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RESUMO
PEREIRA, Luciene Aparecida Pinto Costa. Um olhar sobre a infância e as brincadeiras
infantis a partir de relatos de idosos da cidade de Mineiros. 2008. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2008, fls. 144.
O presente trabalho dissertativo: “Um olhar sobre a infância e as brincadeiras
infantis a partir de relatos de idosos da cidade de Mineiros”, é resultado do processo de
pesquisa desenvolvido no período de 2004 a 2007. Este trabalho está articulado à linha de
pesquisa Formação e Profissionalização docente e faz parte do projeto de estudos da
infância da UFG/FE "Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história,
concepção, projetos e práticas”. O trabalho teve como objetivo conhecer e compreender as
brincadeiras infantis na vida dos idosos de Mineiros nas décadas de 1910 a 1940.
Propusemos investigar sobre qual o lugar das brincadeiras na infância dos idosos de
Mineiros e, para tanto, buscamos articular os elementos históricos constitutivos da
infância, desde a antiguidade clássica européia até os dias atuais no Brasil, principalmente
em Goiás. Também buscamos compreender as concepções de brincadeira para Froebel
(1782-1856), Kishimoto (1993, 1997, 1998) e Arce (2002, 2006), no campo da pedagogia;
Brougère (1998, 2001), no campo da sociologia e Vigotski (1998a, 1998b, 2004) Leontiev
(2004, 2006) e Elkonin (1998), no campo da psicologia. A pesquisa teve como orientação
teórica o materialismo-histórico-dialético e o método utilizado foi o qualitativo do tipo
histórico. Como instrumentos consultamos documentos, leituras bibliográficas,
depoimentos, relatos orais e entrevistas, como forma de obter informações e
conhecimentos a respeito do objeto investigado. O universo da pesquisa abrangeu um
número de 180 entrevistados, sendo 97 homens e 83 mulheres com idades que variavam
entre 61 a 103 anos. Procuramos, por meio dos relatos e entrevistas dos idosos, fazer um
levantamento das brincadeiras vivenciadas por eles durante a infância e que permanecem
no universo infantil. Dentre as mais citadas encontramos as brincadeiras de roda, de
curralzinho, de cavalinho de pau, de casinha e de laçar bezerro. Também discutimos
algumas categorias que emergiram a partir dos relatos dos idosos, como trabalho, violência
e gênero.
PALAVRAS-CHAVE: Infância. Brincadeira de criança. Idoso. Memórias.

ABSTRACT
PEREIRA, Luciene Aparecida Pinto Costa. Um olhar sobre a infância e as brincadeiras
infantis a partir de relatos de idosos da cidade de Mineiros. 2008. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2008, fls. 144.
This dissertation reflects the impact of childhood and child play as told through
reflective narrative memories of close to 200 elderly persons in the city of Mineiros-GO,
which was collected during four consecutive years from 2004 to 2007. This work
coordinates with research in the area of Formation and Teachers Training and it is part of a
study on Childhood through the Federal University of Goiás/FE: "Public Politics and
Infant Education in Goiás: history, concepts, projects and practices". The objective of this
dissertation is to understand how childhood play was integrated in the life of numerous
elderly people from Mineiros-GO over a span of four decades - 1910 to 1940. We sought
to investigate the relative magnitude of former childhood play and games of these now
elderly people in Mineiros, in an attempt to isolate and pinpoint historical constitutive
elements of infancy, from European classic antiquity to present day in Brazil, specifically
in Goiás. We endeavor to understand the concept of games children play from the
academic perspective, consulting Froebel (1782-1856), Kishimoto (1993, 1997, 1998), and
Arce (2002, 2006); from the sociological view: Brougère (1998, 2001); and from the
psychological aspect: Vigotski (1998a, 1998b, 2004), Leontieve (2004, 2006) and Elkonin
(1998). The research has as theoretical orientation the historical-dialectical-materialism.
The method is qualitative of the historical type. We used documents, bibliographic
readings, reports, oral stories and interviews to obtain information and understanding about
the investigated object. The entire research consisted of interviews with 180 persons: 97
men and 83 women between 61 to 103 years old. In compiling narratives and interviews of
this random group of elderly persons we attempt to document the games and play activities
during their childhood, and compare and contrast with those childhood games and play
activities that continue today. Among the most cited we found: ring-around-the-rosy,
corral, little wooden horse, playing house and calf-roping. We also discuss other side
categories that emerged from these interviews with elderly persons: work, violence and
gender.
KEYWORDS: Childhood. Child play. Elderly. Memories.

INTRODUÇÃO
Se o hoje não é o ontem
E nem o amanhã é o agora,
Será que algum dia volta
Pra ser de novo outra vez
O que um dia foi embora?
Brandão (2004: 4)

Foi pensando nos versos de Brandão é que buscamos, através dos relatos de
idosos, compreender sobre a infância e suas brincadeiras vivenciadas nos períodos de 1910
a 1940. Mas por que buscar nos relatos de idosos essa compreensão? O que tornaria tão
particular a busca de tais elementos nas lembranças de idosos?
A opção pela busca de elementos de memória e história através de relatos orais
de idosos constituiu uma especial alternativa para a obtenção de dados extraordinários, os
quais, certamente, dificilmente poderiam ser percebidos em outras fontes.
As peculiaridades dos relatos orais de idosos expressam-se tanto pelo conteúdo
quanto pela forma, como mostra Ecléa Bosi (1994):
Um mundo social que possui uma riqueza que não conhecemos pode chegar-nos
pela memória dos velhos. Momento desse mundo perdido pode ser
compreendido por quem não os viveu e até humanizar o presente. A conversa
evocativa de um velho é sempre uma experiência profunda: repassada de
nostalgia, revolta, resignação pelo desfiguramento das paisagens caras, pela
desaparição de entes amados, é semelhante a uma obra de arte. (BOSI, 1994: 82)

Eleger os relatos orais de idosos como um caminho para se reconstruir imagens
de uma determinada época ou conhecimentos, no nosso caso sobre a infância e as
brincadeiras de mineirenses nos anos de 1910 a 1940, nos possibilitou lançar mão de um
infindável acervo de conhecimentos, ainda que na memória de populares encontremos
lacunas, contradições e oposições. A compreensão destes relatos contribuiu para o
surgimento de novas perspectivas sobre a infância e as brincadeiras infantis.
Este estudo tem por objeto a infância e as brincadeiras infantis em MineirosGO nos anos de 1910 a 1940. Para isso se fez necessário entender como esta infância foi se
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materializando dentro do contexto histórico e quais as brincadeiras vivenciadas por estes
idosos. Marx (1978: 17) afirma que “Os homens fazem sua própria história, mas não a
fazem como querem; não a fazem sob circunstância de sua escolha e sim sob aquelas com
que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”. Por isso, para se
compreender a realidade é necessário compreender a história dessa realidade, porque a
forma como ela tem se apresentado não nos ajuda a apreender suas dimensões. Prova disso
é o que temos presenciado em relação à infância e às brincadeiras infantis em nosso meio.
Como parte integrante da cultura popular, as brincadeiras infantis,
denominadas por Fernandes (2004) de folclore infantil, guardam segredos e revelam
formas de vida muito interessantes dentro de uma sociedade. Esse tipo de cultura não é
oficializado, mas vive na memória daqueles que um dia também foram criança e das
próprias crianças. Por isso, as brincadeiras não são algo estático, não se cristalizam, porque
elas se desenvolvem também através da oralidade, passando de geração para geração de
formas bem variadas, seja na escola, nos grupos religiosos, de amigos, vizinhos e parentes.
Sobre este assunto Fernandes (2004) aponta três influências do folclore na vida
social:
Em primeiro estão as influências socializadoras do folclore infantil. Através do
folguedo folclórico a criança não só "aprende algo", como adquire uma
experiência societária de complexa significação para o desenvolvimento de sua
personalidade. Em segundo lugar, o folclore não é uma mera fonte de recreação
para as crianças ou para os adultos. A diversão traz consigo a medida do homem:
ela também eleva a esfera da consciência ou ao plano certas distinções
fundamentais para o comportamento humano. Em outras palavras, o folclore
opera com freqüência, como fonte de atualização e de perpetuação de estados de
espírito e de atitudes que garantem a eficácia dos meios normais de controle
social. Em terceiro lugar, em momentos de crise social o folclore pode ser um
elo entre o presente e o passado. Embora nem sempre seja um recurso propício
ao ajustamento do homem às situações novas, muitas vezes facilita a preservação
de valores sociais que não devem ser destruídos. Sem imobilizar o passado no
presente, ele chega a ter alguma importância na disciplinação de mudanças que
atingem o patrimônio moral de um povo. (p. 13-14)

As brincadeiras infantis, neste sentido, também nos permitem conhecer as
nossas origens, mas para conhecê-las é preciso que se busquem outras fontes que não
sejam somente livros, pinturas e música. As memórias dos idosos, coletadas através dos
relatos orais, muito contribuem para conhecer a infância e suas brincadeiras em tempos que
não voltam mais.
Para Halbwachs (2004: 58), a memória é um fenômeno individual, mas que
está intimamente ligada à vida social. Segundo o autor, “Um homem, para evocar seu
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próprio passado, tem freqüentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos
outros”. Dessa forma, os pontos de referências existentes fora dele são fixados pela
sociedade. Contudo, ainda não é possível o funcionamento da memória individual sem
esses instrumentos, que são as palavras e as idéias não inventadas pelo indivíduo, e sim
emprestadas de seu meio.
Com esta concepção firmada no campo da Sociologia, Halbwachs (2004: 59)
afirma que existem dois tipos de memória: uma interna ou pessoal e outra externa ou
social. A memória pessoal se apóia na social, por isso ela “apresentaria um quadro bem
mais contínuo e mais denso” que o da social, que é mais resumido e esquematizado.
Mas a abordagem histórico-cultural, tendo Vigotski1 (1998a) como grande
representante, não compreende a questão da memória em nível pessoal e social como foi
pensada por Halbwachs. Para Vigotski (1998a), a memória é imediata e mediata. Ele não
desconsidera a memória pessoal em detrimento da social, mas afirma que a memória social
tem uma grande importância no desenvolvimento psíquico da criança.
É necessário ressaltar que, para Vigotski, é nas e pelas relações sociais que o
homem compartilha pensamentos, informações, idéias, enfim, que ele objetiva sua
subjetividade e subjetiva sua objetividade. É nessa troca que muitas vivências experiências
de um grupo/povo se mantêm ou se consolidam, sendo importantes instrumentos para a
manutenção/construção da história. Vigotski (1998a) compreendeu assim a relação
dialética entre indivíduo/sociedade/história como uma totalidade, sendo cada uma dessas
instâncias produto e produtora da outra. Neste processo, a memória tem fundamental
importância, pois permite ao homem armazenar a experiência passada que sustenta o
futuro, não só do indivíduo, mas também o da sociedade por meio da arte, da ciência e da
história.
A memória natural ou imediata é aquela que não necessita de instrumentos
auxiliares para acontecer, porque é influenciada pelos estímulos externos que incidem
diretamente sobre os seres humanos, uma vez que este tipo de memória se encontra muito
próxima da percepção e está muito presente em crianças pequenas. Já a memória mediada
se encontra mais entre crianças na idade pré-escolar, adolescentes, adultos e idosos. À
medida que criança vai se desenvolvendo, “não somente muda as atividades evocadoras da

1

O nome Vygotsky aparece nesta dissertação com "i" - Vigotski - porque se encontra grafado desta forma
nas obras editadas pela Editora Martins Fontes, que utilizamos como referencial teórico.
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memória, como também o seu papel no sistema das funções psicológicas” (VIGOTSKI,
1998a: 66).
Esta mudança no sistema das funções psicológicas acontece porque a memória
mediada utiliza-se de instrumentos ou materiais auxiliares e signos para construir o
processo de internalização dos conceitos, fatos e acontecimentos. O uso de instrumentos e
signos nas operações psicológicas muda as funções psicológicas, formando outras que
afetam o comportamento humano, ou seja, o indivíduo reflete e refrata suas ações.
A origem do interesse pela temática “brincadeiras infantis” surgiu no ano de
2004 quando estava ministrando a disciplina Metodologia e Prática do Ensino de História
na Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (FIMES).2
Dentre os conteúdos previstos na disciplina Metodologia e Prática do Ensino
de História ali ministrada estavam os conceitos de permanência e mudança. Ao buscar
entender como os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI)
abordam este assunto, percebemos que as brincadeiras infantis estavam relacionadas à
noção de presente e passado. A partir daí, fomos buscar outros teóricos – Vigotski (1998a),
Wallon (1975) e Kishimoto (1993) – que nos dessem oportunidade de compreender de
forma mais ampla sobre as brincadeiras infantis.
Neste sentido, iniciamos o levantamento das informações em 2004,
entrevistando 450 pessoas nascidas entre as décadas de 1910 a 1990. O critério que
estabelecemos era que todos os entrevistados fossem mineirenses ou que tivessem migrado
para Mineiros com até cinco anos de idade. O recorte etário foi definido a partir da
afirmativa de Thompson (1992: 156): “as crianças pequenas, do nascimento até os quatro
anos, têm pouca memória de longo prazo”.
No levantamento das informações, optamos por utilizar entrevistas com roteiro
previamente estabelecido (Anexo). Após a tabulação dos dados, constatamos que as
brincadeiras mais citadas foram:
Décadas

2

Brincadeiras

1910

Balanço, boi de barro, boneca de pano, laçar bezerro.

1920

Banho no rio, carrinho de cabaça, gangorra e roda.

1930

Casinha, fazendinha, jogar peão e peteca.

A Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior – FIMES, a partir de 2005, passou a se chamar
Faculdades Integradas de Mineiros.
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1940

Estilingue, montar bezerro, peteca, cavalinho de pau.

1950

Bolita, pular corda, carrinho de boi, roda.

1960

Esconde-esconde, balança-caixão, casinha, boneca.

1970

Carrinho de rolimã, fazendinha, rouba-bandeira, roda.

1980

Bicicleta, boneca, pique esconde, casinha.

1990

Vídeo game, blay blayd, boneca, Barbie, futebol.

Nosso levantamento mostrou que a brincadeira se constitui em uma atividade
humana importante na infância, e que diferentes gerações se utilizam dela para expressar e
aprender. Muitas dessas brincadeiras permanecem até hoje no cotidiano das crianças, mas
com variações no seu jeito de brincar, sendo que possuem origens variadas no tempo e
espaço. Após o levantamento dos dados, o interesse se intensificou, desafiando-nos a
buscar maiores interlocutores sobre a temática “Infância e Brincadeiras Infantis”, que
acabou culminando na minha admissão no Programa de Pós-Graduação stricto sensu da
Faculdade de Educação - UFG em 2006.
Ao ingressar na pós-graduação, foi redefinida a pesquisa. Tendo em mãos os
resultados de 1910 a 1990, em que foram entrevistadas 450 pessoas, decidimos fazer um
recorte utilizando apenas as quatro primeiras décadas da pesquisa como referência
temporal porque, na amostragem, esse período em que os adultos entrevistados
apresentavam idades que variavam de 60 a 104 anos, coincidiu com o início da formação
da cidade de Mineiros, a partir da vinda dos migrantes de Minas Gerais no final do século
XIX. Isto nos possibilitou compreender e conhecer as brincadeiras infantis de seus
moradores.
Com o recorte em quatro décadas, o número de entrevistados, que era 450,
reduziu para 180, sendo que na década de 1910 eram 9 homens e 5 mulheres; na de 1920,
22 homens e 11mulheres; na de 1930, 42 homens e 33 mulheres; e na de 1940, 24 homens
e 34 mulheres. Destes 180 entrevistados, voltamos para um universo de apenas 20, com o
objetivo de compreendermos melhor algumas informações sobre os aspectos históricos,
econômicos, políticos e culturais do contexto pesquisado, ou seja, dos anos de 1910 a
1940. O critério escolhido para realizarmos novas entrevistas com os idosos já
entrevistados foi o fator idade. Escolhemos os mais idosos para buscarmos informações de
uma época em que há poucos registros históricos.
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Vale ressaltar que, para fazermos o levantamento das brincadeiras de 1910 a
1940, que era um dos nossos objetivos, utilizamos as 180 entrevistas e, para
compreendermos qual era o lugar das brincadeiras na vida de idosos de Mineiros, nos
valemos somente das 20 entrevistas com os idosos já entrevistados do universo de 180.
Destes 180 entrevistados, 90% moravam em fazendas durante a infância e
faziam parte, em sua maioria, de famílias de pequenos e médios agricultores.
É importante destacar que, atualmente, nossos 14 entrevistados de 1910 são
aposentados, 90% moram com os filhos e 10% se encontram em abrigos, tendo estudado
até o 2º ou 4º ano primário; os 33 de 1920 também são aposentados, cerca de 70% moram
em suas casas e são pequenos agricultores; 20% moram com os filhos e 10% se encontram
nos abrigos, tendo estudado até o 3º ano primário. Os 75 de 1930 são aposentados e 40%
moram em pequenas propriedades rurais; 6% possuem grandes extensões de terras; 39%
vivem na cidade e dependem da ajuda dos filhos e 15% vivem em abrigos. Dentre os 58 de
1940, 50% são profissionais liberais, como dentistas, jornalistas e professores que ainda
exercem a profissão; 30% são agricultores de médio porte e residem na área rural e 20%
estão espalhados nos mais variados setores, como faxineiras, guardas noturnos, vaqueiros,
costureiras, caminhoneiros, motoristas de caminhão e 50% cursaram até a 1ª fase do ensino
fundamental.
Esta pesquisa passou a compor-se enquanto subprojeto do Projeto de Pesquisa
“Políticas Públicas e da Educação da Infância em Goiás: história, concepção, projetos e
práticas”, que vem sendo desenvolvido desde 2003 pelo Grupo de Estudos e Pesquisa da
Infância e sua Educação (GEPIED) em diferentes contextos, coordenado pela Profª.Drª.
Ivone Garcia Barbosa, e do qual participam alunos da graduação, pós-graduação, mestres e
doutores que se reúnem na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.
A pesquisa teve como orientação teórica o materialismo-histórico-dialético, e o
método utilizado foi o qualitativo do tipo histórico. O método, como pontua Barbosa
(2005),
[...] não é só ponto de partida ou a forma a priori de ordenar os passos a serem
seguidos no processo de investigação. Admite-se que o método, enquanto
resultado de teorização e da atividade efetivadora e teorizada, portanto, enquanto
manifestação da práxis. [...] é constituinte e se constitui na e pela pesquisa, daí
porque ser fundamental o estudo de suas possibilidades. (p. 2)
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A acepção supracitada parte do pressuposto de que o método está
intrinsecamente vinculado à realidade de mundo. Mas não há uma realidade pronta,
acabada, com verdades definidas. De fato, o método “abarca caminho e não apenas uma
reta, uma ordenação de passos. Ele indica o olhar político, porém cada um escolhe que lado
político vai ficar” (BARBOSA, 2005: 3). Por isso, na visão marxista, o método não é
apenas um conjunto de regras, pois ele é reconstruído dentro do contexto em que se
encontram inseridos os objetos.
O estudo do objeto "infância e brincadeiras infantis" trata da realidade na sua
totalidade como movimento, e a história constitui uma produção do conhecimento, por
isso, a dialética exige a historicidade, de evidenciar que o objeto trabalhado tem uma
história, formada por conflitos, contradições, negação e transformação. “Estudar alguma
coisa historicamente significa estudá-la no processo de mudança: esse é o requisito básico
do método dialético” (VIGOTSKI, 1998a: 85-86).
Nesta concepção, Vigotski assume a premissa elaborada por Marx & Engels
(1984) porque, para eles:
Os homens são produtores das suas representações, idéias etc., mas os homens
reais, os homens que realizam (die wirklichen, wirkenden menschen), tais como
se encontram condicionadas por um determinado desenvolvimento das suas
forças produtivas e do intercâmbio que a estas corresponde até às suas formações
mais avançadas. (p. 22)

Ademais, estas premissas tornam-se imprescindíveis para a realização da
pesquisa porque, quando percorremos este caminho, temos a possibilidade de conhecer,
estudar, analisar e compreender como as brincadeiras vão se constituindo. O grande
desafio é “trazer para o plano do conhecimento essa dialética do real” (FRIGOTTO, 1989:
75).
Esse real ao qual Frigotto se refere é pensado por Marx (2003) como algo
concreto:
O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações logo, unidade
da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento um processo de síntese,
um resultado, e não um ponto de partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de
partida e, portanto igualmente o ponto de partida da observação imediata e da
representação. (p. 248)

A realidade concreta para o método histórico-dialético é uma realidade
contraditória, permeada de conflitos e forças antagônicas, em que os fenômenos se
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compõem de tal forma que nem sempre a realidade percebida e sentida é vista desta forma.
Por isso, é preciso refazer esse movimento, desvelar a realidade que o objeto apresenta.
Esse é o caminho que o método busca percorrer para a compreensão do todo,
não com o objetivo de fazer previsões, mas de compreender “como” as coisas vão se
materializando, os nexos constitutivos. Portanto, manteremos um diálogo com autores de
várias linhas teóricas para compreendermos qual o lugar das brincadeiras na infância dos
idosos de Mineiros nas décadas de 1910 a 1940.
O Caminho Percorrido
Para atingirmos nosso objetivo, que era conhecer e compreender as
brincadeiras infantis na vida de idosos de Mineiros nas décadas de 1910 a 1940, buscamos
manter um diálogo com autores de várias tendências teóricas, entre eles Platão (2000),
Aristóteles (1987), Ariès (1981), Comênius (1997), Rousseau (1999), Froebel (1782-1856),
Marrou (1990), Manacorda (1992), Ponce (1995), Vygotsky (1998a, 1998b, 2004),
Leontiev (2004), Elkonin (1998), Arce (2002, 2006), Kishimoto (1993, 1997,1998),
Brougère (1998, 2001), Halbawachs (2002), Bosi (1994), Barbosa (1991, 1997, 2003).
Nas 180 entrevistas que realizamos no período de 2004, tínhamos um roteiro
pré-estabelecido que mantivemos parcialmente quando retomamos aos 20 entrevistados.
Estas entrevistas aconteceram no final de 2006 e início de 2007, quando procuramos
marcar com bastante antecedência nossas entrevistas. Uma de nossas preocupações foi
deixar os entrevistados bem à vontade, para que pudessem falar sobre suas infâncias e
brincadeiras. Em vários momentos percebíamos que desviavam do assunto porque as
lembranças lhes traziam um certo desconforto.
Nesse trabalho, optamos por transcrever as falas dos nossos entrevistados,
conservando a originalidade da fala. Nas falas utilizadas no trabalho, usamos letras para
identificar os entrevistados como forma de manter o anonimato. Entre parênteses, logo
após a letra, identificamos a idade dos entrevistados e a data da entrevista.
Uma pesquisa bibliográfica sobre a história da cidade de Mineiros foi
realizada, consultando as obras de Silva (1980, 1994, 1998, 2003, 2007). Podemos afirmar
que os dados históricos da cidade estão parcialmente sistematizados nessas obras. Estes
têm sido referência para muitas pesquisas e nos foram muito útil, contudo, foi necessário
que buscássemos mais informações sobre a cidade. Neste sentido, realizamos uma
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entrevista, em 2007, com o Prior Dom Josias Dias da Costa, dos Mosteiros São José de
Mineiros e São Bento em Goiânia, para compreendermos alguns dados referentes ao
desenvolvimento da cidade. É importante ressaltarmos que, quando estávamos
entrevistando o Sr. J. (83), houve a participação do sobrinho dele, que acrescentou dados
históricos da cidade, e que não se encontram nas obras de Silva.
No decorrer do nosso trabalho, utilizamos também o depoimento de um antigo
morador, obtido em 2007, que nos ajudou a complementar as informações sobre os dados
históricos de Mineiros. Além do depoimento, fizemos uma pesquisa no Livro de Tombo I
da Paróquia Divino Espírito Santo de Mineiros para obtermos o número de habitantes nas
décadas de 1910 e 1930 porque, neste período, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) não realizou o censo.
O trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro, discutiremos sobre
os elementos históricos da infância, buscando compreender como a infância foi tratada ao
longo da história na Europa, no Brasil e em Goiás.
No segundo capítulo buscamos compreender conceitos e concepções de
brincadeiras infantis para Froebel, Kishisimoto, Brougère e para autores da concepção
histórico-cultural, como Vigotski, Leontiev e Elkonin, com o intuito de esclarecermos que
as brincadeiras ajudam as crianças a elaborar e polir novas formas de convívio social,
construir conceitos, podendo proporcionar prazer e desprazer.
No último capítulo, contextualizaremos a cidade de Mineiros e apresentaremos
os resultados de nossa pesquisa, procurando ressaltar as brincadeiras infantis que marcaram
a infância dos idosos das décadas de 1910 a 1940 e qual o lugar destas brincadeiras na vida
destas pessoas.
Ao finalizarmos este trabalho, tecemos algumas considerações sobre o lugar
das brincadeiras infantis e percebemos que elas são importantes para o desenvolvimento do
ser humano como um todo e para a preservação de sua cultura.

CAPÍTULO I
INFÂNCIA E BRINCADEIRAS: ASPECTOS HISTÓRICOS
A verdadeira imagem do passado perpassa
veloz. O passado só se deixa fixar, como
imagem que relampeja irreversivelmente, no
momento em que é reconhecido.
Walter Benjamin (l994: 224)

Conhecer a história da infância é não deixar que esta história passe por nós de
maneira veloz, mas que seja reconhecida para, assim, não nos acomodarmos mais
tradicionalmente com a idéia de que criança sempre foi assim: frágil, inocente, homens
pequenos, sem limites. A concepção que atualmente temos sobre a infância como um
período específico pelo qual todos passam é uma construção recente entre nós. Tal
premissa nem sempre foi pensada e percebida dessa maneira e, durante muito tempo, ou
por diversos períodos, se questionou qual era o espaço, o tempo da infância, e quem era a
criança, se somente as menores.
Os estudos atestam que as crianças nem sempre tiveram seus direitos
contemplados e ainda hoje não os têm dentro da sociedade. Inúmeras atrocidades foram
acometidas e são cometidas sobre elas, desde o abandono, a violência, os abusos sexuais, a
fome e a exploração da sua mão-de-obra. Ariès (1981) aponta em seus estudos como este
conceito de infância é construído e que nem sempre a criança foi vista como um ser em
desenvolvimento e com necessidades próprias. De acordo com o autor, a criança era
considerada um homem em miniatura, a começar pelas roupas e outras situações. Por isso,
voltar à história possibilitar-nos-á rever este olhar, que nos foi instituído e construído no
tempo e no espaço, e entender as nuanças da infância, bem como suas idiossincrasias.
Para compreendermos qual o lugar das brincadeiras na infância de idosos nas
décadas de 1910 a 1940, sentimos a necessidade de compreender a história da infância. É
na história que as relações sociais surgem e as brincadeiras se constituem como categorias.
Mas, por que voltar ao passado? É uma volta porque esta história ainda não passou e, se
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não passou, ainda está presente. Como diria Marx (1978a), voltar ao passado só tem
significado quando ele nos revela o que está velado.
Procuramos como fio condutor desse nosso exercício fazer um breve percurso
sobre a história da infância no Ocidente, principalmente na Grécia e em Roma, para, em
seguida, chegarmos até o Brasil e, particularmente, em Goiás. Mas, por que buscar a
história da infância em civilizações que nos parecem tão distantes? São civilizações que
nos deixaram um legado muito grande na educação, na linguagem, nas leis jurídicas, nos
costumes e até mesmo nas brincadeiras. Essa volta nos possibilitará conhecer as
brincadeiras vivenciadas pelos idosos, bem como sua permanência e mudança no tempo e
no espaço.
1.1 A Infância na Europa
A infância tem sido objeto de estudo de muitos historiadores, como Ariès
(1981), Kuhlmann Jr. (2002), Heywood (2004), Costa (2004) e outros. Historiadores como
Cambi (1999), Ponce (1995), Manacorda (1991, 1992) e Marrou (1990), apesar de não
fazerem um estudo sistematizado sobre a infância, uma vez que suas abordagens se
encontram no campo da história da educação, muito contribuem para compreendermos a
infância. Na história da infância, estudada por Ariès (1981) e demais autores como
Kuhlmann Jr.(1998) e Costa (2004), não nos parece muito alentadora essa imagem de
infância que foi se formando. A incursão sobre o tempo nos ajudará a compreender o lugar
da criança e da infância dentro de cada sociedade.
Marrou (1990) afirma que, na antiga Grécia, a história foi dividida em cinco
momentos: tempos homéricos (séc. XII ao VIII a.C.), período arcaico (VIII ao VI a.C.),
período clássico (séc. V ao IV a.C.) e período helenístico (séc. III e II a.C.). A educação
grega, no período homérico, se dividia numa técnica que preparava a criança para ser
inserida em um novo modo de vida e numa ética voltada para a formação do homem. A
educação nos tempos homéricos era nitidamente definida: na primeira infância a criança
era entregue a um preceptor que iria cuidar da sua educação, enquanto os jovens ficavam
sob os cuidados dos mais velhos, dos quais recebiam conselhos.
A educação do homem grego ganhou uma dimensão maior com o advento dos
períodos arcaico e clássico, nos quais surgiram as cidades-estados, como Esparta e Atenas.
A educação que se desenvolveu em Esparta era baseada em princípios bem severos e era
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voltada para uma formação militar. Até os sete anos a criança ficava sob os cuidados da
mãe, depois era entregue à educação do estado espartano. Pode-se dizer que o estado tinha
interesse pela criança antes de ela nascer. Marrou (1990) afirma que essa preocupação com
a questão militar levou Esparta a desenvolver uma política de eugenia - uma prática de
melhoramento da espécie. Com isso, assim que um espartano viesse ao mundo, o pai era
obrigado a apresentar a criança frente a um conselho de anciões para averiguar se a criança
era robusta e saudável, caso contrário era lançada do Monte Taigeto.
As brincadeiras no mundo espartano se baseavam nas armas de guerras; eram
estes os primeiros brinquedos que um espartano conhecia. Quanto às meninas, elas também
eram entregues ao estado, só que os cuidados se centravam na beleza e robustez, ou seja,
eram preparadas para gerar os filhos de Esparta.
A sociedade ateniense não diferia muito da educação espartana; mesmo com os
princípios fundamentados na democracia, a educação da criança também deveria ser
entregue aos cuidados de um homem mais velho. A idéia de uma educação confiada a
terceiros já fazia parte do projeto educacional de Platão (2003), que sugeria que cada
cidadão ateniense não tivesse mais filhos do que pudesse manter e que as crianças
deveriam ser educadas pelo Estado. Platão reconheceu as desigualdades existentes entre as
pessoas e propôs que a educação deveria ser de acordo com essas diferenças. Até aos 20
anos todos receberiam a mesma educação e, a partir daí, cada uma aprenderia conforme a
classe social a que pertencesse.
Analisando esta posição, Kohan (2005) mostra que se tratava de:
Uma análise educativa com intencionalidades políticas. Platão não faz da
infância um objeto de estudo em si mesmo relevante. Decerto, a infância não é,
enquanto infância, um problema filosófico relevante para Platão. A infância é um
problema filosoficamente relevante enquanto se tenha de educá-la de maneira
específica para possibilitar que a pólis atual se aproxime o mais possível da
normatizada. (p. 28-29)

O helenismo na Grécia é o período em que a cultura grega se tornou
hegemônica, espalhando-se pelo Mar Mediterrâneo Oriental até a Ásia Central. O
helenismo pode ser compreendido como a fase de amadurecimento da cultura grega. Todo
sistema de ensino neste período foi organizado minuciosamente de acordo com a Paidéia3,
3

Termo criado entre os gregos por volta do século V a.C. que significa criação dos meninos (pais, paidós,
"criança"). Com o passar do tempo, adquire diferentes significados tornando-se muito difícil de ser traduzido.
O termo é usado como educação, cultura do saber. Ver: JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem
grego. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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ou seja, apenas as crianças pequenas com menos de sete anos não estavam incluídas. O
objetivo da educação das crianças pequenas era dominar pela razão, pela ética e pela
política as “tendências selvagens” dos infantis (OLIVEIRA, 2005: 44).
Para Cambi (1999: 81), a infância na Grécia Antiga tinha pouco significado
social, uma vez que era vista como um período em que as crianças não possuíam limites. A
primeira infância era totalmente assistida pela mãe e a criança era criada no seio familiar
sob a autoridade do pai, que por sua vez decidia o seu futuro. O autor esclarece também
que a infância era considerada “idade de passagem, ameaçada por doenças” porque o
índice de mortalidade era superior ao de sobrevida. A criança grega crescia com medo da
figura paterna e dos contos e fábulas que as amas-de-leite contavam. Tais contos e fábulas
tinham como personagens animais bruxas, heróis e deuses, tudo isto para atemorizar as
crianças que, quando não violentadas fisicamente ou sexualmente, eram agraciadas com
brinquedos como forma de ceder aos caprichos dos adultos. Os primeiros anos de educação
da criança grega eram voltados para as brincadeiras porque, através do brincar, a criança
poderia imitar as atitudes dos adultos, soltar suas energias e disciplinar-se.
Foi a partir deste contexto que Platão (2003) pensou em uma educação que
pudesse conciliar a educação do corpo com a educação intelectual. Propôs que os primeiros
anos de vida de meninos e meninas deveriam ser ocupados com jogos que fossem
educativos, que orientassem as crianças quanto à profissão e ao intelecto. Estas atividades
deveriam ocorrer sob a vigilância de um adulto e de preferência em jardins-de-crianças. As
meninas brincavam com bonecas feitas de argila e estas estavam ligadas aos rituais de
fecundidade. Outras brincadeiras eram os jogos de ossinhos que encantavam os adultos e
as crianças, o jogo de bola – futebol –, o pião conhecido como strombos 4 e os jogos com
dardos, discos e arco, que eram voltados para fortalecer o corpo e a inteligência. Isso
explica a preocupação com a vida futura da criança, a sua educação e o tempo gasto com as
brincadeiras. Por isso, Platão desejava antecipar o início do trabalho escolar para seis anos,
com medo de que a criança se desviasse do propósito da pólis; até mesmo suas
brincadeiras eram vigiadas o tempo todo.
No livro IV da República, 424a–e, Platão expôs sobre o papel da educação na
vida do cidadão ateniense:

4

CASCUDO, Câmera. Dicionário do folclore brasileiro. 11. ed. São Paulo: Global, 2001.
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(...) uma educação e instrução honestas que se conserva, tornam a natureza boa e,
por sua vez, naturezas honestas que tenham recebido uma educação assim
tornam-se ainda melhores que os seus antecessores, sob qualquer ponto de vista
(...). (PLATÃO, 2003: 117)

A civilização romana em muitos aspectos se assemelhava à grega. Ambas eram
constituídas por sociedades, cujo modo de produção era escravista e nas quais, em suas
relações, ambos o trabalho manual e o intelectual − que eram privilégio dos aristocratas,
pois eram os únicos que poderiam viver o ócio − eram desvalorizados
Marrou (1990) esclarece que a educação romana era uma educação de
camponeses e tinha como característica um modo de vida tradicional. A criança era, desde
muito cedo, levada a imitar os atos e gestos dos adultos e a entrada no mundo adulto se
dava de forma muito silenciosa. A sua vinda ao mundo não significava sobreviver.
Segundo Veyne (1990), o nascimento de um romano não era apenas um fato biológico. A
criança só era aceita na sociedade através da decisão do chefe de família, que a tomava nos
braços e a suspendia.
Caso não ocorresse o ritual, o recém-nascido era abandonado num “monturo
público” e lançado à própria sorte. Desse modo, a vida da criança no mundo romano
dependia totalmente do desejo do pai.
Quando a criança era aceita, a família passava a ser um meio em que deveria
crescer e ser formada; os cuidados para com ela eram de responsabilidade da mãe que, na
impossibilidade de exercer suas funções, outorgava esse direito a uma parenta mais velha
“que soubesse criar em torno de si, até nos os brinquedos, uma atmosfera de alto teor moral
e de severidade” (MARROU,1990: 362). Após os sete anos, a educação da criança não era
confiada ao Estado, como na Grécia; a mãe passava ao pai a incumbência de continuar a
educação do filho. As meninas, por sua vez, não eram entregues ao pai, e elas ficavam em
casa aprendendo as lides domésticas. Já o menino aprendia a ler, escrever, contar e
manusear a terra. Ele acompanhava o pai nas festas e reuniões, e a criança era, assim,
iniciada no mundo adulto. As atividades físicas também faziam parte do seu cotidiano e,
caso precisasse ir à guerra, o menino já estaria preparado. A educação da criança era
encerrada pela família por volta dos dezesseis anos, e esse ritual de passagem era feito
quando o menino ingressasse na vida pública, fato este marcado pela mudança de toga,
uma espécie de roupa mais viril. Neste sentido, a educação da criança romana estava mais
centrada nas questões morais e tinha como objetivo inculcar-lhe que pela pátria qualquer
sacrifício valeria à pena.
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Analisando esta posição, Sêneca (apud Veyne, 1990) comenta que,
(...) os pais forçam o caráter ainda flexível dos bebês a suportar o que lhes fará
bem; bem podem chorar e debater-se que não deixarão de os enfaixar
estreitamente com medo de que seu corpo, ainda imaturo, se deforme em vez de
crescer direito e, em seguida de lhes inculcar a cultura liberal, recorrendo ao
terror se a recusarem. (p. 30)

Assim, as brincadeiras entre as crianças romanas aconteciam num clima em
que a severidade era controlada por uma velha e rigorosa parenta, com a função de não
deixar as crianças se corromperem. As brincadeiras preferidas eram a bola, as pedrinhas
(astragulas, arcus balista (bolinha de gude)5 a amarelinha, o pião (turbo), o cavalo de pau,
muito usado para pular os lugares cheios de lama, guiar carro de boi, brincar com aro,
jogar noz, jogo de malha. Tudo isto acompanhado de muita rigidez, na qual uma criança
bem educada só se dirigiria ao pai chamando-o de senhor, ou domini, em latim, enquanto
que à mãe cabia o papel da indolência. A distância entre pais e filhos era um fato
consumado na Roma antiga.
Foi a partir dos romanos que, segundo Lajolo (2001: 229), surgiu o conceito de
infância: “(...) as palavras infante, infância e demais cognatos, em sua origem latina e nas
línguas aí derivadas, recobre um campo semântico estreitamente ligado à idéia de ausência
da fala”. Por isso, a criança não era considerada e seu destino ficava à mercê do pai.
Segundo Cambi (1999), a desagregação do Império Romano iniciou-se por
volta do século II d.C. devido aos altos impostos, à corrupção, dissipação dos costumes e
crise do escravismo, que se agravou no século III, abrindo espaço para que surgisse o
sistema de colonato. O declínio do artesanato e do comércio, a ruralização da economia e a
invasão de povos bárbaros levaram a um novo modo de produção - o feudal. A Igreja
tornou-se a maior instituição feudal do Ocidente e exerceu sua hegemonia tanto no campo
cultural quanto no ideológico. Novas normas de comportamento começaram a ser ditadas
pela Igreja, entre elas a instituição do casamento, que passou a ser visto como algo
sagrado, bem como os seus frutos (os filhos). A educação, segundo Brown (1990: 281), era
destinada ao ensino dos textos sagrados e se baseava na liturgia e na Bíblia. A formação do
comportamento, especialmente das moças e rapazes, seguia “os códigos de conduta
afinados pela prática monástica”. A criança, dentro deste contexto, era percebida como
5

CASCUDO, Câmera. Dicionário do folclore brasileiro. 11 ed. São Paulo: Global, 2001.
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“fruto do pecado” entre homens e mulheres e se misturava com os adultos. Talvez por isso,
Ariès (1981), ao estudar sobre a infância no período Medieval, afirmou que, até por volta
do século XI, “a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la”, ele
afirmava que “é mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo”
(ARIÈS, 1981: 17).
Nesse aspecto, Costa (2004) contrapõe a idéia de Ariès dizendo que ele buscou
subsídio para alicerçar sua teoria sobre a infância na Idade Média através da iconografia e,
não encontrando, concluiu rapidamente que essa infância não teria existido e que era
“produto da cidade e da burguesia” (LE GOFF, 1984: 45 apud COSTA, 2004: 1). Essa
infância, de acordo com Costa (2004), existiu e foi permeada com mais carinho e zelo
porque o período medieval recebeu influência das tradições germânicas. Estas não
praticavam o “infanticídio” e havia um grande apego dos pais para com suas crianças. A
morte de crianças era chorada, e um filho não substituía o outro.
Mais tarde, por volta dos séculos X e XI, Berge (1978) afirmou que o
nascimento de uma criança passou a ser considerado muito importante na sociedade feudal.
Os laços de sangue se constituíram no fundamento da ordem sócio-política feudal, por isso
uma criança não substituía a outra e às mulheres, principalmente à mãe, cabia a função de
dar a primeira educação à criança e levá-la para a escola. As crianças, a partir dos seis ou
sete anos, eram misturadas com os adultos e pertenciam à sociedade dos homens, sem
receber um tratamento diferenciado. O que se precisava entender é que essa era a forma de
tratar a infância, mas não significava ausência dos reconhecimentos das peculiaridades
infantis. A rua passou ser o ponto de encontro e, segundo Ariès (1981), era lá que tudo
acontecia: o trabalho, os jogos, os falatórios. O conceito de família existente não era único,
pois havia famílias patriarcais e nucleares. As patriarcais, segundo Cambi (1999), eram
típicas das áreas rurais e as nucleares das áreas urbanas. Os sentimentos dentro das famílias
eram marcados pela ausência de intimidade entre seus membros, e a falta de afeto ajudava
a impor respeito. Aos filhos cabia a obediência absoluta para com os pais, algo
fundamental para manter a ordem social deste período.
Sobre esta assertiva, o próprio Cambi (1999) complementa:
[...] a família cria os filhos, destina-os a um papel na sociedade, controla-os de
modo autoritário, mas não reveste de cuidados e de projetos, não os põe no
centro da vida familiar, entrelaçando-os num tecido educativo minucioso e
orgânico (como ocorrerá na família burguesa moderna). (p. 176)
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A criança, segundo Áries (1981), no período medieval, era desprovida de
recursos afetivos e sociais e vivia em meio aos adultos, com uma visão de mundo
transmitida pela Igreja de que a criança era fruto do pecado. Essa percepção sobre a
infância perdurou por um bom tempo na Idade Moderna. Mas, para autor como Lauand
(1998), a concepção que Áries defende trouxe toda uma distorção sobre a Idade Média,
uma vez que nem todo o período medieval pode ser visto por esse prisma, até porque era
um período jovem não só no sentido de pessoas, “mas também das épocas e regiões”.
1.2 A Infância na Modernidade
No final do século XIII, o modo de produção feudal já se encontrava muito
desarticulado. O desenvolvimento comercial e urbano surgiu no século XI e com ele uma
nova classe: a burguesia. As mudanças foram tão significativas que o homem que vivia nos
feudos não pôde mais admitir uma educação dogmática. Tornou-se necessário pensar uma
educação que lhe oferecesse condições de dominar a natureza. Aprender a ler, escrever e
contar veio, portanto, ao encontro dos interesses da nova classe. Ponce (1995) comenta
sobre essa transição com as seguintes palavras:
As massas exploradas da Antiguidade e do Feudalismo apenas haviam trocado
de senhor. Para que a burguesia conseguisse realizar seu prodigioso
desenvolvimento não eram suficientes o desenvolvimento do comércio e o
alargamento quase mundial do mercado. Era preciso, além disso, que exércitos
compactos de trabalhadores livres fossem recrutados para oferecer os seus
braços à burguesia. (p.134)

A Renascença, marcada no campo científico pelas invenções de instrumentos
bélicos e de navegação, proporcionou à burguesia mercantilista a descoberta de novos
mundos, a dominação de seus povos e a conquista de suas riquezas. Através de saques e da
implantação de um sistema de colonização escravista nos novos territórios, a burguesia
européia, principalmente nos estados nacionais regidos por monarcas absolutistas,
enriqueceu-se rapidamente e pôde assim financiar e tornar mais forte o poder desses
monarcas que, por sua vez, embora ligados a uma instituição com os valores da nobreza,
passaram a defender os interesses da nova classe.
A burguesia mercantilista surgiu com ideais que se contrapunham aos
interesses da nobreza e aos valores feudais. Essa nova classe almejava um novo sistema
centrado em cinco pilares básicos: a propriedade, o individualismo, a igualdade, a
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liberdade e a democracia. Evidentemente, este último pilar só foi acrescentado aos
propósitos burgueses quando as monarquias que financiaram não mais lhes interessavam, e
eles começaram a pensar num novo regime que lhes fosse mais adequado e que estivesse
sob o seu controle.
O capitalismo, ao atingir sua nova fase, com a extinção do poder feudal através
das revoluções burguesas, fez surgir novas necessidades, entre elas a necessidade de
universalização da ideologia burguesa, com suas crenças, normas e valores. Explorando os
recursos naturais, humanos e técnicos, com princípios fundamentados em uma concepção
de mundo laica e racional, a exploração da mão-de-obra assalariada tornou-se fundamental
para o capital. Marx considera que o dono do capital:
(...) não tem por isso (pelas condições materiais e psicológicas) a menor
consideração com a saúde e com a vida do trabalhador, a não ser quando a
sociedade o compele a respeitá-las. À queixa sobre a degradação física e mental,
morte prematura, suplício do trabalho levado até à completa exaustão responde:
Por que nos atormentamos com esses sofrimentos, se aumentam nosso lucro?
(MARX, 1996: 306)

Não importa para o dono do capital se a mão-de-obra é de criança, jovem ou
adulto, pois o lucro é mais importante que a vida, e a presença da mais valia é que impera
no capital. Mas, foi dentro deste contexto que mudanças significativas em relação à
infância aconteceram. É o período em que se começou a questionar sobre o lugar da
infância na sociedade e sua natureza.
Ariès (1981), em sua análise sobre a descoberta da infância, trabalha dentro de
um contexto que não privilegia as relações sócio-econômicas em que a criança está
inserida, por isso expõe que:
A descoberta 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. (p. 28)

Na realidade, a infância resulta de uma construção social. Sendo assim, as
representações e práticas com relação à infância e à criança mudam em virtude das
mudanças no cenário mundial, como na transição do período medieval para a formação
social burguesa, em que se situam as pesquisas de Ariès (1981). Neste período do século
XIII, serão encontrados vestígios de uma visão de criança como mais um membro do
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grupo de pertencimento, tendo uma inserção precoce no mundo tipicamente adulto, nas
atividades ligadas às mais diversas áreas, como o trabalho, os jogos, as festividades
profanas ou sagradas. Inclusive no que se refere ao vestuário e à alimentação, tão logo
apresentassem condições mínimas, as crianças eram equiparadas ao adulto. Em termos de
educação, a rigidez e as exigências levavam as crianças a, muito cedo, assumirem uma
postura séria, responsável, adulta, o que, sem dúvida, causava orgulho nos pais, que
queriam, o quanto antes, ver formados os novos homens e mulheres para desempenharem
os papéis que lhes caberiam, conforme suas condições sócio-econômicas e os costumes das
épocas analisadas por Ariès (1991). Esta prática de inserir a criança no mundo dos adultos
caracteriza o que o autor denomina de ausência de um sentimento de infância.
Quanto a estes aspectos, Kuhlmann Jr. (1998) se contrapõe às idéias de Ariès
(1991), colocando que a construção da infância por ele é uma percepção linear e
generalizante, porque ele olha a infância da perspectiva da criança rica. Sobre isso o autor
comenta:
Mesmo em abordagens que tomam a infância em sua referência etimológica,
como os sem-voz, sugerindo uma certa identidade com as perspectivas da
história vista de baixo, a história dos vencidos, essa visão mono política
permanece e mantém um preconceito em relação às classes sociais. Embora
reconhecendo o papel preponderante que os setores dominantes exercem sobre a
vida social, as fontes disponíveis, como por exemplo, o diário de Luís XIII,
utilizado por Áries, geralmente favorecem a interpretação de que essas camadas
sociais teriam monopolizado a condução do processo do respeito à criança.
(KUHLMANN JR, 1998: 23)

Pode-se perceber que a história sinalizada por Ariès (1981) é uma história que
se refere à criança rica e a confirmação é dada pelo próprio objeto de estudo. Em sua obra,
o autor se refere aos filhos de reis, mostrando seus prodígios, sua criação, as regras de
etiqueta. A história da infância é contada a partir da criança rica, e as crianças pobres ficam
marginalizadas porque havia uma dificuldade em obter testemunho das crianças de classe
mais popular.
Gélis (1991) segue a mesma linha teórica de Ariès e, em seus estudos, ressalta
que, neste período, a individualização da criança começava a ser percebida, mas não
totalmente, uma vez que as crianças recebiam o nome de seus avós com o objetivo de
assegurar uma continuidade da família, uma relação entre vivos e mortos.
Essa consciência da vida e essa imagem da sucessão das gerações remetem a
uma consciência do corpo muito diversa da nossa. Tal imagem do corpo era
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ambivalente. Cada ser tinha seu próprio corpo, e no entanto a dependência em
relação à linhagem, a solidariedade de sangue eram tais que o indivíduo não
podia sentir o corpo como plenamente autônomo: esse corpo era o seu, mas
também era um pouco “os outros”, os da grande família dos vivos e dos
ancestrais mortos. (GELIS, 1991: 312)

Outra questão muito interessante que o autor se refere é que os primeiros
passos da criança eram dados onde os seus ancestrais repousavam: no cemitério ou na
igreja, quando era celebrada a missa, uma espécie de ritual público em que a criança
iniciava a sua autonomia, demonstrando aos olhos de todos que a linhagem familiar
continuava.
É necessário considerar que estas mudanças se processaram inicialmente entre
as famílias ricas, que tinham condições de preservar e poupar seus filhos de um
amadurecimento precoce. Ao contrário das crianças pobres, que foram submetidas ao
trabalho para auxiliarem no sustento da família, que, nos períodos pesquisados por Ariès
(1981), era geralmente constituída por um grande número de filhos. Com o afastamento do
trabalho, veio a aproximação do mundo do estudo, da escolarização. Um maior
investimento em educação fortaleceria ainda mais uma visão diferenciada da criança,
sendo identificada não apenas a fase da infância. Segundo Ariès (1981), uma cristianização
dos costumes colaborou para uma maior valorização da infância.
Em relação ao trabalho, crianças pobres eram submetidas a rotinas dos mais
diversos serviços. Por volta dos sete anos, e mesmo antes desta idade, as crianças
normalmente já poderiam tomar parte nos serviços domésticos e nas lavouras.
Com relação às idades da vida, Ariès (1981) aponta que a cronologia passou
por várias mudanças. A forma de representar as idades estava vinculada aos elementos da
natureza (fenômenos naturais e sobrenaturais), ao estudo dos astros e às crenças populares,
que faziam parte de um contexto regido pelas leis da teleologia. Vale ressaltar que as
crianças não conseguiam completar o ciclo da vida, pois morriam antes do tempo. O autor
afirma que, no século XII ao XVIII:
a primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa quando
nasce e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado de enfant
(criança), que quer dizer não falante, pois nessa idade a pessoa não pode falar
bem nem formar perfeitamente suas palavras. (ÁRIÈS, 1981: 36)

Ariès (1981) aponta que, do século XII ao XVIII, surgiram teóricos, como
Montaigne e Locke, que se preocuparam com esta etapa da vida, mas ainda não viam a
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infância como um período em que a razão emergia; apenas consideraram a necessidade da
preservação da vida, indicando como as mães deveriam cuidar da higiene da criança. A
criança, nesta época, era submetida a todo o tipo de enfaixamento e uso de touca. Essas
atitudes começaram a ser questionadas por médicos durante o século XVIII. A correção de
crianças pequenas fez parte dos estudos de Locke, que advertiu que os pais mimavam
demais seus filhos, daí a idéia de que a criança pequena é cheia de manha e que, por isso,
não deve ser pega no colo.
Ariès (1981) atesta que até por volta do século XVI meninas e meninos
brincavam de bonecas e que, na primeira infância, a discriminação em relação ao
brinquedo para menina ou menino tinha um valor menor. Objetos que antes eram utilizados
em cultos e rituais religiosos e que integravam os laços coletivos da comunidade passaram
por transformações, tornando-se monopólio do universo infantil. Quanto a este aspecto,
Ariès afirma que:
Com o tempo, a brincadeira se libertou de seu simbolismo religioso e perdeu seu
caráter comunitário, tornando-se ao mesmo tempo profana e individual. Nesse
processo, ela foi cada vez mais reservada às crianças, cujo repertório de
brincadeiras surge então como repositório de manifestações coletivas
abandonadas pela sociedade dos adultos e dessacralizadas. (ARIÈS, 1981: 47)

Sobre as vestes, é interessante observar a prática de vestir as crianças como se
fossem pequenos adultos, diferindo somente na estatura. Assim que se livrassem dos
cueiros, os pequenos eram adornados com trajes semelhantes aos dos homens ou mulheres
de sua condição. Sobretudo para as crianças ricas, o traje sempre foi mais que mera
proteção do corpo, configurando em um tipo de diferenciação quanto à classe social.
Inclusive nesta fase as crianças usavam o mesmo traje até os quatro ou cinco
anos de idade. Só por volta do século XVII é que os meninos deixaram de usar as mesmas
roupas que as meninas usavam.
Em relação ao ensino, a história mostra uma diferenciação de acesso ligada à
condição de classe, ao sexo, ao costume ou à valoração dada pelos adultos. Durante a Idade
Média, a vida escolar das crianças que podiam freqüentar aulas era marcada, a princípio,
por uma mistura de todas as idades, em um mesmo espaço e com um mesmo mestre. No
século XIV, começou-se a separar as idades: primeiro os mais novos, depois os maiores. E
isso ainda não significava uma preocupação com a idade, mas com o estudante. Ariès
(1981) explica que a distinção de classes escolares encontrada no século XVI testemunha
uma mudança no sentimento de infância porque, neste momento, a separação já estava

36

vinculada à idade com base no desenvolvimento da criança. Os moralistas, contudo,
consideravam a infância como enfermidade que precisava ser tratada pelos mestres. A cura
da enfermidade encontrada nessa fase da vida era para eles uma responsabilidade moral
confiada aos mestres.
Essa compreensão levou os mestres e as instituições educacionais da época a
estruturarem um sistema disciplinar, no qual o castigo, a constante vigilância e humilhação
da criança, estaria entre as práticas privilegiadas. Esse sistema altamente punitivo apontava
para uma compreensão da infância como uma idade servil, que precisava, longe do contato
com os demais grupos, de ser subjugada. Os castigos físicos aparecem como rotina
naquelas instituições.
Entre os séculos XVI e XVIII, os alunos das escolas viviam o que o autor
chamava de “infância longa”, pois os colégios prolongavam a infância pelo menos para os
membros da burguesia, da aristocracia e, em alguns casos, para membros do povo, mas
somente para os homens. Esse dado é interessante, pois o que se percebe nestes períodos, e
mesmo no século XX, é que as meninas eram privadas do acesso ao ensino formal. Além
disso, tinham uma infância muito mais curta, interrompida inclusive pelo casamento
enquanto ainda eram crianças. O que aprendiam se resumia a prendas domésticas e
exercícios de piedade.
É importante ressaltar que, neste período, teóricos como Comênio foram de
fundamental importância para a educação da criança. Segundo Cambi (1999), ele criou o
“princípio pansófico”, que era ensinar tudo a todos e dividiu o desenvolvimento humano
em quatro períodos: infância, puerícia, adolescência e juventude, com duração de seis anos.
Na obra "Didática Magna", ele chama a atenção para a educação de crianças pequenas.
Os ramos principais de uma árvore por mais numerosa que seja, despontam do
tronco logo nos primeiros anos, depois disso, apenas crescem. Do mesmo modo
tudo aquilo em que o homem deve ser instruído e que lhe será útil durante toda a
vida, deverá ser semeado e plantado desde a escola materna. (COMÊNIO, 1997:
325)

A preocupação de Comênio era que a educação das crianças fosse eficiente e
cuidadosamente preparada, partindo sempre do mais simples ao mais complexo. Era
importante ensinar não só o que tinha valor para a escola, mas o que serviria para a vida.
Se a educação seguisse esta normativa, o que foi bem plantado na infância na vida adulta
colheria bons frutos. A pesar de todo este esforço de Comênio, Manacorda (1991: 120)
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coloca que a “separação entre cultura e aprendizado e a ausência total de formação geral
permanecerão intactas”.
Assim como Comênio, Rousseau (1999) foi considerado na visão de Cambi
(1999: 342) “o pai da Pedagogia Contemporânea”. Rousseau (1999) nasceu e viveu
durante o século XVIII, uma época de grandes transformações que acabou abalando a
Europa devido ao enriquecimento da burguesia que ocupava uma posição secundária na
sociedade aristocrática. Neste período, segundo Cambi (1999), a razão passou a ser a mola
mestra. A igreja e a nobreza sofreram os ataques do pensamento racional porque o novo
homem, que estava emergindo, precisava sedimentar seu pensamento não mais em bases
religiosas, mas em bases “empírica e científica”.
Ademais, o século XVIII ficou conhecido como Iluminismo ou Época das
Luzes, no qual os filósofos partiam do princípio de que o homem precisava sair da
escuridão em que se encontrava e voltar para a luz. A escuridão aqui era entendida como
submissão à aristocracia, à igreja e a tudo mais que impedisse a formação de um novo
Estado. Para que essa nova sociedade pudesse emergir, os filósofos partiram da premissa
de que o homem precisaria primeiramente dominar e conhecer a natureza e suas leis para
depois utilizá-la em benefício humano. Mas, como dominar a natureza? A resposta,
segundo os filósofos iluministas, seria através da “laicização dos processos formativos”, a
começar pela escola. Significa que a educação dogmática imposta pelo clero, essa
concepção de mundo metafísico, deixaria de existir e que em seu lugar a educação seria
posta como “geração do homem por parte do homem e confiada às forças individuais e
sociais, fora de qualquer controle teleológico, de qualquer configuração pessimista, de
qualquer práxis rigorista e autoritária” (CAMBI, 1999: 326).
Os reflexos da “laicização dos processos formativos” se estenderam por todos
os segmentos da sociedade e resultaram no fortalecimento da burguesia e no crescimento
do antagonismo entre a alta burguesia e as camadas inferiores. Sobre esse aspecto, Marx
(1980: 3) comenta que “em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, a
burguesia colocou uma exploração aberta, cínica, direta e brutal", resumindo a dignidade
humana a um mero valor de troca ou barganha. Na realidade, a burguesia criou no terceiro
estado,6 classe à qual pertencia, aquilo que ela mais repudiava nos nobres feudais: a
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O Terceiro Estado é, na França dos tempos revolucionários, a classe composta pela burguesia e pela plebe
em geral. A ele pertencia, portanto, todos os que não são membros do clero (Primeiro Estado) e da nobreza
(Segundo Estado).
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opressão e a submissão. E, ainda com maior crueldade, reduziu o homem à mercadoria e
interferiu nas formas de vida existentes, conduzindo ao consumismo e à alienação.
Como a criança era pensada, vista e percebida nesse contexto em que Marx fez
sua crítica à sociedade burguesa?
Para Áries (1981), foi no século XIII que se iniciou uma consciência da
infância, ou seja, uma percepção da criança não como um adulto em miniatura, a exemplo
do que se via nos quadros e nos afrescos das igrejas. Mas só nos séculos XVI e XVII,
quando as pessoas se despertaram para a necessidade de cuidar melhor da criança, é que se
consolidou uma preocupação com esta fase da vida, até então pouco perceptível.
Nesse período, houve dois sentimentos em relação à criança: o de paparicação
e o de aversão aos paparicos. O sentimento de paparicação estava ligado à idéia de
ingenuidade, delicadeza, graça e amabilidade da criança que, ao mesmo tempo, era visto
como distração para os adultos, uma maneira de eles se relaxarem com os gracejos infantis.
O outro sentimento, o de não paparicação, se refere à exasperação em relação à criança.
Áries (1981) lembra que Montaigne foi um dos que criticavam as atitudes de paparicação
dos adultos para com as crianças. "Não posso conceber essa paixão que faz com que as
pessoas beijem as crianças recém-nascidas, que não têm nem movimento na alma nem
forma reconhecida no corpo pela qual possam se tornar amáveis" (MONTAIGNE apud
ARIÈS, 1981: 101).
Ponce (1995) não parte da mesma premissa de Áries (1981). Seu pressuposto
teórico está ligado ao materialismo histórico-dialético, uma vez que a forma de conceber e
tratar a criança está intimamente ligada à mudança sócio-econômica ocorrida com o
advento da industrialização. A infância para Ponce não pode ser pensada como uma
simples descoberta, como afirma Áries; ela é fruto da própria contradição da sociedade.
Estes sentimentos em relação à criança adentraram no século XVIII e se
fizeram presente no contexto a partir do qual Rousseau (2005) buscou alternativas para
uma nova concepção de homem e sociedade.
Rousseau (2005), apesar de fazer parte do movimento Iluminista e ser membro
constitutivo da Enciclopédia,7 se colocou à esquerda do movimento e tomou a natureza
como referência para seus estudos. O que ele fez foi ir de encontro aos enciclopedistas
porque buscava a natureza no próprio ser humano, e não só na matéria ou nas leis do
7

Movimento que surgiu no século XVIII, conhecido como Iluminismo. Os filósofos discutiam o fim da
intervenção da Monarquia em todos os setores. Dentre eles, destacamos Diderot, D' Alembert, Voltaire e
Rousseau.
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desenvolvimento mecânico. Estas questões se encontram em seu “Discurso sobre a origem
e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, no qual ele coloca que é preciso fazer
o homem voltar ao seu estado de natureza, mas não aos tempos das cavernas.
Rousseau (1999) descerra suas críticas ao terceiro estado, mostrando como a
condição de miséria em que se encontram os homens os faz entrar em um processo de
involução, no qual eles perdem seus sentimentos originais em troca de artefatos. Essas
críticas se referem não só ao campo social, mas também ao educacional.
No que diz respeito ao aspecto educacional, ele adverte para o perigo de
considerar a criança “um homem em miniatura”. Quando a criança é vista assim, ela deixa
de ser para ser o que o outro deseja que ela seja e, com isso, “antecipa as estações”,
forçando a terra a produzir o que ainda não está na hora. Para evitar que esses males
aconteçam, propõe um método - da natureza – que poderia, através das sensações, levar a
criança à razão. Neste sentido, a educação da criança se firma em valores, como a natureza,
a bondade e a inocência.
Ao fazer a seguinte afirmativa: “É preciso estudar a sociedade pelos homens e
os homens pela sociedade; quem quiser tratar separadamente a política e a moral nada
entenderá de nenhuma das duas”, ele demonstrou considerar o homem e a criança nas suas
relações sociais, e não separadamente como propunha o terceiro estado (ROUSSEAU,
1999: 309). Sua preocupação com a criança significou considerá-la na sua plenitude. Por
isso, propôs que ela fosse afastada do convívio social para que seu desenvolvimento
ocorresse de forma gradual e natural. Só assim os bons frutos que a infância oferece não
amadureceriam antes da hora.
A finalidade da educação, pensada por Rousseau, é descrita em “Emílio ou Da
Educação”, logo no início do livro I:
Tudo é certo em saindo das mãos do autor das coisas, tudo degenera nas mãos do
homem. Ele obriga a nutrir as produções de outra, uma árvore a dar frutos de
outra; mistura e confunde os climas, as estações; mutila seu cão, seu cavalo, seu
escravo; transforma tudo, desfigura tudo; ama a disformidade, os monstros; não
quer nada como o fez a natureza, nem mesmo o homem, tem de ensiná-lo para si,
como um cavalo de picadeiro; tem que moldá-lo a seu jeito como uma árvore de
seu jardim. (ROUSSEAU, 1999: 7)

Para ele, o processo educativo deveria pautar-se em elementos centrais: evitar a
precocidade ao educar a criança, escolher ocupações que fossem condizentes a cada etapa
da vida, que não utilizasse de práticas funestas (memorização dos conteúdos, disciplina).
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Isto acabaria mutilando a criança, corrompendo-a com verdades falsas, não levando a crer
que Rousseau estivesse propondo um laissez faire, que a criança não tinha
responsabilidades, mas que estas práticas que a escola impunha, por ele consideradas
escravizantes, eram prejudiciais ao desenvolvimento da criança. A educação deveria existir
para ajudar a criança a ser autora da sua própria vida, e não de subordiná-la aos interesses
do homem.
Neste sentido, com as palavras: “Não se conhece a infância: com as falsas
idéias que dela temos, quanto mais longe vamos, mais nos extraviamos”, ele chama a
atenção para a importância de se conhecer a criança (ROUSSEAU, 1999: 6). Uma postura
contrária nos levaria a um distanciamento desta natureza, porque esta etapa da vida era
considerada por ele um estado de aprendizagem. Desta forma, enfatiza que é
imprescindível o trabalho lúdico ao desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico e social da
criança.
Rousseau (1999) recomendava que a educação da criança deveria: a) ter muitas
brincadeiras, principalmente à noite, para que ela pudesse exercitar suas percepções do
olfato, da audição, atenção, do tato; b) praticar exercícios não somente da força física; c)
aguçar o tato para torná-lo mais sensível; d) treinar a capacidade perceptiva do olhar, ou
seja, aprender a ver; e) aprender a falar, com clareza, diversificar a alimentação da criança
para que o paladar não se acostumasse com um só tipo de alimentação; f) juntar o olfato ao
paladar, deixando que gradativamente ele se atrelasse à imaginação, para que se tornasse
útil à vida da criança. Tratava-se de uma educação respaldada no campo das percepções.
Podemos afirmar que a importância do lúdico e das brincadeiras ganhou
impulso com as propostas de Rousseau, mas a visão que se tinha da criança ainda
continuava ambivalente (negativa e positiva) neste período, final do século XVIII e início
do XIX. Esta ambivalência refletiria no tocante ao uso dos jogos na aprendizagem da
criança, principalmente na visão dos adultos. Brougère (1998: 62) comenta: "Para dar uma
outra dimensão ao jogo, será necessária uma ruptura no próprio nível da representação que
se tem da criança. É o que vai fazer o movimento romântico", influenciado pelas idéias de
Rousseau.
O movimento romântico surgiu na Europa durante o século XIX, época de
grandes transformações no âmbito da cultura. Este período, como afirma Cambi (1999), é
uma oposição ao Iluminismo do século XVIII, tomando como referência as tradições da
Europa em bases cristãs medievais, "exaltando os estados d'alma indefinidos e conflituosos
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como geradores da nova cultura (como o Streben, a pura tendência para, ou o rêve, o
sonho), produzindo assim um estilo de pensamento, em todo setor cultural", com bases
fortemente espiritualistas e tradicionais (CAMBI, 1999: 414).
O movimento romântico influenciou a pedagogia principalmente nas questões
referentes à aprendizagem e ao ensino. Em lugar de um mundo natural histórico, herança
do século XVIII, colocou-se a idéia de formação do espírito humano através da cultura.
Além destes ideais, no romantismo pedagógico há uma "reafirmação da educação, da
relação educativa, da escola e da família como momentos centrais de toda formação
humana e que devem ser assumidos em toda a sua (...) formação do espírito" (CAMBI,
1999: 415). Podemos dizer que começava uma nova concepção de criança; e o brincar,
graças a este novo olhar, ganhou um papel de destaque com a pedagogia romântica, tendo
Froebel como o precursor de maior importância.
As brincadeiras durante todo o período moderno ganharam importante papel de
destaque junto aos estudiosos, preocupando antes de tudo em preservar o aspecto moral da
criança. As brincadeiras como jogos de azar eram proibidas, recomendando-se jogos que
faziam o corpo se movimentar.
A influência rousseniana foi muito forte durante o século XIX, desencadeando
o movimento da pedagogia romântica, influenciando teóricos como Froebel, Pestalozzi,
Decroly, Montessori e outros no tocante à valorização da infância, colocando que a criança
precisava de uma educação diferenciada e que suas necessidades deveriam ser
compreendidas.
Os historiadores da infância, como Áries (1981), Cambi (1999) e Gélis (1991),
indicavam que a época pós-medieval trouxe mudanças significativas que servirão de base
para a instituição da infância moderna. No final do século XVIII, segundo Cambi (1999), o
ensino elementar já tinha fixado suas bases, e as primeiras idéias sobre uma educação da
primeira infância estava nascendo. Robert Owen, segundo Ponce (1995), já cotejava a
implantação de escolas para crianças junto às fábricas. É importante lembrar que as
mudanças que estavam ocorrendo com relação à infância não aconteceram de forma alheia
aos processos sociais mais amplos de ordem econômica, política, social e cultural.
As mudanças sedimentaram ainda mais a sociedade moderna com a chegada
da Revolução Industrial. A família que, segundo Ariès (1981), era extensa, institucional e
considerada como centro do universo social onde tudo girava em torno dela se tornou
nuclear. Esta situação decorreu da nova exigência do capital, que acabou forçando um
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movimento migratório do campo para a cidade, e as famílias, em busca de melhores
condições de vida, se submeteram em espaços residenciais limitados. Dessa forma, uma
série de problemas surgiu devido ao êxodo rural, como dificuldades de ordem econômica e
cultural, e a gravidez, que se tornou uma restrição à atividade laboral. Com isso, a família
perdeu a função que desempenhava, e um novo sentimento foi instituído: os laços afetivos.
Segundo Magalhães (1997), foi no século XIX que a educação da infância
aconteceu fora do lar:
(...) e ao fazê-lo, descobre e institui a primeira infância, a meninice (do recémnascido aos três anos), oscilando entre uma crechitude e as amas de criação. O
recurso às amas de criação fora uma prática usual por parte das famílias nobres e
burgueses, no decurso do Antigo Regime. (p. 120-121)

Os espaços educacionais criados por Froebel, os Kindergarten – jardim de
infância −, "são locais não só de recolhimento de crianças (abrigos), mas também espaços
aparelhados para o jogo e o trabalho infantil, para atividades de grupo (canto) organizado
por uma professora especializada" (CAMBI, 1999: 426). Ao construir espaços para as
crianças, Froebel queria que a criança se desenvolvesse dentro do princípio vital - a
unidade entre homem, natureza e Deus.
As idéias de Froebel tiveram repercussão na Europa e nos Estados Unidos. No
final do século XIX, chegaram ao Brasil procedentes de ambas as partes, no calor das
discussões das idéias escolanovistas, cujas propostas incluíam a abertura de jardins de
infância.
1.3 A Infância no Brasil e em Goiás
A história da infância no Brasil está intimamente ligada com a colonização
imposta ao Brasil pelos portugueses. A infância em Portugal, segundo autores como
Ramos (2002), que partem da mesma premissa de Áries sobre a descoberta da infância, não
era afeita de consideração. O motivo considerado pelo autor era que as crianças não viviam
mais do que quatorze anos, portanto elas eram entregues aos mais variados tipos de
serviços para que sua mão-de-obra fosse bem aproveitada. As meninas bem cedo eram
predestinadas ao casamento; com quinze anos já podiam se casar, já os meninos, com nove
anos estariam aptos a trabalhar em qualquer serviço. Por isso, quando os portugueses
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vieram explorar as terras brasileiras, estes trouxeram consigo crianças a bordo dos navios
chamadas "grumetes".
A concepção histórica do autor se aproxima muito do historiador Áries (1981),
porque pauta da premissa da descoberta da infância apenas na Modernidade. Com isso,
considerava-se que as crianças não tinham infância e que a sociedade não percebia as
diferenças entre crianças/adultos.
Essas crianças que aqui chegaram e as demais eram vistas por muitos como
"seres inferiores" porque estavam sujeitas ao outro. Devido à dependência delas em todos
os sentidos, essa visão perdurou por muito tempo.
Com a chegada da Companhia de Jesus no Brasil no século XVI, a educação
foi totalmente entregue aos jesuítas, que objetivavam também catequizar os índios,
considerados infiéis. Converter um adulto não era nada fácil. A idéia de trabalhar com as
crianças adveio, segundo Chambouleyrion (2002), porque,
(...) a infância estava sendo descoberta nesse momento no Velho Mundo,
resultado da transformação nas relações entre indivíduos e grupo, o que ensejava
o nascimento de novas formas de afetividade e a própria "afirmação do
sentimento de infância", na qual a Igreja e Estado tiveram papel fundamental. (p.
58)

Apesar de a resistência manifestada por parte dos indígenas, eles acabavam
consentindo que suas crianças fossem educadas pelos jesuítas. Assim, os próprios pais das
crianças indígenas as levavam às escolas da Companhia de Jesus. Para inculcarem uma
visão de mundo pautada nos parâmetros da Igreja, os seres pequenos eram mais
apropriados que os adultos. Ademais, os jesuítas consideravam as crianças como um papel
branco pronto a ser escrito. Nas mentes desses pequenos seres se inscrevia a visão de
mundo européia. Com o propósito de não cansarem as crianças, foram introduzidas, nesse
processo de adestramento e submissão, atividades escolares lúdicas, como cantos, histórias
e encenações.
Chambouleyron (2002) comenta:
Os moços, "bem doutrinados e acostumados na virtude", seriam "firmes e
constantes". Ocorreria algo que poderíamos chamar de "substituição de
gerações": os meninos ensinados na doutrina, em bons costumes, sabendo falar,
ler e escrever em português terminariam "sucedendo seus pais" ... para um "povo
agradável a Cristo",... ou para que os mesmos sirvam de "exemplo aos que
depois deles vieram". (p. 59-60) (Grifos do autor)

44

É possível perceber os elementos da pedagogia jesuítica, uma educação
marcada pelo conservadorismo e alheia a qualquer revolução intelectual. Sua base teórica
se encontrava no racionalismo cartesiano. Tratava-se de uma pedagogia que rejeitava as
ciências físicas, ou naturais, visando apenas a formação humanística. A verdadeira
intenção da educação jesuítica era impor a cultura dos brancos e a fé cristã aos "selvagens",
como eram chamados os indígenas. As crianças educadas dentro de uma doutrina da fé
cristã poderiam facilmente converter seus pais. Para os jesuítas, as crianças eram a "nova
cristandade" tão desejada pela Companhia de Jesus. A preocupação deles era com a fé,
com o intuito de torná-los "homens bons".
No Brasil, a falta de cuidado com a higiene das crianças pequenas,
principalmente com a alimentação, fazia com que o número de óbitos aumentasse
significativamente durante o período colonial. Viver significava ter muita sorte. Del Priore
(2002: 88) expôs que “as crianças eram cevadas desde cedo com toda a sorte de papinhas,
por uma única razão: as mães queriam fortificar seus pequeninos evitando o risco de perdêlos nos primeiros meses”. Mesmo com essa preocupação, o número de crianças que
morriam “empanzinadas” por causa da alimentação à base de farinha de tapioca era muito
significativo. As crianças nesta fase possuem um intestino lento e um estômago muito
pequeno para receber alimentação desta natureza. Assim que os primeiros dentes nasciam,
as amas de leite usavam o ditado popular: "Mordeu! Comeu!" (DEL PRIORE, 2002: 89).
A preocupação das mães era ver seus filhos bem robustos. Quando o leite
secava, as mulheres que possuíam um bom poder aquisitivo contratavam ama de leite,
geralmente as negras escravas, para assumirem este tipo de trabalho; as que não tinham
condições utilizavam papinhas.
Sobre as vestes, no Brasil as crianças acompanhavam a moda européia. As
roupas eram muito pesadas, e as crianças eram obrigadas a vestir roupas cujos panos eram
inapropriados para o clima tropical. As meninas eram as que mais sofriam por usarem
botinhas de pelica e várias anáguas para dar volume ao vestido. As crianças pobres viviam
das sobras do adulto. Este fato também se estendeu a Goiás, onde as roupas, segundo
Valdez (2003), marcavam a entrada da criança na vida adulta.
Outra grande preocupação em relação às crianças era o medo de perdê-las;
muitos acreditavam que a perda estivesse ligada a bruxarias ou feitiços e, para livrá-las dos
males, usavam todos os tipos de amuletos e benzeções. Para as mães portuguesas, a morte
da criança estava relacionada ao clima quente do país. As doenças mais comuns, segundo
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Del Priore (2002), e que hoje ainda acometem as crianças são: sarampo, sarna, lombrigas,
impingem e mal de sete dias.8 Uma questão interessante, comentada por Del Priore (2002)
e que também encontramos nos relatos de nossos entrevistados, é sobre os cordões
umbilicais. Acreditava-se na necessidade de se enterrar o cordão umbilical para que os
ratos não o comessem, pois, caso isso ocorresse, a criança tornar-se-ia ladra.
As músicas de ninar, muito correntes entre os portugueses e também presentes
entre as mulheres negras, faziam parte do cotidiano do Período Imperial e eram usadas
para enternecer as crianças, aliviando, dessa forma, a tensão entre o mundo adulto e o
infantil. Além disso, havia muito carinho e preocupação com a criança enquanto ser
diferente do adulto. A exemplo, temos a linguagem diferenciada, a alimentação e a saúde.
Podemos perceber que havia carinho e preocupação com a criança enquanto ser diferente
do adulto. As crianças negras e brancas eram cercadas de mimos e consideradas
brinquedinhos dos adultos. Ariès (1981) já se referia sobre os costumes europeus em
considerar as crianças pequenos brinquedos. Destarte, "criou uma linguagem na qual se
reduplicavam as sílabas tônicas dando às palavras pronunciadas um especial encanto:
dodói, cacá, pipi, bumbum, tentem, dindinho, bimbinha", forma muito comum ainda no
universo do adulto em relação a crianças (DEL PRIORE, 2002: 96).
As crianças brasileiras não só morriam pela falta de higiene, mas por causa da
violência doméstica, dos abusos sexuais, do abandono e trabalho forçado (DEL PRIORE,
2002). Esse estilo de violência é silencioso e está relacionado de forma intrínseca às
desigualdades sociais. Durante a época do ouro no século XVIII, nas regiões de Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso, a educação da criança estava sob a responsabilidade da mãe,
e as crianças quase não conviviam com os pais. A busca pelo ouro as impelia a sair em
busca de mais veios auríferos e, sendo assim, era comum crianças perambularem pelas
ruas, abandonadas ou ajudando a mãe delas a vender quitutes para sobreviverem. Além
destas questões, o abandono de crianças, que eram entregues à roda dos expostos, era uma
prática comum em Goiás e no restante do Brasil. Sobre esta assertiva, Valdez (2003)
expõe:
No século XVIII, em razão do aumento de crianças abandonadas nas ruas,
iniciou-se a instalação das rodas. A pobreza era a principal justificativa para tal
8

O tétano que ataca a criança pequena (recém-nascida) é conhecido como tétano umbilical ou "mal-de-setedias". Ele acontece quando o umbigo da criança não é bem cuido, ou seja, quando o cordão umbilical era
cortado com tesoura que não foi fervida, ou quando a pessoa colocava teia de aranha, fumo ou fezes de
animal no umbigo da criança.
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atitude. Os bilhetes deixados com bebês abandonados, em sua maioria,
explicitavam a falta de recursos para criar a criança. Havia casos de expostos que
eram filhos de mães adúlteras ou de concubinas que ocupavam certo prestígio
social. Não podendo criar, elas preferiam abandonar as crianças.

Segundo Merisse (1997), a Roda dos Expostos9 foi criada em 1738 por Romão
Mattos Duarte no Rio de Janeiro, e era também conhecida como Casa dos Expostos, Casa
dos Enjeitados ou Casa da Roda, que tinha como finalidade:
(...) reduzir o alto índices de mortalidade infantil, através do acolhimento das
chamadas crianças expostas, que, em sua maioria, eram fruto inconveniente de
relações não legitimidade, principalmente, da exploração sexual dos senhores de
escravos sobre suas escravas. (MERISSE, 1997: 28)

Podemos dizer que, com a criação da primeira Roda dos Expostos, várias
outras foram criadas em todo Brasil, perdurando até a segunda metade do século XIX
como a única instituição que cuidava de crianças abandonadas. O objetivo da roda era
proteger a vida da criança e, mesmo assim, o número de mortes entre crianças pequenas
era alarmante, verificando a incapacidade da Casa da Roda em preservar a vida.
Em Goiás, o número de crianças abandonadas era bem menor em relação às
outras regiões, fato que se deve à ligação dos goianos aos costumes indígenas, que não
abandonavam seus filhos (VALDEZ, 2003). O abandono em Goiás não era um fato, mas
entregar ou outorgar a criação de uma criança para outro era uma prática muito comum.
Del Priore (2002) afirma que as políticas para reverter o abandono de crianças no Brasil
eram quase inexistentes. Nas casas de assistência, a idade para as crianças pequenas
ficarem era de até os sete anos. Ao chegarem a essa idade, eram liberadas e ficavam
vagando pelas ruas. O poder público não tratava essas crianças como um problema social
de sua responsabilidade, mas as considerava um incômodo aos cidadãos, especialmente os
mais afortunados, que eram chamados de "homens de bem". Apreendidas nas ruas, após a
prática de pequenos delitos, eram encaminhadas para casas de correção, casas de famílias
ou oficinas, com o objetivo de aprenderem algum ofício através do qual pudessem se
manter e conviver em sociedade. As autoridades acreditavam que, com tais medidas,
estariam evitando os problemas sociais que as crianças abandonadas poderiam causar no
futuro.
9

A expressão “roda” era uma referência ao mecanismo onde se depositavam as crianças: um cilindro oco de
madeira, com uma pequena abertura, que girava em torno de um eixo horizontal. A criança era colocada na
abertura pelo lado de fora da instituição. Girando-se a roda, ela passava para o lado de dentro, de tal modo
que o depositante não podia ser visto, impedindo-se a sua identificação (MERISSE, 1997: 28).
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Segundo Oliveira (2005), com a Proclamação da República, iniciativas de
proteção à infância passaram pelo campo do combate à mortalidade infantil; a preocupação
era com o número de óbitos.
Merisse (1997) expôs que, durante o século XIX e início do século XX,
praticamente a assistência à infância ainda era um fato isolado. A preocupação passava
pelo campo do assistencialismo e do higienismo, com orientações respaldadas no
positivismo. As políticas públicas, para resolver os problemas relacionados à criança, eram
ínfimas. A concepção de infância por parte dos dirigentes estava respaldada no combate às
altas taxas de mortalidade. Mas, outro problema existente nessa época está relacionado ao
destino dos filhos de ex-escravos. Como os seus pais foram simplesmente despachados das
senzalas e tiveram que ocupar os morros e as áreas mais insalubres das cidades, não tinham
condições de sobreviver de forma a proteger e oferecer uma vida digna para seus filhos e,
por esse motivo, muitas crianças foram abandonadas. Para solucionar o problema, criaramse asilos e internatos, que não passavam de depósito de crianças pobres.
Segundo Oliveira (2005), no final do século XIX, o ideário liberal aderiu aos
princípios da Escola Nova que chegava ao Brasil via Estados Unidos, trazendo como
novidade o modelo de jardim-de-infância de Froebel. A proposta de abrir jardins de
infância para crianças gerou muitas discussões políticas. As discussões eram em torno
dessas instituições se transformarem em asilo de crianças como na França. Mas, de um
lado havia os que defendiam a implantação dos jardins-de-infância porque acreditavam que
trariam vantagens para o desenvolvimento da criança e, de outro lado, os que os viam
apenas como caridade aos pobres, nos quais o poder público não teria nenhuma obrigação.
Kuhlmann Jr. (1998) salienta que há uma diversidade de opiniões a respeito da
criação das primeiras instituições para crianças pequenas no Brasil. Para o autor, houve
muitos exemplos de criação de creches e escolas maternais em indústrias brasileiras. Em
1899, inaugurou-se a creche Companhia de Fiação e Tecidos Corcovado (RJ), destinada a
filhos de operários. Entretanto, é possível identificar alguns momentos anteriores a essa
data em que aconteceram manifestações em relação à criação dessas instituições.
Segundo Oliveira (2005), fundaram-se, em 1875, no Rio de Janeiro, e em 1877
em São Paulo, os primeiros jardins-de-infância, que estavam sob os cuidados de entidades
privadas. Depois dos primeiros jardins-de-infância públicos, que se destinavam ao
atendimento de crianças de camadas sociais mais elevadas, todos se inspiraram na teoria
froebeliana.
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Em 1909, foi criado o primeiro jardim-de-infância brasileiro no Rio de Janeiro,
sob a responsabilidade do governo municipal. Segundo Kuhlmann Jr. (1998), nos períodos
de 1921 a 1924, houve um crescimento do número de creches de 15 para 47 e de 15 para
42 jardins-de-infância. As creches surgiram no Brasil no final do século XIX, e grande
parte dos investimentos governamentais nesta época destinavam-se ao ensino primário, que
atendia apenas parte da população em idade escolar. Isso significa que os investimentos na
área educacional eram bastante incipientes.
Por outro lado, vários acontecimentos estavam ocorrendo no Brasil nesta
época: a urbanização, industrialização, imigração de trabalhadores vindos da Europa. Estas
mudanças no setor econômico trouxeram implicações no tocante às questões familiares. A
mudança sentida adveio principalmente com a consolidação das atividades industriais.
Como as fábricas precisavam de mão-de-obra, estas contrataram mulheres porque a
maioria dos homens estava trabalhando nas lavouras de café. Não tendo onde deixar seus
filhos, as mães operárias buscavam entre os familiares ou com outras mulheres um local
para deixarem seus filhos. Estas mulheres, segundo Oliveira (2005), receberam o nome de
"criadeiras" porque cuidavam das crianças em troca de dinheiro.
É interessante ressaltar também que algumas ordens religiosas, a exemplo dos
salesianos, cujo objetivo, na Europa, era educar as crianças dos empobrecidos operários,
muitas delas abandonadas, se estabeleceram, no século XX, no Brasil, para educar as
crianças do baronato e outros segmentos abastados da sociedade, sobretudo das regiões
cafeeiras de São Paulo e canavieiras do Nordeste. Respaldados em Del Priore (2002),
podemos dizer que os filhos dos escravos não foram contemplados por essas ordens
religiosas, da mesma forma que ficaram fora das políticas públicas também voltadas para
atender aos interesses da aristocracia brasileira.
Segundo Oliveira (2005: 97), em 1922 aconteceu no Rio de Janeiro o Primeiro
Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, com o objetivo de discutir temas referentes à
“educação moral e higiênica e o aprimoramento da raça, com ênfase no papel da mulher
como cuidadora”. Nessas discussões, surgiram as primeiras regulamentações sobre o
atendimento de crianças pequenas em escolas maternais e jardins-de-infância.
Na década de 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova trazia em seu
bojo pontos muito importantes sobre a educação, incluindo a educação pré-escolar. O
documento influenciou educadores como Mário de Andrade, que propunha a criação de
“praças de jogos” para que as crianças pudessem brincar ao invés de trabalhar. Os parques
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infantis também ajudariam a resolver outro problema: a falta de espaço para as crianças
brincarem, porque com a urbanização as ruas foram tomadas pelos carros e bondes. Faria
(1999) comenta que esta iniciativa de Mário de Andrade pode ser considerada:
(...) a primeira experiência brasileira pública municipal de educação (embora
não-escolar) para crianças de famílias operárias que tiveram a oportunidade de
brincar, de ser educadas e cuidadas, de conviver com a natureza, de
movimentarem-se em grandes espaços (e não em salas de aula ...). Lá produziam
cultura e conviviam com a diversidade da cultura nacional, quando o cuidado e a
educação não estavam antagonizados, e a educação, a assistência e a cultura
nacional, quando o cuidado e a educação não estavam antagonizados, e a
educação, a assistência e a cultura estavam macunaimicamente integradas, no
tríplice objetivo parqueano: educar, assistir e recrear. (p. 61)

A implantação das praças de jogos ou parques infantis foi uma maneira
encontrada por Mário de Andrade para ajudar na construção de uma identidade nacional;
neste local, crianças de todas as faixas etárias e camadas sociais poderiam, através das
manifestações folclóricas, produzir cultura e abrasileirar-se. As crianças eram estimuladas
em todos os sentidos. As atividades dentro dos parques eram as mais variadas: história,
tecelagem, banhos de piscina, música, teatros, jogos. Não havia uma preocupação com a
escolarização, e o projeto visava uma educação extra-escolar.
Podemos dizer que, durante o período do Estado Novo de 1937-1945, foram
criados, segundo Merisse (1997), dois órgãos que atuariam na área da infância: o
Departamento Nacional da Criança (DNCr ), vinculado ao Ministério da Educação e Saúde
Pública, e Serviço de Assistência a Menores (SAM), ligado ao Ministério da Justiça e
Negócio Interiores. A atuação desses órgãos, principalmente do DNCr, perdurou por quase
trinta anos, cuja proposta se fundamentava em um atendimento respaldado na prevenção,
denominado de “puericultura”.
Os puericultores eram grandes defensores do aleitamento materno, combatiam as
criadeiras e defendiam que as atividades relativas à criação e à educação dos
filhos deviam ser colocadas entre as principais funções da mulher. Em relação às
creches, sustentavam a idéia de que elas seriam um "mal necessário", indicadas
apenas "(...) para crianças de mães pobres, solteiras, viúvas ou abandonadas,
obrigadas a trabalhar para o sustento do lar". O modelo de creche resultante da
influência dos puericultores enfatizava a limpeza e a assepsia do ambiente para
evitar contágio de doenças, prescrevia uma rígida rotina de horários para
alimentação e um intenso controle das atividades ligadas à higiene. (MERISSE,
1997: 41)
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Ainda na Era Vargas, em 1941, surgiu a Legião de Brasileira de Assistência
(LBA), com o objetivo de coordenar todos os programas sociais do governo. Após 1946, a
LBA “passa a ser a formuladora e executora da política governamental”, influenciando nas
diretrizes dos serviços oferecidos, ao propor que o serviço social fosse entendido como
promoção social. O que se pretendia era romper com a concepção assistencialista
filantrópica e religiosa vigente nesse período (MERISSE, 1997: 42).
Por força do movimento operário, foram instaladas creches em empresas, bem
como a pressão sobre os governos resultou em conquistas legais, como a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT − em 1943, que prevê o direito da mãe trabalhadora à creche. As
conquistas legais por parte do movimento foram importantes, mas a forma como eram
planejadas essas instituições estava vinculada como “instituição de saúde, com rotinas de
triagem, lactário, pessoal auxiliar de enfermagem, preocupação com a higiene do ambiente
físico” (OLIVEIRA, 2005: 100).
Durante o período militar no Brasil e pós-64, as políticas adotadas na instância
federal por intermédio de órgãos, como a LBA, a Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor (FUNABEM) e o Departamento Nacional da Criança, continuaram com uma
concepção de assistencialista as creches. Um dos últimos projetos na área de creches que
foi implantado pela LBA denominou-se Projeto Casulo. O projeto propunha cuidados com
a higiene e a saúde médico-odontológica e nutricional às crianças de zero a seis anos.
Quanto aos convênios para a instalação da unidade Casulo nos municípios,
Kramer (1984) afirma que:
[...] entre a instituição e o Projeto Casulo, [...] a LBA passava a financiar a
alimentação, o material didático e de consumo, os equipamentos, o material de
construção, e os registros, ficando o pagamento do pessoal por conta da
instituição conveniada. Muitas vezes esse pessoal trabalha sem remuneração,
como voluntariado. (KRAMER, 1984: 76)

Vemos aqui um paradoxo: apesar de as medidas serem assistencialistas, ainda
assim contribuíram para que a criança fosse percebida em alguma de suas necessidades.
Porém, isso foi insuficiente porque, mesmo com o Plano Nacional de Desenvolvimento, a
promulgação da Constituição de 1988, a elaboração do Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), as Leis e Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e a
formulação do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1997), as crianças
continuavam sendo parcialmente atendidas em suas necessidades e direitos.
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Um dos direitos que compreendemos ser importante para o desenvolvimento
integral da criança e que está amparado legalmente por meio do Estatuto da Criança e do
Adolescente, no capítulo II, artigo 16, inciso IV, é o direito a brincar. No entanto, esse
direito não tem sido respeitado e, para que possamos compreender sua importância, é
necessário saber o que vem a ser brincadeira. É o que pretendemos discutir no capítulo a
seguir.
Vale ressaltar que, atualmente, estas discussões sobre a infância têm sido muito
freqüentes nas universidades no Brasil, a exemplo do Grupo de Estudos e Pesquisa da
Infância e sua Educação em diferentes contextos – GEPIED − da Universidade Federal de
Goiás. Este grupo vem desenvolvendo pesquisas sobre políticas públicas, formação de
professores, ensino de crianças de 9 anos, gestão, educação indígena. Dentre os autores que
discutem estas preposições, podemos citar Alves (2002), Costa (1997, 2008), Garrido
(2006), Zoia (2008)10 e outros.

10

É importante ressaltar que Costa (2008) e Zoia (2008) estão concluindo suas teses de doutorado sobre
infância, por isso não constam nas Referências Bibliográficas.

CAPÍTULO 2
BRINCADEIRAS INFANTIS: CONCEITOS E CONCEPÇÕES
Todos nós, um dia, fomos crianças. E, é claro,
crianças sempre existiram! E, onde existem
crianças, existem brinquedos e brincadeiras,
porque crianças adoram brincar, inventar,
criar(...). Assim eles entendem melhor o mundo
dos adultos (...)
Santa Rosa (2001: 4)

Santa Rosa (2001) nos convida a refletir sobre o tempo em que fomos crianças
e, onde existem crianças, há brincadeiras. Ela também afirma que, por meio das
brincadeiras, a criança tem a oportunidade de inferir sobre o mundo dos adultos e
compreendê-lo. Mas o que é brincadeira? O que ela significa?
Para compreendermos o que é brincadeira, nos reportamos primeiramente à
etimologia da palavra. No dicionário etimológico Cunha (2000), não se encontra a palavra
brincadeira, mas “brinco”.
Brinco, s.m. ‘brincadeira, brinquedo’; ‘adorno’, enfeite que era utilizado no
século XVI; e ‘jóia que se usa presa ao lobo da orelha ou pendente dela' no
século XVII. Do latim vinculum 'laço', através das formas *vinclu, *vincru,
*vincro//. brincadeira f. 'ato ou efeito de brincar' 1844// brinc ALHÃO 1871//
brinc AR vb. 'divertir-se, entreter-se' XVIII brinqu EDO 1844. (CUNHA, 2000:
264)

Friedmann (2006: 42) completa o sentido etimológico da palavra ao colocar
que “brinco vem do alemão blinken, brilhar, cintilar, no qual passou ao de agitar-se.
Brincado + eira significa divertimento, passatempo, distração” (Grifos da autora).
No dicionário Aurélio (1986: 286), encontramos o mesmo significado, contudo
acrescido de "pilhéria", "gracejo", "coisas que se faz irrefletidamente, coisa de pouca
importância". Podemos dizer que a carga semântica da palavra brincadeira revela muita
ambigüidade, a começar pela própria sociedade que vê brincadeira com um certo
ceticismo. A concepção de que brincadeira é passatempo e diversão pode possibilitar uma
simultaneidade de sentimentos quanto ao brincar por parte dos adultos. Macedo (2000)
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afirma que, na perspectiva da criança, todos os significados sobre brincar são válidos,
porque expressam a significação que atribuem às brincadeiras. Em contrapartida, para os
adultos, se o contexto for o cotidiano da sala de aula, o lado negativo da palavra se
sobressai; a brincadeira passa a pertencer à ordem do não funcional, do impreciso; é uma
caixinha de surpresa e o adulto se sente inseguro por não ter em suas mãos o controle desta
brincadeira.
Nesse sentido, estamos longe de trabalhar as atividades pedagógicas de forma
lúdica dentro das escolas. O caráter de futilidade que o termo assumiu tem tornado muitos
profissionais céticos em relação à importância do lúdico como ferramenta de trabalho.
Segundo Kishimoto (1998), foi a partir da década de 1960 que os estudos
cognitivos sobre brincadeiras infantis começaram a se desenvolver no Brasil, e estudiosos
de outras áreas, como a Antropologia, História, Lingüística e Sociologia, abriram caminho
para que as questões concernentes às brincadeiras fossem discutidas de forma
interdisciplinar.
Mas é interessante ressaltar que, de acordo com nossa análise, as brincadeiras
têm sido palco de discussões desde a Antiguidade. Teóricos como Platão (2000),
Aristóteles (1987) e outros já se referiam sobre a importância do lúdico para o
desenvolvimento humano. Também é possível destacar autores como Rousseau (Século
XVIII), Froebel (Século XIX), Piaget (Século XX), Vigotski (Século XX), Elkonin (Século
XX), Wallon (Séculos XIX e XX), entre outros que interpretaram a brincadeira sob vários
pontos de vista. Atualmente, as brincadeiras têm sido objeto de pesquisa de muitos
estudiosos como Ariès (1990; 1991; 1998), Huizinga (2005), Kishimoto (1993; 1997;
1998), Brougère (1998; 2001), Arce (2006), além de outros que têm buscado compreender
sobre o universo infantil das brincadeiras a partir de suas concepções teóricas.
Nesse capítulo, apresentaremos as contribuições de alguns autores que têm
influenciado a concepção de brincadeira. Iniciaremos a discussão a partir das concepções
de Froebel, cujas idéias chegaram ao Brasil por volta do século XIX e que prevalecem, em
grande parte, nas instituições de educação infantil. Apresentaremos também as
contribuições de Kishimoto que, subsidiadas por Froebel e Piaget, procuram compreender
como as brincadeiras se materializam no universo infantil. Brougère também é destacado
nesse trabalho por oferecer uma compreensão cultural de brincadeira e, finalmente,
abordaremos a concepção histórico-cultural devido à compreensão sócio-histórica de
brincadeira que defende, bem como sua importância na formação da criança.
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2.1 A Infância e as Brincadeiras na Concepção de Froebel
Os ideais da pedagogia romântica alicerçarão os trabalhos de muitos
educadores, inclusive Froebel (1782-1856). Considerado “pedagogo do romantismo”
(CAMBI, 1999: 425), foi a partir dele que a pedagogia romântica atingiu seu ponto mais
alto. Segundo Arce (2002), Froebel foi influenciado pelos filósofos idealistas Fichte (17621814) e Schelling (1775-1854) e, no campo da pedagogia, por Rousseau (1712-1778) e
Pestalozzi (1746-1827). Da filosofia idealista ele apropriou-se da idéia de “centralidade do
estético” (ARCE, 2002: 38) de Schelling, que considerava a arte como a melhor maneira
de conhecer o absoluto, concebendo Deus como o grande artista, criador da natureza e do
homem.
Pode-se dizer que estas idéias foram incorporadas por Froebel em sua
pedagogia, e uma delas é a questão da natureza “como obra perfeita do espírito de Deus,
em unidade indispensável com este. Outra delas é a da constante unidade dos contrários”
(ARCE, 2002: 38). É a partir das idéias de Schelling que Froebel desenvolve todo seu
pensamento sobre o desenvolvimento infantil.
Para compreendermos como ocorre o desenvolvimento infantil em Froebel,
tomaremos os estudos de Arce (2004) como referência para nossa reflexão.11 A autora
afirma que Froebel parte da explicação de que Deus é o princípio de tudo e que o
desenvolvimento humano aconteceria quando o homem, Deus e a natureza se
harmonizassem. Para Froebel, todas as coisas da natureza revelam sua essência, e o
homem, assim como a natureza, deve procurar sua essência divina interior dentro de si
mesmo e cultivá-la, para depois externá-la em forma de criações. Para isso, enfatiza que o
homem deve travar uma luta espiritual para buscar a perfeição, que só pode acontecer se
ele estiver em harmonia com Deus, com a natureza e consigo próprio.
Nesse sentido, ele compara o desenvolvimento da criança a uma semente que
deve ser cultivada e, nesse processo, o papel do educador seria imprescindível. Por isso, a
criança deveria se harmonizar com a natureza o mais cedo possível porque isto a levaria a
um auto-conhecimento e aceitação da sua condição na sociedade. Percebemos que há
ausência de uma discussão mais ampla por parte de Froebel sobre questões ligadas à
11

Em nossa pesquisa não encontramos as obras de Froebel traduzidas para o português. Nossa referência será
os estudos que Arce fez sobre Froebel.
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sociedade. Toda sua preocupação está voltada para a natureza e a busca da revelação
divina, como se esta criança que ele propõe educar fosse um ser a-histórico.
A educação que Froebel propõe, segundo Arce (2004: 11), está alheia a essas
questões. A preocupação do autor se volta para a relação existente entre a tríade homem,
natureza e Deus, que Froebel denominava "unidade vital". A unidade vital tem como
função levar o homem ao auto-conhecimento, purificar a consciência por meio da
educação em um processo de interiorização e exteriorização. De que forma se daria este
processo?
Arce (2004) explica que:
Este processo chamado de interiorização consiste no recebimento de
conhecimentos do mundo exterior, que passam para o interior, seguindo sempre
uma seqüência que deve caminhar do mais simples ao composto, do concreto
para o abstrato, do conhecido para o desconhecido. A atividade e a reflexão são
instrumentos de mediação desse processo não diretivo, o que garante que os
conhecimentos brotem, sejam descobertos pela criança da forma mais natural
possível. (p.11)

A forma como Froebel compreende o processo de aprendizagem das crianças
indica que a percepção é a base para o conhecimento do mundo e da linguagem, por isso
todas as atividades deveriam ser significativas e interessantes. A forma de pensar de
Froebel, segundo Arce (2002), está ancorada nos princípios da pedagogia pestalozziana,
que valoriza a percepção e a participação da mulher no processo educativo da criança. A
mãe teria um papel fundamental na educação da criança. Se a percepção, para Froebel, é o
ponto de partida, à mãe caberia a função de ensinar a criança a explorar este mundo
exterior.
Quanto ao processo de exteriorização, Arce (2004) coloca que é neste
momento que os jogos surgem como fonte de exteriorização de sentimento que a criança
tem dentro de si; quando a criança manipula um brinquedo, são seus sentimentos mais
profundos que aflorarão, e isso leva a criança a ter autoconsciência do seu eu. O papel das
jardineiras, como eram chamadas as professoras por Froebel, vai ser importante para fazer
essa mediação entre a criança e o mundo. Para isso, as jardineiras deveriam oferecer
materiais concretos, como jogos, música, literatura, jogos de papelão, argila, serragem,
atividades de movimento e ritmos, para a criança externar seus sentimentos através
daqueles. Esses procedimentos deveriam estar cheios de vida e com atividades que
fizessem a criança se movimentar; nada de utilizar conceitos e palavras que não atingiriam
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o coração dela. Trata-se de uma educação pautada no agir, pensando e pensar agindo,
cabendo ao educador a função de observar o desenvolvimento da criança.
Com esses princípios, Froebel criou os primeiros jardins de infância, chamados
de Kindergarden. A proposta de criá-los, segundo Kishimoto (2002), estaria relacionada à
sua infância, como órfão de mãe e com um pai muito preocupado com o trabalho e uma
madrasta que não lhe dispensou a atenção necessária, fatos que o levaram a refugiar-se na
natureza em busca de companhia. Outro fator que podemos acrescentar é que ele percebeu
que havia uma continuidade entre a infância, a juventude e a vida adulta. Portanto, cuidar
de uma educação que antecedesse as subseqüentes seria assegurar o desenvolvimento do
ser humano. A educação de crianças se consolidaria com Froebel, e suas idéias foram
amplamente assimiladas por estudiosos da infância.
Sobre a importância da pedagogia froebeliana, Brougère (1998) comenta:
É a primeira doutrina que organiza de modo sistemático o que se chama hoje de
educação. Como conseqüência, as relações entre jogo e educação pré-escolar ao
tecer-se em um domínio que precede a escola e que pertence habitualmente à
educação maternal. Esta importância da mãe como primeira educadora não será
questionada por Froebel, muito ao contrário. Isso reforça a idéia que não se trata
de uma escola porque segundo Froebel, “as crianças não são aí ainda
escolarizadas, mas devem livremente desenvolver-se”. (p. 67-68)

Esta sistematização da infância por Froebel mostra o lugar que a criança passou
a ter no século XIX quando, deixada a postura de ambivalente (negativo e positivo) de
infância, outras foram criadas na pedagogia romântica e passaram a ser vistas como uma
planta que precisa ser cuidada, uma essência divina. Brougère (1998: 73) esclarece que,
para a pedagogia romântica, a infância "não é mais um período que se deve esquecer,
renegar, mas um momento de perfeição lastimado para sempre. A criança não é mais um
adulto em miniatura, mas um adulto em germinação". Por isso, o jogo nesta fase é
fundamental para que o desenvolvimento humano aconteça. É no jogo que a criança tem a
oportunidade de mostrar o que pensa, como pensa e sente o mundo que a cerca; tudo isso,
segundo Froebel, de maneira muito espontânea.
Mas os jogos não deveriam acontecer de forma aleatória. Arce (2002: 60)
afirma que Froebel criou materiais educativos, chamados de "dons" ou brinquedos,
"porque eles seriam uma espécie de ‘presentes’ dados às crianças, ferramentas para ajudálas a descobrir seus próprios dons". Hoje esses brinquedos são conhecidos na pedagogia
moderna como “materiais pedagógicos”. Os dons são constituídos de dez tipos de objetos,
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que estão divididos em: 1º dom – a bola, na qual a criança iria observar as coisas da
natureza e tentaria reproduzir seus movimentos, brincar com o material livremente para
depois introduzir conceitos matemáticos; 2º dom – constituído de uma bola, um cubo e
cilindro de madeira, com os quais a criança trabalharia da mesma forma, só que
acrescentaria, neste jogo, a contradição entre o novo e o velho; 3º dom – um cubo dividido
em oito cubos menores, com os quais a criança teria a oportunidade de criar novas formas,
acompanhado de lâminas, uma espécie de modelo que a criança poderia criar com os
cubos; 4º dom – cubos divididos em oito partes planas com o objetivo de construir formas
(os cubos vinham acompanhados de lâminas); 5º dom – cubos subdivididos em 27 dados
para ampliar a criação de formas; 6º dom – é muito semelhante ao quinto dom; no lugar de
cubos divididos havia tábuas planas. Os quatro últimos dons estariam destinados ao
trabalho da álgebra e da geometria e deveriam ser trabalhados com crianças maiores de dez
anos.
A finalidade deste material era possibilitar que a criança expressasse o seu
mundo interior. No entanto, não seria só para extravasar seus sentimentos, pois o processo
seria mais complexo. Quando a criança joga, externaliza seu mundo interior de maneira
espontânea e intuitiva e o reinterioriza tomando consciência do seu papel e do espaço que
ela ocupa na sociedade. Arce (2002: 60) nos lembra que os jogos serviriam de mediação do
auto-conhecimento no processo de interiorização e "da essência divina de cada criança,
levando-a assim a reconhecer e aceitar a ‘unidade vital’".
Para Froebel (apud KISHIMOTO 2002: 68):
(...) A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e,
ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo - da vida natural
interna no homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento,
descanso externo e interno, paz com o mundo... A criança que brinca sempre,
com determinação auto-ativa, perseverando, esquecendo sua fadiga, pode
certamente tornar-se um homem determinado, capaz de auto-sacrifício para a
promoção do seu bem e de outros... Como sempre indicamos, o brincar em
qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda significação.

Não podemos concordar quando Froebel afirma que as brincadeiras dão
alegria, descanso externo e interno, paz com o mundo, porque consideramos que, ao
brincar, os conflitos existentes no contexto em que a criança vive são postos em evidência;
imitar a realidade por meio do faz-de-conta nem sempre é prazeroso, mas é um trabalho
árduo e, nesse imitar, ela não somente reproduz a realidade como também acrescenta
novos elementos de sua imaginação. Outra questão é que, na brincadeira, a criança sabe
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separar o sentido e o significado do objeto, ou seja, ela sabe que toquinho de madeira é um
toquinho, e não um telefone; o objeto em si não perde o significado, mas durante a
brincadeira pode assumir qualquer função. Para nós, o brincar é uma produção histórica e
não nasce do puro instinto infantil.
Observamos durante toda a construção da pedagogia froebeliana que o
pensamento inatista está fortemente presente em suas teorias. As evidências vão se
confirmando em vários momentos: na questão da natureza humana; na comparação da
criança a uma semente que precisa ser cuidada; nos dons recebidos de Deus. Isso
demonstra que as questões sócio-históricas não interferem no processo da vida humana. A
criança, pensada assim, deveria se conformar com o destino da providência divina. Além
destas questões, não podemos negar a grande contribuição que Froebel deu à educação da
criança. Para Cambi (1999: 427), “Com Froebel, estamos diante de um pedagogo que, pela
primeira vez depois de Rousseau, redefiniu organicamente a imagem da infância e teorizou
a da sua ‘escola’”.
Froebel foi importante sistematizador da educação de crianças pequenas e sua
influência é marcante nas instituições que trabalham com a educação infantil. Ele valorizou
a presença feminina no trabalho educativo por considerá-la como educadora nata, cabendo
à jardineira (professora de criança pequena) desempenhar o papel mediador entre a mãe e a
criança.
Outro aspecto que podemos ressaltar no pensamento romântico é a importância
dos jogos na aprendizagem da criança e sua nova relação do jogo com a educação. “O jogo
abandona sua relação multissecular com a frivolidade para se tornar uma educação natural”
(BROUGÈRE, 1998: 71). Esse aspecto ainda permanece nas instituições que trabalham
com crianças. Os profissionais da infância são unânimes em afirmar que os brinquedos, as
brincadeiras e os jogos são essenciais para o desenvolvimento infantil e que, naturalmente,
fazem parte da vida da criança.
A influência deste estudioso referente à dinâmica do trabalho pedagógico na
educação infantil, com suas atividades de colagem, alinhavo, dobradura, literatura infantil,
blocos de montar, quebra-cabeça, jogos de empilhar, música, brincadeiras de roda, casinha
e tantas outras, ainda se faz presente em nossas instituições de Educação Infantil. Portanto,
Froebel deu uma grande contribuição à educação da infância e suas idéias se espalharam
pelas mais diversas correntes teóricas, desde as mais tradicionais às mais modernas,
principalmente no que se refere à brincadeira.
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2.2 A Concepção de Brincadeira em Piaget
Para Piaget (1990), o brincar está ligado aos processos de assimilação e
acomodação. Por assimilação, entende a incorporação de objetos, situações ou eventos que
ocorrem externamente, enquanto que na acomodação as estruturas mentais internas se
reorganizam para incorporar as situações presenciadas no ambiente externo. Quando a
criança está brincando, ela assimila eventos e objetos ao seu eu e às estruturas mentais, ou
seja, no ato da brincadeira é a assimilação que assume um papel importante para que a
acomodação aconteça, desencadeando-se um ato da inteligência que abrange o equilíbrio
entre a assimilação e acomodação.
Em seus estudos sobre as fases de desenvolvimento sensório-motor, préoperatório, operatório concreto e período formal, Piaget (1990) observou que as
brincadeiras assumem características diferentes e são chamadas de jogos, não brincadeiras.
Segundo Kishimoto (1998), Piaget divide os jogos em três momentos que estão ligados às
fases de desenvolvimento da criança.
No período sensório-motor (0 a 2 anos), ocorrem jogos de exercício que
envolvem movimentos repetidos e seqüenciados. A criança brinca pelo prazer de fazer e
refazer os movimentos. Com um ano de idade, a criança troca os exercícios de repetição
pelos jogos de construções e, finalmente, estes jogos são transformados em jogos de
exercícios com regras explícitas.
Segundo Piaget (1990), a criança no período sensório-motor tem muita
dificuldade em se posicionar diante do ponto de vista do outro; nos jogos de exercícios há
uma ausência da regras por causa do movimento repetitivo que a criança faz, e as relações
de reciprocidade nesta fase ficam impedidas de se estabelecerem. Sobre estas questões
Wallon (1975: 152) coloca:
Não há um autismo e depois um egocentrismo: sistema fechado que mais tarde
deverá abrir-se às exigências da compreensão mútua no meio social. Pelo
contrário, há redução e controlo gradual dum apetite primeiro incerto do seu
objecto e que deve sucessivamente desligar-se daqueles sobre os quais ele
começa por se desviar. A consciência não é a célula individual que deve um dia
abrir-se sobre o corpo social, é o resultado da pressão exercida pelas exigências
da vida em sociedade sobre as pulsões dum instinto ilimitado que é o mesmo do
indivíduo representante e joguete da espécie. Este <<eu>> não é então entidade
primária, é a individualização progressiva duma libido primeiramente anônima à
qual as circunstâncias e o desenrolar da vida impõem que se especifique e que
entre nos quadros duma existência e duma consciência pessoais.
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Para Wallon, a criança não tem dificuldade em estabelecer relações de
reciprocidades, apenas está aprendendo a ser com o outro. Isto ocorre de forma gradual, de
acordo com as necessidades da criança impostas pelo próprio meio. Por isso, as atividades
repetitivas se fazem presentes e, para a criança, a lógica é esta: repetir, repetir, seria o
caminho para a criança ampliar as relações de reciprocidade.
Ao entrar no período pré-operatório (2 a 7 anos), a criança se envolve em jogos
simbólicos que ocorrem por volta dos dois anos, com o surgimento da representação da
fala. No início, é considerado um jogo solitário porque aparece o uso “idiossincrático de
símbolo” (PIAGET, 1990). Nesse período, o jogo simbólico é usado para encontrar
satisfação fantasiosa.
Esse processo se modifica no período concreto (7 a 11 anos) quando há jogos
com regras, momento da transição da atividade individualizada para a socializada, por
volta dos sete anos. Nesse período, segundo Piaget (1990), as crianças gostam muito de
jogos que possuem regras bem definidas; o jogo começa a ganhar uma nova dimensão para
a criança, que é a competição.
Para Piaget (1990), o jogo infantil é:
(...) é simplesmente a expressão de uma das fases dessa diferenciação
progressiva: é o produto da assimilação dissociando-se da acomodação antes de
se reintegrar nas formas de equilíbrio permanente que dele farão seu
complemento, ao nível do pensamento operatório ou racional. É nesse sentido
que o jogo constitui o pólo extremo da assimilação do real ao eu, tanto como
participante quanto assimilador, daquela imaginação criadora que permanecerá
sendo o motor de todo pensamento ulterior e mesmo da razão (p. 207).

Nesse sentido, podemos compreender que, para Piaget, os jogos infantis são
atividades que a criança realiza de forma individualizada, sem a participação de terceiros.
Dessa forma, ao brincar de boneca, casinha, cavalinho, dentre outras, a criança busca mais
a satisfação pessoal do que a compreensão do mundo em que está inserida.
Seguindo a abordagem piagetiana, Kishimoto (1998) também faz uso do termo
jogo infantil para designar tanto brincadeiras como brinquedo. Uma das dificuldades que a
autora se refere para conceituar jogo “é o emprego de vários termos como sinônimos. Jogo,
brinquedo e brincadeira têm sido utilizados com o mesmo significado”, o que tem causado
o uso inapropriado do termo “jogo”, argumenta (KISHIMOTO, 1998: 7). Além do uso
indevido, a palavra vai perdendo o sentido e torna-se imprecisa quanto ao que pode
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proporcionar à criança. Kishimoto afirma que a falta de clareza quanto à significação da
palavra tem impelido muitos profissionais que trabalham com crianças de dar um caráter
de frivolidade ao assunto “jogos infantis”. Nesse sentido, Kishimoto (1998: 7) compreende
o termo brinquedo “sempre como objeto, suporte de brincadeira como descrição de uma
conduta estruturada, com regras e jogo infantil para designar tanto o objeto e as regras do
jogo da criança (brinquedo e brincadeiras)”.
Esse autor deixa claro que a brincadeira funciona como conduta da criança ao
jogar. O jogo infantil desempenha duas funções simultaneamente: de brinquedo e de regras
das brincadeiras. Na realidade, o jogo não passa de uma representação do objeto porque, ao
jogar, a criança representa sua realidade interna e, em contato com os objetos, no caso com
o brinquedo, produz o faz-de-conta. Esta mesma perspectiva é pensada por Piaget.
Kishimoto coaduna com o pensamento de Piaget, mas acrescenta o aspecto cultural aos
jogos infantis, que não foi pensado pela epistemologia genética.
Kishimoto, em suas reflexões sobre jogos, acrescentou os estudos do sociólogo
Brougère (1998). Para ele, o jogo está sempre impregnado de valores e concepções de
mundo de uma determinada cultura porque é a sociedade que define o valor atribuído ao
jogo. Partindo dessa premissa, Kishimoto (1997: 16-17) considera que o jogo pode ser
visto como “o resultado de um sistema lingüístico que funciona dentro de um contexto
social”, ou seja, cada sociedade constrói uma imagem de jogo, dependendo do modo de
vida e dos valores que são expressos por meio da linguagem e em determinada época e
lugar. A autora entende jogos como uma estrutura seqüencial em que as regras estejam
especificadas, fazendo a diferença entre um jogo e outro; quanto ao jogo como “objeto”,
Kishimoto compreende apenas o objeto em si, empregado no ato de brincar.
Por brinquedo entende-se “uma relação íntima com a criança e uma
indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que organizam
sua utilização” (KISHIMOTO, 1997: 18). A autora compreende que nos brinquedos há
uma ausência de regras, mas que permite várias formas de brincadeiras porque, ao brincar,
a criança pode manipular o objeto à vontade, estimulando a imaginação. Essa regra não é
para todos os brinquedos; Kishimoto se refere a brinquedos em que a criança pode brincar
à vontade, como boneca, panelinhas, carrinhos de bebê, trenzinho, como tendo um
diferencial em relação aos jogos, como xadrez, baralho, jogos de construção, que têm uma
estrutura e uma forma exclusiva de brincar.
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Outro aspecto pensado pela autora é que o brinquedo também representa as
realidades em que a criança vive, por isso é comum vermos miniaturas de eletrodoméstico,
bonecas, animais. Sobre isso Kishimoto (1997) comenta que:
A imagem representada não é uma cópia idêntica da realidade existente, uma vez
que os brinquedos incorporam características como tamanho, formas delicadas e
simples estilizadas ou, ainda antropomórficas, relacionadas à idade e o gênero do
público ao qual está destinado. (p. 18)

Um dos objetivos do brinquedo é proporcionar uma réplica, cópia desta
realidade, mas não uma cópia perfeita, apenas uma lembrança dos objetos reais-sociais
para que a criança possa sentir como eles funcionam e manipular segundo o seu desejo. O
brinquedo, desta forma, atende às necessidades do campo perceptivo da criança, que é
tocar, cheirar e até provar a textura, pois, às vezes, só tocar não é o suficiente.
Ademais, o brinquedo não pode ser pensado só neste aspecto, como réplica
para que a criança possa manipular; ele tem outro aspecto importante, que é quem produz
este brinquedo. Quem o constrói o faz a partir da sua concepção de mundo, de cultura.
Cada sociedade tem um olhar sobre a infância, que não é a mesma; este olhar influenciará
a forma como cada brinquedo será produzido. Benjamin (2002: 100) afirma que “o brincar
tem sido visto em demasia a partir da perspectiva do adulto, exclusivamente sob o ponto de
vista da imitação”.
Quem fabrica o brinquedo vê a partir da sua ótica, e não da criança. Isto tem
causado o que Benjamin chama de "estranhamento" do brinquedo porque, quanto mais a
sociedade pensa o brinquedo a partir da ótica do adulto, do consumo, mais desvinculado da
realidade infantil ele estará. São estes brinquedos em forma de jogos ou de cópias do
mundo social que chegaram até as instituições de ensino e têm sido marginalizados. O jogo
só tem espaço se ele for pensado pedagogicamente, caso contrário raramente encontra
espaço. Neste sentido, Kishimoto (1994) afirma que o jogo tem adquirido várias
designações, como jogo educativo, jogo infantil, jogos tradicionais e jogos de construção.
O jogo educativo, segundo a autora, está relacionado a duas funções: lúdica e
educativa. É neste ponto que existe uma grande divergência entre os educadores: quando o
jogo é usado de maneira lúdica, a escola considera como frivolidade; quando é
compreendido como instrumento na dimensão educativa, os educadores ficam satisfeitos,
mas esquecem que o jogo pode perder o aspecto lúdico e provocar desinteresse na criança
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que joga. Por isso, é freqüente ouvirmos crianças que na hora dos jogos alegam cansaço e
desinteresse.
Já o jogo infantil, para Kishimoto (1994), é mais freqüente na educação infantil
e se caracteriza como jogos tradicionais, de regras, os de construção e o faz-de-conta. Nas
instituições infantis, este tipo de jogo é muito utilizado, tem o seu valor, mas muito mal
interpretado por parte de quem trabalha. Entre os profissionais da infância, a questão do
jogo infantil assume uma postura eclética, que acaba prejudicando a própria finalidade do
jogo.
Os jogos tradicionais infantis, para a autora, estão ligados ao folclore, e toda
sua peculiaridade adveio das tradições orais. Segundo Kishimoto (1993: 7), o jogo
tradicional é:
Considerado como parte da cultura popular, o jogo tradicional guarda a produção
espiritual de um povo em certo período histórico. Essa cultura não oficial,
desenvolvida especialmente de modo oral, não fica cristalizada. Está sempre em
transformação, incorporando criações anônimas das gerações que vão se
sucedendo.

No dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo (1984: 334), o
folclore é definido como “a cultura popular, tornada normativa pela tradição. Compreende
técnicas e processos utilitários que se valorizam numa ampliação emocional, além do
ângulo do funcionamento racional”.
O folclore retrata a cultura de um povo, o seu cotidiano com a dança, a
alimentação, o vestuário, os cantos, contos, gestos, as brincadeiras e outros atos humanos.
É a partir destes atos que o folclore canaliza todos os seus esforços para compreender
“todas as manifestações tradicionais na vida coletiva” (p. 335), que são transmitidos de
forma oral ou não.
Fernandes (2004: 13) vai além desta proposição, colocando que “as
manifestações folclóricas podem ser sobrevivências de um passado mais ou menos remoto.
Nem por isso deve ser concebido como universalmente vazio de interesses ou de utilidade
para os seres humanos”. Porque a manifestação folclórica não é algo estático, mas está em
constante processo de mudança. As mudanças surgem porque o adulto, quando transmite
as manifestações folclóricas às crianças, não as faz do mesmo jeito; não existe uma
imitação na íntegra, uma vez que novos elementos vão sendo associados, modificando
segundo a necessidade de cada indivíduo. Kishimoto (1998: 25) caracteriza jogo
tradicional como “um tipo de jogo livre, espontâneo, no qual a criança brinca pelo prazer
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de o fazer”. Por isso, a autora o considera como um jogo que tem um fim em si mesmo
porque corresponde às expectativas das crianças e fazem parte da dinâmica social da
criança.
Esses jogos são oriundos da vida cotidiana e transmitidos de geração em
geração das mais diferentes formas, porque é uma cultura popular e sua transmissão
assume um caráter de anonimato. Muitos jogos tradicionais são utilizados pela sociedade e,
às vezes, não se conhece as suas origens porque os jogos são marcados pela
heterogeneidade da vida cotidiana.
Nos jogos de construção a criança tem a oportunidade de construir,
desconstruir e construir novamente. Kishimoto afirma que esse tipo de jogo oportuniza a
criança expressar seus sentimentos e sua imaginação, que foram criados por Froebel para
desenvolver os chamados "dons" referidos anteriormente. Podemos dizer que as
brincadeiras, para Kishimoto (1999), são jogos e que, independentemente da classe social e
cultural em que a criança está inserida, ou mesmo a época, os brinquedos e os jogos fazem
parte da vida dela, “uma vez que vivem num mundo de fantasia e encantamento, de alegria,
de sonhos, onde a realidade e faz-de-conta se confundem”. O jogo, para a criança, é a
possibilidade de poder se relacionar com a sua cultura e permite à criança criar e recriar,
reinventando novas formas culturais.
A criança, quando está brincando, realmente tem a possibilidade de reiventar e
criar, uma vez que suas brincadeiras não são uma imitação na íntegra do mundo adulto,
pois outros elementos vão se constituindo. Nem sempre esse mundo de faz-de-conta é
permeado de alegria e sonhos. É claro que, ao brincar, esses elementos surgem, mas não a
todo o momento. Se partirmos desse pressuposto, podemos dizer que as crianças não terão
mais angústia e nem sofrimento.
A compreensão do jogo como parte da cultura também foi abordada pelo
sociólogo Brougère e sua contribuição também se mostra importante para percebermos a
abrangência desse tema. Assim, procuraremos apresentar a seguir algumas de suas idéias
sobre essa atividade.
2.3 A Concepção de Brincadeira para Brougère
A concepção de brincadeira, para Brougère (2001), está vinculada ao campo da
sociologia. Em seus estudos, ele trabalha com o vocábulo jogo e estabelece uma conexão
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com a cultura. Neste sentido, o autor procura mostrar o jogo como um termo polissêmico,
devido à diversidade das manifestações culturais denominadas jogo. Em cada sociedade, o
jogo assume idiossincrasias e singularidades próprias de cada cultura, ou seja, “um termo
não é um ato solitário, mas subentende um grupo social para o qual este vocábulo faz
sentido” (BROUGÈRE, 1998: 18). Mas, por que atividades diferentes são chamadas de
jogo dentro de uma mesma sociedade? Por que usamos o mesmo termo para situações
diversas? A resposta a estas questões levou-o a entender que no próprio vocábulo “o termo
é utilizado e compreendido na própria ausência de definição rigorosa” (BROUGÈRE,
1998: 14).
Essa ausência faz com que o termo jogo seja utilizado de forma bem ampla em
três níveis: como atividade lúdica, como sistema de regras ou como material de jogo. Por
atividade lúdica compreendemos uma circunstância em que uma pessoa observa uma
determinada situação como em uma partida de futebol, ou ao participar de um jogo que
traz um sentimento pessoal. O jogo como sistema de regras se refere ao jogo com regras
específicas, que existe independentemente de se ter jogadores ou não, como o jogo de
baralho. Esse jogo pode ser significado tanto como regra quanto como lúdico
simultaneamente.
Como material de jogo, podemos exemplificar o jogo de xadrez, que possui
tabuleiro e peças e que permite jogar com sistema de regras. Mas Brougère afirma que este
tipo de jogo não se confunde, mesmo assumindo as particularidades de material de jogo e
de jogo com regras. Designa-se também que o brinquedo pertence ao terceiro nível. Ele é
caracterizado como material lúdico; alguns objetos são considerados jogos e outros
brinquedos. O autor discute o brinquedo para mostrar a função que ele assume na
sociedade.
Para Brougère, o brinquedo:
(...) possui outras características, de modo especial a de ser um objeto portador
de significados rapidamente identificáveis: ele remete a elementos legíveis do
real ou do imaginário das crianças. Neste sentido, o brinquedo é dotado de um
forte valor cultural, se definimos a cultura como o conjunto de significações
produzidas pelo homem. Percebemos como ele é rico de significados que
permitem compreender determinada sociedade e cultura. (2001: 7)

Quando o autor coloca que o brinquedo é portador de significado é porque a
criança, ao manipulá-lo, está decodificando a imagem que o objeto representa. A
brincadeira, segundo o autor, poder ser considerada como uma maneira de interpretar os
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significados contidos no brinquedo. É por meio do brinquedo que se revela a cultura de um
povo, com seus costumes, hábitos e tradições, porque o brinquedo não é estático, mas está
na cultura de um povo; o brinquedo vela e revela o que está velado. Por isso, o brinquedo
não pode, segundo Brougère (2001), se confundir ao vocábulo jogo, pois perderia o
significado. O brinquedo supõe algo indeterminado, e não se sabe como uma criança irá
utilizá-lo porque não é a “materialização de um jogo”, mas tem a sua especificidade.
Em sua obra “Brinquedo e Cultura”, o autor expõe que, se analisarmos o objeto
- brinquedo estabelecendo uma estreita relação com a função que ele tem (uso em
potencial) e com outra função (valor simbólico), pode ocorrer o predomínio da função
"objetos técnicos" e o valor simbólico poderá perder a função. O que precisa deixar claro é
que, se o objeto perde a sua função, consequentemente perde sua utilidade. Mas Brougère
enfatiza que o brinquedo não se deixa incluir nesse contexto porque a sua função está
ligada à questão social, simbólica, que é a função principal. Além do valor simbólico, o
brinquedo tem um valor funcional, que por sua vez se funde com a simbólica. Mas
Brougère (2001) sinaliza que é preciso romper com o discurso de que o brinquedo pode ser
visto e pensado como algo apenas funcional. Por que o brinquedo é assim compreendido?
O autor percebeu que essa idéia é veiculada tanto entre crianças e pais como em manuais e
catálogos de brinquedos.
O que sobeja a estas questões é que cada vez mais na sociedade contemporânea
a maneira como são criados os brinquedos tem mudado. Existe uma inversão sobre o valor
do brinquedo: a função do objeto, que é proporcionar o encantamento à criança, tem ficado
à mercê dos fabricantes, ou seja, produz-se brinquedos com uma função definida, com
destino certo. O valor simbólico e funcional, que já era uma preocupação entre os
fabricantes desde o século XIX, hoje está mais presente entre os que criam brinquedos para
o público infantil. Benjamin (1994: 247) coloca que “quanto mais atraentes são os
brinquedos, no sentido usual, mais se afastam dos instrumentos do brincar; quanto mais
eles imitam, mais longe eles estão da brincadeira viva”. Isto representa o que tem
acontecido com os brinquedos na sociedade do capital: os fabricantes de brinquedos,
preocupados em vender, aliam o valor simbólico ao funcional, resultando em brinquedos
que não instigam as crianças ao mundo imaginário.
É importante ressaltar que o brinquedo não tem uma função definida, precisa,
pois ele está livre de regras quanto à sua utilização e é um objeto que a criança brinca e
manipula livremente. Outra diferença que se pode estabelecer entre o brinquedo e o jogo é
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que o brinquedo é um objeto destinado à criança e ao adulto; são os brinquedos chamados
de objetos lúdicos, até porque o adulto sempre liga o brinquedo à infância. Apesar disso, o
adulto insiste em dizer que ele não brinca, mesmo jogando futebol sem compromisso com
os amigos; brincar seria motivo de pilhéria, por isso, quando o adulto brinca, ele diz que
está “jogando”.
Destarte, podemos dizer que o brinquedo é um objeto diverso e específico e
que sua função é a brincadeira. A brincadeira, para Brougère (2001: 13), “pertence à ordem
do não funcional”, porque é muito difícil definir o ato em si ao brincar, a brincadeira foge
às convenções, é uma atividade que não se pode delimitar, dizer até onde ir. O autor coloca
que no brinquedo o “valor simbólico é a função”. Quando a criança brinca, o imaginário e
a ação estão presentes. Isso não significa que a brincadeira se refere só à ação, mas é o
objeto/brinquedo que tem a função de evocar imagens que darão sentido às brincadeiras, às
ações.
A função do brinquedo como objeto é despertar este mundo imaginário da
criança e estimular as brincadeiras. O brinquedo tem que corresponder com aquilo que a
criança está brincando; se isso não acontecer, o brinquedo perde o sentido e, por isso, o
brinquedo não é só funcional, mas é mais simbólico, porque reproduz uma realidade. Sobre
esta questão Brougère (2001) comenta:
O brinquedo parece afastado da reprodução do mundo real constantemente
evocado por ele. É um universo espelhado que, longe de reproduzir, produz, por
modificação, transformações imaginárias. A criança não se encontra diante de
uma reprodução fiel do mundo real, mas sim de uma imagem cultural que lhe é
particularmente destinada. Antes mesmo da manipulação lúdica, descobrimos
objetos culturais e sociais. (p. 43)

Portanto, para Brougère (1998), o jogo continua sendo um termo polissêmico,
mas nos convida a fazer uma reflexão mais acurada quanto ao uso das palavras que
utilizamos no dia-a-dia, induzindo-nos à prudência. São estes pormenores, se assim
podemos dizer, que têm conduzido ao uso do vocábulo jogo de forma antagônica, fazendo
que o mesmo perca o sentido na sociedade. Em seus estudos, o conceito de jogo fica muito
visível, pois consegue abstrair da palavra termos que estavam confusos, como brinquedo e
brincadeira. O brinquedo é um objeto que está ligado à infância e tem uma função
simbólica e funcional, mas é o simbolismo a principal função do brinquedo, porque ele
fornece representações que são manipuláveis: o brinquedo estimula a brincadeira.
Enquanto objeto/ brinquedo é a imaginação, a brincadeira é a ação.
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Para Brougère (2001), a função do brinquedo é despertar a imaginação em
qualquer idade; para nós, a função do brinquedo, além de ser instrumento de brincadeira
para a criança, é também a de apresentar culturalmente o mundo em que está inserido; não
se trata de uma evocação, já que o brinquedo oferece oportunidade à criança de estabelecer
um diálogo consigo mesma. Este ainda se transforma nas mãos dela a partir de um modelo
socialmente construído pelos homens. Podemos citar como exemplo uma criança com
menos de três anos, que não consegue utilizar o brinquedo como imaginação. Por meio do
brinquedo, a criança aprende a estar neste mundo e a agir sobre ele numa esfera cognitiva.
Em nossos estudos, percebemos que as idéias que sustentam a concepção de
Brougère (1998; 2001) e Kishimoto (1993; 1997; 1998) estão vinculadas à pedagogia
rousseniana e à pedagogia romântica de Froebel. Entre eles há um consenso sobre o caráter
inato da criança, porém, na concepção sócio-cultural, a criança é um ser histórico que
aprende a ser com o outro. Como ressalta Leontiev (2006), os homens se tornam homens
com outros homens, e não de maneira solitária.
Para compreendermos melhor essa atividade, no próximo capítulo discutiremos
como as brincadeiras são pensadas dentro da concepção da abordagem sócio-históricocultural.
2.4 Abordagem histórico-cultural: brinquedo, brincadeira e jogo - Vigotski, Leontiev
e Elkonin
No século XX, surgiu, na União Soviética, uma escola de psicólogos que
estudou o desenvolvimento infantil e o papel dos jogos na educação de criança, de maneira
oposta ao que vinha sendo proposto pela Psicologia tradicional. Leontiev, Elkonin e
Vigotski viam a infância e seu desenvolvimento ancorados na educação e na sociedade.
Para eles, o homem não poderia ser considerado fora deste contexto social. Em seus
trabalhos propuseram negar a tendência inata do brincar, determinado pela maturação, e
desenvolveram um princípio básico segundo o qual as brincadeiras resultam das relações
sociais, das vivências que a criança estabelece e das quais emerge como sujeito.
A abordagem sócio-histórico-cultural está ancorada no materialismo dialético12
de Marx (l818-1883) e Engels (1820-1895). Diversas áreas do conhecimento, como a
12

Entende-se por materialismo dialético a Filosofia marxista.O termo materialismo dialético foi criado após
a morte de Marx. Ver: Dicionário do pensamento marxista. Tom Bottomore. Rio de Janeiro, 2001, p.258.
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Antropologia, Educação, História, Sociologia, Psicologia e outras têm utilizado os
princípios marxianos para compreenderem questões concernentes ao desenvolvimento do
homem e sua atuação na sociedade.
O século XIX foi um período em que aconteceram grandes avanços no
capitalismo, que chegou à sua fase industrial, à produção em série e à expansão do
mercado. Com as máquinas, grande parte da mão-de-obra, antes responsável pelas
manufaturas, foi dispensada e, no plano social, houve desemprego e o surgimento de
movimentos sociais e políticos que contestavam a ordem vigente. Foi dentro deste contexto
político, econômico e histórico que Marx e Engels encontraram subsídios para elaborarem
suas próprias teorias. Ao analisarem a sociedade capitalista, perceberam que as
transformações da sociedade não aconteciam de forma linear, espontânea, harmônica, mas
tinham como conseqüência as contradições nelas existentes. Os autores buscaram
compreender esta sociedade a partir de suas contradições e desvelaram as ideologias que as
mascaravam. Ao procurarem apreender a realidade, perceberam que o modo como se
apresentava era produto das próprias ações humanas no mundo, e que essas ações
influenciavam o próprio homem. Sobre isso os autores explicam:
A produção de idéias, representações, da consciência está a princípio diretamente
entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio material dos homens,
linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio material dos
homens aparecem aqui ainda como efluxo direto do seu comportamento material.
O mesmo se aplica à produção espiritual como ela se apresenta na linguagem da
política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc., de um povo. (MARX e
ENGELS, 1984: 22)

Podemos entender que a produção cultural do homem está intimamente ligada
às questões da vida material, como Marx (2003: 5) afirma: “Não é a consciência dos
homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina a sua
consciência”, sendo esta devolvida em forma de manifestações culturais. Marx, ao
considerar o sistema social vigente, cria categorias como trabalho, alienação, mediação,
contradição, historicidade, totalidade, dentre outras para fundamentar sua crítica ao
capitalismo. Vigotski, com a intenção de criar uma nova compreensão de psicologia que
rompa com as teorias vigentes de base idealista, passou a utilizar algumas dessas categorias
em seus estudos.
Os rumos que o campo da psicologia se encontrava no governo de Stálin
levaram Vigotski a tomar como referência as idéias de Marx. Segundo Barbosa (1991),

70

(...) uma Psicologia soviética não podia existir mediante estéril discussão de
"teorias abstratas", nem construir-se pela combinação de dados obtidos por meio
de estudo de "funções psicológicas isoladas", como a linguagem, memória etc,
feito em laboratório. Pelo contrário, era preciso surgir do "trabalho concreto" que
se realiza para modificar e influir na "psicologia das pessoas", sobretudo no
processo da disciplina e educação. (p. 147)

Nesse sentido, Vigotski (1998) encontrou nos princípios do materialismo
dialético uma maneira de entender a relação entre sujeito e objeto, no processo de
construção do conhecimento, e resolver estes antagonismos existentes em que se
encontravam seus contemporâneos da área de psicologia. Uma das questões centrais do
método de Marx era que os fenômenos devem ser estudados como processo em movimento
e em mudanças. Percebendo esta relação da teoria marxiana com o campo da psicologia,
Vigotski partiu da premissa de que as mudanças históricas na sociedade e na vida material
produzem mudanças no homem, que estão relacionadas com a consciência e o
comportamento.
Para compreendermos como estas mudanças aconteciam, Vigotski (1998) foi
buscar a categoria mediação para entender o desenvolvimento psíquico do homem e o
processo de aprendizagem.
Sobre mediação, Costa (1996: 37) afirma que “são os instrumentos e signos
construídos historicamente, que possibilitam a mediação dos homens entre si e deles com o
mundo”. O signo funciona como um elemento mediador, na medida em que interpõe entre
o homem e os objetos de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da
natureza. Sobre a função do signo, Vigotski (1998: 70) afirma que eles servem “como
meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas,
relatar, escolher, etc) é análogo à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo
psicológico”. É importante lembrar que signo e instrumentos auxiliares não são similares.
O autor critica estudiosos que colocam os dois termos no mesmo sentido porque, para ele,
existe o instrumento material e o simbólico; o signo é categorizado como instrumento
simbólico, é um instrumento do pensamento, enquanto que o instrumento é apenas um
condutor de ações.
Vigotski (1998) nos lembra que as operações com signos não são recentes, e
que é um processo de desenvolvimento complexo, histórico e que não está alheio à
evolução psicológica. Portanto, a utilização de signos pelas crianças não é uma atividade
inventada ou que os adultos ensinaram. Logo que a criança nasce, suas ações são puro
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instinto; ela não utiliza de signos para se comunicar, mas, à medida que vai se
desenvolvendo, aos poucos suas ações vão se transformando em operações com signos,
devido às interações sociais. A cada transformação que ocorre com a criança, outras
condições são criadas para a próxima etapa, que é condicionada pela etapa anterior.
Essas transformações do desenvolvimento psíquico da criança estão ligadas às
funções psicológicas que Vigotski definiu como sendo de duas naturezas: uma elementar,
que está determinada pela estimulação ambiental e é regulada por processos biológicos, e a
outra, de ordem superior, que é desenvolvida no contexto sócio-cultural. O autor afirma
que “A história do comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas”
em um processo dialético em que o nível elementar de comportamento transita para o nível
superior, utilizando o signo como instrumento mediador (VIGOTSKI, 1989: 61).
Com o objetivo de entender o curso interno do desenvolvimento da criança e
de resolver problemas práticos dentro do campo da psicologia e da educação em relação às
capacidades intelectuais das crianças, Vigotski desenvolveu o conceito de zona de
desenvolvimento proximal. Costa (1996: 25) ressalta que a “preocupação das pesquisas da
escola vygotskyana, diferentemente das pesquisas americanas que enfatizavam como a
criança chegava a ser o que era, constituía-se em saber como a criança poderia chegar ao
que ainda não era”. Vigotski afirma que, para perceber as relações entre processo de
desenvolvimento e capacidade de aprendizado, dois níveis de desenvolvimento teriam que
ser determinados: o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial.
Para Barbosa (1997), os níveis de desenvolvimento podem ser entendidos
dentro da teoria vigotskiana da seguinte forma:
O nível de desenvolvimento potencial define, assim funções psíquicas e
capacidades que estão em processo de construção, encontrando-se, ainda em
estado "embrionário. Desta forma, a zona de desenvolvimento proximal
caracteriza o desenvolvimento psíquico (nos aspectos cognitivo, afetivo,
lingüístico) prospectivamente, diferenciando-se, portanto, do nível de
desenvolvimento real que nos indica as funções e capacidades já existentes ou
estruturadas ao longo da história de vida da criança. (p.50)

Partindo da visão de Barbosa (1997) sobre a zona de desenvolvimento
proximal, podemos dizer que os brinquedos seriam uma grande fonte de promoção para o
desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivo, afetivo e lingüístico.
Os principais representantes que investigaram as brincadeiras de forma
sistematizada dentro da abordagem histórico-cultural foram Leontiev (2006), Elkonin
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(1998) e Vigotski (1998, 2004), que partiram de uma compreensão de brincadeira como
um elemento construído sócio-culturalmente pelo indivíduo e que se modifica em função
do meio em que está inserido.
Quando a criança brinca, ela entra em contato com um universo que não é só o
seu, mas que pertence também a outras pessoas que possuem histórias de vida diferentes da
sua. Este universo é permeado de conflitos e contradições que possibilitam à criança
aprender a tomar decisões, ser mais solidária, adquirir autonomia, ter uma postura mais
crítica diante do mundo em que vive. Vale ressaltar ainda que não nascemos “sabendo
brincar”, mas aprendemos a brincar nas relações que estabelecemos com o outro. A criança
“brinca não apenas porque é divertido, embora também o seja; mas o faz, acima de tudo,
para atender a um dos mais fortes apelos humanos: o sentido de pertença social”
(MARTINS, 2006: 40).
Por isso, Arce (2006) nos lembra sobre a necessidade de expormos as crianças
“às mais ricas situações e produções humanas, pois quanto maior e mais rica for sua
inserção no mundo que a circunda, mais a criança desenvolverá suas capacidades”. O ato
de brincar, portanto, está ancorado na história e na cultura e, por meio dele, a criança
aprende e se desenvolve.
Na abordagem histórico-cultural, as brincadeiras são consideradas importantes
porque ajudam o desenvolvimento psicológico da criança e porque estão relacionadas com
“mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na consciência e
no comportamento humano” (SHUARE, 1990 apud FACCI, 2006: 11). Neste sentido,
quando a criança brinca, são estes elementos produzidos historicamente pelo homem que
serão confrontados. Na brincadeira, a criança aprende a ser e agir diante das pessoas, das
coisas, pois é a partir de ações concretas e realizadas que os processos internos se
estruturam e orientam outras ações que se tornarão mais complexas e autônomas, que
tornarão a enriquecer novamente os processos internos. Este processo ocorre por meio do
uso de instrumentos e signos, que são elementos mediadores entre o homem e o mundo.
A abordagem histórico-cultural define uma posição sobre a brincadeira,
contrapondo-se às tendências da Psicologia tradicional que a consideram como atividade
natural, como uma verdadeira fonte de prazer e de assimilação cognitiva. Outro aspecto é
que Froebel (apud ARCE 2002) coloca que a brincadeira aponta para a expressão de
necessidade, prazer, seriedade do brincar. Na teoria piagetiana, o jogo é percebido também
como uma atividade que dá prazer e acontece de maneira individualizada.
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Sobre esta questão, Vigotski (1998a) explica que existem duas razões que
explicam o fato de a brincadeira nem sempre ser prazerosa: primeiro, existem atividades
que fornecem mais prazer que o brinquedo, como mamar o dedo; segundo há jogos que são
colocados para as crianças que não são considerados agradáveis. O autor coloca que isso é
mais freqüente na pré-escola quando notamos crianças se recusando a brincar.
Para a criança, a partir de três anos de idade a brincadeira só é prazerosa se
tiver resultado que lhe agrade, porém, em se tomando o jogo como exemplo, mesmo ela
perdendo, continuará jogando. Assim, não se pode considerar o prazer como “característica
definidora do brinquedo” (VIGOTSKI, 1998a: 122). Mesmo que o prazer não seja uma
característica do brinquedo, é preciso estar atendo às necessidades da criança e às
atividades que as colocam em ação. Brincar lhe permite construir novas possibilidades de
ação com o meio e ressignificá-lo.
Segundo Vigotski (1998b: 126), a criança muito pequena não se envolve em
situação imaginária porque ainda não está liberta das “restrições impostas pelo ambiente
imediato. O comportamento de uma criança muito pequena é determinado de maneira
considerável – e o bebê, de maneira absoluta – pelas condições em que a atividade ocorre”.
Com crianças maiores, em idade pré-escolar, Vigotski (1998) compreende que
vai haver uma divergência entre “os campos do significado e da visão”, porque no
brinquedo o pensamento da criança não está vinculado ao objeto em si, mas surge das
idéias que ele oferece. A criança quando brinca de médico e usa uma colher como espátula
para averiguar a garganta de uma outra criança sabe que aquilo não é uma espátula, mas
que apenas está tomando emprestado o significado; podemos dizer que, no brinquedo, a
criança age e opera com significados. Como por exemplo, a colher, sendo um instrumento,
passa a funcionar como signo de uma espátula.
Para Elkonin (1998), os jogos surgem logo na primeira infância, assim que a
criança começa a manipular os objetos. Os jogos protagonizados, como são chamados pelo
autor, têm seu início por volta dos três anos e é na segunda metade da pré-escola que
atingem seu ponto máximo, porque nesse período a manipulação dos objetos passa a ser
secundária. Por isso, o autor recomenda que nesta fase a criança seja exposta às mais
variadas situações de produção humana, como brincadeiras de casinha, médico, professora,
para que possa desenvolver suas capacidades. Quanto a este aspecto, Elkonin afirma que:
(...) A base do jogo é social devido precisamente a que também o são sua
natureza e sua origem, ou seja, a que o jogo nasce das condições de vida da

74

criança em sociedade. As teorias do jogo que o deduzem dos instintos e dos
impulsos internos marginalizam, de fato, a questão de sua origem histórica. Ao
mesmo tempo, a história do surgimento do jogo protagonizado é justamente
aquela que pode revelar-nos a sua natureza. (ELKONIN, 1989: 36-37)

O jogo contribui para o desenvolvimento infantil durante a idade pré-escolar.
Para Elkonin, o jogo é um dos mecanismos capaz de ajudar a criança dentro ou fora da
escola, a apreender as riquezas que são produzidas pela humanidade, gerando
desenvolvimento na criança em vários aspectos, não só o cognitivo, mas também o afetivo
e social. Daí a necessidade de se conhecer a natureza psicológica do jogo que nos
possibilitará não só conhecer, mas conduzir esta atividade de maneira consciente no
processo educacional.
Para que isso aconteça, o autor adverte que é necessário romper com algumas
crenças a respeito dos jogos na infância, como a de que o jogo é somente fonte de prazer e
liberdade, em que o mundo da fantasia flui livremente. Além do mais, o jogo possibilita a
tomada de consciência pela criança do seu ser e de suas ações.
Vigotski aponta que o jogo também satisfaz a necessidades e motivações que
se encontram no campo afetivo. A criança também recorre à imaginação na
impossibilidade de realizar seus desejos e necessidades. Vigotski (1998a: 123) ressalta,
contudo, que a imaginação não é ação, mas tem sua origem na ação, por isso “O velho
adágio de que o brincar da criança é imaginação em ação deve ser invertido; podemos
dizer que a imaginação, nos adolescentes e nas crianças em idade pré-escolar, é o
brinquedo sem ação”. Entendemos que o prazer advindo do brinquedo na idade entre três e
seis anos é controlado por motivações diferentes, por isso no brinquedo a criança cria
situações imaginárias.
Um outro ponto que a concepção sócio-cultural aborda e que está presente nos
estudos de Brougère (2001: 8) é a questão cultural das brincadeiras que, para o autor,
“pode ser considerada uma forma de interpretação dos significados contidos no
brinquedo”. Realmente o brinquedo em si traz um valor cultural, e ele é um indicativo
revelador de cultura, carregado de elementos sociais. O cotidiano através do brinquedo se
revela.
Portanto, o brinquedo é um produto cultural e, como tal, serve de veículo às
brincadeiras das crianças. Como produção cultural, está repleto de sentidos: político,
econômico, social, afetivo, simbólico, entre outros. Através do brinquedo e da brincadeira,
diria Vigotski (1998), a criança lida com o real e o imaginário ao mesmo tempo. Ao
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apropriar-se do brinquedo, a criança o ressignifica conforme sua realidade social, ou seja,
na brincadeira “as coisas tornam-se outras”. Assim, cada vez que a criança brinca,
transforma o mundo no qual está inserida.
Vigotski (1998: 135) explica:
À medida que o brinquedo se desenvolve, observamos um movimento em
direção à realização consciente de seu propósito. É incorreto conceber o
brinquedo como uma atividade sem propósito. Nos jogos atléticos, pode-se
ganhar ou perder; numa corrida pode-se chegar em primeiro, segundo ou último
lugar. Em resumo, o propósito decide e justifica a atividade.

A criança é um ser lúdico e tem sua constituição e significação nas práticas
culturais, porque a criança é resultado da construção histórica e social em que está, na qual
convive. O brinquedo não foge a esta assertiva; é um dos objetos culturalmente produzidos
e a criança retira muitas vezes deste a marca, o significado trazido da fábrica, para poder
colocar a sua própria marca.
Benjamin (1992: 46) coloca que, quando a criança desmonta o brinquedo, é
para apoderar-se dele, ver além do instituído, querer desvendar o que está velado,
estabelecer uma relação íntima, afetiva e de aproximação com o brinquedo. Por isso, a
criança se interessa muito por pedaços de pau, retalhos e pedaços de objetos quebrados; é a
ressignificação das partes, pois "reconhecem nos restos o rosto que o mundo das coisas lhe
mostra".
Por outro lado, na brincadeira a criança lida muito mais com a memória do que
com a imaginação (VIGOTSKI, 1998a), o que implica que as brincadeiras têm significados
conscientes.

Nesse sentido, é possível dizer que ao brincar as crianças se tornam

narradoras de sua própria história, da história do grupo, da história de sua comunidade.
Porque a brincadeira é a primeira forma de comportamento consciente da criança,
permitindo-lhe construir novos caminhos e novas possibilidades para que possa agir sobre
o meio, fazer novos arranjos.
O brinquedo também é um modo de representar o mundo, no qual o sujeito
social está inserido. Pelo uso de um determinado brinquedo as crianças revelam o lugar de
onde brincam ou, como diria Chartier (1990: 17-18), como “uma determinada realidade
social é construída, pensada, dada a ler”.
Segundo Vigotski, o brinquedo é muito mais uma lembrança de alguma coisa
que realmente aconteceu do que imaginação. Como a criança se comporta quando está em
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uma situação imaginária? Como não existe, para o autor, brinquedo sem regra, ele entende
que, ao brincar, a criança cria suas próprias regras, também a elas se subordina, se apropria
das regras existentes e imita padrões e comportamentos sociais. Porque as regras e o
imaginário são elementos-chave tanto no jogo de papéis quanto no jogo de regras. No
brinquedo, a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida
real, tanto pela criação de uma situação imaginária quanto pela capacidade de
subordinação às regras em relação às regras. Elkonin (1998) expõe que quanto mais novas
são as crianças, maiores serão os conteúdos das brincadeiras e mais diretas deverão ser as
regras às quais a criança se submeterá nos papéis a serem exercidos. Arce (2006: 85)
exemplifica como Elkonin vê as regras com crianças pequenas: “se a interpretação do
papel pela criança incluir alguma regra, isso levará a acatá-la, e se a criança perceber que
esse argumento opõe-se à regra em determinado papel, a regra não será acatada”.
A questão sobre as regras também está presente nos estudo de Leontiev (2006),
para o qual as regras são latentes quando a criança brinca em jogos subjetivos ou de
enredo. O autor explica:
(...) a principal mudança que ocorre no brinquedo durante seu desenvolvimento é
que os jogos de enredo com uma situação imaginária são transformados em
jogos com regras nos quais a situação imaginária e o papel estão contidos em
forma latente. (LEONTIEV, 2006: 133)

A criança pequena de três anos, em jogos de esconder, por exemplo,
dificilmente acata as regras. Segundo Leontiev, as regras iniciam quando a criança começa
com a brincadeira de jogos de papéis, na idade pré-escolar, porque a criança ingressa no
jogo por meio de símbolo e, ao se tornar um personagem, ela se agarra às regras do jogo de
forma natural, livre e de espontânea vontade.
Para Leontiev (2006), Elkonin (1998) e Vigotski (1998, 2004), a brincadeira se
constitui em atividade principal na idade pré-escolar, porque nessa fase o tipo de
brincadeira como os jogos de papéis ou simplesmente faz-de-conta provocam no
desenvolvimento infantil aquilo que os autores chamaram de "revoluções". Essas
mudanças são sentidas porque a brincadeira, segundo Vigotski, cria zonas de
desenvolvimento proximal, ou seja, no brinquedo a criança realiza ações que estão muito
além do que a sua idade lhe permite realizar. A mediação que se dá pelos signos e
instrumentos é uma forma de apreender este mundo, ressignificando-o em cada etapa do
desenvolvimento. Dessa forma, o papel da imaginação surge de maneira emancipatória. A
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criança utiliza da imaginação, ao brincar, como uma forma de realizar situações, que na
realidade lhes são impossível em razão da idade. Ao brincar, ela reproduz cenas do mundo
real em que vive, extrapolando suas condições materiais reais com a ajuda do aspecto
imaginativo. Para realizar uma ação real que lhe era impossível, por ser pequena, a criança
utiliza de ações que possuem um caráter imaginário; é aí que o faz-de-conta entra em cena,
gerando uma discrepância, uma discordância entre o mundo real e o imaginário. Leontiev
(2006) explica como esta criança, não podendo andar a cavalo, utiliza um cabo de
vassoura, como se estivesse andando em um cavalo. Isto acontece porque a criança tem
como alvo o processo, e não a ação, ou seja, ela faz, através das brincadeiras, a
representação do que vê no mundo adulto. E o adulto, o que ele percebe quando busca na
memória sua infância? Quais as imagens, os sentimentos e conhecimentos que essas
lembranças lhe oferecem? Pensando sobre isso, procuramos na história dos idosos de
Mineiros compreender qual o lugar das brincadeiras infantis nas décadas de 1910 a 1940.
Temática que trataremos no próximo capítulo.

CAPÍTULO 3
INFÂNCIA E AS BRINCADEIRAS INFANTIS EM MINEIROS
Meus brinquedos...
Coquilhos de palmeira.
Bonecas de pano.
Caquinhos de louça.
Cavalinhos de forquilha.
Viagens infindáveis...
Meu mundo imaginário
Mesclado à realidade.
Cora Coralina (1985)

O poema da escritora goiana, Cora Coralina, nos traz imagens que remetem à
nossa infância. São imagens permeadas por brincadeiras e espaços que nos ligam a um
mundo que permanece vivo em nossas memórias. Ao brincar, a criança vive experiências,
cria e recria o seu mundo, buscando o seu desenvolvimento e integração com o mundo do
adulto.
Nesse capítulo, contextualizaremos o cenário da pesquisa e as brincadeiras
vivenciadas pelos idosos residentes no município de Mineiros-GO nas décadas de 1910 a
1940, analisando as categorias que emergiram nas entrevistas com esses idosos, tais como
o trabalho, a violência e o gênero na infância.
3.1 O Contexto da Pesquisa - Mineiros: localização geográfica, histórico, população e
aspectos sócio-culturais
O Município de Mineiros, situado no Sudoeste de Goiás e com sede
distanciada a 420 km de Goiânia, capital do Estado, é formado por um cenário de belas
paisagens naturais, próprias do bioma “cerrado”, com seus campos, veredas, matas ciliares,
bacias sedimentares, rios e cachoeiras, que se contrapõem às plantações de soja, milho,
cana-de-açúcar e à criação de gado e aves, especialmente perus.
Os seus limites assim se definem: ao norte, confronta-se com os municípios de
Doverlândia-GO, Caiapônia-GO e Perolândia-GO; ao sul, com os de Chapadão do Céu-
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MS e Costa Rica – MS; a leste, com os de Jataí-GO e Serranópolis-GO; e a oeste, com os
municípios de Alto Taquari-MT, Santa Rita do Araguaia-GO, Portelândia-GO e Ponte
Branca-MT. O fato curioso é que Mineiros cerca todo o município goiano de Santa Rita do
Araguaia pelo lado de Goiás e abriga inteiramente em seu território o Município de
Portelândia, conforme podemos observar no mapa abaixo:
Localização geográfica do município de Mineiros

Fonte: http//www.seplan.go.gov.brsepinpubrank2003imagensmapa_mineiros.jpg.jpg.13
13

O mapa original não consta as cidades de Santa Rita do Araguaia e Portelândia, nem possui legenda; foi
acrescido objetivando tornar a localização do município mais fácil.
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Situado entre a Bacia Amazônica e a Bacia do Prata, com altitudes variáveis de
800 a 1000 metros e uma área territorial de 8.896,304 Km2, correspondente a 2,67% do
Estado. O município de Mineiros é o segundo mais extenso de Goiás e abriga a maior parte
do Parque Nacional das Emas.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(2008), Mineiros conta com uma população de 47.500 habitantes. O clima é tropical, subúmido, com ocorrência de fortes chuvas na primavera e no verão. Assim como em boa
parte do Estado de Goiás, no outono as chuvas tornam-se ocasionais e no inverno
prevalece a estação seca com baixa umidade do ar. A temperatura média anual é de 22ºC,
com uma mínima de 17ºC. O município possui 60% de terras planas denominadas
chapadões, 30% de terras onduladas e 10% de terras montanhosas.
Atualmente, presencia-se um número significante de famílias e de pessoas que
buscam trabalho nas indústrias nascentes – como Mafrig, Perdigão, Brenco e outras – e no
campo, onde tais indústrias geram a maior parte dos empregos indiretos.
Nas últimas quatro décadas, percebeu-se mudanças nos costumes da cidade,
provocadas por esses novos migrantes, havendo, por parte dos antigos moradores, um
receio de que a pacata cidade sofra alterações sociais negativas, com ondas de violência e
surgimento de favelas.
Destacam-se, na cidade, quatro instituições de Ensino Superior no atendimento
à população – as Faculdades Integradas de Mineiros - FIMES, Universidade Estadual de
Goiás - UEG, Faculdade Mineirense – FAMA, e as virtuais Universidade Norte do Paraná
– UNOPAR − e Universidade do Colégio Oswaldo Cruz – UNICOC. A criação destas
instituições tem possibilitado aos mineirenses maior acesso ao ensino superior.
Para retratarmos o povoamento a partir de 1873, que resultou no surgimento do
Município de Mineiros, é importante situar a região Centro-Oeste no cenário nacional. As
características do município propiciaram em grande parte a movimentação de migrantes de
outros estados que, desde a chegada das primeiras famílias, em 1873, não mais deixou de
acontecer.
O Brasil, no último quartel do século XIX, vivia a crise do Segundo Reinado,
advinda de problemas como as questões militar, religiosa e escravista e a fundação do
Partido Republicano. Essas questões internas e também outras questões externas acabaram
contribuindo para a implantação da República no Brasil, sem a participação do povo.
Longe de ser implantada na acepção verdadeira da palavra, a República – res (coisa)
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pública (do povo) – de pública só tinha mesmo o nome. Essa nova forma de governo foi
usurpada por uma minoria, de tal maneira que o povo foi deixado à mercê dos poderosos.
Em Goiás, inicialmente, o 15 de novembro nada representou para o povo,
porque a notícia da Proclamação da República só chegou no dia 28 de novembro. As
mudanças ocorreram apenas nas áreas administrativa e política. Palacin & Moraes (2008:
126) comentam:
(...) Os fatores socioeconômicos e culturais não sofreram abalos: o liberto
continuou flutuante, caminhando para o marginalismo social; as elites
dominantes continuaram as mesmas; não ocorreu a imigração européia; os
latifúndios improdutivos; áreas imensas continuaram por povoar e explorar; a
decadência econômica permaneceu sem que se pensasse em modificar a estrutura
de produção; a pecuária e a agricultura continuaram deficitárias. A educação, em
estado embrionário. O povo continuou esquecido em suas necessidades, mas
usado pelos hábeis políticos, que baixavam decretos em seu nome.

O poder político em Goiás continuava com os Bulhões, que foram favorecidos
pela promulgação da Constituição de 1891, através da qual se deu a implantação do
federalismo e os Estados passaram a ter maior autonomia. A constituição deu respaldo aos
interesses dos que estavam no comando e proporcionou o surgimento da política dos
coronéis.
Durante a República, aconteceram em Goiás constantes brigas pelo poder, ora
os Bulhões assumindo o governo, ora deixando-o, e depois fazendo acordo com os Jardim
e Caiado. Só a partir de 1912, no governo de Hermes da Fonseca, é que os Bulhões
deixaram o poder, assumido pelos Caiado, que nele permaneceram até 1930.
A história da fundação de Mineiros começa neste período, da transição do
Império para a República, época em que a densidade populacional era muito baixa para as
enormes extensões de terra existentes. O sudoeste de Goiás e, especialmente, a região
divisória com a Bahia e o Mato Grosso Goiano apenas começavam a ser desbravadas. No
sudoeste goiano, as terras alcançavam valor irrisório, sendo consideradas impróprias para o
cultivo e apropriadas para a criação de gado. Assim, um número significativo de pessoas
de Minas Gerais migrou para essa região, a fim de criar gado. Ali se estabeleceram com
suas famílias à procura de melhores condições de vida.
De acordo com os dados sistematizados pela Prefeitura Municipal de Mineiros
no “Diagnóstico do Município de Mineiros” (1998), três correntes migratórias de
povoamento se constituíram na região. Uma delas se refere aos primeiros homens brancos
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e negros, oriundos de Minas Gerais, a partir do ano de 1873, em busca de terras para a
formação de fazendas para a criação extensiva de bovinos.
A partir de 1905, os nordestinos, especialmente os baianos, foram atraídos pela
influência dos garimpos de ouro e diamantes. Já em 1970, os sulistas e outros segmentos
foram atraídos pela fertilidade do solo, baixo preço das terras dos chapadões, a excelência
do clima e a regular precipitação das chuvas que propiciam excelentes culturas de grãos,
especialmente soja e milho.
Esse processo, portanto, deve ser entendido à luz da história social dos homens
e da necessidade de se manterem em condições de se constituírem como seres sócioculturais autônomos, possuidores de bens de existência, assegurando condições materiais
para a sobrevivência.
Podemos aqui lembrar o que já havia apontado Marx e Engels (1984: 31):
(...) da vida fazem parte, sobretudo comer e beber, habitação, vestuário e ainda
algumas outras coisas. O primeiro ato histórico e, portanto a produção dos meios
para a satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, e a
verdade é que este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda história
que ainda hoje, tal como há milhares de anos, tem se ser realizado dia a dia, hora
a hora, para ao menos manter os homens vivos.

Na realidade, o homem sempre agiu sobre a natureza para atender às suas
necessidades e, por mais que a coloque sob o seu controle, sempre permanecerá no reino
da necessidade. Foi o que aconteceu com os migrantes que fundaram a cidade; à medida
que o espaço onde se encontravam não satisfazia mais seus interesses, saíram à procura de
novos lugares para se estabelecerem.
Toda essa movimentação migratória tem relação direta com o próprio nome da
cidade, que guarda até hoje variadas explicações. Uma delas é mencionada por Silva
(1984: 12), que destaca a vida de um de um homem chamado João Mineiro, vindo das
Minas Gerais, radicado “nestas paragens, às margens de um córrego, logo chamado ‘do
Mineiro’, que é hoje o córrego Mineiros”; em seguida chegaram outros habitantes que
passaram a visitar João Mineiro e dizer: “Vamos lá no Mineiro!” (SILVA, 1984).
A segunda versão conta sobre um boi carreiro chamado “Mineiro”. Esse boi
tinha a mania de empacar e, quando estava conduzindo pesadas carruagens, costumava
atolar no córrego que tinha o nome de “Mineiro”. Seu dono, segundo consta, era João
Mineiro, que “de ferrão em punho, tangia o boi: “Mineiro, Mineiro, ôia... levanta Mineiro”,
advindo, certamente por isso , o topônimo Mineiros” (SILVA, 1984: 13).
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Outra versão, considerada oficial, seguida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, é que o topônimo Mineiros teria surgido em decorrência da
descoberta de diamantes pelos Irmãos Carrijo de Rezende, no Rio Verde, e que teria
atraído aventureiros para a região. Os primeiros exploradores do mineral eram chamados
de “mineiros”, originando o nome da cidade.
Silva (1984) argumenta que essa versão não pode ser sustentada porque:
(...) os bandeirantes dos finais do século XIX ou de todo aquele período, com
mais razão os que partiam de Minas para Goiás e Mato Grosso, já se
encontravam imbuídos de uma outra preocupação econômica, a do boi, e não
tanto, a do ouro, então reconhecidamente decadente. (p. 13)

A exploração de diamantes que se encontrava com abundância no rio Verde
(conhecido como Verdinho), distante 6 km de Mineiros, só passou a acontecer por volta de
1910 com a chegada dos baianos à região. Atualmente esse minério é muito escasso,
embora ainda haja a presença de alguns garimpeiros à sua procura.
Um dos participantes de nossa pesquisa, ao ser entrevistado, conta:14
Eu tinha oito anos e ia com meu tio no rio Verde achar diamantes, isto foi por
volta de 1978, ele só achava algumas pedras, que a gente chama de chibiu pedras de pouco valor; ele utilizava a bateia, era tudo manual (...) nós íamos a pé.
(Sr. G (38), entrevista em, 03/06/2007).

O que se sabe, através dos moradores e de pesquisa feita por Silva (1984), é
que por volta de 1873 os Carrijo de Rezende, família composta por nove irmãos, irmãs e
seus filhos, saíram de Minas Gerais, da região conhecida como Sertão da Farinha Podre –
hoje Triângulo Mineiro, mais precisamente da região do Prata, lugar chamado Rocinha –
em busca de riqueza, entre elas a terra para criar seu gado e abrigar suas famílias.
Trouxeram consigo todos os seus pertences, inclusive os escravos – negros considerados
objetos, propriedades do homem branco – e se fixaram no local chamado Ressaca,
localizado na Fazenda Flores.15

14

Esta fala ocorreu durante a realização da entrevista com o Sr. J. Ao aproximar-se da situação da entrevista,
o sobrinho do entrevistado colaborou no sentido de apresentar informações que corroborassem com as
afirmações que vinham sendo feitas pelo entrevistado.
15
Segundo SILVA, M. J. e COSTA, J. D. – Mineiros: Terra e Povo. Secretaria Municipal de Educação,
1994. O povoamento de Mineiros aconteceu de forma dispersa; as famílias adquiriam suas terras, formando
grandes fazendas. A Fazenda Flores a qual nos referimos possuía uma “área total de aproximadamente
30.161 alqueires goianos” (p.17).
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(...) vieram em carro de boi, conduzindo guaiacas, balas de espingarda, engenho
de serra, oratórios de Divino, cinturões com bolsos de guardar dinheiro, além de
outros apetrechos mais ou menos típicos e característicos de uma preocupação
econômica latifundiária. (SILVA, 1984: 14).

Ademais, trouxeram sementes para formar lavouras destinadas à subsistência e
pastos para criar o gado. Mas não fizeram isso sozinhos; em todas as atividades
desenvolvidas aqui na região utilizaram-se da mão-de-obra escrava trazida de Minas
Gerais.
É importante destacar que a história do povoamento de Mineiros não foi feita
só pela família Carrijo de Rezende. Também outras famílias que compõem a sociedade
mineirense aqui chegaram nessa mesma época. Por volta de 1905, os nordestinos, mais
especificamente os baianos, em sua maioria da região de Santana dos Brejos, saíram de
suas cidades a pé, desbravando sertões em busca de outra condição de vida.
O Sr. A (103), um dos participantes de nossa investigação, colabora na
retomada dessa história:
Vim com tropa, burro, jumento, cavalo e tudo isso.
Tinha cargueiro de panela, comestível (...) comida, quando eu chegava em um
rio muito bom a gente ficava quatro cinco dias, nóis vamos lavar roupa, vamos
ficar por aqui, cada povo bonito que era uma beleza, cada água boa o rio (...) por
exemplo, o rio largo, a água muito limpa, ficava cinco seis dias a gente trazia o
cargueiro de comida, né, carregado de feijão, carne, tudo prevenido podia ficar
quatro cinco dias.
Dormia de barraca, chegava no pouso armava a barraca, tinha um cachorro bom
também que guardava, não trazia arma nenhuma, era só reza, só rezar. (Sr. A
(103) entrevista em: 30/11/2006)

As lembranças do Sr. A (103) sobre a viagem da Bahia a Goiás nos trazem à
memória Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa:
Dormiu-se bem. De manhãzinha – moal de aves e pássaros em revôo, e pios e
cantos – a gente toda discorria, se esparramava, atarefados, ajudando para o
derradeiro. Os bogós de couro foram enchidos nas nascentes da lagoa, e
enqueridos nas costas dos burrinhos(...). (ROSA,1986: 36)

Quase todos os migrantes que aqui chegaram enfrentaram este tipo de viagem
porque, na época, as condições para viajar eram muito precárias, quase não havia estradas,
o meio de locomoção era difícil, o custo muito alto e poucos podiam pagar. Só restava vir a
pé ou montados em animais.
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Muitos migrantes baianos passaram a se dedicar à atividade mineradora −
especialmente à exploração de diamante − e outros exerceram atividades nos serviços
públicos, como Coronel José Para-Assu, natural de Cachoeira – BA, que, em 1905, ocasião
em que Mineiros foi elevada à condição de vila e município, foi nomeado o primeiro
Intendente Provisório. Inaugurou-se, desde então, em Mineiros, a política implantada no
Brasil após a decadência do ouro, em meados do século XIX, e que foi adotada pela
República: “a política dos Coronéis”. Dessa política se pode vislumbrar ainda nos dias
atuais, em Mineiros, alguma herança, que se pode ver nas disputas políticas, através das
quais o poder permanece nas mãos das antigas oligarquias.
Após a nomeação do Coronel Para-Assu, os demais intendentes que assumiram
até 1930 foram “eleitos”. É bom lembrar que isso não significava democracia, já que eles
eram eleitos “num tempo em que o que valia mesmo era a chamada papeleta do voto e a
opressão comandada pelos coronéis” (SILVA, 1984: 23).
Nesse caso, formavam-se grandes currais eleitorais, o voto era de cabresto, a
população personificava a figura dos coronéis e nada podia ser feito sem a permissão deles.
É possível afirmar que a influência dos coronéis em Mineiros atingiu todos os segmentos
da sociedade. Havia, sim, oposição de grupos familiares e mesmo de alguns profissionais
liberais que, contudo, não conseguiram fazer prevalecer, diante da força dos coronéis, os
seus interesses. A partir de 1909, depois que o major Caetano de Rezende criou o
“Primeiro Código de Postura”, quatro escolas foram criadas, “duas do sexo feminino, duas
do sexo masculino, com uma de cada sexo na sede do município, as duas outras a serem
mantidas em qualquer ponto da zona rural, de preferência nos locais mais povoados”
(SILVA, 2005: 30).
As escolas, durante a Primeira República, mantinham um sistema dual, porque
vigorava a Constituição de 1891, com a “descentralização do ensino”, segundo a qual o
ensino fundamental e o ensino profissional ficavam sob a responsabilidade do Estado. Os
municípios dependiam, portanto, da boa vontade do governo estadual para a construção de
escolas. Em Mineiros, por muito tempo, elas permaneceram com um número muito
reduzido. Só em 1942 é que se criou o Grupo Escolar Pedro Ludovico Teixeira.
Entre os dados históricos constituídos ao longo de nossa pesquisa merece
destaque aqui a grande quantidade de pessoas que não freqüentavam a escola por falta de
acesso às instituições de ensino. O ensino gratuito e para todos ainda não era uma realidade
no Brasil, muito menos no interior do país.
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Uma das entrevistadas, Sra. B (88), afirma: “Eu brincava o dia inteiro, porque
não estudava, não tinha escola pra nóis, professor era difícil e caro, minha mãe não podia
pagar” (Entrevista em, 12/12/2006).
Isso comprova que o município dependia da boa vontade e disponibilidade dos
coronéis e da sua boa relação com o governo do Estado para conseguir benefícios. A
maioria dos intendentes do período de 1905 a 1930, com exceção de Azarias Teodoro de
Oliveira e Urbano Alvim dos Santos, pertencia à família Carrijo de Rezende e os que não
tinham parentesco com essa família eram escolhidos por indicação de seus mandatários,
que faziam prevalecer sobre a população o mandonismo político.
Os Carrijo de Rezende ostentavam títulos de coronel, major, capitão, através da
compra desses títulos. O valor era estipulado pelo poder público, por isso podiam assumir
o comando do Município de Mineiros.
A formação da cidade também está ligada à questão de sua localização.
Mineiros situava-se na rota para se chegar a Lajeado (atual Guiratinga-MT), importante
centro de garimpo que atraía muitos baianos. Desse modo,
(...) população de um arraial baiano, inteira, que marchava de mudada – homens,
mulheres, as crianças, os velhos, o padre com seus apetrechos e cruz e a imagem
da igreja – tendo até bandinha-de-música, como vieram com todos, parecendo
uma nação de maracatu!
Iam para os diamantes, tão longe, eles mesmos dizendo: ‘...nos rios...’
Uns tocavam jumentos de almocreve, outros carregavam suas coisas – sacos de
mantimentos trouxas de roupa, rede de caroá a tiracolo.
(...) Rezavam, indo da miséria para a riqueza. (ROSA, 1986: 46)

Alguns migrantes baianos que tinham como destino Lajeado acabavam se
fixando em Mineiros. Outros ficavam por alguns meses, depois seguiam para o destino
previsto, ou seja, Lajeado. Povoa Neto (1998: 215) chama esse estilo de migração como
“rede de itinerários possíveis”. Se o local escolhido não correspondesse às expectativas dos
migrantes, tentavam outro local, até se fixarem em uma das localidades da “rede de
itinerários possíveis”. Esse tipo de migração era e continua sendo uma realidade no Brasil,
porque o homem, ao buscar atender suas necessidades, acaba saindo de seus lugares de
origem em busca de melhores condições para sobreviver.
A partir deste contexto, muitos baianos acabaram se fixando em Mineiros, num
processo caracterizado como “migrações experimentais ou definitivas”. No caso do Sr A
(103), ele veio para Mineiros em 1930, ficou dez meses, retornou para Santana dos Brejos BA e, em 1945, voltou para Mineiros, prevalecendo, assim, a migração definitiva.
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Até 1945, dois principais fluxos de migrantes16 (mineiros e baianos) se fizeram
presentes. A partir de 1960, os Monges Beneditinos da Saint Benedict's Abbey, de
Atchison, Kansas – EUA, chegaram à cidade, com as experiências vivenciais de seus
mosteiros. Esse grupo, muito ligado à agricultura, à educação e à arte, influenciou muito a
sociedade mineirense e a toda a região, tornando-se referência para vários
empreendimentos.
Suas contribuições, segundo o Prior Dom Josias Dias da Costa, em entrevista
realizada no decorrer de nossa pesquisa (2007), se deram não somente na esfera religiosa,
mas também nos setores econômico, científico, sócio-cultural e político.
Do ponto de vista econômico, durante a década de 1960, é possível destacar: a
melhoria do gado leiteiro, através da inseminação artificial e dos cruzamentos; o plantio de
arroz, algodão, soja, milho, sorgo e novas pastagens, e a criação da primeira grande
cooperativa agropecuária do Estado de Goiás. Essa cooperativa, iniciada com alguns
associados, se expandiu para vários municípios de Goiás e Mato Grosso e serviu de base
para o surgimento do cooperativismo em outros municípios, como Rio Verde e Goiatuba.
No aspecto científico, desde o fechamento do Centro Meteorológico pelo
governo, foram os monges os responsáveis pela: continuidade dos métodos de medição das
chuvas e temperaturas máxima e mínima, transmitidas pela única emissora de rádio AM –
“Eldorado de Mineiros”; melhoria da produtividade dos chapadões, fazendo a correção do
pH, e experiência com novos tipos de pastagens, como o brachiarão e a humidícula.
Esta vasta inserção também ocorreu nos campos social e cultural, promovendo:
abertura de creches (OSPDES – Obras Sociais da Paróquia Divino Espírito Santo), escolas,
cursos de computação para crianças da periferia e abrigos para idosos; participação no
ensino de 3º grau; apoio à criação de clubes recreativos; construção de centros culturais e
incentivos ao teatro e outras atividades artísticas; construção do Centro de Plantas
Medicinais na Comunidade do Cedro;17 introdução do escotismo e de projeto de
apadrinhamento que atende a mais de mil crianças necessitadas.
De modo sistemático, o conjunto de ações do grupo de monges foi
acompanhando atividades de natureza política, sendo eles co-participantes: da criação do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais; das associações de moradores nos bairros; das ONGs,
16

Os migrantes negros, segundo a História oficial, não fariam parte deste fluxo de migrações, pois são
considerados objetos de pertencimento dos seus donos, no caso os mineiros.
17
Comunidade do Cedro – Esta comunidade surgiu em 1860 com Francisco Morais, conhecido por Chico
Moleque, um ex-escravo que comprou uma parte da Fazenda Flores, localizada às margens do Rio Verde,
distante a 5 km da cidade de Mineiros, formando um quilombo de agricultores.
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como a Câmara de Direitos Humanos, a Comissão de Conservação da Natureza e a
Fundação Emas, e da promoção de cursos de formação política a pedido de grupos ligados
ao Movimento Popular e a partidos comprometidos com a mudança social.
Como se pode notar, a história da cidade de Mineiros se entrecruza, a partir de
1960, com a história de grupos sociais e religiosos, favorecendo uma expectativa de uma
posição progressista, como a dos antigos religiosos cristãos católicos que participaram na
economia e se constituíram lideranças político-social e cultural.
A abertura de financiamentos pelo governo federal, na década de 1970, com
juros baixos e com dez anos de carência para o pagamento da dívida, fez com que as bem
sucedidas pesquisas realizadas pelos monges nas terras dos chapadões se tornassem
produtivas, com a devida correção da acidez do solo e a utilização de adubos. Migrantes do
sul do Brasil, especialmente os gaúchos, chegaram à região e deram impulso à
mecanização já iniciada e ao cultivo de extensas áreas, efetivando o capitalismo industrialdesenvolvimentista e a produção de grãos para o mercado interno e, sobretudo, para
exportação, como interessava ao governo, que financiava a produção.
A produção agrícola em grande escala, somada à criação de gado leiteiro,
provocou mudanças nas relações econômicas, políticas e sociais existentes. As mudanças
às quais nos referíamos dizem respeito às mais diversas esferas das relações sociais e
culturais: os hábitos alimentares, as construções de casas, a linguagem, a forma de medir a
terra – em lugar do alqueire passa-se a adotar o hectare – e mudaram consideravelmente as
relações patrão-empregado.
Os gaúchos se constituíram como um grupo cultural fechado e mantiveram
suas tradições, expressando-se pela música e pelas danças típicas, criando-se o Centro de
Tradições Gaúchas – CTG, assumindo um programa na rádio aos domingos e introduzindo
costumes alimentares, como o “churrasco gaúcho”, a “maionese” e o chimarrão.
Com as mudanças que se processavam no campo econômico, as terras, em
grande parte, foram vendidas aos gaúchos. Assim, os camponeses sem terra –
especialmente os arrendatários denominados “agregados” ou “meeiros” – e a Comunidade
do Cedro foram os que mais sofreram, porque as máquinas substituíram sua força de
trabalho. Com isso, o antigo modo de produção familiar, de natureza pré-capitalista, cedeu
lugar ao modo de produção propriamente capitalista, com a mão-de-obra típica desse
sistema, que é a mão-de-obra assalariada.

89

Ao analisar esse processo e o estabelecimento dessas relações, podemos
recorrer às idéias expressas nas obras de Marx e Engels (1984) para entendê-las. De acordo
com os citados autores,
(...) os indivíduos procuravam apenas o seu interesse particular, o qual para eles
não coincide com o seu interesse comunitário – a verdade é que o geral é a forma
ilusória da existência na comunidade -, este é feito valer como um interesse que
lhes é (alheio) e (in-pendente) deles, como um interesse (geral) que é também
ele, por seu turno, particular e peculiar, ou eles próprios têm de se mover nesta
discórdia, como na democracia. (p. 38)

No caso de Mineiros, observa-se ausência de intervenções governamentais –
em níveis municipal e estadual – que pudessem refrear a expropriação de um número
significativo de indivíduos da Comunidade do Cedro em favor de interesses particulares de
alguns novos proprietários. Desse modo, pode-se afirmar que a Comunidade do Cedro,
especialmente, se colocou em condição de submissão, gerando-se os efeitos perniciosos
como desemprego, aculturação, êxodo rural e outros.
Esta interpretação da história da cidade de Mineiros é velada na memória
individual e coletiva dos mineirenses, porque certos fatos foram selecionados para fazer
parte desta história, outros precisam ser esquecidos e não condizem com a história. Isso
caracteriza o que Pollack (1998: 7) chama de “enquadramento da memória”.
O exemplo desta assertiva é a questão da presença, na região, há 11 mil anos,
de povos primitivos vindos da Cordilheira dos Andes que, segundo SILVA (2007), eram
caçadores e coletores silvestres que moravam em grutas e passaram, no decorrer da
história, a plantar e cultivar a terra.
Deles descendem os índios atuais: caiapó, bororo, xavante, tupi-guarani e
outros, eliminados em sua maior parte pela insânia dos “civilizados”. Antigos moradores,
como o Sr. E (65), também atestam a existência de índios na região, inclusive contam
sobre essa temática.
Aqui nesta região (Pinga-Fogo) tudo era habitado por índio, inclusive o “Vilela
Brabo” foi morto por um índio da tribo dos caiapós, aqui mesmo nesta região. Ta
vendo esta gruta, eles moravam por aqui. (Sr. E (65), entrevista em:
20/10/2007)18

Apesar de reconhecerem a presença dos índios na região, os moradores não os
consideram como primeiros habitantes. Na mesma situação encontram-se os migrantes
18

Depoimento dado durante visita realizada na região com alunos de Pedagogia, em 2007.
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negros, que não são vistos como co-fundadores da cidade e apenas são lembrados como
escravos trazidos pela família Carrijo de Rezende de Minas Gerais.
Para nossos entrevistados, a história do povoamento de Mineiros começou com
a vinda desta família. Os demais – negros, índios e brancos (baianos e sulistas) – não
tiveram nenhuma relevância e foram suprimidos da história oficial e da memória do povo.
O hino de Mineiros, autoria de Rildo Rodrigues de Oliveira, mostra exatamente
este “enquadramento da memória”.
(...) Hei de cantar-te oh! Mãe Mineira,
Pois no teu seio soubeste cuidar
Dos adotivos e dos verdadeiros
Seus filhos queridos vão sempre te amar!

Na memória coletiva da comunidade, os Carrijo de Rezende são considerados
os “filhos verdadeiros”, como são retratados no hino. Os demais (negros, baianos e
sulistas) são os filhos adotivos. Até certo ponto, é possível afirmar que o que houve com
essa memória coletiva foi um processo de “negociação”, como destaca Pollack (1989).
Porém, isso não é algo natural. No jogo de forças e tensões que se estabeleceram entre os
grupos hegemônicos e os “desapropriados”, surgiu a tentativa de domínio cultural,
impelindo à construção de mediações e significações que passam pela convivência com
imagens e situações que, ao indicar uma única interpretação da história, exclui a
possibilidade de resistência.
É nessa direção que entendemos a afirmativa de Halbwachs, de que:
Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos
tragam seus testemunhos é preciso também que ela não tenha deixado de
concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela
e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída
sobre uma base comum. (HALBWACHS,1968: 1-2)

Esta base comum é reconstruída, a todo o momento, na memória
individual/coletiva da comunidade, tendo como pontos de contato o nome do Coronel
Carrijo e de seus descendentes. Seu nome era Joaquim Carrijo, filho do principal fundador
de Uberlândia – Felisberto Alves Carrijo. Ele pertencia à guarda nacional, seu nome está
gravado na praça, na escola e nas brincadeiras que fazem com o nome dos Carrijo.
A memória é assim guardada e solidificada nas pedras (...) Quando vemos esses
pontos de referência de uma época longínqua, frequentemente os integramos em
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nossos próprios sentimentos de filiação e de origem, de modo que certos
elementos são progressivamente integrados num fundo cultural comum a toda
humanidade. (POLLAK, 1989: 9)

De maneira geral, é difícil discordarmos da história conhecida porque, quando
a memória e a identidade estão suficientemente constituídas, instituídas e amarradas, os
questionamentos que ocorrem principalmente de grupos externos e os problemas colocados
pelos outros não chegam a provocar necessidade de reorganização, nem a nível coletivo
nem individual.
Os migrantes negros que vieram com os mineiros para a região não possuem
uma memória solidificada nas pedras da cidade, nem os baianos; mas esta memória é
subterrânea e resiste ao esquecimento do povo mineirense, especialmente na comunidade
do Cedro – formada por negros ex-quilombos. Mas, por que a comunidade cedrina é
importante para a cidade de Mineiros?
Primeiro, os migrantes negros vieram junto com os mineiros para a região;
segundo, os negros eram os braços e os pés dos homens brancos; terceiro, a cultura dos
negros acabou se misturando com a dos brancos. Não há como negar essa miscigenação
cultural que aconteceu em Mineiros, como em todo o Brasil.
Segundo a antropóloga Baiochi (1983), era comum, entre os brancos,
presentear os filhos no casamento com um casal de escravos. Foi através deste ato que um
negro chamado Francisco Antônio de Morais (conhecido como Chico Moleque) e sua
esposa Rufina foram doados como escravos a João Pantaleão e Virgínia. É neste momento
que se iniciou a história da formação do quilombo em Mineiros.
Chico Moleque, em 1885, ainda na condição de escravo, conseguiu comprar
uma parte da fazenda Flores do Rio Verde, de propriedade de Galdino Gouveia de Morais
e sua esposa, dona Isabel Cândida da Silva.
O Sr. Hm (66), bisneto de Chico Moleque, em entrevista realizada no decorrer
da pesquisa, conta que “ele comprou primeiro as terra, depois a liberdade e que ele
trabaiava até dia do domingo de modo a pagar a liberdade dele e de sua muié” (Entrevista
em, 16/06/2006).
Foi a partir deste cenário que surgiu o Quilombo do Cedro, hoje conhecido
como “Comunidade do Cedro” (ex-quilombo), distante 5 km da cidade de Mineiros. A
expressão “cedro” se deve à grande quantidade de cedro rosa existente na região. O
quilombo que se formou era de agricultores que, além de plantar, caçavam e coletavam os
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frutos do cerrado. Quando Chico morreu, a comunidade do Cedro continuou com seus
afazeres e seus rituais, mas por volta de 1970, com a chegada dos migrantes do Sul
brasileiro, foi a que mais sentiu os efeitos dessas mudanças.
Na concepção de Ioris (1999), o estudo daquela comunidade mostra que:
Ao longo de uma formação, a comunidade do Cedro sempre esteve inserida na
economia regional, na qual, até a década de setenta, predominou a pecuária
extensiva. Nesta atividade, os moradores do Cedro, trabalhavam para os
fazendeiros da região como boiadeiros, vaqueiros, meeiros ou lavradores de
empreita. [...] com a implantação na região da atividade pecuária a agrícola de
forma intensiva, esta ultima baseada na monocultura da soja e do arroz, a
comunidade do cedro passou a sofrer fortes mudanças na sua forma de viver. [...]
Em conseqüência deste trabalho de tempo integral, as pessoas da comunidade do
Cedro diminuíram, sensivelmente, a produção em suas terras, tornando-se muito
mais dependentes dos produtos da cidade. (IORIS, 1999: 14-15)

Deve-se concluir, desse modo, que foi através dos aspectos econômicos,
principalmente na relação homem-trabalho, que não só os ex-quilombolas, mas toda a
comunidade mineirense sofreu alterações nas suas relações, mudando seus costumes, seus
valores e assumindo outros.
Marx (2003) enfatiza que as causas desse processo não são dependentes apenas
das vontades individuais dos homens. De fato, “(...) na produção social de sua existência, os
homens estabelecem relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade,
relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das
forças produtivas materiais” (MARX, 2003: 5).
Assim que essas relações se estabelecem, os conflitos são inevitáveis porque as
forças produtivas materiais da sociedade acabam entrando em contradição com as relações
de produção existentes. Para a comunidade compreender as mudanças que estavam
ocorrendo, ela própria deveria entender essas relações contraditórias. Entretanto, não foi
isso que ocorreu e a comunidade sucumbiu aos interesses dos brancos.
Mas, ainda assim, a Comunidade do Cedro19 sobrevive e resiste às influências
do sistema capitalista. Das 75 chácaras existentes no Cedro, 56 pertencem aos
descendentes de Chico Moleque. A memória coletiva da comunidade permanece viva
entre seus parentes através da festa de Nossa Senhora da Abadia, durante a qual, todo ano,
no mês de agosto, eles se reúnem, na igreja (com o mesmo nome), para rezar e cantar. A
19

Para maiores informações sobre a divisão das terras da Comunidade do Cedro, consultar: SILVA,
Martiniano José da. Quilombos do Brasil Central: violência e resistência escrava 1717-1888. Goiânia:
Kelps, 2003.
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festa, que tem a participação de alguns moradores da cidade de Mineiros, começa com uma
missa no estilo africano e prossegue com um leilão das prendas oferecidas e, em seguida,
com a dança, animada por sanfoneiros até o amanhecer.
Além da festa, eles mantêm vivo o trabalho com plantas medicinais, herdado
de seus ancestrais. A comunidade possui, no Cedro, um laboratório de fitoterapia e atende
pessoas de vários lugares do Brasil. Esta é a forma de manter viva a memória que a história
oficial da origem da cidade insiste em tratar como secundária.
Para os cedrinos,20 as lembranças ficam nas histórias contadas pelos mais
velhos, como a de Benedita, filha de Chico Moleque,
uma experiente parteira da região (...) na reminiscência de um esteio de bica e de
um resistente pé de café; na consistência de um velho mangueiral e na resistência
centenária de palanques de aroeira, ainda furados com verruma, existentes na
comunidade cedrina”. (SILVA, 2003: 413)

Ademais, cabe-nos destacar, no item seguinte, alguns elementos referentes à
questão cultural, verificados em nossa pesquisa, como as bonecas de pano feitas pela Sra
W (84) e as cantigas de roda comprovando a influência da cultura negra na vida dos
brancos, mais especificamente nas brincadeiras.
3.2 Brincando na Cidade de Mineiros em Goiás nas Décadas de 1910 a 1940
No Brasil, como em qualquer outro lugar, as brincadeiras se fazem presentes na
vida das crianças, de maneira geral, embora se apresentem diferenças socioculturais. O
brincar tem uma dinâmica que não o deixa tornar-se estático, por isso podemos perceber as
mudanças e permanências das brincadeiras ao longo do tempo. Muitas delas foram
incorporadas e adaptadas de um lugar para outro por novos olhares e novas gerações. Em
cada período ou época essas manifestações marcam a cultura de um povo e se apresentam
de maneiras diferentes, permeadas de ludicidade, moralismo, violência e mesmo de
preconceitos étnicos e de gênero.
Diante disso, podemos perguntar: Como a criança adentra no mundo da cultura
em que as manifestações folclóricas se fazem presentes?

20

Cedrinos – a expressão designa os membros da comunidade do Cedro, distante a 3 km da área urbana
Mineiros.

94

Na percepção de Vigotski (2004), a entrada da criança nesse mundo cultural se
dá através da atividade e da adaptação ativa. Para Leontiev (2004), ela ocorre por meio dos
processos de adaptação e apropriação da cultura. Essa apropriação e adaptação de que
tratam os autores deve ser compreendida como algo em movimento; a cultura percebida
dentro desse contexto é movimento e como tal se encontra em constante embate com a
tradição que possui uma conotação de estabilidade e continuidade. A mobilidade da cultura
e sua construção ocorrem dentro da história, que também não é algo estático no tempo e no
espaço, porque está em constante renovação. A tradição faz o movimento contrário, uma
vez que se consolida e se conserva. No embate entre renovação e conservação é que
podemos compreender a cultura como hábitos, atitudes, maneiras de lidar e de representar
a realidade que nos cerca.
As realidades advindas da cultura são próprias do homem, cujo comportamento
é influenciado social e historicamente. Luria (1979) demonstra de forma enfática como
esse processo de assimilação dos elementos culturais é retido pela criança:
Desde o momento em que nasce, a criança forma o seu comportamento sob a
influência das coisas que se formaram na história: senta-se à mesa, come com a
colher, bebe em xícara e mais tarde corta o pão com a faca. Ele assimila aquelas
habilidades que foram criadas pela história social ao longo de milênios. (...) A
grande maioria de conhecimentos, habilidades e procedimentos de
comportamento de que dispõe o homem não são resultados de sua experiência
própria, mas adquiridos pela assimilação da experiência histórico-social de
gerações. (LURIA, 1979: 73)

A criança incorpora/apropria-se de experiências histórico-sociais de seus
antepassados e por isso Luria (1979) nos permite pensar na existência de elementos de
conservação dentro da cultura. Desse modo, a forma como o homem age nesse mundo
material permanece de geração para geração. Não se trata de um processo passivo de
assimilação diante da realidade, pois nesse processo há uma recriação e ressignificação do
mundo real, conseqüente da relação dialética que o homem mantém com o mundo, seja de
maneira natural ou social.
Barbosa (1997: 29), seguindo essa visão dialética marxiana, afirma que “ao
transformar o mundo e ser transformado por ele, o homem é também capaz de promover a
autotransformação”. Torna-se, assim, ininterrupto esse processo de produzir, transmitir,
transformar, recriar e conservar a cultura.
Com isso, podemos dizer que as brincadeiras, a que chamamos de folclore, por
se tratarem de manifestações culturais, se inserem neste contexto. Segundo Fernandes
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(2004), o folclore é uma ciência popular e a sua transmissão ocorre, principalmente,
através de processos informais, nos quais o intercâmbio entre as pessoas vai acontecendo,
no dia-a-dia, das mais variadas formas, seja na escola, no bairro, no grupo religioso, no
clube ou entre parentes. A condição para que o folclore exista e resista, ou seja, para que
ele se manifeste, é a aceitação por parte da comunidade que o cultiva.
Retomando alguns autores, vemos que Kishimoto (1993) se refere às
brincadeiras como manifestações de jogos tradicionais. Fernandes (2004), por sua vez, as
considera como folguedos que fazem parte do folclore brasileiro, e Friedmann (2006) as
identifica como brincadeiras tradicionais. Optamos em nosso trabalho por utilizar a
denominação “brincadeiras tradicionais”, tal como o faz Friedmann (2006) porque, em
nossos estudos, as brincadeiras tradicionais compreendem o contexto mais amplo da
cultura do qual faz parte o folclore. Além disso, é na cultura infantil que estas brincadeiras
estão inseridas e se manifestam com maior freqüência.
Por cultura infantil se entende, segundo Fernandes (2004), o mesmo que
folclore infantil, só que o autor estabelece uma diferença, mostrando que a cultura infantil,
abrange alguns elementos ou complexos culturais de natureza não folclórica,
como futebol ou a natação (...) e certos trabalhos caseiros (confecção de
roupinhas para as bonecas, preparação de doces simples, que as crianças
aprendem a fazer com maior rapidez. (p. 214)

Em nossa pesquisa, estes elementos elucidados por Fernandes (2004) se
fizeram presentes nos relatos dos idosos quando disseram que brincavam de fazer
comidinha, de comadre, de futebol e de banhar no rio. Por isso, compreendemos as
brincadeiras tradicionais vivenciadas pelos idosos não apenas como folclore, mas como
parte integrante da cultura infantil. Elkonin (1998) atesta que as crianças têm necessidade
de compreender esses papéis sociais em que os adultos estão inseridos.
Segundo Friedmann (2006: 75), o folclore infantil como parte integrante da
cultura infantil:
(...)é a manifestação da riqueza natural da criança: suas potencialidades físicas,
corporais, motoras, sensoriais, intelectuais, emocionais e sociais.
(...) É por meio deles que as crianças alargam sua área de contatos humanos,
experimentam de modo mais acessível os prazeres e o significado das atividades
organizadas em grupo, os diferentes papéis de subordinação e dominação entre
as pessoas dos mesmos estratos sociais e se identificam com interesses e valores
cujas polarizações de lealdade transcendem o âmbito familiar.
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Por outro lado, as brincadeiras tradicionais ampliam as relações das crianças,
fazendo-as interagir com outras de várias idades e também com os adultos. Estas interações
ajudam no desenvolvimento da personalidade da criança, porque os valores morais estão
intrinsecamente ligados às brincadeiras que os adultos transmitem às crianças como
herança de sua formação. O ambiente social em que o folclore infantil ocorre muda
continuamente com o tempo. Não se trata de mudanças de conteúdo, mas de mudanças
meramente formais que acabam influenciando o comportamento e as atitudes das crianças.
Na pesquisa que realizamos com os idosos de Mineiros, nascidos entre 1910 e
1940, foram levantadas questões com o intuito de verificar quais eram as brincadeiras que
faziam parte da sua infância, bem como as mudanças e permanências de determinadas
brincadeiras. Para compreendermos qual o papel que estas brincadeiras exerciam em suas
vidas, não era possível voltarmos aos 180 entrevistados, por isso refizemos algumas
entrevistas, perfazendo um total de 20 idosos entrevistados. O gráfico abaixo apresenta o
total dos 180 entrevistados de 1910 a 1940, sendo que na década de: 1910, eram 9 homens
e 5 mulheres entrevistados; de 1920, 22 homens e 11 mulheres entrevistados; 1930, 42
homens e 33 mulheres entrevistados; e 1940, 24 homens e 34 mulheres entrevistados,
conforme gráfico abaixo:
Gráfico 1- Número de Pessoas Entrevistadas de 1910 1940
Número de pessoas entrevistadas entre as décadas de 1910 a 1940
80

Número de pessoas entrevistadas

70
60
50
40
30
20
10
0
1910-1919

1920-1929

1930-1939
Décadas

Total de pessoas

Homens

Mulheres

1940-1949

97

Durante a década de 1910, as brincadeiras lembradas por nossos entrevistados
estavam muito ligadas à própria condição em que viviam. Nessa época, a população do
município de Mineiros, em sua maior parte, encontrava-se na zona rural21 e, por
conseqüência, predominavam entre as crianças os tipos de brincadeiras relacionados
diretamente ao ambiente rural.
As brincadeiras das crianças representavam o cotidiano vivido pelos adultos
em suas atividades de trabalho, tais como cavalinho de pau, boi de barro, laçar bezerro,
casinha, entre outras, conforme podemos observar no gráfico abaixo:
Gráfico 2 – As Brincadeiras Prediletas na década de 1910
Década de 1910 - Brincadeiras Prediletas
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Brincadeiras prediletas

Além destas brincadeiras, outras também foram citadas pelos nossos
entrevistados, não como brincadeiras prediletas, mas que faziam parte do seu cotidiano
infantil, como balanço, baliza, cobra-cega, curralzinho, carrinho de buriti, passar anel,
peteca e soltar pipa.
Segundo Kishimoto (1993), tais brincadeiras eram percebidas em muitas
regiões brasileiras, porque a influência das culturas negra, indígena e portuguesa se fizeram
presentes no setor econômico, cultural e social em nosso País. É interessante ressaltar que
21

O IBGE não realizou o censo nesta época.
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essa influência pode ser vista nos brinquedos inventados pelas próprias crianças, que se
utilizavam de elementos da natureza para fabricar seus próprios brinquedos, tais como: o
carrinho de talo de buriti, boizinhos de osso de suã e petecas de palhas de milho e penas de
galinha.
Ainda sobre este assunto, Kishimoto discorre:
A utilização de elementos naturais para a confecção de brinquedos é prática
universal de quase todos os povos antigos e, até hoje, pode ser vista na África.
(...) relata a vida de crianças africanas baolesas que não freqüentam escolas,
vivem nos campos ou nas cidades, auxiliam nas tarefas domésticas, brincam de
construir seus próprios brinquedos com materiais naturais e imitam atividades do
mundo adulto. (KISHIMOTO, 1993: 29-30)

Outro dado interessante que constatamos é que possuíam características bem
definidas, tanto as brincadeiras “dos meninos” quanto as “das meninas”. As meninas, por
exemplo, conforme lembrou a Sra S (95), brincavam de roda com a cantiga “Linda
roseira”. Essa cantiga, provavelmente de origem francesa, é conhecida, segundo Altman
(2002), como “Mão Direita”.
Linda Roseira
(canta a roda)
Entra na roda linda roseira (repete)
E abraçai a mais faceira (repete)
(responde a menina)
Eu não quero a mais faceira (repete)
Quero a boa companheira (repete).

Altman (2002: 250) afirma que “As brincadeiras de roda têm origem em
danças e jogos executados por adultos e em histórias infantis”. A autora faz referência a
Mário de Andrade, que nos esclarece sobre a permanência européia, particularmente
portuguesa, das cantigas de roda, tendo como exemplo a mais popular delas, que é
“Ciranda, cirandinha”.
As brincadeiras entre meninos e meninas geralmente aconteciam mais nos
finais de semana, em que era comum os parentes e vizinhos visitarem uns aos outros.
Como as brincadeiras aconteciam muito mais em grupo do que individualmente, estes
momentos se tornavam ideais para as crianças brincarem. Em nossa pesquisa constatamos,
através de um levantamento, que 62,96% das brincadeiras eram em grupos, entre elas
esconde-esconde e cobra-cega, sendo que 37,4% eram individuais. Nas brincadeiras
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individuais torna-se visível a questão gênero, com a definição dos papéis sociais que cada
um iria desempenhar quando se tornasse adulto.
A brincadeira de cobra-cega, praticada em grupo em 1910, tem uma
composição diferente da que é utilizada nos dias atuais, como mostra a Sra. S (95):
Cobra-cega
O grupo pergunta para um dos participantes que deve estar vendado.
Grupo – Cobra-cega, de onde você veio?
O vendado – Vim da serra.
Grupo – O que trouxe pra me dar?
O vendado – Cravo e canela.
Grupo – Me dá um pouquinho?
O vendado – Vai pedir a seu vizinho.
E a cobra sai atrás do grupo tentando pegar alguém que será a cobra cega.

Essa brincadeira apresenta mudanças de uma região para outra em uma mesma
época porque as crianças, conforme Altman (2002: 252), têm a criatividade para fazer
novas perguntas bem como o poder de criar novas regras. É importante ressaltar que há
uma variação quanto ao nome dessa brincadeira. Em Mineiros, os entrevistados a
conhecem por cobra-cega, e não cabra-cega. Na Europa, em um passado mais distante,
especificamente na transição do Renascimento para a Idade Moderna, ela foi também uma
brincadeira de adulto com origem nos costumes da corte. Mais tarde ela se tornou popular
e restrita ao público infantil. Ariès (1981) expõe:
Numa tapeçaria do início do século XVI, alguns camponeses e fidalgos, estes
últimos mais ou menos vestidos de pastores, brincavam de uma espécie de cabracega: não aprecem crianças. Vários quadros holandeses da segunda metade do
século XVII representam também pessoas brincando dessa espécie de cabracega. Num deles aparecem algumas crianças, mas elas estão misturadas com os
adultos de todas as idades: uma mulher, com a cabeça escondida no avental,
estende a mão aberta nas costas. Luís XIII e sua mãe brincavam de escondeesconde. Brincava-se de cabra-cega na casa de Grande Mademoiselle, no Hotel
de Rambouillet. (p. 50)

Na década de 1920 não houve muitas mudanças no cenário do município de
Mineiros, e as atividades continuavam com características estritamente rurais. O IBGE
(1920: 392) apresenta em seus dados estatísticos uma população total de 3.213 pessoas,
entre as quais 1751 homens e 1462 mulheres. Segundo os mesmos dados, entre as pessoas
que sabiam ler e escrever, havia uma de 0 a 6 anos, 77 de 7 a 14 anos e 599 com 15 anos
ou mais. Já as que não sabiam ler e escrever eram 967, de 0 a 6 anos, 865, de 7 a 14 anos, e
1645 com 15 anos ou mais.
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Nossos entrevistados cresceram, neste cenário, com pouco estudo, uma vez que
o número de escolas e de professores era diminuto. As crianças deste período viviam em
companhia de seus pais, principalmente nas atividades laborais. Suas brincadeiras
prediletas estavam ligadas, em sua maioria, à preparação para a vida adulta. Ao brincarem,
as crianças não tinham a preocupação de competir umas com as outras, pois falava mais
alto a vontade de simplesmente brincar e distrair.
Kishimoto (1993), ao abordar a falta de competitividade entre crianças das
áreas rurais, afirma que esta é característica de população autóctone. Por isso, as
brincadeiras em grupos atingiam uma porcentagem de 60%. Já as individuais, que
chegavam a 36%, têm uma influência maior da cultura implantada pelos mineiros e
baianos, como também pelos negros da comunidade do Cedro.
Gráfico 3 – As Brincadeiras Prediletas da década de 1920
Década de 1920 - Brincadeiras Prediletas
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Brincadeiras prediletas

Neste quadro, destacamos as brincadeiras prediletas citadas pelos sujeitos de
nossa pesquisa. As brincadeiras citadas apenas uma vez, como amarrar capim no trieiro
para derrubar, andar a cavalo, banho de rio, baralho, biloque, boi de sabugo de milho, bola
de couro, boneca de sabugo, brincar de comadre, brincar na areia, cantar, carrinho de
cabaça, carrinho de carretel de linha, carrinho de sabugo, cavalo nas galhas de pau, dama,
dançar, dominó, estátua, estilingue, laçar bezerros, lutar, ouvir histórias, passar anel, perna
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de pau, porteira de curral, pular no monte de palha de arroz, queima, urticã, foram
agrupadas, e no gráfico aparece como outras.
Muitas das brincadeiras prediletas permanecem entre as crianças mineirenses,
com exceção daquelas que se perderam no tempo, como as do boi de sabugo, do carrinho
de cabaça, de amarrar capim no “trieiro” e da rolinha rolou. O banho no rio é uma das
brincadeiras que permanecem, porque, pelo fato da região situar-se num divisor de águas, é
muito raro uma fazenda não ter um rio, um riacho, um ribeirão ou um córrego com um
"poço fundo para banhar". Segundo Kishimoto (1993), as brincadeiras nos rios são
costumes das crianças indígenas que imitavam os adultos e que foram transmitidos aos
portugueses.
No livro “Menino de Engenho”, de José Lins do Rego (1983), há uma
passagem interessante que nos faz lembrar das brincadeiras nos rios de nosso município e
como as crianças vão aprendendo a lidar com a natureza.
Descemos uma ladeira para o Paraíba, que corria num pequeno fio d' água pelo
areal branco e extenso.
-Vamos para o Poço das Pedras.
Pouco mais adiante, debaixo de um marizeiro, de copa arrastando no chão, lá
estavam uma destas piscinas que o curso e a correnteza do rio cavavam nas suas
margens. [...] A água fria de poço, naquela hora, deixou-me o corpo tremendo.
Meu tio então começou a me sacudir para o fundo, me ensinado a nadar.
Daquele banho ainda hoje guardo uma lembrança à flor da pele. De fato que para
mim, que me criara nos banhos de chuvisco, aquela piscina cercada, de mata
verde, sombreada por uma vegetação ramalhada, só poderia ser uma coisa do
outro mundo. (REGO, 1983: 8-9)

A peteca é outra brincadeira utilizada pelas crianças desde a década de 1910
até os dias atuais. Sua origem é duvidosa: não se tem certeza se foi inventada pelas tribos
tupis do Brasil, que se expandiram para a região de Minas Gerais, ou se pelos chineses.
Estudos atestam que na Grécia antiga também se encontrava um jogo similar à peteca e
que, na Inglaterra, sob a Dinastia Tudor,22 servia para pedir graças. A Enciclopédia Mirador
Internacional (1976: 1344 apud KISHIMOTO 1993: 71) afirma que a peteca é:
(...) uma espécie de bola achatada de couro ou palha, em que se enfiam penas,
cuja origem é indígena (em tupi, “bater” é “peteca”, em guarani, é “petez”).
Brinquedo de inverno no Brasil, seu uso coincide com a colheita de milho e com
as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro.

22

A Dinastia Tudor é composta de monarcas que reinaram na Inglaterra entre o fim da Guerra das duas
Rosas - York e Lancaster em 1485 e 1603.

102

Em Mineiros, as petecas eram confeccionadas com palha de milho e penas de
galinha até os tempos recentes, quando passaram a ser compradas já prontas pelos pais das
crianças.
A confecção de brinquedos, segundo Benjamin (2002), teve início por volta do
século XIX quando as indústrias assumiram o lugar que antes era das oficinas
manufatureiras. No Brasil, também nesta mesma época, os brinquedos passaram a ser
objetos de consumo das crianças, despertando “o sentimento de posse, o desejo de ter,
dificultando o prazer de inventar, construir” (ALTMAN, 2002: 254).
Um fato interessante verificado em nossas pesquisas foi uma brincadeira
relatada pela Sra G (79), que não aparece como brincadeira predileta, mas que vale a pena
ser apresentada aqui pela sua originalidade e pela semelhança ao pega-pega praticado ainda
hoje e que se desenvolvia da seguinte forma:
Uma criança fica com o rosto na parede sem poder virar para os colegas e fala
para os colegas:
- Pique será?
O grupo responde:
- Lambari pinicá.
Ele pergunta:
- Será que eu te pego?
O grupo responde:
- Se tu presta!
Todos saem correndo e o que fez a pergunta tenta pegar e segue a brincadeira.

Outras brincadeiras relatadas também pela Sra G (79) e que destacamos a
seguir são duas cantigas de roda:
MANDO TIRO, TIRO, LÁ
Um grupo fica de um lado e uma menina do outro e canta:
Menina: - Bom dia Vossa Senhoria, mando tiro, tiro, lá!
Grupo: - O que queres na minha porta, mando tiro, tiro, lá?
Menina: - Eu quero uma de vossas filhas, mando tiro, tiro, lá!
Grupo: - Escolha a que quiser, mando tiro, tiro lá!
Menina escolhe uma e canta: - Que ofício dar a ela, mando tiro, tiro, lá?
Grupo: - Ofício de lavadeira, mando tiro, tiro, lá.
A escolhida: - Este ofício não me agrada, mando tiro, tiro, lá!
E vai inventado ofícios até que a escolhida se agrade e cante.
Repete a música e a escolhida será a menina, até que todos tenham passado para
o outro lado da roda.

Esta cantiga, conhecida na França como Ah! mon beau château, se insere no
contexto das cantigas de roda às quais Altman (2002) faz referência em seus estudos:

103

Mas é principalmente a partir do século XIX, com o ingresso de levas de
imigrantes no país que, além da miscigenação étnica e aquisição de hábitos e
costumes diferentes, muitas brincadeiras, principalmente as cantigas de roda, as
adivinhas, as formas de escolha, se incorporaram ao brincar das crianças
brasileiras. (ALTMAN, 2002: 245)

Desse mesmo contexto é que surge a outra cantiga – Três solteiros – citada pela
Sra. G (79), e que expomos a seguir:
TRÊS SOLTEIROS
Numa roda grande com três pessoas no centro passeando pela roda, todos
batendo palma, cantam:
- Três solteiros a passear, a passear, a passear;
Três solteiros a passear bem cedo, de manhã;
Seus amigos a chamar, a chamar, a chamar;
Seus amigos a chamar bem cedo, de manhã;
Os que estão na roda escolhem mais três, quando termina a música os escolhidos
ficam e os primeiros voltam para a grande roda. Repetem a música quantas vezes
quiserem.

Ao contrário de “Ciranda, Cirandinha” e “Atirei o pau no gato”, que chegaram
aos tempos hodiernos com o mesmo conteúdo e a mesma forma, “Mando tiro, tiro, lá” e os
“Três Solteiros” não são mais cantadas atualmente pelas crianças. Contudo, elas continuam
presentes nas instituições de educação infantil com o mesmo conteúdo e com letras
diversificadas no que diz respeito à forma.
Friedmann (1996: 43) explica o que significa a mudança na forma e não no
conteúdo dentro do folclore infantil:
O conteúdo é constituído pelos interesses lúdicos particulares ligados a tal ou
qual objeto (bonecas, animais, construções, máquinas etc.), que é objeto básico
do jogo; a forma é a organização do jogo do ponto de vista dos materiais
utilizados, do espaço, do número de jogadores etc. (Grifos da autora)

Os conteúdos das cantigas de roda permanecem praticamente os mesmos: as
mulheres destinadas às lides domésticas e os homens como provedores da família. Nesse
sentido, as músicas enfatizam o papel da mulher e do homem na sociedade, mostrando que
este é o destino de cada um; não há como reverter a situação, como se todos nascessem
predestinados.
Na década de 1930, começou-se a intensificar a urbanização da vila de
Mineiros que, em 1938, foi elevada à condição de cidade. Como era de praxe na Era

104

Vargas, teve início a nomeação de intendentes para a sua administração. Ainda que
houvesse uma maior afluência de migrantes, a cidade continuou como uma espécie de
extensão do campo.
Muitos dos que chegaram ao município eram garimpeiros e se estabeleceram
no Garimpo do Luciano, que passou a se chamar Araguassu. O pároco que assumiu a
paróquia em abril de 1940, Pe. João Garcia Freire, assim descreve essa realidade que teve
início nos anos de 1930:
Quem já não ouviu falar nestes lugares, corruptelas, aglomerado de ranchos
cravados nas pitorescas margens do legendário rio Araguaia, onde sem vida
familiar, religiosa e social, a procura do diamante, temporariamente se
encontram muitos filhos pródigos, vindos dos diversos Estados deste grande
Brasil? Felizmente temos aqui estabelecidas diversas famílias, religiosas, que
muito auxiliam ao Padre na celebração das festas e com quem se pode ter trato
social. Permaneci durante cinco dias com esta gente, rezando a Missa,
administrando os Sacramentos e instruindo-os em religião. A terra nestes lugares
é ainda um tanto ingrata e precisa de muito preparo. Encerramos as nossas festas
com as procissões de S. Pedro e S. Sebastião, correndo tudo em paz. (LIVRO
DO TOMBO I, 1940: 49)

Além das festas de menor porte que aconteciam nas fazendas por ocasião dos
mutirões realizados pelos próprios moradores nas diferentes regiões do município em que
habitavam, a Igreja Católica realizava, na cidade, em torno da Igreja Matriz, grandes festas
às quais afluía a maior parte da população rural. Essas festas – do Divino Espírito Santo, de
São Sebastião, de São Pedro e São Paulo, de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa
Senhora das Graças, a última no povoado do Córrego da Porteira, hoje Portelândia – eram
ocasiões importantes para o encontro dos parentes e ali se faziam os negócios através do
sistema de trocas, rezavam, bebiam, dançavam, arrumavam casamentos para os filhos e
proporcionavam dias de diversão importantes para toda família.
As crianças, nessas festas, além de se divertirem com suas brincadeiras
tradicionais, aprendiam umas com as outras novas brincadeiras e participavam ativamente
das cerimônias religiosas, cantando nas procissões e nas cerimônias especificamente
preparadas para elas, como relatam algumas de nossas entrevistadas: “As festas era boa
dimais da conta, nóis brincava até falá chega, via us parentes, rezava, muita coisa nóis
fazia” (Sra. D (90)); “Era uma alegria só, era bão dimais da conta” (Sra. Ap (78)).
Na década de 1930, o IBGE não realizou o censo, por isso não temos como
demonstrar o número de pessoas residentes na cidade. A única informação que obtivemos
foi através de registros do Livro do Tombo da Paróquia do Divino Espírito Santo, que
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atribui à paróquia uma população estimada de 13.000 habitantes. Vale ressaltar que a
paróquia abrangia também o município de Santa Rita do Araguaia.
No quadro abaixo podemos observar que as brincadeiras prediletas não
diferiam muito das apresentadas na década anterior. Para melhor compreendermos o
gráfico abaixo, agrupamos as brincadeiras citadas apenas uma vez e a denominamos de
outras. Dentre as brincadeiras agrupadas encontra-se: baliza, bete, bola, boneca de sabuco,
brincar no córrego, caçar passarinho, cantinho, carro de boi, ciranda, corre – corre, correr,
cruzada, fazendinha, gangorra, jogar peão, jogar versos, laçar bezerro, matinê (dançante),
nadar, ordem, pular corda, pular do esbarrancado, soltar papagaio, subir em árvores.
Gráfico 4 – As brincadeiras Prediletas na década de 1930
Década de 1930 - Brincadeiras Prediletas
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Brincadeiras prediletas

As brincadeiras desta época permaneciam com seus contornos rurais e
aconteciam principalmente nos finais da tarde, nas noites de lua cheia e nos finais de
semana. Podemos destacar, entre as brincadeiras desta época, a cantiga de roda “Agulha
perdida”, citada pela Sra. U (73):
Uma roda com uma menina no meio.
A roda canta:
- Lá vem uma menina;
Ela vem tão longe;
Ela vem de nossa terra;
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Do girão dão dão;
Do girão dão dão;
A menina canta:
Eu me passo por aqui;
Por aqui assim;
À procura de uma agulha;
Que aqui perdi.
Que aqui perdi.
A roda canta:
Menina volta pra casa;
Vai dizer aos seus pais;
Que a agulha que se perde;
Não se acha mais.
A menina canta:
Aqui mesmo é que eu perdi;
Aqui mesmo hei de achar;
Não é esta nem aquela,
Nem aquela não.
Deve ser aquelazinha;
Do meu coração,
Do meu coração.

Outra entrevistada, a Sra. Y(77), lembra que em sua infância a brincadeira de
roda predileta era dançar “O Miudinho”.
O Miudinho
Maria entrou na roda pra dançar o miudinho;
Tirou a (diz o nome) pra dançar ela sozinha;
Vamos dar uma volta,
Uma volta vamos dar;
Sozinha eu não danço;
Sozinha eu não vou dançar.
Vou tirar a (diz o nome) pra dançar o miudinho.

Muitas brincadeiras que não foram consideradas por nossos entrevistados como
prediletas também faziam parte do cotidiano infantil. Dentre elas destacamos andar a
cavalo, briga de galo, baliza, basquete, sacarrilha, bodoque, brincar com calango, caçar
passarinho, lutinha, matinê dançante, pular corda, pular elástico e queima. Quando se
reuniam as meninas e os meninos para brincar, geralmente brincavam mais de cobra-cega,
esconde-esconde, perna de pau, peteca, pular corda e pular barranco para cair na água, algo
permitido por seus pais, porque tinham medo que os meninos tomassem gosto pelas
brincadeiras de meninas.
Essas brincadeiras ainda são utilizadas pelas crianças, com exceção da
sacarrilha, uma espécie de brincadeira de roda em que uma criança fica no meio com as
mãos juntas e bate na cabeça do outro e pede para que entre no meio da roda. Em nossas
pesquisas, não foi possível confirmar, mas tivemos indícios de que a sacarrilha foi uma
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brincadeira típica da década de 1930. Pular barranco continua existindo, só que se tornou
uma brincadeira mais esporádica, que acontecia durante as férias em que as crianças iam
para as fazendas.
As brincadeiras de roda, de casinha, de boneca e de fazer comidinha são
consideradas por Fernandes (2004: 54) como “jogos sedentários ou de movimento”, em
que a presença de elementos cênicos é uma constante. Para Vigotski (1998), Elkonin
(1998) e Leontiev (2006), essas brincadeiras ajudam as crianças a estabelecer relações
acerca dos acontecimentos vivenciados no cotidiano e, ao mesmo tempo, podem
compreender os diversos papéis que darão sentido à sua inserção na sociedade. Por isso, as
meninas brincavam e continuam brincando de comadre no fundo dos quintais, debaixo das
árvores, separando os lados que cada uma vai ficar. Logo que ficam prontas suas casinhas,
saem visitando as comadres, levando suas bonecas montadas em ossinhos de suã. Ali, as
meninas brincavam até escurecer e os meninos de vez em quando eram convidados para
comer da comida que elas faziam. Na comunidade do Cedro as meninas matavam rolinhas
para comer, enquanto que as da cidade e demais regiões do município faziam arroz, bolo e
suco. Suas comidinhas dependiam dos produtos que encontravam no quintal ou que as
mães ofereciam.
É interessante ressaltar que a brincadeira de queima era chamada, desde 1920,
em Mineiros, de urticã. Seu nome vai ser modificado por volta de 1960. Nossos
entrevistados não souberam responder o porquê da mudança de nome; eles apenas sabiam
que urticã se referia à brincadeira de queima. Para os migrantes baianos o jogo era
conhecido como “baleado”.
Outra brincadeira muito conhecida nessa época em Mineiros e que permanece
atualmente entre as crianças com o mesmo repertório é chamada de “ordem”. Segundo
Altiman (2002), a “ordem” é de origem européia, mais precisamente francesa. Nossa
entrevistada, Sr. Nj (69), a descreve como uma bola em que o jogador arremessa contra a
parede, dizendo:
Ordem, seu lugar,
Sem rir, sem falar,
Uma mão, a outra,
Um pé, o outro,
Sem rir, sem falar.
Bate palmas,
Pirueta,
Trás e adiante,
Mão cruzadas,
Quedas.
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Neste período, as brincadeiras em grupos atingiam cerca de 70,42%, enquanto
que as individuais chegavam a 29,58%. Pode-se perceber que houve um crescimento das
brincadeiras em grupo. Para se chegar a tais índices tivemos um número maior de pessoas
entrevistadas em relação às décadas anteriores.
Na década de 1940, já com o status de cidade, Mineiros iniciava um período de
desenvolvimento político, econômico e social, com a instalação da comarca (1943) e as
construções do primeiro Grupo Escolar, denominado “Pedro Ludovico”, das escolas rurais
da Pinguela e do Cedro, do aeroporto, de uma pequena usina hidrelétrica, de um hospital e
de um cinema.23
Segundo os dados do IBGE de 1940 (p. 51), a população total do município era
de 6.322, sendo 3.322 homens e 3.011 mulheres. Esses dados contrastam com a estimativa
de 13.000 habitantes, encontrada no Livro do Tombo da paróquia, ainda que abrangesse o
município vizinho de Santa Rita do Araguaia.
As mudanças trouxeram alterações significativas nos tipos de brincadeiras
preferidas pelas crianças. O ambiente urbano, apesar de as características rurais da
população, começava, ainda que timidamente, a oferecer atrativos às pessoas que residiam
no campo, especialmente nos fins-de-semana. Estas alterações são possíveis de serem
percebidas no gráfico das brincadeiras prediletas da década de 1940. Outra questão que é
importante comentar sobre as brincadeiras prediletas é que no gráfico agrupamos as
brincadeiras que foram citadas apenas uma vez e a denominamos de outras. São elas: andar
a cavalo, bandeira, bola de gude, boneca de espiga de milho, brinquedo de argila, burrica,
caçar passarinho, carrinho de boi, carrinho de carneiro, carrinho de tábua, cruzada, curral,
empinar papagaio, futebol, João bobo, laçar bezerros, malha e sucuri.

23

Tais informações são encontradas em Silva (1998), Retrospectiva histórica de Mineiros: aniversários, p.
10-11.
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Gráfico 5 – As brincadeiras prediletas da década de 1940
Década de 1940 - Brincadeiras Prediletas
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Das brincadeiras prediletas apresentadas no gráfico acima, podemos dizer que
laçar e montar bezerro, queima, peteca, futebol, empinar papagaio, roda, cavalinho de pau,
casinha, comidinha, roubar bandeira e jogo de botões continuam presentes na cultura
infantil. A grande mudança que se deu é que as crianças já não constroem os bois de
sabugo, as bonecas de espiga de milho e o pião. Estes brinquedos foram industrializados,
ganharam formas diversificadas em sua composição e ainda continuam encantando as
crianças.
O bodoque já não é utilizado em nossa região, e o estilingue, que o sucedeu,
também começa a ser deixado de lado devido às preocupações com o meio ambiente,
adquiridas através da escola, dos meios de comunicação, das ONGs e da própria família.
Segundo Altman (2002),
O bodoque, bodoc ou baduca ou arco de bodoque, palavra de origem árabe,
bondok, é feito de madeira ´airi´. É construído com duas cordas separadas por
duas pecinhas de madeira. No meio as cordas são unidas por uma espécie de
malha, onde se coloca uma bola de barro ou uma pequena pedra redonda. A
corda e o projétil são retesados para trás pelo polegar e o indicador da mão
direita, soltando-se abruptamente, para arremessar o projétil. (p. 236)

Entre as crianças indígenas e pré-colombianas, o brinquedo servia para as
crianças caçarem passarinhos e outros animais. Este brinquedo causa muita confusão,

110

principalmente na zona urbana, em que os vidros das janelas acabam sendo alvos de erros
de pontaria por parte das crianças. Também são utilizados para a depredação dos poucos
benefícios públicos que para lá são levados, como as lâmpadas que iluminam as ruas e os
edifícios públicos, como escolas e postos de saúde.
Das brincadeiras descobertas em nossas entrevistas, as que mais nos chamaram
a atenção são as cantigas de roda que apareceram em número muito variado neste período.
A Sra. MS (53) nos relatou várias cantigas de roda prediletas de sua infância, como as que
se seguem:
CIGANA
Grupo: Lá vem a cigana, deixa ela entrar, vem pedir esmola, tem mas não se dá.
Cigana: Me dá uma esmola, pelo amor de Deus, porque a pobre cigana hoje não
comeu.
Grupo: Onde vais morena, tão depressa assim, vou colher as rosas lá do meu
jardim, a mais bela e mais bonita é para você.
RODA DA ESPERA
A roda começa a cantar:
Ô roda da espera é uma vez e só,
Quando você for embora é uma vez e só.
Uma pessoa fica de fora da roda e canta chamando os outros que estão na roda
até retirar todos:
Eu fiquei na roda espera por não achar outra flor
Venha cá prima (fala o nome da colega),
Venha cá faça um favor.
PONTE DO GIRÃO
Lá na ponte do girão,
Todos, todos passarão.
A lavadeira faz assim, faz assim, assim também.
A cozinheira
A passadeira,
A exibida,
A piolhenta
SINDÔ LÊ LÊ
Ô sindô lê lê, ô sindô lê lê lâ, lá.
A menina na cozinha abraçada com o negrinho, o negrinho deu um salto e virou
um macaquinho.
Ô sindô lê lê, ô sindô lê lê lâ lá (bis)
Não sou eu que caio lá!!!

Outra versão da mesma música relatada pelo Sr. Vm (57):
SINDO LÊ LÊ
Ô sindô lê lê, ô sindô lê lê lâ lá,
Arreda do caminho deixa a jibóia passar.
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A jibóia cobra mansa, jibóia não avança.
Todo mundo quer pegar.
Ô sindô lê lê, õ sindô lê lê lâ lá.

Também a Sra. Eb (54) nos apresentou de suas lembranças duas cantigas de
roda e uma brincadeira:
A GATA ESPICHADA
Lá em cima daquela serra tem uma gata espichada
Tem a boca de jacaré e saia remendada
Lá vem seu Juca cá,cá
Da perna torta, tá, tá
Dançando valsa sá, sá
Coma maricota, tá, tá
Mamãe me disse, sê, sê
Que é pecado dô, dô
Subir no morro ro, ro
Com o namorado dô, dô
A FLAUTA DO SEU BERTOLO
Seu Bertolo tinha uma flauta
A flauta de seu Bertolo
Sua mãe sempre dizia:
-Toca a flauta seu Bertolo!
Tinha uma flauta
A flauta era de se Bertolo
(Faz-se uma roda e coloca seu Bertolo dentro, enquanto a roda gira, seu Bertolo
gira ao contrário procurando um objeto: lenço, fita, folha de papel, que está
escondida com alguém da roda. Quando ele chega perto da pessoa que está com
o objeto a música fica bem mais alta. Caso não encontre a música vai ficando
bem baixinho. S encontrar, a pessoa que estava com o objeto passa ser o se
Bertolo)

A brincadeira anunciada acima chama-se “Melancia”. Fernandes (2004) faz
referência à mesma em sua obra “Folclore e mudança social na cidade de São Paulo”. As
crianças ficam agachadas e o comprador vem e bate na cabeça de uma por uma para
verificar se estão maduras. A Sra Eb (54) conta que ao escolher a que está madura, o
comprador pergunta ao vendedor:
-Quanto custa?
E o vendedor responde:
-Vamos pesá-la.
O vendedor pega a escolhida pelos braços, e o comprador pelas pernas. Em
seguida começam a balançá-la.

São brincadeiras muito pouco trabalhadas nas escolas ou pelos pais. Hoje a
grande preocupação das instituições de ensino é utilizar brincadeiras que sirvam como
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referência para ampliar os conteúdos ministrados em sala de aula. As brincadeiras citadas
pelos entrevistados, na concepção dos professores, seriam mais para diversão do que para
ensinar.
Outra brincadeira bastante interessante, citada somente pela Sra. Ms (53), é a
“cadeirinha de fubá”, em que duas pessoas fazem a posição de cadeira com os braços e
uma terceira vem e senta. Em seguida saem com a pessoa nos braços cantando:
Cadeirinha de fazer fubá!
Fubá!
Lava prato, lava louça,
Pra depois jantar.

Kishimoto (1993: 22) afirma que “As lendas das cucas, bichos-papões e
bruxas, divulgadas pelas avós portuguesas aos netinhos e pelas negras, amas de
sinhozinho, acompanham a infância brasileira”. Em nossas entrevistas, tivemos a
oportunidade de coletar várias histórias, como a “Cobra Zuina”, “Os três irmãos”, a “Gata
borralheira”, o “Pic do Amor” e “Zabelinha”, que aparecem no relato de Kishimoto. Todas
as histórias coletadas elucidam elementos sobre assombração e bruxas. São histórias que
fascinam as crianças e que fazem parte da Educação Infantil. Dentre estas, segue a história
da Zabelinha, contada pela Sra. Ms (53):
O conto da Izabelinha (Zabelinha)
Era uma vez uma menina que era criada por sua avó, uma velhinha que morava
em um rancho de folha no meio do mato.
Toda vez que a velhinha matava um frango, Zabelinha comia tudo, deixava só
osso. Quando era no outro dia, Zabelinha fazia a mesma coisa.
E a velhinha falou:
- Zabelinha, você está judiando comigo, eu vou te comer.
A velhinha adoeceu e acabou morrendo.
E Zabelinha saiu chorando, e encontrou nossa Senhora, que perguntou:
- Zabelinha o que foi? Por que está chorando?
Zabelinha respondeu:
- É que minha vozinha disse-me que quando morresse, ia me comer.
Nossa Senhora disse:
- Ela não vai te comer, vou te dar uma cachorrinha, cuide bem dela, e não a mate.
Chegando à noite, a velhinha veio, e a cachorra falava assim:
- Zabelinha, já lavou, Zabelinha já deitou, Zabelinha já dormiu.
E a velhinha disse:
- Mata essa cachorra, Zabelinha, se não te como.
No outro dia, Zabelinha matou a cachorrinha.
E a velhinha tornou a vir, e deu um grito.
E a cachorrinha respondia:
- Zabelinha, já lavou, Zabelinha já deitou, Zabelinha já dormiu. A velhinha mata
essa cachorra se não te como.
Zabelinha queimou a cachorra.
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A velha veio, deu um grito, e a cachorra respondeu que a Zabelinha tinha
morrido.
Quando a velha estava bem longe a cachorra tornou a responder:
- Zabelinha, já lavou, Zabelinha já deitou, Zabelinha já dormiu, mata essa
cachorra Zabelinha se não te como.
A velhinha estava muito longe, mata adentro e a cachorrinha já não conseguia
mais responder. Então a velhinha veio e furou um buraco no telhado da casa e
disse assim:
- Zabelinha você está vendo este olho que está te olhando?
Zabelinha responde:
- Não.
E a velhinha responde:
- É pra te olhar!
- Zabelinha, sabe para que estes pés, que estou pisando aqui?
Zabelinha responde:
- Não.
A velhinha respondeu:
- É para te pisar. Zabelinha sabe para que estas unhas tão grandes na minha mão?
Zabelinha responde:
- Não.
A velhinha respondeu:
- É pra te unhar! Zabelinha sabe pra que essa boca e esses dentes?
Zabelinha responde:
- Não.
A velhinha respondeu:
- É pra te morder e comer!
A velhinha caiu do telhado em cima da Zabelinha e a comeu.

Convêm ressaltar que as brincadeiras são tão importantes na vida da criança
quanto dormir e alimentar-se. Nelas, a criança estabelece relações sociais, produz cultura,
modifica o contexto, inventa, imagina e cria regras que contribuirão para a construção de
sua identidade. Conforme Vigotski (1998), as crianças brincam para compreender o mundo
em que vivem.
Esse brincar na infância é muito importante porque ajuda as crianças a resolver
os conflitos, ampliar suas relações, colocarem-se no lugar do outro, tomar atitudes diante
dos acontecimentos, serem autônomas. Isto ficou evidente no diálogo que tivemos com os
20 idosos, em que descobrimos o quanto as brincadeiras os ajudaram enquanto pessoas.
No próximo item demonstraremos não só as brincadeiras, mas as tristezas e
angústias desses idosos que, assim como as crianças, não vivem tão felizes.
3.3 Dialogando com os Idosos sobre a Infância
Nessa parte do trabalho, discorremos sobre algumas categorias, como trabalho,
violência e gênero, que emergiram das 20 entrevistas que refizemos com os idosos de
Mineiros. Entendemos que é necessário diante das análises das entrevistas discutirmos se
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os idosos e as crianças são realmente dois extremos, uma vez que em seus relatos muitos
deixaram transparecer a tristeza que sentem por não terem com quem conversar, a falta de
carinho e o próprio desrespeito por parte dos familiares, uma prática também vivenciada
por milhares de crianças em nosso País.
3.3.1 Idosos e Crianças: extremos?
Ao reconstruirmos a infância através dos diálogos com idosos na cidade de
Mineiros-GO, pudemos compreender como essa infância se constituiu enquanto categoria
na sociedade. Os relatos evidenciaram que a infância nem sempre foi marcada pela alegria,
mas que a dor, o preconceito e a desilusão caminharam lado a lado com muitos idosos
durante sua infância, principalmente junto àqueles que não detinham O poder econômico.
Apesar disso, a possibilidade de se ter alguém com quem compartilhar as lembranças da
infância pareceu representar um momento especial para os idosos que entrevistamos.
Percebemos isso durante nossa entrevista com o Sr. A (103) que, ao nos despedirmos,
ressaltou: “Faz sempre assim, venha conversar comigo, gosto muito de conversar e tocar
música” (Entrevista em: 30/11/2006).
Apesar do apoio da família, de morar com a filha e o genro, que são detentores
de boa condição econômica, o Sr. A (103) sente necessidade de conversar, gosta de estar
no meio dos jovens. Afirma ainda que não se sente velho e que sua jovialidade tem a ver
com a música, inclusive fez questão de dizer que toca qualquer instrumento musical e que
já compôs várias músicas para suas netas e bisnetas, mas que as pessoas quase não têm
mais tempo para conversar e ouvir suas músicas, pois é um "corre-corre danado!", diz ele.
O Sr. A (103) expressa uma angústia vivida por pessoas de outro tempo, um
tempo em que ele trabalhava e brincava em seu fazer de criança, um tempo em que na
juventude se fazia serenatas, conversava com os amigos, mas que agora na velhice é
escasso. O Sr. A (103) expressa o impacto causado por um tempo que é comandado pelo
capital, em que as transformações econômicas, sociais, científicas e culturais têm se
refletido cada vez mais nas relações que o homem estabelece com o outro. É a
mercantilização que torna as pessoas mais distantes porque precisam empregar o seu tempo
na satisfação das necessidades reais e ou criadas pelo sistema capitalista, como afirma
Marx (apud MANACORDA, 1991).
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A fala do Sr. A (103) denuncia ainda que a sociedade somente considera o
homem enquanto é produtivo, depois é descartado como uma coisa ou objeto qualquer. A
desvalorização do idoso é uma herança da Idade Moderna, mais especificamente no século
XIII. Com a transição do modo de produção feudal para o capitalismo, o velho passa a ser
desnecessário para a família burguesa, por não produzir mais como antes. Marx (1993)
afirma que quando o mundo das coisas passa a ser mais valorizado, o homem perde o seu
valor e torna-se um estranho até para si mesmo.
Na sociedade capitalista, tudo se torna efêmero: a cultura, os costumes, os
valores morais e éticos, e não há uma preocupação em preservar a memória. Os guardiões
da memória são entregues à casa de repouso e muitas vezes a família, em nome do bem
estar, passa a administrar sua aposentadoria como se fossem incapazes de gerenciar seus
gastos. Nesta fase da vida, muitos idosos são obrigados a sair de suas casas para viver em
ambientes estranhos a eles, não se perguntando nem se discutindo o que eles querem; seus
conselhos e experiências já são considerados ultrapassados. Esta é uma sociedade maléfica
para com a velhice.
O velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta para continuar sendo
homem. O coeficiente de adversidade das coisas cresce: as escadas ficam mais duras de
subir, as distâncias mais longas a percorrer, as ruas mais perigosas para atravessar, os
pacotes mais pesados para carregar. O mundo fica eriçado de ameaças, de ciladas. Uma
falha e uma pequena distração são severamente castigadas (BOSI, 1994: 79).
Para o idoso, o mundo que antes parecia tão íntimo, agora se torna algo
perigoso, distante, porque sua visão já não corresponde ao que era, a audição lhe parece
diminuir, as pernas não possuem a agilidade de outrora, fica com medo de cair, sente
dificuldade em andar e sentar. Para se locomover, ouvir e enxergar é necessário usar de
artefatos: óculos, lupa, aparelho auditivo, bengala, andador. Sua auto-estima fica
comprometida diante de tantos empecilhos, por isso sentem-se incapazes.
Ao pedirmos que os idosos pesquisados, residentes em um dos abrigos de
Mineiros falassem sobre sua infância e das brincadeiras que praticavam quando criança,
ouvimos respostas como:
Quem sou eu para dar entrevista, já estou velho demais!” (Sr. M (78) entrevista
em: 08/02/2007).
Será que vou saber responder direito?” ( Sr. N (95) entrevista em: 08/02/2007).
Ah! Num lembro de mais nada, já estou caduco (risos)” ( Sr. O (78) entrevista
em: 08/02/2007).
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Por que a recusa em falar sobre suas memórias? Suas falas nos indicam que
eles não se sentem importantes, talvez porque a sociedade tacitamente vai utilizando
mecanismos que evidenciam a recusa em estabelecer diálogo com eles, demonstrando
intolerância e desrespeito por meio das próprias instituições e serviços sociais.
A morosidade quanto ao atendimento das questões de ordem jurídica, como a
dificuldade para se aposentar ou para conseguir remédios, é um exemplo que demonstra a
falta de preocupação com os direitos dos idosos. As instituições públicas e conveniadas de
Mineiros a eles destinadas demonstram o descaso com o qual são tratados. As paredes
descascadas e as calçadas quebradas retratam o precário estado físico dos prédios. As
mobílias velhas e estragadas, os colchões inadequados para uso, as roupas de cama e banho
surradas explicitam a falta de recursos para a manutenção das instituições. O reduzido
número de funcionários para limpar o ambiente e cuidar da higienização pessoal dos idosos
e a falta de materiais de limpeza e de uso pessoal acarretam um odor desagradável que
incomoda os possíveis visitantes que esporadicamente aparecem para fazer a caridade de
levar algo para alimentá-los.
Outro fator agravante é a falta de enfermeiros(as) para lhes ministrarem os
medicamentos. O que tem ocorrido é a administração de remédios sem prescrições
médicas, sendo oferecidos por funcionários da limpeza. Não existem profissionais como
fisioterapeutas e psicólogos para cuidar da saúde física e mental dos idosos, com atividades
laborais e recreativas que poderiam fazer com que estes se sentissem reconhecidos e úteis
para a sociedade. Todos esses fatores demonstram o descaso para com o ser humano, o que
torna necessário políticas públicas a eles destinadas. São essas situações que os levam a se
sentirem excluídos da sociedade e tenham dificuldades inclusive de falar de suas próprias
lembranças. Essa questão pode ser percebida em nosso diálogo com Sr. O (78). Ao
perguntarmos sobre o que ele mais sentia falta, nos confidenciou:
Sr. O (78) - De tudo, de conversá, dos fios, de carinho de muié (risos). (...)
"Depois que fiquei viúvo meus filhos venderam o que eu tinha, e me pois aqui,
mais tá bão, pelo menos aqui eu num passo necessidade, mais que é ruim é".
(entrevista em: 08/02/2007)

Bosi (1994: 77) expõe que, para reverter esta situação a que os velhos estão
imersos e conseguir um espaço dentro da sociedade do capital, é necessário acabar com os
abrigos/asilos e, em seus lugares, construir espaços mais dignos, com profissionais
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adequados, que não fiquem preocupados com cuidados geriátricos, mas que ofereçam
atividades que os façam se sentirem úteis e “ofereçam sobrevivência à sua obra”.
Thompson (1992), baseado nos estudos do psiquiatra norte americano Bartlet,
enfatiza a importância de se trabalhar com a reminiscência dos idosos através de grupos de
discussão, porque esta seria uma forma de eles estarem reavaliando seus conflitos no
passado e, consequentemente, se auto-ajudando, porque nesta fase da vida os idosos
acabam sentindo-se inúteis, incapazes, desconfiando da sua própria condição humana. A
reação do Sr. O (78), que sofre com as reminiscências do passado, chegando a se negar a
falar delas, poderia ser trabalhada com atividades como as sugeridas por Thompson, que
contribuiriam para amenizar a solidão em que se encontram diversos idosos. Porém, essa
não seria a solução, pois os problemas são bem mais complexos. Estes não passam só pelo
campo da subjetividade, afinal vivemos em uma sociedade cheia de contradições.
Marilena Chauí, prefaciando Bosi (1994: 18), faz um questionamento muito
interessante quando diz: “Que é, pois, ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver.
Sem projeto, impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que
se desagrega”. Estas questões nos ajudam a sinalizar o porquê da recusa em falar de suas
memórias. Esta recusa foi precedida pelo descaso, pela desvalorização, e isso nos remete a
outro tempo também vivido pelos idosos quando em sua infância também lhes era negado
o direito à fala. Ariès (1981) afirma que:
A primeira idade é a infância que planta os dentes e essa idade começa quando a
criança nasce e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado
de infant (criança) que quer dizer não falante, pois nessa idade a pessoa não pode
falar bem e nem formar perfeitamente suas palavras, pois ainda não tem seus
dentes bem ordenados nem firmes. (p. 06)

Se à criança a fala é negada pela sua desarticulação, o mesmo ocorre com o
idoso, devido à desarticulação com o pensamento, como indica Ariès (1981: 07): “a
velhice é assim chamada porque as pessoas velhas já não têm os sentidos tão bons como já
tiveram e caducam em sua velhice”. Ambos as crianças e os idosos não são reconhecidos
em suas especificidades. A criança é também entendida como aquela que é desprovida de
conhecimentos, cuja fala não tem valor. O mesmo ocorre com o idoso que, mesmo tendo o
conhecimento decorrente dos anos de vida, é compreendido como alguém fora do tempo.
Outra aproximação existente entre o infante e o idoso é com relação aos
cuidados que exigem. Há idosos que necessitam que lhes seja dispensado vários tipos de
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cuidados, como o de higiene, administração de medicamentos e de alimentos, tendo que se
submeter a quem possa fazê-lo, mesmo ocorrendo com a criança. Como afirma Charlot
(1986: 106), “a impotência da criança não se caracteriza pela impossibilidade de satisfazer
sua fome encontrando, ela própria, os alimentos de que precisa, mas pela necessidade, na
qual se encontra, de se dirigir aos adultos que lhe fornecem os alimentos que lhe são
indispensáveis”.
A criança e o idoso precisam do apoio do outro para a sua sobrevivência. Essa
dependência é entendida como falta de capacidade e é generalizada para outras atividades
que podem realizar. Assim, em muitos casos, principalmente nas instituições, a eles são
negados o direito à fala, não sendo reconhecidas as suas capacidades cognitivas e
necessidades afetivas.
No próximo item trataremos de dimensões fundamentais na infância através
dos relatos dos idosos.
3.3.2 Memória e Tradição: diálogos sobre a infância
Todo idoso se diferencia porque ele tem uma densidade biográfica que os mais
jovens não têm. Possuem algo a contar. Portanto, a memória do velho alarga os
horizontes da cultura. (BOSI, 2003)

Os idosos, dentro do contexto familiar, são os guardiões da memória, os elos
entre o passado e o futuro, os mediadores entre uma geração e outra. Segundo Barros
(1989: 33): “A figura dos mediadores ganha uma função fundamental nesse processo de
manutenção da identidade grupal. Apresentados como elo vivo entre as gerações, os
mediadores transmitem a história de um passado vivido e experimentado”. Um exemplo de
transmissão do passado feito pelos guardiões da memória pode ser visto na entrevista com
a Sra. D (90), quando fala sobre a “traição”24 que acontecia em seus tempos de criança e
que permanece até hoje. Ao relembrar sua infância, Sra. D (90) relatou que sua família:
(...) dava muita traição e nessa traição trabalhava bastante e de noite dançava
bastante, até o sol alto e até hoje nois fais isso. (...) tinha pinguinha, dançava,
tocava a noite inteira, as veis um tocava e o outro ia dançá [...] via minino

24

É a tradição de os vizinhos de fazenda se juntarem para ajudar um outro que precisa dar conta de uma
tarefa em suas terras (limpar o terreno para plantar, fazer o plantio, arrumar a cerca, o curral, dentre outros).
Enquanto os homens fazem o serviço no campo, as mulheres fazem a refeição para todos e à noite acontece o
baile de despedida e agradecimento.
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abraçado com minina ançano do mesmo jeito (risos) desde pequeno dançava era
de tudo e nóis fais isso até hoje. (Sra. D (90), entrevista em: 29/01/2007).

Outro exemplo sobre costumes que se tornaram tradição é possível ser visto no
relato da Sra. W (84): “No começo as mães fazia as boneca, depois nois mesmo (...) foi
com a minha mãe que aprendi a faze essas boneca que faço e vendo aqui” (Sra. W (84),
14/01/ 2007).
As lembranças da Sra. D (90) e da Sra W (84) as acompanham até hoje. Isso
nos remete às palavras de Bosi (1994), que expõe que:
Ao lembrar o passado ele não está descansando, por um instante, das lides
cotidianas, não está se entregando fugitivamente às delícias do sonho: ele está se
ocupando conscientemente e atentamente do próprio passado, da substância
mesma da sua vida. (p.60)

Ao se ocupar de forma consciente e atenta ao passado, o idoso não está
divagando e nem sonhando, ele está refazendo, reconstruindo o caminho com as idéias de
hoje, mas com um pé ancorado nas experiências vividas no passado. Para reconstruir o
passado, ele busca outras fontes, como os amigos, os álbuns de família, os bilhetes, as
cartas, tudo que possa servir de referência para que as lembranças sejam precisas, não só a
busca em suas memórias e nos artefatos, como continua a fazer as coisas que no passado
foram importantes, só que de maneira diferente dentro de um outro contexto, objetivando
preservar as tradições.
Como aponta Hobsbawn (2006: 14), “as práticas tradicionais existentes –
canções folclóricas, campeonatos de ginástica e de tiro ao alvo – foram modificadas,
ritualizadas e institucionalizadas para servir a novos propósitos nacionais”. Da mesma
forma, as atividades lembradas pela Sra. D (90) e Sra. W (84) que fazem parte das
tradições do povo mineirense também foram preservadas e modificadas para ser utilizadas
em outros contextos. A “traição” tem sido utilizada por homens do governo com o
propósito de construir moradias, sendo essa prática modificada no que concerne ao grupo
atendido; não é mais o vizinho amigo, como era feito anteriormente, mas o eleitor cujo
voto se pretende conquistar. Também o feitio da boneca de pano que tinha como finalidade
entreter a criança que não detinha poder econômico para comprar as tão raras bonecas de
porcelana hoje tem modificado o objetivo de seu feitio. Elas têm sido vendidas em feiras
de artesanato para fazer parte de coleções. Isso não significa que em seu contexto de
origem essas tradições não tenham sido preservadas sem modificações, ou seja, no campo,
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continuam sendo realizadas as “traições” entre amigos e vizinhos, e as bonecas de pano
ainda são feitas para as crianças brincarem. Mesmo com essas modificações, as lembranças
dos idosos ficaram retidas nos costumes do tempo de sua infância e juventude, com
saudades de um tempo que passou.
Por isso, afirmamos que o idoso se preocupa mais com o passado do que
qualquer um, como nos ensina Bosi (1994). Ele olha para o passado para compreender o
hoje, precisa refazer o caminho, uma questão de sobrevivência. Portanto, a memória é uma
forma de trabalho, sério e árduo, como afirma Halbwachs (2004); não é diversão, é um
voltar-se a si mesmo, uma espécie de obrigação em desvelar o mundo real.
Vigotski (1998b: 39) coloca que “a memória é extraordinariamente forte na
infância e que com o desenvolvimento da criança vai se debilitando cada vez mais”. Mas
esta debilitação não significa que a criança ao se tornar adulta não se lembre mais das
coisas porque “a verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos
serem capazes de lembrar ativamente com ajuda de signos” (VIGOTSKI, 1998a: 68).
A exemplo, temos os relatos dos idosos sobre o que brincavam durante a
infância. Suas lembranças foram possíveis de serem reativadas porque foram mediadas por
signos. Ao buscarem em suas memórias não lembraram de forma aleatória, pois há toda
uma significação, um contexto social, econômico e político que ajuda nesse processo de
rememoração.
Os signos e seus significados socioculturais são, portanto, fundamentais na
constituição da história individual e coletiva, seus costumes, seus processos e tradições. O
que diferencia costume de tradição é exatamente a ação. Enquanto a tradição é uma prática
fixa, o costume não impede as inovações e as mudanças.
Ao procurarmos estabelecer diálogo com os idosos, suas memórias trouxeram à
tona muitos costumes que hoje não se usam mais, mas que permanecem em suas
lembranças. Trouxeram também o valor e a força das tradições que, para eles, têm um
significado maior do que para os jovens, embora estes continuem a utilizá-las. Ao
analisarmos as entrevistas que fizemos com os idosos, percebemos que algumas
informações tornaram-se comuns, como a ênfase do trabalho na infância, a violência com
que eram tratados e a distinção de comportamento conforme o gênero. Assim, o trabalho, a
violência e o gênero constituíram-se como categorias para a análise sobre a infância e as
brincadeiras dos idosos de Mineiros, considerando-se suas memórias e tradições.
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3.3.3 Trabalho e Brincadeira: atividades vitais na vida das crianças mineirense de
1910 a 1940
Ao analisarmos as perguntas feitas para os idosos, constatamos algumas
respostas comuns e contraditórias em relação à brincadeira e ao trabalho que, lado a lado,
trouxeram boas e más lembranças. Era visível a tristeza estampada em seu rosto; parecia
que algo incomodava. À medida que fomos estabelecendo o diálogo com Sr. M (78),
perguntamos se ele brincava e ele nos disse:
Brincava, quando nois vortava da roça, mais num era muito não, só um poquinho
nois tinha que ajudá a mãe. (...) nois num tinha muita liberdade, tinha que
trabaia, num quero mais fala disso, vai embora! (entrevista em: 08/02/2007).

Existe nas lembranças de algumas pessoas algo que não querem lembrar para
não terem o mesmo sentimento de outrora. Pollak (1989) chama de “zona de sombra,
silêncios não-dito”. Para o Sr. M (78), esta é uma dor que ainda é latente. O dito já não
pode mais ser falado, a sua fala se torna vigia da sua angústia. Ela refreia, seleciona os seus
sentimentos. A rememoração da infância para o Sr. M (78), o menino pobre que foi
maltratado pelo adulto, significa a amarga dor que deseja ser esquecida. A lembrança da
brincadeira é toldada pelo trabalho exigido.
Quando o Sr. N (95) presenciou a atitude de o Sr. M (78), disse-nos que iria
nos ajudar e falou: “oh! Num fica triste ele é assim mesmo, muito brabo e hoje ele tá pior,
si ocê num incomodá deu responde arguma coisa errada eu falo. Senta aqui!” (Entrevista
em: 08/02/2007).
Ao sentarmos, ele começou a arrumar o cabelo, limpou a garganta e disse que
estava pronto para começar a dar a entrevista, que apesar de não estar acostumado com este
tipo de coisa ele iria tentar.
Que a senhora quer saber mesmo”? “É da minha infância”? (...) Tempo bão
aquele, menina... eu brincava, minha mãe era braba, quando nois fazia istripulia
ela punha nóis ajueiado nus caroço de mio, ficava um tempão lá. Assim que ela
saia nois sentava. Mas ela num via, se visse aí sim que era pior. Mais era
carinhosa, nois ia pra roça e istuda, nois num estudava, num tinha escola, era
cara, nóis era muito fio.
Brincadeiras? Viche de tudo quanto era coisa, era bom dimais da conta. Fazia
coisa que inté Deus duvidava, mais trabaiava e muito na roça (Sr. N (95)
08/05/2007).
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A partir da fala dos entrevistados, pode-se perceber que a brincadeira e o
trabalho são formas diferentes de atividades, como também afirma Vigotski (1998). Para
os idosos a brincadeira fazia parte de seu cotidiano, assim como o trabalho, e para eles
brincar significava não ter compromisso, não ter obrigação, o que era diferente de quando
eles trabalhavam, porque tinham que corresponder ao que o adulto deles esperava. Eles
eram obrigados a ajudar os pais e, se não o fizessem direito, apanhavam. Outro
entrevistado, o Sr. J (83), frisou essa diferença entre a brincadeira e o trabalho:
tinha hora de trabaia, quando plantava na roça, era na mão, fazia as cova e era
pra coloca dois grão em cada cova, como nois tava com pressa, queria brinca,
colocamo um litro em cada cova e quando nasceu meu pai mandou nois arranca
tudo, fico brabo (entrevista em 12/01/2007).

A Sra. V também falou das exigências de seu trabalho: “eu costumava lava
roupas e se não lavasse direito, pegava o sabuco de esfregar a roupa e esfregava no nariz da
gente” (Entrevista em: 10/01/2007).
Para os pais, esse tratamento não significava maus tratos, e nem para as
crianças; os idosos afirmavam que os pais eram bravos, rígidos, porque gostavam das
coisas bem feitas e eles, mesmo sendo crianças, tinham as obrigações pra cumprir.
Esse tipo de obrigação e de trabalho é diferente do que era exigido pelos
patrões em relação ao trabalho das crianças na cidade industrial, que sofriam maus tratos
para o enriquecimento do proprietário da fábrica. O trabalho relatado pelos idosos de
mineiros era sua forma de contribuir com os pais, de ajudar na lida doméstica ou do
campo. Os pais que tinham muitos filhos podiam arrendar mais terras para ajudar no
sustento, assim, a criança não era tida como um peso, e seu trabalho era visto como
necessário, mas nem por isso lhe era dada a oportunidade de reclamar ou fazer em seu
tempo. Como afirma Elkonin (1998: 50), “a situação da criança na sociedade, nas fazes de
desenvolvimento mais recuadas, caracteriza sobretudo por sua incorporação precoce ao
trabalho produtivo dos adultos”, inclusive com a cobrança da seriedade e responsabilidade
que o trabalho exige, o que acarretava sua independência mais cedo.
Dessa forma, as brincadeiras eram feitas às escondidas, jogando milho no
irmão enquanto plantava, brincavam de esconder o pano que estava sendo usado para secar
a louça, tudo isso sem que os pais vissem, para não brigarem. Porém, à noite e nos finais de
semana, as brincadeiras com os irmãos, primos e vizinhos aconteciam de forma mais livre,
não tinham a obrigação com o trabalho.
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Nessas horas tinha-se tempo para brincar e fazer “estripulia”, como relata a
Sra. B (88), que afirma ter quase morrido quando:
procurano um lugar pra brinca, nois achamo um pau bem alto com cipó e nois
pego, foi busca uma faca, corto, era um abismo que se caísse lá não tirava, as
arves era grande, ai trouxe a faca corto o cipó e marrou um pauzinho e eu
experimentei. Muntei no cipó e ela me levo lá em cima e me jogo lá, foi lá no
meio do abismo. Ai foi todo mundo quando João descobriu disse que até
arrepiou de medo, disse que não sabe como que nois num morreu (entrevista em:
14/01/2007).

Para a Sra. B (88), brincar era tão bom que eles perdiam a noção do perigo,
pois era um momento de aproveitar a liberdade. A brincadeira relatada por ela marca um
tempo histórico em que as crianças podiam e tinham condições de andar no campo e cortar
cipó para fazer de balanço, tipo de brincadeira que, como afirma Leontiev:
não provem da situação imaginária mas, pelo contrário, é esta que nasce da
discrepância entre a operação e a ação; assim, não é a imaginação que determina
a ação, mas são as condições da ação que tornam necessária a imaginação e dão
origem a ela. (LEONTIEV, 2006: 127)

O elemento desencadeador da imaginação de balançar foi o cipó, que passou a
servir como corda para fazer balanço. Quando as crianças estão brincando, elas vivenciam
“um momento mágico” que, conforme é relatado por um dos entrevistados, não importava
se as brincadeiras eram perigosas ou não, “nóis nem se apercebia” dos perigos (Sra B (88)
em entrevista em: 14/01/2007).
Para os idosos, a brincadeira servia para passar tempo, porque era bom brincar,
trazia satisfação, alegria, mas também trazia aborrecimentos, porque algumas vezes
brigavam com os colegas de folguedo. Como afirma a Sra. “D”, “nóis brincava dimais
mesmo, eu chegava us tapa, mordia, mordia na oreia dele que o sangue descia”. Essa fala
confirma a afirmação de Vigotski (1998) de que nem sempre a brincadeira é prazerosa para
a criança; por meio dela, enfrenta desafios e angústias que propiciam formas diferentes de
interação com o outro, aprendizagens que “introduzem o elemento moral em suas
atividades” (LEONTIEV, 2006: 139).
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3.3.4 Violência na Infância
Nos diálogos com os idosos, fica claro o que se tornou uma tradição e o que
não passou de um costume. Neles ficou evidente a presença da violência física para com os
filhos na infância, costume herdado de seus pais e, embora a violência continue
atualmente, ela tem se mostrado menor e mais escassa. Assim, podemos dizer que os
castigos recebidos por nossos entrevistados ficaram no campo do costume. Como tradição,
pode-se dizer que em Mineiros perdura a forma de tratamento dos filhos para com os pais
que, até hoje, os chamam de senhor e senhora, tradição advinda dos romanos domini,
herdada pelos portugueses, assimiladas pelos mineiros e assumida como tradição entre os
mineirenses.
A violência se constituiu como categoria em nosso trabalho também porque, ao
buscarmos compreender quais eram as brincadeiras vivenciadas pelo grupo pesquisado,
ficou evidente em seus enunciados que as surras e os castigos faziam parte de sua infância.
Segundo definição do “Dicionário do pensamento social do século XX” (1996:
803),
Não existe uma definição consensual ou incontroversa de violência. O termo é
potente demais para que isso seja possível. Não obstante, um entendimento do
termo ditado pelo senso comum é, grosso modo, que a violência classifica
qualquer agressão física contra seres humanos, cometida com a intenção de lhes
causar dano, dor ou sofrimento.

No Dicionário Houaiss, o significado de violência é,
(...) ação ou efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou algo)
ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, força”. No
aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo como o “constrangimento
físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de
outrem; coação”.

Podemos compreender que os significados de violência estão de acordo com os
relatos de nossos idosos, em que as violências sofridas não eram apenas físicas, mas
também morais.
As agressões relatadas são de várias formas, como castigos – ficar de joelho em
grão de milho, ficar com os braços estendidos acima dos ombros, ficar sem comer, dentre
outros – tapas, beliscões, palmatória, puxões de orelhas e surras que os levavam ao “molho
no sal grosso”. Esse tipo de violência física muitas vezes também era acompanhado de

125

violência simbólica, por meio de xingamentos e humilhações, além de abandono e falta de
cuidados. Para alguns idosos, esse tipo de tratamento oferecido às crianças era comum,
fazia parte do modo como se educavam as crianças. Herança que, segundo Priore (2002),
remonta ao tempo colonial. Para outros idosos, no entanto, as marcas deixadas pelas
agressões geraram angústia e revolta. Como é o caso do Sr. P (75) que, ao se tornar
adolescente, acabou fugindo de casa. Ele reclamou: “O pai não deixava brinca, mas eu
gostava de luta e um dia tava lutano na areia com um amigo, o pai chego, bateu tanto que
quase morri, infezei e fui embora de casa” (Entrevista em: 08/02/2007).
Para Vázquez (1977), a coerção é uma das formas de como a violência é
exercida, e é por meio dela que o homem age com o objetivo de manter o seu domínio. Na
família patriarcal, que é a forma tradicional de como a família brasileira e em especial a
mineirense é constituída, o pai é apontado, inclusive pela mãe, como autoridade a ser
obedecida e, quando isso não ocorre, os pais demonstravam por meio de violências físicas
quem era a autoridade. A violência é também exercida para que a criança cumpra com suas
tarefas e atenda às expectativas dos pais e/ou irmãos mais velhos. Essa situação está
presente nas lembranças do Sr. M (78) que, quando perguntamos como foi sua infância,
relata:
Apanhei muito do meu pai ele parecia um cavalo, mais minha mãe não era, me
carinhava muito, inté iscondia do meu pai as danura nossa. Meu pai curtiu um
coro de vaca nas minhas costas ele era brabo demais!!! Coitada da minha mãe
sofria cum ele, nem abria a boca num pudia. (entrevista em: 08/02/2007)

A violência representa atitudes em que o mais forte exerce domínio sobre o
mais fraco, e no ambiente escolar geralmente o(a) professor(a) utiliza de sua força física
e/ou intelectual para coibir ou promover comportamentos e atitudes por ele(a) desejados.
No tempo relatado pelos entrevistados, a violência física e a simbólica eram constantes;
atualmente, elas também se fazem presentes, embora marcadamente em nível simbólico.
Os métodos empregados para o controle do comportamento do aluno, em sua maioria, não
eram questionados. Podemos perceber isso nos relatos feitos pelo Sr. F (76) e pela Sra
X(77):
Sr. F - Os castigos eram violentos, (...) com palmatória furada, grãos de milho
(entrevista em: 21/01/2007).
Sra. X - Apanhava muito de cinto do pai. meu pai era professor e batia na mão
com palmatória se não respondesse corretamente as questões, apanhava mais por
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causa da escola. Não tive muito carinho dos pais, mas sabia que eles me amavam
(entrevista em: 21/01/2007).

A violência até agora apresentada foi ancorada em um aspecto cultural, em que
a tradição e os costumes muitas vezes a legitimava. Podemos perceber que a violência
sofrida por parte da Sra B (88) tem como fator desencadeante as dificuldades econômicas
e, ao ser submetida a constrangimentos e humilhações por parte do marido, sua
organização afetiva e emocional ficaram abaladas. Conforme ela mesma disse, isso
resultou em um comportamento violento para com os filhos. A vítima passou a ser algoz
daqueles que são mais fracos que ela: “Eu bati muito nos meus filhos! (Chorou) num
precisava, chamasse eles, explicasse né, conversasse com eles, como minha nora faiz,
chama conversa tudo. Eu bati demais da conta, a (filha) apanho de saí sangue (chorou)”.
Era visível em sua fala, nos gestos e na própria expressão fisionômica a
preocupação em não deixar que suas netas, vizinhos e até desconhecidos cometam os
mesmos erros. Esta lembrança a incomoda muito, e chega a abordar pessoas na rua quando
presencia atos de violência contra crianças. Recorda seu passado como se um filme
passasse em sua mente.
A lembrança de um passado triste a faz engajar na luta pela não violência, por
isso a necessidade de reconstruir o passado no presente, como é característico do idoso,
para expurgar seus erros e conflitos. A Sra B (88) tem encontrado através do diálogo com
seus pares uma forma de aliviar suas tristezas e frustrações. A violência praticada contra os
filhos adveio de uma vida sofrida; casada, enfrentou grandes dificuldades financeiras, vivia
mudando de uma casa para outra. Essas dificuldades acabaram interferindo na sua relação
com os filhos, pois, diante dos problemas, sentia-se incapaz. Mãe de dez filhos e um
marido que não conseguia vencer o vício do álcool, Sra B (88) comenta entre reticências e
tristezas que vivia em “uma pobreza danada, marido só bebia, era uma pessoa muito boa,
mais bebia pronto! Trabalhador (...)” (Entrevista em: 14/01/2007).
A experiência de vida apresentada pela Sra B (88) é fruto da condição material
que reflete na vida do homem em todos os sentidos: no vestir, no agir e no pensar, porque
os homens são produtores das suas representações. A esse fato acrescenta-se que o modo
como ela foi criada, dentro de uma sociedade em que o homem era o provedor das
necessidades da família, não lhe permitia romper com o papel convencional da mulher
como dona de casa, porque essas atribuições eram consideradas masculinas e a
sobrevivência da família era uma prioridade. O que fazer? Nos seus relatos ficou visível a
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angústia vivida e a preocupação em transmitir para suas netas suas memórias que estão
relacionadas com a violência e a importância em deixar as crianças brincarem.
3.3.5 Infância e Gênero
Durante a infância são comuns as preocupações dos pais em não deixar as
meninas brincarem com os meninos, ou vice versa. As evidências se tornam mais claras
quando as crianças estão brincando; elas vão assumindo todo o discurso do adulto, alguns
incorporando este tipo de discriminação em que menino não brinca com menina, porém,
outras crianças ignoram as ordens estabelecidas pelos pais e não vêem nada de errado em
brincarem com crianças do mesmo sexo.
Nas últimas décadas têm-se desenvolvido diversos estudos que tratam sobre o
gênero, propiciando grandes discussões sobre esse tema. Para autores como Louro (1997) e
Braga (2007), a expressão gênero começou a ser utilizada para mostrar a diferença entre
homens e mulheres, que não são diferenças apenas de ordem física e biológica. Segundo as
autoras, não existe uma padronização cultural sobre a natureza humana. A diferença sexual
anatômica não deve ser vista desvinculada das construções socioculturais em que o ser
humano está imerso.
Braga (2007) alega que a diferença biológica deve ser apenas o ponto de
partida para se construir o que é ser homem ou ser mulher e que o termo sexo é atribuído
ao biológico, enquanto que o termo gênero é uma construção social e histórica. Na língua
portuguesa, a definição de gênero é vinculada à definição de feminino e masculino. Por
isso, é comum vermos as pessoas utilizarem o termo gênero como sinônimo de homem e
mulher ou de sexo. É preciso entender que o gênero está ligado a uma construção social do
ser mulher e ser homem. Isto nos faz lembrar a frase que não se nasce homem ou mulher,
mas se faz homem e se faz mulher, porque na sociedade em que cada indivíduo está, existe
um conjunto de normas, tradições e valores.
Segundo Lopes (2000),
Gênero é entendido em uma dimensão ampla, no plano das relações sociais. As
relações de Gênero são constituídas socialmente. A noção de Gênero em seu
sentido geral é cultural, construído a partir de relações sócio-históricas nas quais
o sujeito está envolvido. (LOPES, 2000: 87)
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A fala de um dos nossos entrevistados que iremos retratar expressa formas de
comportamento fossilizado, uma vez que desde a mais tenra infância a menina aprende que
não se deve brincar com o menino, a ser meiga, e o modo de ser e estar nesse mundo
construído ao longo da história dos indivíduos é perpetuado através das gerações. A Sra. T
(78) deixa essa compreensão explícita ao falar de suas lembranças: “Quando era minina, os
minino dizia garfo com garfo, colher com colher, home com home e mulhe com mulhe”
(Entrevista em: 16/01/2007).
Ao perguntarmos se concordava que menino não brincava com menina,
balançou a cabeça, mostrando que não podia discordar da situação; se a mãe e o pai
pensavam assim, o que fazer? Para Spink (1993: 123), Vigotski afirma que o indivíduo é
uma espécie de uma entidade social, “um símbolo vivo do grupo que ele representa”, por
isso, compreendemos a atitude da Sra. T (78): ela foi criada para não se misturar com
meninos.
O Sr. C (82) também expôs como o seu pai deixava claro, na educação do
filho, qual era o papel do homem e da mulher, quais os lugares a eles destinados. Sua fala
demonstra o quanto aqueles ensinamentos estão arraigados em sua forma de ver a vida,
como se pode perceber abaixo: “Nóis num entrava nu quarto das nossas irmãs! Nóis não
ficava na cozinha. Porque ele (pai) dizia que lugar de homem era na sala. Ele não aceitava
nóis ficá na cozinha, atrapaiando as muié, estrovando elas cozinhá” (Entrevista em:
10/12/2006).
Quando perguntamos se ele acreditava que lugar de homem não era na cozinha,
Sr. C (82) respondeu pensativo:
Eu acredito, porque o negócio é o seguinte, porque homem misturado lá com as
muié estrovando elas fazê o cumê fazendo coisas, pra quê? Fica na sala, se quisé
alguma coisa, meu pai não deixava, se precisasse fazer alguma coisa lá, levá um
lenha, arrumá um trem lá na cozinha, não tem nada a ver; ficá lá conversando,
dando palestra, ele não aceitava não (entrevista em: 10/12/2006).

Essa memória familiar que o Sr. C (82) traz é assimilada de maneira diferente
por cada indivíduo, porque cada um seleciona/destaca diferentes fatos/cenas que marcaram
a sua vida.
Os signos agem como “instrumento da atividade psicológica” (VIGOTSKY,
1998a: 70). Eles são construções que no processo interpessoal torna-se intrapessoal. As
imagens/signos oferecidas pelo pai de Sr. C (82) que ficaram retidas em sua memória
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traduzem-se hoje em sua forma cultural de comportamento, ou seja, a partir das
orientações do pai, da concordância da mãe e dos outros com quem ele convivia
(interpessoal), apreendeu um tipo de comportamento que tornou-se intrapessoal. Ademais,
a interação face a face entre indivíduos desempenha um papel fundamental na construção
do ser humano: é através da relação interpessoal concreta com os outros homens que o
indivíduo interioriza as formas culturalmente estabelecidas, defendem valores, seguem
regras e normas de comportamento que, ao se tornarem aceitas por um grupo e se
manterem no tempo, tornam-se tradições. Para Hobsbawm, a tradição é:
(...) um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar
certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica,
automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. (HOBSBAWM,
1997: 9)

O surgimento de uma tradição implica em uma continuidade a um passado que,
para Hobsbawm, não precisa ser remoto. É preciso que haja uma continuidade, no caso de
nosso entrevistado, o Sr. C (82); a forma de agir do homem nas lidas da casa se tornou
uma tradição.
Outro fato também evidenciado pela tradição é o caso da Sra Q (79) que, ao
relatar com quem brincava na fazenda, nos afirmou que:
Papai tinha muitos agregados, um pessoal preto, eu gostava das coleguinhas
pretas, nós brincávamos de um brinquedo que eu acho que vocês nunca
pensaram: nós montávamos nos galhos mais baixos das mangueiras, sentávamos
e dizíamos:
-Vamos andar a cavalo montadas no silião! (entrevista em: 15/01/2007)

O relato da Sra Q (79) pode ser compreendido a partir do que Lopes (2002)
expõe:
(...) nossa ação discursiva não está simplesmente ocorrendo no mundo social de
forma autônoma, mas, ao contrário, é fundamentalmente marcada por condições
sócio-históricas particulares, que definem como os participantes se posicionam e
são posicionados no discurso. (p. 60)

Para Vigotski (1998a), a cultura é como uma espécie de palco de negociações
em que seus membros se encontram em constante movimento de reinterpretação de
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informações, de significados e de conceitos e, nesse palco, os homens influenciam-se
mutuamente.
As crianças são as que mais percebem as atitudes dos adultos em relação ao
outro e também podem assimilar suas atitudes como gestos, formas de falar e de relacionar.
Elas percebem como as coisas vão se materializando na sociedade em que estes adultos
estão e a tendência é reproduzir o que o outro faz. Por isso, para a Sra. Q(79), usar
expressões da natureza “coleguinhas preta” lhe parece algo estritamente normal, mas
sabemos que existe todo um preconceito por detrás da sua fala, que foi por ela consentida.
Abramowicz (2006: 12) ressalta que a diversidade brasileira é um fato e
devemos compreender que a “diversidade pode significar variedade, diferença e
multiplicidade. A diferença é qualidade do que é diferente; o que distingue uma coisa de
outra, a falta de igualdade ou de semelhança”.
Por isso, podemos dizer que a diferença não é uma marca que está apenas no
sujeito, mas a marca está no que a sociedade implantou nele. Isto tem se constituído como
uma forma de exclusão na sociedade. Quando reconhecemos a diversidade cultural,
reconhecemos aí a diferença que existe em cada um. Trabalhar nesta perspectiva é
compreender as particularidades que cada indivíduo possui; é aprender a respeitar as
diferenças.
Para o grupo de pesquisa de Políticas Públicas e Educação da Infância em
Goiás: história, concepções, projetos e práticas da Universidade Federal de Goiás:
A concepção de gênero não deve ser compreendida fora do contexto históricocultural a que ela se remete [...]. [...] é no âmbito das relações interpessoais que a
noção de sujeito é formada e que o autoconceito se estrutura na medida em que
se conhece e se estrutura o conceito do “outro”. (BARBOSA & COSTA, 2004:
13)

Nesse sentido, percebemos em nossa pesquisa o quanto o adulto tem papel
relevante na formação da identidade da criança, principalmente na questão de gênero e de
etnia. O que os adultos devem entender é que tanto os meninos quanto as meninas não são
naturalmente diferentes. As pessoas são diferentes porque possuem culturas diferentes,
pertencem a classes sociais que as fazem únicas, e não é apenas a questão da genitália e da
cor da pele que nos faz ser diferentes, mas as relações que estabelecemos com o outro em
nosso dia-a-dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
(...) Era aquilo, uma coisa de respeito
Não para ser comido
Assim, sem mais nem menos.
Destinava-se às visitas da noite,
Certas ou imprevistas.
Detestadas da meninada.
Criança, no meu tempo de criança,
Não valia nada.
A gente grande da casa
Usava e abusava
De pretensos direitos
De educação. (...)
Cora Coralina

Ser criança e ainda conseguir que seus sentimentos e direitos fossem
respeitados não era algo fácil, ainda mais vivendo nas décadas de 1910 a 1940, nas quais a
criança nem podia transitar entre os adultos quando as visitas chegavam. Cora Coralina
retrata bem essa situação em seu poema “Antiguidades”. As quitandas, como se refere
Coralina, eram servidas primeiramente às visitas e só depois as crianças podiam comer
(quando sobrava).
Interromper a conversa dos adultos era algo inadmissível; bastava o olhar de
soslaio para as crianças entenderem. Tudo era muito rígido e qualquer atitude por parte das
crianças servia de motivo para dar-lhes bons castigos. Mas o interessante é que, apesar toda
a rigidez e formalidade do ambiente em que as crianças viviam, elas não perdiam a
oportunidade de brincar. Até mesmo quando ficavam de castigo conseguiam burlar as
ordens estabelecidas.
As situações as quais nos referimos foram evidenciadas em nosso trabalho de
pesquisa, que teve como objetivo conhecer e compreender as brincadeiras infantis através
dos relatos de idosos. As pesquisas e os relatos possibilitou-nos compreender que não era
possível extrair uma recordação pura e intacta, tal como se deu no momento do
acontecimento porque, ao rememorar suas lembranças, os idosos não o fazem fora do
contexto em que estão inseridos.
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Quando iniciamos o nosso trabalho de pesquisa, deparamo-nos com situações
que nos encheram de alegria. Um exemplo disso foi a entrevista com o Sr. A (103) que,
para nos receber, precisou de uma semana para se preparar: fazer a barba, colocar o terno,
tirar a louça do armário e preparar o café que nos serviu.
No dia marcado, ele nos esperava conforme combinado: de terno, barbeado e
muito cheiroso. Ele nos recebeu de forma bem humorada e, com muita paciência e
presteza, respondeu a todas as nossas perguntas.
Além do Sr. A (103), outros entrevistados também se organizaram para nos
receber: a Sra. D (90) arrumou o cabelo, passou batom nos lábios e nos serviu o tradicional
biscoito Carrijo, acompanhado de café; o Sr. F (76) e sua esposa nos esperaram com um
delicioso almoço; a Sra. H (78) nos presenteou com um frango caipira; o Sr. I (77) e
esposa nos ofereceram doce de goiaba e cafezinho;

ao entrevistarmos o Sr. J (83),

acompanhado da esposa, serviram-nos a famosa “merenda da tarde”; as irmãs L1 (74) e L2
(78) e o seu irmão, o Sr. L (75), após a entrevista, nos serviram um lanche à moda antiga
dos mineirenses, com doces caseiros, biscoitos, pães de queijo, roscas, bolo e café,
enfatizando que as quitandas eram receitas de “mamãe”.
Sentimos que em cada entrevistado ou entrevistada havia uma satisfação
enorme em relatar o passado. É como se o mundo estivesse com as atenções voltadas
totalmente para eles, e a oportunidade de falarem de algo que só eles vivenciaram ou de
ensinar os mais jovens sobre um tempo que não viveram ficou evidenciada na seriedade
com que nos iam transmitindo as informações.
Mas também presenciamos, durante as entrevistas, muita tristeza, como por
exemplo quando fomos entrevistar os idosos do Abrigo Bom Pastor,25 onde nos deparamos
com uma realidade típica da sociedade do capital: o desrespeito com os mais velhos, o
abandono, a falta de compreensão, de paciência e de carinho por parte dos parentes, que
não aparecem lá para visitá-los. Ali, as únicas pessoas com as quais podem contar são os
funcionários do abrigo.
Essas instituições que cuidam de idosos possuem um ambiente que não é muito
favorável, porque o número de funcionários está aquém das necessidades daqueles. Além
disso, a preocupação se restringe aos cuidados geriátricos, não oferecendo outros tipos de
atividades que os façam se sentir úteis.
25

Este abrigo foi construído na segunda metade da década de 1960 pelas Obras Sociais da Paróquia do
Divino Espírito Santo - OSPDES, que o mantém.
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É interessante ressaltar que, ao ouvirmos os idosos sobre a infância e suas
brincadeiras, observamos que os lapsos de memória que hora ou outra ocorriam nos relatos
faziam parte do processo de recordar, que a memória não se apresentava de forma linear,
uma vez que uma palavra podia provocar determinadas recordações. Recordações estas que
eram permeadas de tristezas ao rememorar o sabugo de milho que fora esfregado em seu
rosto por não ter lavado a roupa direito, mas também havia contentamento em lembrar um
período em que não tinham muito com o que se preocupar na vida.
Podemos verificar em nossa pesquisa uma realidade que ainda hoje se faz
presente: a submissão da criança ao adulto, a forma como o pai exercia a autoridade sobre
os filhos e a exposição desde muito cedo ao mundo do trabalho. Entretanto, isso não os
impedia de brincar. Mesmo sob o olhar do adulto, apressavam-se em cumprir suas tarefas
para tomarem banho no rio, laçar bezerro, brincar de roda e casinha.
Para compreendermos o lugar das brincadeiras na vida dos idosos voltamos à
história da infância desde a antiguidade até os dias atuais e percebemos o quanto não se
considerava as necessidades da criança. Os adultos pensavam e viam a criança dentro da
sua ótica, a de adulto. Isso não significava que não havia um sentimento pela criança. A
situação em relação a esse olhar sobre a infância começou a reverter com o pensamento de
Rousseau (1999), no século XVIII, ao afirmar que a criança deveria ser considerada em sua
plenitude. Rousseau alertava para a importância das brincadeiras, dizendo que estas
contribuíam para que as crianças pudessem exercitar suas percepções. O pensamento
naturalista da sua pedagogia acabou influenciando muitos teóricos, dentre eles Froebel.
A concepção de infância se desenvolveu com a pedagogia froebeliana, de que a
criança era um ser em germinação e, por isso, as brincadeiras nesta fase seriam
fundamentais para o desenvolvimento humano. Estas idéias se propagaram pela Europa e
chegaram ao Brasil. Mesmo com a influência do pensamento de Froebel na educação, os
adultos não deixavam de considerá-las como “adultos pequenos”. Essa questão é
evidenciada nos relatos dos idosos, ao comentarem sobre as exigências dos pais em relação
ao comportamento e desempenho nas atividades laborais e sobre as brincadeiras. Os idosos
foram enfáticos ao dizer que só podiam brincar depois de concluídas as lides domésticas.
Quanto aos professores, a exigência em relação às crianças passava pelo campo da
aprendizagem. O uso da palmatória era freqüente quando a criança não respondia às
perguntas concernentes ao conteúdo de maneira correta. As crianças eram castigadas e as
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brincadeiras aconteciam somente na hora do recreio, não muito diferente dos tempos
hodiernos.
Ao procedermos à pesquisa bibliográfica e empírica, percebemos o quanto a
etimologia da palavra brincadeira e seu significado carregam uma carga semântica como
“coisa de pouca importância”, “diversão”. Essa é a concepção que os relatos dos idosos
deixaram transparecer. Quando abordamos os idosos se era importante a criança brincar,
eles nos disseram que sim, porque brincar é diversão, e passatempo é não ter
responsabilidade. Para a abordagem histórico-cultural, a brincadeira não é só alegria,
divertimento, mas também é um momento de desprazer porque, quando a criança brinca,
os conflitos cotidianos vão sendo evidenciados. Ao brincar, as crianças se tornam
narradoras de sua própria história, da história do grupo, da história de sua comunidade.
Porque a brincadeira é a primeira forma de comportamento consciente da criança,
permitindo-lhe construir novos caminhos e novas possibilidades para que a criança possa
agir sobre o meio e fazer novos arranjos.
Os dados de nossa investigação nos revelaram a influência sócio-econômica
cultural nas brincadeiras infantis. Segundo Marx (1978), não se pode compreender a vida
social fora do processo econômico e como essa sociedade capitalista se organiza. As
brincadeiras evidenciadas nas décadas de 1910 a 1940 demonstraram que o ambiente em
que eles estavam inseridos, o contexto rural durante a infância, influenciou as brincadeiras
e os brinquedos. É por isso que o cavalinho de pau, boi de sabugo, laçar bezerro, montar
cavalo, balanço, a casinha, brincadeira de roda, peteca, boneca de pano, subir em árvore, o
banho no rio, curralzinho, pular barranco, esconde-esconde, caçar passarinho, futebol, a
comidinha, empinar papagaio, ouvir histórias, urticã (queima), ordem e tantas outras
brincadeiras não poderiam ser diferentes. Essas brincadeiras mostram a realidade vivida
pelos idosos durante a infância.
As brincadeiras infantis ocuparam um lugar na vida dos idosos como um
período em que se divertiram muito e em que as traquinagens e as “artes”, a todo o
momento, eram descobertas pelos pais. Os idosos lembram com muita saudade desse
tempo que não volta mais. Mas, em seus relatos, ficou evidente que trabalhavam muito e
que a violência praticada através dos castigos era uma constante na vida desses idosos.
Também havia uma preocupação dos pais em não deixar os meninos brincarem com as
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meninas, somente quando as brincadeiras eram permitidas, como esconde-esconde, pegapega, ouvir histórias, passar anel e algumas brincadeiras de roda.
Podemos entender que estas evidências confirmadas na pesquisa que fizemos
não podem ser consideradas verdades estáticas, porque toda realidade, de qualquer
natureza, sempre está em movimento, porquanto são verdades parciais, e não definitivas.
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ENTREVISTA
Tema: Brincadeiras Infantis

Nome:___________________________________ Data de Nascimento ____/____/___
Endereço:______________________________________________________________
Estado Civil:____________________________________________________________
Quantos filhos?__________________________________________________________
É mineirense? (

) SIM

(

) NÃO

A quantos anos mora em Mineiros?__________________________________________
Com quantos anos veio para Mineiros?_______________________________________
Do que costumava brincar quando era criança?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Qual a brincadeira predileta?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Poderia explicar como era esta brincadeira?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Observação: Se você não conhece a brincadeira que o entrevistado lhe falou, peça para
explicar. As brincadeiras de roda, histórias e outras devem ser escrita.

