%) das casas. 

Figura 14 - Condições da rede de eletrica 
Fonte: Arquivo de fotos da PMG-janeiro de 2007 

Ainda segundo o Cadastrado, fonte destas informações, a comunidade (72,15%) 

possui casas com água encanada ligada à rede existente. As ligações clandestinas 

respondem a 384 (27,85%) das habitações dispostas na área do Mangue. Na Cachoeira, 

57,50% das casas têm esgoto sanitário que escoa no mangue.  
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Figura 15 - O depósito de lixo e esgoto sanitário 
Fonte: Arquivo de fotos da PMG-janeiro de 2007 

O relatório técnico dos assentamentos, de 1999, indica que na época existiam na 

comunidade 69 (5,0%) de habitações desprovidas de instalações sanitárias, expondo seus 

habitantes a um total de riscos de saúde.  

A disposição das vielas de acesso interno à comunidade dificultam o trânsito 

automotivo no local, ficando o Serviço de Coleta de Lixo restrito à Via Tancredo Neves.  

Figura 16 - Disposição das vielas na comunidade de Cachoeira: na primeira foto a via de acesso que interliga a avenida 
principal às demais vielas. Na segunda e terceira fotos as vielas da comunidade. 

Fonte: Arquivo pessoal-25/5/2009 
©A Via Tacredo Neves é a única via pública de acesso a toda extensão da comunidade de Cachoeira 

As edificações localizadas na Via Tancredo Neves oferecem melhores condições de 

moradia pela qualidade das edificações e por serem beneficiadas com os serviços de 

transporte, coleta de lixo e asfalto. Ao longo desta rua, destaca-se o diversificado comércio 

de alimentos, roupas, calçados, eletrodomésticos, materiais de construção, prestação de 

serviços de saúde, bares, lanchonetes e supermercados, etc... 
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Figura 17 - Comércio localizado na Via Tancredo Neves 
Fonte: Arquivo da PMG-janeiro de 2007 

Pela disposição irregular das moradias, inexistem nesta comunidade terrenos livres 

para a construção de equipamentos comunitários, ficando a oferta dos serviços públicos 

restrita a uma creche, uma escola e uma equipe de saúde da família. 

O levantamento sobre as condições das famílias moradoras da Comunidade, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Guarujá em 1999, mostrou que o processo de 

ocupação da Comunidade da Cachoeira remonta há mais de 50 anos, com adensamento na 

década de 1980 e desaceleração a partir dos anos 1990, razão de barreiras naturais postas 

pelo meio ambiente, não permitindo a construção além do córrego do Rio Santo Amaro.  

Na observação dos dados sobre a origem dos moradores, percebe-se que 914 

(65,47%) dos chefes familiares migraram da Região Nordeste para outras áreas do 

município e, posteriormente, para a comunidade de Cachoeira. Dos 269 (19,27%) chefes 

de famílias que nasceram no município, só há 31 (2,22%) nela nasceram.  

Nesta comunidade, a família tem um número médio de quatro pessoas e vive com 

uma renda que pode chegar até seis salários mínimos. Contudo, os dados do levantamento 

de 1999, demonstraram que a renda média destas famílias é de dois salários mínimos e 

meio. O nível de desemprego atinge 9,19% (494) dos moradores da Cachoeira.  

O estudo apontou que 3.364 (62,6%) dos moradores da comunidade não geram 

nenhum tipo de renda, compondo a faixa de estudantes, donas de casa, crianças, idosos e 

adultos em situação de desemprego, sobrevivendo da ajuda de familiares, parentes, amigos, 

instituições sociais, grupos religiosos, benefícios sociais e Assistência Pública, através de 

recursos dos programas de transferência de renda.  
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Por meio de 37,40% (2009) dos moradores que geram renda, 15,5% (834) estão 

inseridos no mercado formal16 e 18,2% (976) no mercado informal, tendo como principal 

atividade a prestação de serviços à população fixa e flutuante do Município.17

As crianças e adolescentes até 18 anos (2428) representam 45, 18% dos moradores 

da comunidade de Cachoeira. Desta faixa, 1.447(26,93%) estão em idade escolar. O 

levantamento sócioeconômico de 1999, apontou que 367 (6,83%) das crianças e 

adolescentes estavam fora da escola.  

Da população acima de 19 anos 2.945 pessoas (54,81%) só 183(3,4%) estudam, 

com destaque nas idades entre 25 e 35 anos, sugerindo que dentre as 51 pessoas (0,95%) 

que compõem esta faixa de idade, algumas possam ser estudantes de nível superior. Diante 

das expectativas de viver um cotidiano profissional diferente e a elevação das condições 

sócio-econômicas, 1331 (24,77%) das pessoas acima de 19 anos ainda sonham com o 

retorno à escola.  

3.2.2. Os modos de vida dos moradores de Cachoeira 

A produção dos modos de vida dos moradores de Cachoeira é um reflexo 

producente das contradições entre riqueza e pobreza, na dialética da ordem capitalista. É 

no trabalho que o homem objetiva sua existência, determina a processualidade da vida 

cotidiana, constrói estratégias, alternativas de sobrevivência e enfrentamento de suas 

demandas, estabelecendo o seu modo de viver.  

Conforme Marx, a categoria do trabalho é o fio condutor para a compreensão da 

realidade humano social  

“A maneira como os indivíduos manifestam sua vida reflete exatamente o 
que eles são. O que eles são coincide, pois, com sua produção, isto é, 
tanto com o que eles produzem quanto com a maneira como produzem. O 

                                                
1610,75% (578) dos trabalhadores prestam serviços na rede de atendimento ao turismo, com destaque na rede 

de hoteis, pousadas, bares, restaurantes, em geral ocupando os empregos como garçons, porteiros, 
cozinheiros, ajudantes, faxineiros, arrumadeiras, lavadeiras, vigilantes, caseiros, domésticas, jardineiros, 
encanadores, eletricistas e mantendo a conservação de piscinas, 3,4% (188) dos trabalhadores prestam 
serviços como vendedores em geral e operadores da rede de supermercados. 0,42% (23) dos moradores são 
funcionários públicos. 1,26% (68) dos moradores prestam serviços na rede de indústrias do município. 
0,07% (4) dos moradores são militares e 0,01% são portuários. 

17Em geral, as atividades desenvolvidas estão ligadas ao comércio ambulante na orla da praia, A prestação de 
serviços domésticos, as atividades de reparos de instalações residenciais, reparos de equipamentos, 
conservação de jardins e piscinas, mão de obra específica da construção cível. 
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que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua 
produção “(MARX, 1989, p. 13). 

A produção material e, consequentemente, os modos de vida desta comunidade 

submetidos a égide da informalidade econômica, mostra com isso que estes sujeitos são 

parceiros contínuos da pobreza, experimentando um cotidiano cerceado de privações, que 

além da falta do acesso ao atendimento de suas necessidades básicas, suprimi o 

reconhecimento de suas capacidades em sonhar, desenvolver seus desejos e articular o 

próprio processo emancipatório.  

Para Martins (1991), a pobreza não se caracteriza apenas pela falta de recursos 

financeiros, prescinde, antes de tudo, da carência de direitos, de possibilidades, de 

esperança. Esta série de carências subjetivas, em muitas das vezes mecaniza a vida dos 

seres humanos e condiciona seus comportamentos, distorcendo valores e limitando 

horizontes.  

A integração social, determinando hábitos e rotinas dos moradores desta 

Comunidade, está associada à convergência de três fatores. O primeiro refere-se às 

limitações financeiras dos moradores para arcar com as despesas do transporte de seus 

membros para freqüentar a rede de ensino mais especializada ou desfrutar do olhar do 

Centro da Cidade.  

O segundo, está posto na falta de espaço físico na comunidade para construção ou 

desenvolvimento de programações e eventos culturais, esportivos e recreativos que possam 

acolher um significativo número de participantes.  

O terceiro, revela a carência dos investimentos em políticas sociais por parte dos 

governos, que contemplem o desenvolvimento de programas e projetos para grupos 

minoritários, dentre eles, de crianças, adolescentes e jovens que estimulem a integração 

intergeracional com a família na comunidade.  

Desta forma, ao lançar um olhar sobre a paisagem cotidiana desta comunidade, 

percebe-se a ociosidade às portas das residências, ao longo das vielas, marcada pelas 

imagens das mulheres que habitualmente passam as tardes ”jogando conversa fora”, com 

destaque às situações em que algumas delas dividem os momentos de conversas com os 

cuidados com as crianças da família e dos filhos das mães que trabalham fora.  
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Figura 18 - Muitos dos desempregados tem como entretenimento a conversas nas portas dos bares 
Fonte: Arquivo de fotos da PMG-janeiro 2007 

Os homens na condição de aposentados ou desempregados, envolvem-se nas 

conversas de fundo de quintal, às portas dos bares ou na prestação de serviços avulsos. 

Muitos deles, quando partem para o comércio na orla marítima, fazem-no acompanhados 

dos filhos menores, na esperança de que possam, desde cedo, desenvolver o valor pelo 

trabalho, com apoio na construção cultural de que o homem bom, direito, honestotem 

sempre uma ocupação e rendimentos, mesmo que insuficientes para a manutenção da 

família. Nesta ótica, quanto mais cedo a criança experimentar e adquirir o gosto pelo 

trabalho, menos chances terá de ser um adulto acomodado ou um futuro marginal. Esta 

atitude é incorporada à moral das famílias.  

As crianças menores brincam livremente às portas das residências. Em geral, á 

partir dos 5 anos de idade, além de estudar circulam sozinhos pelas vielas mais próximas, 

ou freqüentam o único campo de futebol da comunidade, partilhando o espaço com adultos 

e jovens; empinam pipas e, em alguns momentos, consomem drogas. Algumas das crianças 

extrapolam os limites do bairro e buscam nas ruas do centro da cidade lazer e 

entretenimento, sendo caracterizadas nessa condição como crianças de rua 

Figura 19 - Crianças brincando na lage de uma das moradias 
Fonte: Arquivo de fotos da PMG-janeiro de 2007 
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As crianças que residem em áreas alagadas brincam com os animais provenientes 

do mangue. 

Figura 20 - Adolescente com animal em área alagadiça 
Fonte: Arquivo de fotos da PMG-janeiro de 2007 

Algumas crianças cuidam dos irmãos menores ou ajudam as mães na guarda dos 

filhos de mães trabalhadoras da vizinhança. À medida que as crianças ficam mais velhas, 

começam a ampliar o espaço de trânsito na comunidade e os passeios pela orla da praiasão 

constantes. A circulação entre o bairro e a orla da praia possibilita à criança conhecer um 

cenário amplo de possibilidades. No início, pode ser apenas o encanto pela beleza das 

praias, por conhecer novas pessoas; com o passar dos tempos, podem adquirir novos 

hábitos, diante da carência econômica familiar, passando a recolher latinhas, guardar 

carros, carregar compras `a porta do supermercado, realizar tarefas que podem possibilitar 

o ganho de algum dinheiro para o próprio divertimento, constituindo, assim, a expressão 

viva do trabalho infantil 

Figura 21 - Algumas crianças cuidam dos irmãos e crianças dos vizinhos 
Fonte: Aquivo de fotos da PMG-janeiro 2007 
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4. BRINCAR NA RUA: IMAGENS DE UMA EXPERIÊNCIA SOCIAL 

Brincadeira de criança 

Hoje fui brincar de roda 
Na calçada pula corda 
E também amarelinha 
Eu a Paula e a Julinha 

Lá no muro contei dez 
Todo mundo se escondeu 
Corre aqui corre acolá 
E o João Pedro se perdeu 

Na ciranda cirandinha 
Nossa roda bem grandinha 
Pras meninas passa anel 
Pros meninos figurinha 

Todas essas brincadeiras 
As crianças sempre gostam 
Com carinho e alegria 
No sorriso sempre mostram 

Cláudia Liz 

Este capítulo discute a relação estabelecida entre os sujeitos pesquisados e o brincar 

de rua. A abordagem está focada no valor do brincar e será apreciada com base em três 

eixos interpretativos. O primeiro deles, denominado ser criança permite a compreensão dos 

sujeitos pesquisados sob sua própria condição de ser criança. O segundo, intitulado brincar, 

apreende as imagens dos sujeitos sobre a categoria brincar. O terceiro e último, 

identificado como brincar na rua, examina as condições pelas quais se desenvolve o brincar 

na rua, abrindo a discussão sobre quando, como e com que brinca a criança no espaço 

público, partindo-se, então, para a interpretação do significado e para o impacto desta ação 

em suas vidas.  

Ao iniciarmos a leitura dos depoimentos, substratos de uma realidade vivida e 

pensada, devemos ter a compreensão de que a realidade envolve o conhecimento sobre a 

processualidade histórica da vida cotidiana. Esta processualidade tem visibilidade por 

intermédio de uma realidade objetiva acessível ao senso comum, cuja imagem está dentro 

do alcance imediato, atendendo o “aqui” de meu corpo e o “agora” do meu presente. 

(BERGER, 1985, p. 39). 
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Para Berger (1985), a vida cotidiana carrega em si uma realidade intersubjetiva, 

dotada de sentido, cujo ponto de partida é o pensamento e a ação dos homens; sua leitura 

não se esgota nos fatos, ultrapassa o aqui e o agora.  

4.1. Ser criança: o peso da responsabilidade 

A criança é o princípio sem fim. O fim da criança é o princípio do 
fim. Quando uma sociedade deixa matar as crianças é porque 
começou seu suicídio como sociedade.  
Hebert de Souza 

Ao examinar os depoimentos das crianças pesquisadas a respeito de como definem 

a condição social de ser criança, observou-se que elas definem ser criança pelas tarefas 

objetivas assumidas no espaço doméstico, diante da necessidade do trabalho de seus 

responsáveis. Deste modo, a concepção do “ser criança” não parte de um sentimento 

movido pela vontade e pelo poder de sonhar e sentir o mundo despreocupadamente, sem o 

peso do compromisso para consigo e com o mundo. Parte inicialmente do compromisso 

com o próprio futuro, na condição de ser um estudante e, posteriormente, da necessidade 

de apoiar a família executando uma rede de obrigações que envolvem tarefas, como 

cozinhar, limpar, lavar e cuidar dos irmãos menores.  

“Ser criança é estudar para ficar grande, trabalhar, para ganhar muito 
dinheiro e ajudar a família” (Nic. 10 anos) 

“Deixa eu pensar, sei lá, ser criança é o que toda criança devia fazer 
né?Mas, as crianças tem que fazer o que os adultos querem. Eles querem 
que a gente estude e aprenda a trabalhar, para ganhar dinheiro. Acho 
que é isso, brincar também, só um pouquinho” (Tad. 9 anos)

Nos depoimentos, ser estudante aparece como característica fundamental do “ser 

criança“, um valor transmitido pelos pais que almejam um futuro melhor para os filhos.  

“Pra mim, ser criança é ficar estudando, para crescer, ficar grande, 
poder trabalhar, ter uma casa grande, não de madeira, poder comprar 
tudo que tem vontade” (Car. 10anos) 
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A obediência aos pais e a cooperação na manutenção da vida doméstica são, 

aspectos sempre apontados quando falam sobre “ser criança”. Com base nos elementos 

objetivos e subjetivos acessíveis ao cotidiano, desempenham pacificamente o papel de 

corresponsáveis pela subsistência da família subjulgada a uma ideologia dominante que 

oculta os valores humanos pelas contradições do sistema capitalista.  

“Ser criança é ter de estudar e obedecer todo dia o pai, a mãe, fazer de 
tudo que eles mandam, limpar a casa, ajudar, obedecer” (Bia 10 anos) 

“Ser criança é ter que obedecer tudo que mandam, tudo que a mãe, a avó 
manda. Elas estão sempre certas, são grande, se preocupam com a gente. 
Cuido de tudo em casa, minha avó sempre está doente”. (Vivi 11. anos) 

“Eu sei que ser criança é ter que obedecer à mãe, não dar trabalho para 
o pai, não dar trabalho para a mãe, obedecer a todos os adultos, ajudar 
em casa” (Lala 10anos) 

“Ser criança é isso, quando a mãe pedir para ir na venda ir logo, não 
responder e quando a mãe brigar, ajudar a mãe, quando a mãe deixar 
brincar” (Paul. 10 anos) 

As crianças pesquisadas expressaram diferentemente a relação entre a criança e o 

brincar. Para elas, brincar faz parte da condição de “ser criança”, embora, apareça em 

segundo plano, representa uma contraface dentro do conjunto de realizações objetivadas na 

vida cotidiana, dependendo sempre da disponibilidade de um tempo livre, após o 

cumprimento dos compromissos com a casa. 

“Pra mim, ser criança é ter que ir à escola estudar, depois brincar 
também. Não todo dia, tenho muita coisa para fazer em casa, tenho que 
arrumar a casa”. (July. 9 anos) 

“Nem sei quando brinco, tenho que lavar, cozinhar, estudar, na hora de 
brincar já está na hora de dormir”. (Rafa. 10 anos) 

Enquanto se ocupam com as tarefas domésticas, algumas crianças brincam de 

casinha, tranformando-se em mães e pais dos próprios irmãos. Desempenham 

objetivamente um papél adulto, vivenciado por meio do trabalho precoce, na mediação 

entre o apoio a família, a responsabilidade com os irmãos e vontade de brincar. 

“acho que ser criança é poder brincar. Mas, tenho pouco tempo para 
isso, tenho que lavar, lavar louça, do almoço, da janta, estudar, cuidar 
da minha irmãzinha. Só não lavo roupa. Ás vezes, brinco de casinha, eu 
sou a mãe e minha irmãzinha, a filha”. (Robin. 11 anos) 
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“Quando faço a comida, ponho meus dois irmãozinhos no chão e dou 
comidinha que nem a mamãe. Na boca, pra não sujar o chão. Risos... um 
dia o Dernival me chamou até de mãe.” (Raiss 10 anos) 

Na prática, a precarização da vida cotidiana faz, com que as crianças, , mantenham-

se ocupadas e conformadas com a luta pela sobrevivencia familiar pelas interferências das 

relações sociais de dominação no ambiente doméstico, vivam sob a égide de uma educação 

passiva que responde social e culturalmente pela valorização do trabalho precoce, base 

para a constituição de um futuro subalterno. Uma realidade confirmada há duas décadas 

por Campos (1980), em um estudo sobre a vida das crianças moradoras em algumas 

favelas da região norte da cidade de São Paulo. 

“Essa idéia de um trabalho intenso, contínuo, monótono, obrigatório, 
transparece em muitos relatos... As meninas assumem a responsabilidade 
de cuidar dos irmãos e mesmo dos adultos, quando às necessidades de 
alimentação e de higiene... Assim, enquanto o pai trabalha fora de casa, 
não só a mãe, mas também os filhos devem esforçar-se duramente em 
casa para assegurar a sobrevivência familiar” (CAMPOS, 1980, p. 39-40) 

O envolvimento das crianças com múltiplos compromissos no ambiente familiar 

faz com que algumas ponham em dúvida se brincar faz parte da condição de “ser criança”, 

no sentido de que vivem em uma sociedade, cujo valor da responsabilidade e do trabalho 

anulam a validade do brincar.  

“Não sei bem o que é ser criança. Acho que ser criança é poder andar de 
bicicleta, mais aí também é estudar para poder trabalhar um dia, ajudar 
o pai, a mãe, cuidar da casa também” (Max. 10 anos)

“Nunca tenho tempo de brincar. Só dá tempo para ir à escola, fazer a 
comida, dar para a Nica minha irmã, levar ela pra escola, lavar a louça. 
Penso, as vezes, em brincar de cozinheira. Eu brinco mais atraso na hora 
de fazer a comida. Quando a gente brinca atrasa tudo. Minha mãe chega 
em casa cansada e dá aquela bronca Ela esta certa, eu estou em casa, 
sem trabalhar, tenho que ajudar” (Bru. 10 anos) 

Poucas crianças pesquisadas, ao refletirem sobre o que é ser criança, mostraram-se 

inconformadas com o cumprimento das tarefas que lhes foram atribuídas no ambiente 

doméstico, revelando que, às vezes, as chances de poder brincar, acontecem somente 

quando fogem para a rua. 
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“Toda criança deveria só brincar. Criança foi feita para brincar, minha 
mãe não entende isso. Tenho um monte de coisas para fazer. Eu faço, 
comida, arroz, bife, ovo frito, limpo a casa, vou para escola, não dá 
tempo pra nada. Fico cansada. Não dá pra brincar quase nada, só às 
vezes, lá na rua”. (Dito 10 anos)” 

“Não sei bem o que é ser criança, o que a criança tem de fazer. Só sei 
que vou à escola, quando chego arrumo a casa, cozinho, lavo louça, 
quando sobra um tempinho escapo para brincar, bem longe pra ninguém 
perturbar.” (Vit. 11 anos) 

Condicionadas ao controle doméstico vivem em um ambiente que agrega o 

sentimento de cooperação, a reprodução do trabalho, encobrindo o valor do brincar para a 

condição do “ser criança”.  

Viver desperta múltiplas sensações e sentimentos ao ser humano. Os relatos das 

crianças pesquisadas revelaram a expressão de alguns sentimentos ocultos, relacionados à 

afetividade e à necessidade de atenção por parte dos adultos, sobretudo no atendimento de 

suas necessidades básicas.  

“Ser criança é ter o carinho da gente grande da casa.. É ganhar um 
beijo da mãe, do pai, da vó, comida também, sapato, brinquedo, sair com 
a mãe, com o pai.” (Nic. 11 anos) 

“Pra mim, ser criança é ser gostado pela mãe, ter o que comer sem 
precisar ir atrás, não brigar com os irmãos, ter amor dos pais” (July. 11 
anos) 

“Ser criança é poder brincar, estudar. A mãe ter amor pelo filho, ter 
paciência, ir a escola, a mãe cuidar dele todo dia”. (Max 10 anos) 

A tônica do discurso dos sujeitos põe em destaque os sentimentos atribuídos à 

figura materna, que exerce o papel de grande responsabilidade na construção da teia de 

relações em torno da família, na medida que cria, cuida, participa e fortalece a privacidade 

doméstica. (CAMPOS, 2008. p. 37) 

“Olha, ser criança é ser criança. Não ser igual a gente grande, é ter a 
mãe cuidando de tudo, fazendo comida, cuidando da roupa, dormindo 
junto, não ficando sozinha, vendo televisão junto, fazendo tudo junto com 
a mãe” (Vivi. 10 anos) 

“Ser criança é poder brincar, estudar, a mãe ter amor pelo filho, ter 
paciência, ir à escola, a mãe cuidar dele todo dia”. (Max 10 anos) 
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“Ser criança é poder ter tudo, brincar, ter a mãe todo dia, fazendo tudo 
pra gente e a gente só descansa, só estuda, só brincar. Mas não dá né? 
Ela tem que trabalhar”. (Car 10 anos) 

Para estes sujeitos, nota-se que ser criança é suportar o peso da responsabilidade já 

naturalizada em suas vidas, contribuindo com a família na construção de caminhos para 

conviver com a desigualdade social. 

“Toda criança devia fazer, o que eu faço, um monte de coisa, ajudar sua 
família, Sabe, de tudo, eu gosto mais de arrumar a casa, que é minha 
obrigação, não dá pra deixar de ajudar, senão tudo fica embolado, sujo, 
feio”. (Bru 10 anos) 

“Ser criança é legal. Mas, tem que fazer muita coisa. Tudo mandam a 
gente fazer, tudo pedem, pega ali, pega lá, faz isso, faz aquilo. E se não 
fizer, já sabe, lá vem castigo. A gente tem que fazer tudo mesmo, só a 
gente fica em casa, a mãe sai cedo e volta tarde. Ela traz dinheiro, e eu 
cuido da casa. Assim, todo mundo junto faz tudo para melhorar a vida da 
gente.” (Ren 10 anos) 

Os depoimentos mostram que as tarefas assumidas pelas crianças não respondem à 

divisão de gênero. Meninos e meninas assumem igualmente na cena familiar o papel de 

trabalhadores, respondendo pelo peso das responsabilidades que lhes foram atribuídas, 

sacrificando o desejo presente de poder sonhar com um cotidiano protegido pela família, 

com tempo para estudar e brincar livremente. 

4.2. Brincar: o universo do prazer 

Brincar traz de volta a alma de nossa criança... descortina um mundo 
possível e imaginário para os brincantes. Brincar convida a ser eu 
mesmo. Friedmann.  

Os depoimentos mostram que as crianças entendem brincar como uma atividade 

prazerosa que lhes permite deixar de lado o desencanto da vida. Quando brincam, 

encontram-se com uma dimensão somente possível de ser compreendida pelo próprio 

brincante. Conforme Smith (apud MOYLES, 2006, p. 25) brincar, de certo modo, é um 

enigma 
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“Brincar é muito bom, a gente ri muito, a gente se diverte, esquece tudo, 
tem sorriso, tem alegria, a gente corre, a gente pula, não sei não dizer, o 
que é brincar”. (Nic. 10 anos) 

“Brincar é fazer a gente se divertir. Não sei quem inventou as 
brincadeiras, só sei que fez legal, brincar é muito legal.” (Vit.. 11 anos) 

“Brincar é felicidade. Acho que foi Jesus que inventou as brincadeiras, 
ele inventou tudo, fez a fábrica, a padaria, o pai, a mãe, fez a 
brincadeira, uma coisa muito boa para as crianças”. (Pao. 10anos) 

Os vários relatos demonstraram que as crianças percebem que brincar, além de 

possibilitar uma existência mais feliz, oferece elementos para a estimulação do raciocínio, 

reconhecendo em si suas capacidades e as transformações provocadas pelas brincadeiras. 

“Não sei bem o que é brincar, só sei que gosto muito, às vezes, tem que 
pensar rápido, no futebol então, bola pra lá, ou bola pra cá, Antes não 
acertava pra quem dar a bola. Acho que tudo isso serve para fazer minha 
inteligência, quando eu for grande”. (Tad. 9 anos) 

“Brincar é muito, muito, muito, quem inventa as brincadeiras, sou eu, a 
Carol, a prima dela, todo mundo pode”. (Lala. 10 anos) 

No sentido da aprendizagem, as crianças também identificam que, por intermédio 

do brincar, exploram o mundo dos relacionamentos interpessoais, conhecem pessoas e 

confirmam, ou não, o círculo de amizades pessoais. 

“Brincar é bom, me ensina a conhecer pessoas. A gente ri muito; fiz 
muitos amigos brincando também tem muitos que nem quero ver”. (Max 
10 anos) 

“Às vezes, a gente esquece da brincadeira e vem alguém lá da rua e diz 
vamos brincar e todo mundo sai correndo pro meio da rua”. (Bru. 10 
anos) 

Alguns sujeitos interpretam o brincar como uma atividade que, além do prazer, 

contribui para o desenvolvimento físico e a formação social da criança. 

“Brincar serve para crescer, desenvolver, ficar mais forte, ser depois 
uma pessoa grande, forte e feliz”. (Car. 11 anos) 

“Foi brincando que comecei a falar mais com as outras crianças, só 
falava antes com meus primos e o menino do lado. Achava todo mundo 
feio e chato.” (Rafa 10 anos) 
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Neste universo simbólico, é necessário salientar que, algumas crianças 

condicionadas em seus modos de vida pela cultura dominante, consideram a atividade 

lúdica, como o espaço da improdução e irresponsabilidade  

“Pra mim, brincar também não serve pra nada, o que serve pra gente é 
aprender a trabalhar.” (Bia. 10anos) 

“Pra mim, brincar é brincar. Acho melhor trabalhar. Toda criança devia 
cuidar da casa como eu, aprender as coisas pra saber cuidar da vida”. 
(July 9 anos) 

Indagadas sobre o que seria das crianças sem a existência do brincar, mostraram em 

suas concepções que brincar é uma necessidade premente na vida da criança. A ausência 

do brincar tornaria a criança um sujeito infeliz, podendo provocar sua morte espiritual e ao 

ponto de transformá-la em um adulto imaturo e antissocial.  

“Não sei bem, acho que a criança que não brinca, não vai chegar a ser 
gente grande, vai só brigar, pode até morrer. A criança ia crescer muito 
triste e ficar com muita raiva do mundo” (Dito. 10anos) 

“Vai morar em um mundo muito chato, acho que não ia viver ou ia ser 
uma criança muito chata. A criança não tinha mais sorriso, o mundo não 
seria mundo, as pessoas iam ficar invocadas e brigando o tempo todo”
(Raiss. 10 anos) 

No discurso de alguns dos sujeitos, fica evidenciado que brincar é uma das molas 

que possibilitam ao mundo, pelas mais simples manifestações da vida cotidiana, a 

construção do processo de humanização entre os homens 

4.3. Brincar na rua: imagens de um conflito 

Se não deixam a criança brincar, ela morre de tristeza. Paola André

Os depoimentos das crianças sobre brincar na rua demonstram que, ao exercerem a 

atividade na rua, além da satisfação pessoal, sentem a sensação de liberdade pelo 

descompromisso com a rotina e as obrigações conferidas no ambiente doméstico. Brincar 

na rua corresponde a um momento exclusivo da criança, o encontro com a própria 

intimidade.  
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“Brincar na rua é uma coisa boa. É muito divertido quando nós brinca 
de pula pula, passa bola, esconde esconde. Eu fico muito alegre, feliz, é 
só sorriso” (Nic 10 anos) 

“Brincar na rua é muito bom, a gente se diverte muito. A gente pode 
tudo, não tem irmão pra cuidar, não tem a mãe pra falar, ninguém 
grande pra dizer o que se deve fazer”. (Max. 10 anos) 

“Quando brinco na rua, esqueço da vida. Não tenho nada pra cuidar, só 
de mim mesmo, nem penso em voltar pra casa. Às vezes esqueço da hora, 
lá vem peteca, quando minha mãe chega, e eu não estou dentro de casa”.
(Lala 10 anos) 

Os depoimentos mostram que a satisfação desse grupo de crianças ao transitar pela 

rua sem restrições, correr e pular, testando a resistência física, chegando a exaustão sem a 

submissão aos limites impostos pela figura adulta, encobre a imagem de que a rua 

considerada um espaço aberto e permissivo para a expressão das manifestações dos 

indivíduos, oferece no desenvolvimento do brincadeira um campo de delimitações, 

restringindo e, às vezes, desqualificando o conteúdo do brincar.  

“Eu gosto de sair de casa. Brincar na rua é muito bom, posso correr, 
brincar de esconde-esconde, a noite é mais legal. Ninguém vê ningúem, 
Gosto de corrida também. Eu gosto mais é que ninguém manda parar. Às 
vezes, fico tão cansado que acho que vou morrer de cansado. Dá até 
vontade de cair ali e dormir, dormir”. (Tad. 9 anos) 

“Na rua, a gente brinca legal. Não tem os irmãos pequenos para cuidar, 
tem gente legal. Tem gente chata, tem muito carro. Mas dá pra correr 
atrás da bola, não dá pra fazer gol. Não tem trave, mesmo assim, pode-se 
parar quando quer e não quando mandam a gente parar” (Robin 11 
anos) 
“Gosto de brincar na rua, às vezes, tem muita gente e não dá pra colocar 
nossas coisas de brincar na calçada direito. Passa muita gente e 
atrapalha a brincadeira” (Raiss. 10 anos) 

“Vou pra rua escondido brincar com quem estiver lá. O chato é que não 
posso levar minhas panelinhas. Outro dia, quando eu vi me roubaram 
todas as xícaras. Foi as crianças do Santo Antonio, elas roubam mesmo”
(Bru. 10 anos) 

De maneira geral, as falas dos sujeitos revelam que no momento do brincar na rua, 

sentem uma preocupação com os riscos oferecidos pelo próprio espaço público. Diante 

disso, estes pequenos brincantes não se entregam totalmente ao divertimento, pela 

necessidade de preservação da própria vida. 
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“Às vezes, na rua, sai muita briga entre as crianças. Eu tenho muitos 
amigos na rua mas, às vezes, a coisa fica feia. Tem que ser esperto. Vai 
lá do dia. Um dia, um menino que mora em Conceiçãozinha e vem 
sempre ficar com a gente, , chegou falando palavrão. Xingou a gente que 
estava tudo quieto. Então, ele se virou pra mim, fez jogo duro e logo foi 
dando um soco aqui no peito. Eu nem tinha olhado pra cara dele. A coisa 
ia ficar feia. A polícia foi passando, e ele foi correndo.” (Vit. 11 nos) 

“Outro dia eu estava sentado sozinho debaixo da árvore e veio a polícia. 
Me pegou sem perceber. O macaco era muito feito, foi dizendo se eu 
tinha droga. Nem abri a boca, e ele falou levanta e fala direito comigo. 
Quando viu que eu tirei do bolso apenas um carrinho, falo cai fora 
moleque, cai fora.” (Dito 10 anos) 

As circunstâncias descritas pelos sujeitos sobre as condições nas quais brincam na 

rua mostram que a satisfação pessoal nem sempre pode ser considerada como produto final 

da brincadeira. Os desentendimentos podem acontecer sem um motivo expresso e a 

qualquer momento.  

“Teve um dia que eu estava no azar. Sai escondido de casa pra ninguém 
me ver. Resolvi ir de bicicleta. Cheguei no Centro e encontrei com uns 
meninos conhecidos que queriam andar na minha Bike. Não deixei e só 
foi briga, quase saímos na mão. Foi palavrão daqui, palavrão de lá. 
Perdi só tempo”(Pão. 10 anos) 

A harmonia do ambiente vai depender das formas de organização coletiva para o 

domínio do território. Esta ocupação nem sempre se constitui por decisões consensuais em 

virtude da heterogeneidade entre os desejos, os valores, os comportamentos e os 

sentimentos do grupo. 

“Estava brincando com os meus pauzinhos na esquina. Tinha até uns 
turista que gostaram, tanto de me ver que bateram palma e me deram uns 
trocados. Eu num tava pedindo, não. Só que eles gostaram. Ai veio a 
polícia. Tenho medo da polícia. Logo vem em cima da gente. Sem 
perguntar nada. Olham pra gente e cai fora moleque, vamos, vamos sair. 
Se a gente não vai, ou toma uns tapa ou vai pro tutelar. Um, o tutelar me 
pegou, me levou em casa. Tomei uma daquelas da minha mãe. Ela tava 
trabalhando e não sabia que eu ia passear na rua. Agora ainda venho, 
ela não sabe ; chego antes dela chegar. Gosto de conversar e brincar 
aqui. Quando vejo a polícia, caio fora” (Car. 10 anos) 

A repressão, os atos de violência e crueldade correm lado a lado nos momentos de 

prazer vivenciados por essas crianças no decorrer das brincadeiras. O depoimento acima 
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mostra que em nome da preservação da sociedade, esse grupo de crianças é transformado 

em vítimas dos próprios órgãos de proteção de seus direitos.  

“Tem gente que tem medo da gente. Parece que a gente é bicho, que vai 
arrancar um pedaço, olham de lado só porque estamos correndo, 
brincando, sem roupa bonita e de pé no chão acham que a gente vai 
roubar. Sou pobre, não sou ladrão.” (Vivi 11 anos) 

Incompreendidas em suas buscas, ao brincarem no espaço público estas crianças 

são discriminadas, desrespeitadas ou expostas a situações vexatórias, pois carregam em 

suas vidas as marcas da pobreza e o peso da exclusão social. Para Yazbek (2006), na 

sociedade capitalista, a experiência da pobreza passa pela experiência cultural, que 

desqualifica os pobres por uma série de expressões e comportamentos tidos como 

indesejáveis e negativos, imputados socialmente à classe social a qual pertencem.  

“Outro dia, estava na porta do mercado, deu fome e eu entrei. Comprei 
uma bolacha. Saí do mercado abrindo o pacote. O cara grandão que fica 
na porta já foi me pegando pelo braço. Me deu uma raiva, quase que 
chutei ele. Passei logo a mão no bolso, peguei a nota e quase que 
esfreguei na cara dele, muito nojento aquele cebolão”. (Rafa. 10 anos) 

Yazbek (2006. p. 63), afirma que a imagem cultural associada à privação de bens 

materiais à falta de participação social constitui as referências da pobrez, a definindo a 

exclusão e a subalternidade como o lugar dos pobres no mundo.  

Pressionadas pela própria limitação do espaço físico, estas crianças têm o sonho de 

brincar livremente. Na prática, entretanto, as brincadeiras restringem-se ao jogo de bola, 

malabarismo com pauzinhos, pegador, esconde-esconde, a manipulação de pedrinhas e 

bolinhas de gude 

“Não dá pra brincar de muita coisa diferente na rua, Joga-se bola, 
esconde-se atrás dos carros, brinco vezes sozinho com pedrinhas, minhas 
bolas” (Pao. 9 anos) 

Outro risco que preocupa as crianças quando brincam na rua, são os acidentes com 

os automóveis. Os relatos de experiências mostram que a entrega física e espiritual no 

momento do brincar pode ter consequências dolorosas. Deste modo, a insegurança e o 

medo são parceiros nos momentos da brincadeira. 
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“Medo, só tenho dos carros. Nunca me machuquei. Só ralei um pouco 
aqui (perna) um dia na bicicleta. Não vi não. Cai de tudo no chão. Fiquei 
nervoso quando teve um dia que a gente estava brincando na esquina na 
praia. Uma menina tava com a bola. Ela bobeou e a bola foi pra rua. O 
carro veio, pulou a lombada, acelerou e não deu tempo dela correr. Ela 
voou, bateu no carro, bum. bateu no chão, tum. Morreu, acho que sim, o 
homem pegou ela, enfiou no carro e foi embora. Acho que morreu. Ela 
sumiu. Não soube mais dela”. (Nic. 10 anos) 

Conforme Moyles (2006), o medo é uma reação psicológica diante de ameaças que 

anunciam um perigo real ou imaginário, provocando no indivíduo um estado de 

insegurança que se manifesta por diferentes sensações e reações, sejam elas isoladas ou 

associadas.  

Para muitas crianças a preocupação com os acidentes não é fruto de experiências 

imaginárias, representa experiência passada real, cujas cicatrizes estão na lembrança do 

passado e presentes na vida cotidiana, quando brincam sob a égide do autocontrole na 

observação dos carros, na contenção de suas atitudes para a preservação do corpo físico.  

As meninas entrevistadas demonstraram no discurso preocupação em serem vítimas 

de estupros, embora a vontade de brincar também supere o medo pela violência..  

“Quando brinco na rua eu gosto, mas fico de olho, tenho medo dos 
carros. Medo mesmo tenho de ser agarrada. Pode aparecer na rua um 
doido. Um estuprador. Me leva, me estupra. Minha mãe fala sempre. 
Olha sempre pra trás. Eu olho, olho tanto que nem sei.. Se vier alguém 
muito junto. passa pro outro lado da rua, fica junto com todo mundo. O 
que eu vou fazer, não vou brincar mais, se eu pudesse acabava com eles 
pra gente ficar sossegada na rua”. (Bia, 10 anos) 

No discurso dos sujeitos, foi revelado que as meninas, mesmo estando longe do 

espaço doméstico internalizam as expressões da figura materna, sempre lembrando de suas 

orientações. Como vemos neste depoimento, ao brincarem na rua, compartilham de suas 

preocupações e seguem as estratégias indicadas pelas mães, tentando garantir que não 

sejam vítimas da violência sexual.  

Além dessa preocupação, as meninas brincam apreensivas sob o controle do horário 

de retorno para casa, uma vez que deixaram irmãos menores dormindo ou com vizinhos e 

não completaram as tarefas domésticas designadas por suas mães na saída para o trabalho.  
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Dessa forma, a opção por brincar na rua pode-lhes causar consequências dolorosas 

no contato com a violência urbana ou na repreensão pela desobediência do não 

cumprimento com os afazeres domésticos.  

“De vezes, eu fujo um pouquinho e venho brincar. Quando brinco na rua 
penso muito em minha irmãzinha que deixei em casa. Tenho medo que 
ela abra o portão e vá pra rua. Ela é muito pequena, só tem 5 anos.”
(Lala. 10 anos) 

Como se observa, ao brincar na rua a criança experimenta sentimentos 

contraditórios. Neste sentido, a alegria e o medo provocam situações desconfortáveis 

durante o ato de brincar. Este emaranhado de sentimentos prejudica, tanto a concentração 

na evolução da brincadeira, como pode bloquear atitudes e a manifestação do interesse em 

ir além, dos limites conhecidos na brincadeira.  

Para Freire (1980, p. 89), o interesse é um dos aspectos constituintes do processo de 

aprendizagem que tem como ponto de partida o contato do sujeito com as situações 

desafiadoras postas no cotidiano. O interesse estimula o sujeito a organizar seu 

pensamento, refletir e buscar uma solução ponderada para responder aos desafios.  

Examinando as falas das crianças sobre quais seriam as habilidades apreendidas 

durante o brincar na rua, fica evidenciado que na dinâmica deste processo, as crianças 

identificam primeiramente que aprendem a ter alegria e felicidade. Contudo, o discurso 

evidencia um aprendizado descrito em quatro tipos de situações.  

“Pra mim, a gente quando brinca não aprende, só se diverte, só dá 
risadas, fica muito feliz, não aprende nada” (Nic 10 anos ) 

O primeiro tipo de situação revela que a princípio, as crianças participam das 

atividades como brincantes, sendo orientados por uma criança do próprio grupo de 

brincantes. À medida que se processa o movimento da brincadeira, apreendem os 

conteúdos veiculados por outras crianças e vão detendo o conhecimento sobre as regras e o 

desenvolvimento das brincadeira.  

“Acho que não aprendo nada de bom do que vocês gente grande acham 
que a gente deve aprender. Acho que eu aprendo sim, deixa eu ver. 
Aprendo, sim: as regras das brincadeiras.” (Car. 101anos) 
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Foi interessante destacar o conteúdo do depoimento acima. Nele, a criança reproduz 

o discurso do mundo adulto, conferindo ao brincar nenhum valor para a vida humana. 

Embora ressalte que as regras do jogo constituem aprendizado ao brincar, o brincar 

apresenta-se, portanto, no cotidiano através de um o divisor de interesses que media os 

limites entre o universo adulto e o infantil.  

A segunda situação revela o aprendizado no desenvolvimento da ação, como 

coordenador do grupo brincante. Na experiência, a criança, imbuída do poder que lhe foi 

atribuído, vivencia o poder ao determinar as regras do jogo, estabelecendo limites, 

coordenando o desenvolvimento da brincadeira e conciliando os conflitos entre os 

brincantes.  

“Outro dia, estava na rua e uns amigos chegaram, colocamos os 
chinelos no chão e fizemos um campo. Fiquei de fora, foi mais legal, fui o 
juiz. Quase apanhei, mais coloquei ordem naquela bagunça. Também, 
eram todos lesmas”. (C. 11 anos) 

O discurso dos sujeitos mostra que a terceira situação de aprendizado reconhecida 

pelas crianças durante o processo de brincar na rua é no desenvolvimento da relação 

interpessoal, possibilitando pelo diálogo, o estabelecimento de um circulo de relações 

instituídas por vínculos de amizade e convivência social entre os brincantes. 

“Brincar ajuda as crianças a aprender a fazer amigos, a conhecer as 
pessoas. O que eu aprendi, foi muito legal. Falei com uns moleques lá da 
Conceiçãozinha eles têm umas brincadeiras diferentes, dá pra rir muito 
mesmo” (Vit. 11 anos) 

Para Freire o desenvolvimento da relação inter-pessoal tem sua existência na 

articulação do diálogo. Por meio do diálogo, os sujeitos pronunciam o mundo, 

possibilitando a transformação da realidade.  

“O diálogo é o encontro dos homens mediado pelo mundo, para 
pronunciá-lo. Não se esgota, portanto, na relação eu-tu.... Pronunciando o 
mundo, os homens o transformam e o diálogo se impõe como caminho 
pelo qual os homens ganham significação enquanto homens... ele é o 
encontro em que se solidariza o refletir e o agir. (FREIRE, 2002, p. 14) 

Pelo diálogo, a criança troca mensagens, articula a essência dos objetos e transmite 

impressões sobre a vida, os homens e o mundo. Contudo, as relações desenvolvidas no 

momento de brincar na rua, não constituem um diálogo capaz de orientar o 
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desenvolvimento pessoal e social dos brincantes. Expressam apenas palavras que 

articuladas identificam as formas mecânicas da brincadeira.  

A terceira situação de aprendizagem identificada com menor expressividade, no 

brincar de rua, refere-se às contribuições no desenvolvimento das habilidades cognitivas, 

embora, poucas sejam as crianças que conseguem identificá-las. 

“Brincar dá inteligência pra criança, faz pensar, faz inventar as 
brincadeiras também faz ser um atleta forte, um adulto feliz.” (Bia 
10anos) 

“Brincar na rua faz a gente conhecer muita coisa, aprender a se virar 
sozinho, Não tem ninguém pra mandar, mas também não tem ninguém 
pra defender” (july 9 anos).  

A imagem das crianças pesquisadas sobre as contribuições da brincadeira de rua em 

suas vidas mostra que esta experiência não contribui significativamente para o aprendizado 

futuro. Atende apenas à vontade de ter um tempo livre para si e poder desfrutar de um 

outro ambiente, fora do domínio doméstico.  

“Não sei se brincar em casa ou na rua vai servir pra alguma coisa na 
minha vida. Acho que o que serve mesmo pra gente é trabalhar. 
Trabalhar pra ter um futuro”. (Vit. 10 anos)

“Pra mim, brincar na rua não vai servir pra nada. Só sei que trabalho 
em casa e gosto de brincar na rua. Às vezes, acho legal cuidar da casa, 
só não acho quando estou com preguiça. Aí minha mãe me esquenta e 
volta o gosto” (Max 10 anos) 

“Pra mim, brincar não serve pra nada. Não é trabalho sério. Brincar na 
rua só me serve para descansar de tudo, me alegrar da vida” (Bia 10 
anos)

“Eu fujo pra brincar na rua. Lá eu não aprendo nada, nem as 
brincadeiras são diferentes. Só passo o tempo diferente. Conheço gente e 
mais nada”. (Rafa 10 anos) 

As falas evidenciam que a experiência social de brincar na rua pode aliviar 

momentaneamente o peso das obrigações assumidas no cotidiano, embora, seja insuficiente 

diante das expectativas da criança em desfrutar plenamente seu tempo livre. Demonstram 

que o trabalho tem espaço garantido na intimidade da criança. O peso de suas 

responsabilidades determina a procura do espaço e do tempo para brincar. O modo de viver 

transformou estas crianças em uma mão de obra ativa, mesmo sem estarem participando do 

mercado de trabalho formal.  
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O meio social também faz com que estar ou brincar na rua torne-se, em certos 

momentos, fator de risco na convivência com os acidentes, os atropelamentos, as agressões 

físicas, verbais, psicológicas, o abuso sexual ou a proximidade com as drogas.  

Este contexto de expressões desfavoráveis à vivência social da criança cerceia sua 

entrega espiritual no momento do brincar na rua. Portanto, quando brincam na rua, não 

estão abertas às descobertas, não exploram totalmente seus limites, suas resistências, não 

desenvolvem a experiência do brincar lado a lado, partilhando o desafio de situações 

concretas. Apreendem o mundo por uma rotina quase que estática. Não mergulham em 

uma entrega absoluta em busca do prazer. 

Neste sentido, brincar na rua não contempla a realidade sonhada. Por mais que 

transmita alegria, induz as crianças a um falso sentimento de liberdade, diante das 

preocupações com a própria vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discussão do brincar reporta uma leitura critica do processo de construção dos 

sentimentos de infância, significados e tendências no decorrer dos tempos. A história 

revela que, a partir do século XV, superada a preocupação com a morte da criança, devido 

ao despreparo com seus cuidados de saúde, o aprendizado para a vida social passou a ser 

objeto de preocupação dos adultos. Em primeiro momento, uma preocupação pautada na 

formação do juízo moral, diante da ética espiritual, articulada nos ensinamentos de um 

metódico processo de aprendizagem dos princípios e preceitos cristãos, para a salvação e o 

reconhecimento de sua alma. 

Da moralidade espiritual, surge a preocupação com a civilidade da criança, que 

necessitava de um aprendizado sério e objetivo, evitando seu envolvimento com práticas e 

condutas ofensivas e anti-sociais. O trabalho precoce trilhava os caminhos para tornar, 

principalmente as crianças e adolescentes pobres, em futuros homens de bem. 

A partir do século XIX, a expressão das formas de organização capitalista, 

pautadas na ética do trabalho, desperta a preocupação da sociedade com o fortalecimento 

do sistema. A criança, que já fazia parte das forças produtivas da nação, começa a ocupar 

um lugar de destaque no planeta, devendo ser protegida no presente para ser o futuro da 

nação. 

Assim, a infância passa claramente a representar um dilema social, a preparação 

para o futuro abre a possibilidade de um aprendizado com dinâmica e conteúdo 

contraditórios, no que se refere às formas de apreensão da vida social. 

De um lado, o aprendizado pelo viés conservador, pautado em uma educação para 

servidão ao meio social, valorizando as experiências objetivas, a operacionalização 

automática da vida cotidiana. De outro, o aprendizado para a libertação, a construção e 

reconstrução das relações que envolvem o mundo, alimentado pelo processo de 

participação e desenvolvimento da autonomia dos indivíduos em sociedade. 

Pensar o aprendizado da criança, na perspectiva libertadora, é entender o ser 

humano como sujeito de seu próprio processo educativo, rejeitando a posição de ser mero 

agente depositário de informações e conteúdos prontos: uma ultrapassagem da simples 
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informação, um processo de revisão de valores, atitudes e comportamentos para a tomada 

de decisão. 

A formação do homem se faz na articulação entre o que traz em seu mundo interior 

e o que recebe do mundo exterior. Assim, constrói-se o autoconhecimento, um processo 

dinâmico e imprescindível para o desenvolvimento humano. Certamente, para a criança, 

esse processo é significativamente lento, devido à prematuridade de suas relações com o 

mundo. 

A possibilidade de construir este novo “ser” tem apoio no envolvimento da criança 

com a dinâmica do brincar que, por certo, é uma das necessidades da vida humana. 

A compreensão histórica permite entender que o brincar sempre esteve presente na 

história social da criança, como um instrumento de controle e submissão, para atender os 

anseios de uma sociedade em pleno desenvolvimento. O modo pelo qual a sociedade 

afirma a infância determina a qualidade das relações estabelecidas entre a criança e o 

mundo. Em especial, no encontro com o lúdico, disposto para a criança desde o 

nascimento, quando brinca inconsciente e desordenadamente, dados os limites da sua 

condição física: ao alimentar-se no seio materno; na articulação das mãos segurando os 

membros inferiores; no contato com a água quando está no banho; na gesticulação de 

respostas ao toque materno; na manipulação de objetos sonoros; no equilíbrio da 

mamadeira. 

A infância é, por excelência, o berço da criança. Uma etapa de vida na qual tem 

oportunidade de sentir o sabor do descompromisso com o resultado das experiências que 

envolvem a dinâmica da vida cotidiana. Neste sentido, atribui-se ao brincar um único 

compromisso: o de proporcionar alegria e prazer para a vida da criança. 

Contextualizando a dinâmica do brincar na vida humana, entende-se que esta 

experiência traz, para si, múltiplos sentidos: para os ociosos, uma ocupação, um simples 

passatempo; para os trabalhadores, um alívio, momento de descontração; os conservadores 

referem-no como um tempo perdido na vida. Para os pesquisadores, constitui um 

mecanismo de observação para ampliar os conhecimentos sobre a criança. Os educadores 

o utilizam como uma estratégia para o desenvolvimento educacional. Para a criança, 

representa um mundo cercado de alegria, felicidade e prazer. 

Em decorrência de múltiplas representações, identificar o valor do conteúdo da 

experiência lúdica, para a vida da criança, é tarefa de difícil compreensão, pois requer 
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penetrar na complexidade da dinâmica das formas e dos movimentos, que envolvem a 

evolução da atividade concreta.  

Deste modo, somente o sujeito brincante, diante de sua intimidade, é capaz de 

reconhecer o conteúdo da satisfação presente no ato de brincar. Mesmo assim, o resultado 

final da experiência dependerá do momento singular na realização da brincadeira. Por 

exemplo, a satisfação plena no jogo de futebol dependerá, não somente do desempenho 

dos jogadores, mas também, do resultado final da partida. 

Até a primeira metade do século XX, uma ideologia conservadora, confirmada pela 

supremacia capitalista e presente em todas as esferas relacionais da vida humana, 

reprimiu, compulsoriamente as necessidades de sobrevivência humana, vencendo a luta 

com os intelectuais da infância, que buscavam romper com a indiferença do olhar sobre a 

infância, a criança e o brincar. 

Nessa direção, as teorias de Freud, Piaget, Vygotsky e Froebel tornaram-se 

referências para a percepção de como a criança compõe seu universo de conhecimento, 

registrando suas informações e percepções, desenvolvidas nos momentos de troca entre a 

natureza, as relações, os valores e a cultura. 

A despeito das divergências ideológicas dos discursos de infância, os sentimentos 

pela criança trazem à luz do cotidiano, o paradigma de que a criança é a chave para o 

futuro de qualquer nação. 

Na realidade brasileira, brincar sempre foi admitido, embora pouco considerado 

como elemento constituinte de um processo de aprendizagem. Portanto, brincar aparece, 

nas cenas históricas, reprimido para as crianças pobres, violento para as negras da senzala, 

permitido abusivamente para os senhorzinhos de engenho, capturado pelo clero para 

incutir os dogmas do catolicismo, substituído pelo trabalho fabril, valorizado pela 

república como uma forma de estabelecer as bases políticas da nação, dominado pela 

tecnocracia burguesa para atender aos interesses da sociedade de consumo. Nunca atendeu 

verdadeiramente ao interesse maior da infância, confirmando a natureza lúdica da criança, 

enquanto um ser brincante. Haja vista, a inexpressão do tema brincar, na construção das 

políticas públicas para a infância. 

O fato é que, mesmo ocupando um lugar de destaque entre os estudos e pesquisas 

sobre a infância, o tema ainda não foi suficientemente valorizado. Poucas são as 
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experiências divulgadas, que já enunciaram a produção cultural do brincar da criança na 

realidade Brasileira. 

Podemos considerar que, no Brasil, a discussão social sobre o direito de brincar da 

criança saiu do anonimato, com as manifestações dos movimentos sociais em defesa dos 

direitos da criança, articulados a partir da década de 1970, culminando posteriormente no 

reconhecimento jurídico-social do Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste, considera-

se o brincar como uma das formas legítimas de desenvolvimento da criança, cuja 

experiência oportuniza, em primeiro plano, o direito de viver plenamente a infância. 

Os reflexos das contradições sociais, presentes na sociedade brasileira, atingem 

diretamente as crianças, principalmente as das famílias da classe trabalhadora, induzidas 

precocemente ao desempenho do papel adulto, na tentativa de colaborar com a reprodução 

e o equilíbrio da família, o meio social que lhes é mais precioso. Assim, afastam-se da 

condição de ser e estar presentes no mundo, como um ser social de natureza brincante. 

A cena suscitada anteriormente reflete, no universo simbólico das crianças 

pesquisadas, que, mesmo tentando romper passivamente com a opressão do sistema, não 

deixam de cumprir o papel que lhes é socialmente atribuído. Papel este, vivenciado através 

de um protocolo de tarefas alheias à própria vontade, embora não tragam, para si, a 

preocupação com o futuro. 

O futuro sempre foi o objeto de preocupação do universo adulto, aspecto 

transmitido e apreendido pela criança, no contato com o adulto e influenciado pelos 

diferentes modos de vida, conseqüência das condições materiais de subsistência permitidas 

na vida cotidiana. Na realidade, a criança traz para si, apenas o desejo de ser feliz e 

brincar, pois é a forma natural de se expressar e encontrar a felicidade.  

No movimento da brincadeira, a criança sente alegria e não percebe o significado 

real da cena brincante, que vai muito além do aprendizado das regras do jogo, do 

desenvolvimento físico, da expressão da criatividade e de tantas outras habilidades, 

identificadas nas teorias e pesquisas sobre desenvolvimento infantil. 

Brincar oportuniza a convivência, possibilitando a interação consigo mesmo, com 

seus pares e com os objetos envolvidos na brincadeira. Conviver com o outro induz à 

participação em um meio social próprio. Deste modo, ao brincar, a criança assume o 

controle do próprio destino, desenvolvendo a percepção de suas próprias necessidades, 

partindo em busca da satisfação pessoal - um mecanismo que vai possibilitando, através 
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dos tempos, o desenvolvimento da dimensão crítica, o reconhecimento dos limites. 

Entrando em contato com o outro, quebra suas resistências, amplia sua capacidade de 

ação, fortalece sua autonomia pessoal como sujeito para, futuramente, exercer o domínio 

sobre as relações constituídas em sociedade. 

Certamente, brincar é um dos pilares da construção da participação cidadã, cujo 

processo deve emergir desde as idades da infância, possibilitando aos indivíduos 

afirmarem-se historicamente, construir seu papel diante do contexto, dominando a 

natureza e o mundo. 

As crianças envolvidas na pesquisa clamam por serem compreendidas, buscam o 

olhar da sociedade, do estado, da família. Na maioria das vezes, incompreendidas pelos 

pais, fogem para as ruas em uma atitude aparentemente inconseqüente, de busca pela 

criança sufocada em seus sentimentos mais íntimos. Vão para a rua, não porque são 

rebeldes, revoltadas, indisciplinadas, ou delinqüentes. Vão para a rua, principalmente 

porque esperam ser reconhecidas como crianças, tomando para si a identidade de sujeitos 

brincantes. Na dinâmica dessa busca, almejam ter uma existência mais feliz, na 

possibilidade de pertencerem a um ambiente onde tenham liberdade de escolha e 

oportunidade para, também, construírem as regras do meio social. 

Para as crianças pesquisadas, o importante é viver longe das regras impostas pelos 

responsáveis adultos. A sensação de liberdade transmitida pelo espaço público, a 

oportunidade de conhecer pessoas: aspectos estes que, se estimulam a integração da 

criança com o meio, também encobrem uma contradição na objetivação da brincadeira, em 

um verdadeiro processo de alienação, quando acreditam que na rua estão brincando à 

vontade. 

O discurso mostra que as crianças significam o brincar de rua como uma forma de 

romper com o controle e a submissão, engessados em suas vidas pelo compromisso com a 

rotina doméstica. Nesta direção, o brincar ganha sentido como um caminho para o 

encontro da felicidade. 

No entusiasmo por estar longe das regras do ambiente doméstico, não percebem 

que as brincadeiras na rua também estão delimitadas por situações concretas, como a 

limitação do espaço físico, a movimentação dos automóveis, as intercorrências com os 

policiais, as brigas entre as crianças que dividem o mesmo espaço público. 
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Aspectos subjetivos também refletem na delimitação das brincadeiras na rua: a 

preocupação com a integridade física; o medo da violência e o controle sobre o horário de 

retorno à residência, temendo o castigo dos pais. Situações que não permitem a entrega 

total na brincadeira. 

Outro fator, que desperta preocupação em relação à brincadeira de rua, é a 

suposição de que, com o passar dos tempos, as limitações do ambiente físico possam 

refletir no desencanto da criança pela brincadeira, aproximando-a gradativamente da 

procura por “novos encantos”, isto é: estabelecendo os primeiros contatos com as drogas, 

o álcool e as primeiras contravenções. 

De certo, a brincadeira de rua significa uma contradição. Ao mesmo tempo que 

proporciona a alegria, o desenvolvimento físico-motor da criança, somados à descontração 

e ao lidar com a malícia da vida.Na forma como esta experiência social é desenvolvida, 

representa uma manipulação, uma alienação, pouco contribui para a formação cidadã das 

crianças pesquisadas. Ainda que a atividade concreta seja realizada, pode-se enveredar por 

caminhos que personifiquem valores e práticas que consagrem o conformismo. 

Este cenário não oportuniza, para a criança, a celebração do brincar coletivo como 

uma passagem concreta, ou seja, que lhe possibilite a consciência do mundo, o encontro 

com o diálogo, a troca de idéias, um ponto de encontro em que se estabelece o contato 

corpo a corpo. Este processo que lhe permite o desenvolvimento da fantasia, da reflexão 

para a decisão e da tomada de atitudes, frente às regras coletivas, construindo, enfim, a 

autodeterminação, como estrutura de base para o desenvolvimento de projetos de vida 

futura. 
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