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1. INTRODUÇÃO 

 

               O brincar na família, objeto do presente estudo, aborda o tema a partir da 

narrativa de membros previamente selecionados e de encontros com grupos familiares. 

O desafio desta pesquisa é compreender como o brincar ocorre, sua importância na 

primeira infância e sua influência na escolha de brinquedos e brincadeiras na 

diversidade das famílias. 

               Cabe destacar que a criança não nasce sabendo brincar, ela aprende no 

contexto familiar e cultural. Vygotski afirma que o aprendizado das crianças inicia-se 

muito antes delas ingressarem na esfera escolar. Qualquer situação de aprendizado com 

a qual a criança se defronte possui uma história prévia. “Aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança, 

quando ela aprende a falar com os adultos, imersos em sua cultura” (VYGOTSKI1, 

1978, p. 84). 

                 Em conformidade com esta afirmação, em um programa de avaliação 

longitudinal atualizado, os estudos de Melhuish (2010), apontam que o impacto da 

educação familiar é mais duradouro do que o ensino da creche ou pré-escola, 

defendendo que o aprendizado inicia-se na família, tendo ela um papel fundamental na 

educação da criança pequena.  

               A questão que se coloca é: de qual família estamos nos referindo? Atualmente 

novos arranjos familiares têm ganhado espaço em nossa sociedade. A família composta 

por um casal e filhos não é mais o modelo padrão. Sendo assim, encontramos hoje 

vários arranjos familiares definidos pela diversidade. Vandenbroeck (2009), ao discutir 

este conceito, ressalta que o respeito pela diversidade significa o afastamento da 

padronização.  

               Ao introduzir a presente pesquisa, objetivo esclarecer como minha trajetória de 

vida e escolhas profissionais justificam tais investigações, mobilizando assim o estudo 

                                                 

1
 Nas versões de livros como, por exemplo, “Pensamento e Linguagem” o nome do autor encontra-se 

escrito como Vigotski ou Vigotskii e em outras obras como Vygotski ou Vygotsky. De modo a não 
utilizar o nome do autor com diferentes grafias, optou-se pela forma Vygotski em toda construção do 
texto de tese. A última, por sua vez, encontra-se nas “Obras Escogidas” que compõem os trabalhos de 
Vygostki na tradução do russo para o espanhol (BRITO, 2013). 
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do tema. Começo destacando a minha carreira profissional, que começa no Magistério, 

na Pedagogia e na Psicopedagogia; de auxiliar de classe, passando pela área de robótica 

educacional para diretora pedagógica na empresa representante da LEGO®
2 no Brasil. 

Durante este percurso profissional e nas escolhas pessoais, a forte relação com o lúdico, 

com crianças e com famílias, sempre esteve presente.  

               Aos 17 anos de idade, em 1993, quando terminei o Magistério, optei pelo 

curso de Pedagogia. No magistério tudo parecia novo para mim e grande parte das 

disciplinas eram metodológicas.  Nos dois primeiros anos do curso de Pedagogia, atuei 

como auxiliar de classe, substituindo professores ausentes. Durante o tempo que estive 

com os alunos, organizei brincadeiras, quando os professores faltavam às aulas. Foram 

nesses momentos, principalmente, que comecei a perceber o quanto o brincar era 

importante para a formação das crianças.  

               No penúltimo ano do Magistério, fui convidada a ministrar aulas de 

informática na Educação Infantil. Após alguns meses, recebi o convite para participar 

como professora em uma empresa terceirizada em informática educacional, tendo 

contato com crianças de dois anos até adolescentes cursando o Ensino Médio.  

               As aulas de robótica sempre foram uma grande diversão para os alunos e 

também para mim, que já sentia segurança em relacionar diversos softwares 

educacionais aos  conteúdos curriculares. Durante as aulas, sempre disponibilizava para 

as crianças muitos jogos, desafios no computador, lápis de cor, música e materiais 

alternativos, que acreditava serem importantes para as crianças se divertirem.  

               Organizei uma feira de informática, onde os alunos puderam montar seus 

próprios computadores com material alternativo. Notei muita criatividade no trabalho 

das crianças. As famílias se envolveram de uma forma tão lúdica que a experiência 

                                                 
2 LEGO® Group é uma empresa dinamarquesa, existente há mais de 80 anos. Tudo começou em 1932 
com um mestre carpinteiro chamado Ole Kirk Christiansen, que começou a fabricar brinquedos de 
madeira. A grande depressão assolava a Europa, e Ole Kirk decidiu aproveitar as sobras de madeira 
utilizada na produção de móveis para fabricar brinquedos, o que deu origem à companhia LEGO. A 
palavra LEGO surge somente dois anos depois, a partir das duas primeiras letras das duas palavras “Leg 
Godt” – a versão dinamarquesa para brincar bem. A LEGO possui representantes de sua linha 
educacional em vários países ao redor do mundo, sendo o Brasil um deles. (Group, Jersild & Col, 1996, p. 
5). 
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resultou em mídia espontânea, sendo os resultados exibidos em um jornal da cidade 

conforme Anexo A.  

               O trabalho realizado com a robótica me ajudou, enquanto professora, a 

compreender o papel dos desafios no trabalho com as crianças. Para Papert (1994), os 

jogos eletrônicos oferecem oportunidades para aprendizagens rápidas, atraentes e 

gratificantes. O autor acredita que o professor deve simplificar a aprendizagem, mas 

oferecendo problemas para serem solucionados. Quando as crianças dizem: “esta 

atividade foi ótima e divertida” ou “foi uma diversão difícil”, elas não querem, com 

isso, dizer que foi, unicamente, algo divertido, mas que foi divertido porque foi difícil.  

               Após terminar os cursos de robótica, fui convidada para auxiliar na área 

pedagógica da empresa. Certamente, foi uma grande oportunidade de aprendizagem. O 

público alvo mudou, antes eram crianças e passou a ser adultos. As ações envolviam 

processos formativos para professores, em todo Brasil. Muitas viagens foram realizadas 

e pude entrar em contato com diferentes realidades. Estive em escolas particulares, 

públicas, secretarias de educação, redes de ensino e com diversos outros clientes, no 

atendimento em assessorias pedagógicas. Em quase todas as capitais brasileiras, pude 

colaborar com educadores na compreensão do brincar com seus alunos.  

               No ano de 2003, iniciei o curso de Psicopedagogia na PUC-SP. Com duração 

de dois anos, o que me auxiliou a compreender que o brincar era mais importante do 

que imaginava. Tive contato com brinquedotecas, hospitais e atendimentos em clínicas.  

Durante o percurso na empresa, atuei como diretora pedagógica durante onze anos. Fui 

responsável por uma equipe grande, atendendo praticamente todo Brasil. Eram centenas 

de escolas privadas, representações em prefeituras da rede municipal e estadual.    

Normalmente, as formações em grande escala alcançavam cerca de três mil professores 

da rede pública.  

               Tive a oportunidade de coordenar dois projetos internacionais, no México e na 

Argentina, trazendo para minha experiência um grau muito mais elevado de exigência 

profissional. O projeto acabou tomando uma proporção maior quando o material 

didático, que acompanhava os kits no Brasil, foi reconhecido como inovador pela sede 

da empresa, localizada em Billund, na Dinamarca, país de origem dos blocos LEGO®. 

Com isso, o nível de excelência crescia cada vez mais, exigindo da equipe um alto grau 

de capacitação pessoal.  
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              Diante da situação de crescimento exponencial da empresa, senti a necessidade 

de um aprofundamento teórico em diversas questões educacionais. A partir deste 

momento, tomei a decisão de iniciar meus estudos no Mestrado. Sabia que esta decisão 

teria um impacto em minha vida profissional e pessoal, mas não imaginava que seria de 

tão grande proporção, ao ponto de pedir meu desligamento completo da empresa, o que 

foi uma decisão muito séria.  

Já havia participado, anteriormente, no processo seletivo para o ingresso no 

Mestrado, mas sem êxito.  

          A não aprovação acabou me impulsionando a tomar uma decisão definitiva, pois 

sabia que não poderia ter duas situações de vida, ao mesmo tempo. Uma com a empresa, 

tendo de realizar viagens, dirigir uma equipe, lidar com o crescimento exponencial e ter 

que me dedicar integralmente e, a outra, com o Mestrado, com a significativa carga de 

leitura, estudos, pesquisas e dedicação integral, que também é necessária. Assim, pude 

me dar conta do quanto seria impossível manter os dois. 

          Diante do exposto, no ano de 2010 tomei a decisão de pedir meu desligamento da 

empresa. Como dito, foi uma decisão muito importante para mim, porque sabia das  

implicações financeiras, pessoais e sociais em minha vida. Lembro-me que nesta fase, 

com o crescimento internacional da empresa, estava realizando todo o trâmite legal para 

meu visto chinês, pois estávamos em contato com a equipe pedagógica da China. Era 

algo realmente importante para mim, mas com o apoio da minha família e também da 

própria empresa, resolvi seguir até o fim. Percebi o quanto necessitava de um 

aprofundamento teórico. 

               Em 2011, já totalmente desligada das atividades da empresa, comecei a 

escrever meu pré-projeto. Diante de toda a minha experiência profissional, não havia 

outra possibilidade, senão escolher algum tema relacionado com o brincar. Por tais 

razões, iniciei a participação no Grupo de Pesquisa “Contextos Integrados de Educação 

Infantil”, coordenado pela Prof. Dra. Tizuko Morchida Kishimoto e pela Prof. Dra. 

Mônica Appezzato Pinazza. 

               O projeto, destinado à formação e pesquisa, mantém um trabalho colaborativo 

com profissionais que atuam na educação infantil, na rede municipal de São Paulo. 

Como derivação do grupo de pesquisa “Contexto de Formação de Pesquisadores”, dois 

grupos de estudos foram concebidos: “Formação Profissional e Práticas de Supervisão 
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em Contexto” e “Contexto de Formação e de Professores”, conforme Pinazza (2013 

apud CARVALHO, 2013 p. 226). 

               No mês de Junho de 2011, pude ler, com grande felicidade, o edital de 

Mestrado, onde constava meu nome na lista dos classificados na área de Psicologia e 

Educação, tendo como orientadora a Prof. Dra. Tizuko Morchida Kishimoto. Foi o meu 

primeiro passo para o trabalho acadêmico.   

               Logo que ingressei no mestrado, enquanto cursava as disciplinas, pude 

observar algo interessante ocorrendo em minha vida social, pois nesta mesma fase pude 

acompanhar o nascimento de vários bebês, filhos de meus amigos. Foi realmente 

impressionante a quantidade de crianças que nasceram em meu ciclo de amizade.  

               Pude, então, acompanhar não somente o nascimento dos bebês de famílias 

amigas, como também os primeiros cuidados que eram dados a eles. Diante dessa 

realidade, comecei também a perceber alguns medos que os pais enfrentavam, em 

especial nos primeiros meses de vida. Notei certa angústia por parte das famílias, aflitas 

pela falta de tempo para brincar com seus filhos. 

               Decidi que a família seria um tema interessante de pesquisa. Um público-alvo 

com pouca bibliografia disponível na área da educação e quase nenhuma publicação na 

área do brincar em família. Pesquisei mais sobre o assunto, fiz um levantamento 

bibliográfico e constatei que eram poucos estudos voltados a esse tema.  

               A importância da família, na educação da criança pequena, já estava muito 

claro como tema de estudo para mim. Também era evidente que a brincadeira faz parte 

da vida da criança, mas diante da situação que presenciava junto ao meu ciclo de 

amizades, de inseguranças sobre a seleção dos brinquedos, veio a curiosidade em 

compreender como o brincar e os brinquedos  eram utilizados no ambiente familiar 

atual.  

                As formas de brincar, os tipos de brinquedos e a diversidade familiar 

constituíram os eixos que nortearam a pesquisa. Deste modo, algumas indagações 

acabavam sendo feitas como, por exemplo quais brinquedos estão presentes no 

cotidiano das famílias? As crianças brincam entre si ou com adultos? A diversidade 

atual das famílias tem influência na escolha dos brinquedos e brincadeiras?  

               Diante de tais questionamentos, foram definidas três questões principais que 

orientaram o presente trabalho:  
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• Quais são os brinquedos e brincadeiras das crianças de 0 a 10 anos nos contextos 

familiares?  

• Como as crianças brincam? Com objetos? Com amigos? Com os pais?  

• Há diferença no uso dos brinquedos e brincadeiras entre famílias que são 

diferentes?  

               Tais perguntas problematizam uma investigação que se transforma em três 

eixos de pesquisa: 1- A importância da família na educação da criança pequena 

(Melhuish, 2010); 2- A mediação e o brincar (Vygotski, 1978), (Wertsch,1988),  

(Daniels, 2003) e 3- A diversidade familiar (Vandenbroeck, 2005).  

               O quadro teórico definido auxiliou nas reflexões em como tratar a 

importância da família na educação da criança pequena, no contexto doméstico, 

verificando os tipos de mediação, quer de objetos como brinquedos ou das pessoas 

(crianças e adultos).                 

               Especificamente, foram definidos os seguintes objetivos da pesquisa: 

Primeiramente, identificar quais os brinquedos e brincadeiras das crianças nos 

contextos familiares, por meio das narrativas dos membros familiares, em seguida, 

compreender quais as preferências das brincadeiras (objetos usados e sujeitos que 

participam) e, por fim, identificar como a diversidade das famílias interfere na 

escolha de brinquedos e brincadeiras.  

               A metodologia da pesquisa está baseada no paradigma qualitativo, segundo os 

pressupostos de Denzin e Lincoln (2000), com uso de estudo de caso fundamentado em 

Yin (1988) e Stake (1995) analisando um fenômeno específico que se refere ao brincar 

no âmbito familiar. O estudo de caso desta pesquisa abrange o total de vinte famílias 

entrevistadas, com filhos em idades que variam entre 0 a 10 anos. O perfil dos membros 

familiares, bem como sua composição, etnia, religião, profissão e nível de escolaridade, 

foram considerados e selecionados com base na diversidade em que se constituem.  

               Como instrumento na coleta de dados, foram desenvolvidos encontros com as 

famílias, criação de um grupo online para troca de mensagens, entrevistas abertas e 

domiciliares, contato com as crianças para registro de fotos, mostrando a preferência 

dos brinquedos e os ambientes lúdicos disponíveis. Os dados foram coletados e 

transcritos a partir da narrativa dos membros familiares, filmagens da vivência junto às 

famílias, transcrição de entrevistas com grupos de mães, pais ou cuidadores e 

fotografias das visitas nas casas. 
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               O quadro teórico sustenta-se em autores como Brougère (1995), Daniels 

(2003), Melhuish (2010), Singly (2007), Vandenbroeck (2005) e Wertsch (1988), que 

auxiliaram na discussão da família, marcada pela diversidade, sendo respaldada pela 

teoria histórico-cultural de Vygotski (1978),  na compreensão das  formas de mediação 

usadas pelos membros familiares durante as brincadeiras.  

               A trajetória da pesquisa compreendeu cinco momentos distintos, iniciados no 

ano de 2011, a partir da curiosidade da pesquisadora em  compreender como as famílias 

brincavam e pela observação da ansiedade dos membros familiares em não ter tempo 

para estar com os filhos.  

               Nesta introdução foi apresentada, portanto, uma síntese do trabalho contendo  

o objeto de estudo da investigação, a justificativa da pesquisa com base na história de 

vida da pesquisadora, as perguntas que orientam o trabalho discutido e os quadros 

teórico-metodológicos . 

               O segundo capítulo trata do quadro teórico que alicerça a investigação. Nessa 

etapa, discute-se a importância da família na educação da criança pequena, suas 

implicações legais e exemplos nacionais e internacionais da qualidade na educação da 

primeira infância e da relação com a família. Também é descrito neste capítulo a 

importância da mediação no momento do brincar, com base em Vygotski (1978) e quais 

os tipos de mediação que os pais oferecem: com objetos e materiais para brincar; 

durante as mediações entre adulto e criança ou entre as crianças e por meio de artefatos 

e signos.  

               Finalmente, o segundo capítulo é encerrado com uma reflexão sobre qual 

família discutimos. Atualmente, como dito, a definição de novos arranjos familiares está 

pautada na diversidade. Vandenbroeck (2005) discute este conceito e suas implicações 

no âmbito familiar.  

               No terceiro capítulo,  discute-se o caminho metodológico pelo qual a pesquisa 

caminha, definido por um paradigma qualitativo que aborda um estudo de caso, 

reunindo famílias entrevistadas para compreender os tipos de brinquedos e brincadeiras 

utilizados, como as crianças brincam, quais objetos ou sujeitos participam e qual a 

influência da diversidade da composição das famílias na escolha dos brinquedos ou 

brincadeiras. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, reuniões, registros de 

desenhos infantis, imagens e a transcrição das narrativas das famílias e crianças, para 

identificar as experiências de pais e mães em momentos lúdicos com seus filhos.  
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               O quarto capítulo define a descrição e análise dos dados durante a trajetória da 

pesquisa, iniciando-se com dois encontros entre famílias, divididos por gêneros. Após 

esta fase, a criação de um grupo de troca de mensagens online, entrevistas abertas e 

domiciliares, contato com as crianças para registro de fotos sobre os tipos de brinquedos 

e cenários e, finalmente, a narrativa das crianças sobre “como brincam”, mostrando a 

preferência dos brinquedos e os ambientes lúdicos disponíveis. O capítulo também 

contêm tabelas sobre o perfil das famílias participantes, os brinquedos encontrados 

durante as visitas domiciliares e a narrativa dos membros familiares.  

               O quinto capítulo aborda as mediações que foram destacadas durante a análise 

de dados. Este capítulo é dividido em: tensões que as famílias enfrentam durante as 

mediações sobre o brincar, mediações criança-adulto, mediações criança-criança e 

mediações criança-objeto. Há também um destaque para a diversidade encontrada 

durante tais mediações.  

               Nesta etapa, trechos das entrevistas dos membros familiares serão destacados e 

uma triangulação de dados será realizada com fotos dos ambientes lúdicos encontrados 

em cada família, bem como os brinquedos preferidos das crianças. A análise incorpora 

as opiniões, valores e práticas das famílias, explorando o eixo da mediação e da  

diversidade, que marcam as decisões pelos brinquedos comprados e tipos de 

brincadeiras realizadas no âmbito familiar. Por fim, esta pesquisa contempla as 

reflexões finais, referências bibliográficas, apêndice e os anexos.  

 

2. QUADRO TEÓRICO  

 

               Diante do objetivo da pesquisa – investigar o brincar no contexto familiar, que 

é diverso, para averiguar as formas de mediação por meio do brinquedo e das 

interações, fica a indagação da pesquisadora sobre como produzir um trabalho que seja 

importante para a área do conhecimento em que se insere a pesquisa. 

               Todo pesquisador deseja realizar algo importante, que seja reconhecido, 

duradouro e que seu nome esteja associado a algo positivo. Não objetiva apenas citar 

ideias de outros autores, mas criar as suas próprias ideias. O grande desafio de escrever 

é, sem dúvida, um dos momentos mais difíceis de todo o processo de uma pesquisa.  

               Cada momento possui marcas: as leituras, as disciplinas, reuniões com o 

orientador, o levantamento da bibliografia, a participação em congressos, coleta de 
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dados, os primeiros rascunhos e, finalmente, colocar no papel toda essa experiência 

vivida.  É importante ter a consciência de que “Não existe tese sem inspiração, sem 

rasgar papel, sem rabisco, sem coleção de papeizinhos, sem mau humor. Boa parte 

dessa inspiração é fruto de concentração, de disciplina, de esforço mental” (FREITAS, 

2002, p. 91).  

               A presente pesquisa revela aspectos pouco investigados do cotidiano familiar,  

experiências da cultura lúdica  no interior da  diversidade das famílias atuais, que se 

transformam continuamente durante a história, acompanhando as mudanças sociais, 

econômicas e culturais. Para Freitas (2002), a pesquisa é uma busca profunda por 

conhecimento, que mobiliza todas as forças do pesquisador porque em muitos casos é 

uma tarefa antissocial, excludente, desestabilizadora de certezas intelectuais, 

comportamentais e emocionais, desenvolvida em longo prazo. 

               A pesquisa é algo distante do que se vive, pois transforma o conhecimento 

empírico ou senso comum em conhecimento científico. O conhecimento empírico é 

adquirido independentemente de estudos e pesquisas. “É conhecimento conseguido na 

vida cotidiana e fundamentado apenas em experiências vivenciadas” (FACHIN 2006, 

p.91).  

               Os dados a serem coletados podem dar pistas sobre a diversidade das práticas 

lúdicas escondidas no interior de cada família. Sendo assim, pode-se fazer uma analogia 

com o conto da carta roubada de Poe (2004), onde a carta tão procurada se encontrava 

em lugar óbvio, sobre a mesa do Ministro, onde todo mundo podia vê-la, mas onde 

precisamente ninguém a via.  

               É preciso, portanto, admitir que a verdade possa estar presente, oferecendo-se 

à vista de todos, mas em um campo no qual não se tem o costume de aprofundar as 

investigações. Deste modo, ao escutar a narrativa das famílias, é fundamental considerar 

a diversidade do grupo investigado e suas  brincadeiras, além dos tipos de mediações 

que ocorrem.  

               A presente pesquisa encontra-se dividida em três eixos distintos e, ao mesmo 

tempo, relacionados entre si. A seguir, será apresentado o primeiro eixo, que trata sobre 

a importância da família na educação da criança pequena, seguido pelo segundo eixo 

definido pela mediação no brincar (Vygotski, 1978) e, finalmente, o terceiro eixo 

apresenta a  diversidade da família  (Vandenbroeck, 2005).   
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               O primeiro passo a ser dado é compreender os efeitos da educação no 

ambiente doméstico, em comparação com outras instituições de ensino e quais 

brinquedos e brincadeiras são encontrados nestes ambientes. A seguir, será apresentado 

o primeiro eixo que sustenta o presente quadro teórico.  

 

2.1 - Primeiro Eixo: A importância da família na educação da criança pequena 

 

               Todos nós somos integrantes de uma família e temos a noção de seu 

significado. No entanto, atualmente vem crescendo a dificuldade em definir este 

conceito e o que realmente significa a palavra família. Etimologicamente, família 

provém do vocábulo latino famulus, que significa servo ou escravo, pois era 

considerado um conjunto de servos ou criados de determinada pessoa. Witter (2011) 

constata que mesmo no modelo de família patriarcal, quando a família foi considerada 

um grupo social, o homem mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número 

de escravos, com direito de vida e morte.  

               São inúmeros os campos de pesquisa para o estudo sobra família: 

antropologia, sociologia, linguística, história, economia, psicologia, entre outros. A 

importância da família na educação da criança pequena requer a compreensão de 

implicações legais. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 2002 define a 

família como instituição social com direitos e deveres em relação às crianças e 

adolescentes, provocando uma revolução paradigmática na noção de família.  

               A educação é um processo social de permanente humanização. Segundo a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nos Artigos 1º, 2º e 4º, na família, 

escola e sociedade: 

Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  
Art 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.  
Art 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.  
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               Nesta direção, até os dias atuais, a criança passa a receber um maior respaldo 

da sociedade, surgindo, então, um avanço significativo no que diz respeito à legislação e 

às políticas públicas específicas que vêm reforçar a relevância da criança dentro da 

família e da sociedade.  

               É em casa que as crianças começam seu sistema imunológico contra as 

frustrações da vida. Valores como autoestima, autoconfiança, responsabilidade, 

respeito, curiosidade, determinação e autonomia não se aprendem nos livros, se 

desenvolvem na prática, por meio de estímulos e exemplos. E são, justamente, esses 

valores que definem a qualidade de uma pessoa. De acordo com Mussak (2008), o 

trabalho é importante, mas a família é fundamental. Por que destinar à família as sobras 

de tempo? Terá o convívio com os seus, menor valor do que com os outros?   

               Criado no ano de 2008 por Melhuish, o “Home Learning Education” (HLE3)  

ou “Ambiente de Aprendizagem em casa”, demonstra a importância da influência da 

família no desenvolvimento cognitivo e social das crianças, explicando que os efeitos da 

educação no ambiente domiciliar são cerca de duas vezes mais importantes que os 

efeitos da educação pré-escolar ou primária (MELHUISH, 2010, p. 67). 

               O autor destaca que existe uma vasta gama de fatores, como o ambiente de 

aprendizagem, que exerce influência, em longo prazo, sobre o desenvolvimento das 

crianças, mas em particular o efeito da educação da mãe, especialmente com 

escolaridade de nível superior, é ressaltado durante todo o estudo.  

               Na década de 1990 o autor participou, juntamente com uma equipe de 

especialistas reconhecidos internacionalmente, de um projeto conhecido como   

Effective Pre-school and Primary Education (EPPE). O projeto, posteriormente 

transformado em programa, consiste em um estudo de educação pré-escolar e de creche 

em escala longitudinal. Foi considerado o estudo de maior  impacto na área da educação 

e cuidados na primeira infância, em resultados de desenvolvimento das crianças no 

Reino Unido.  

                                                 
3 Edward Melhuish é professor de Psicologia da Educação da Universidade de Oxford, em Londres. Foi o 

criador (Melhuish et. Al., 2008), do HLE - Home Learning Education, que destaca a importância da 

família na educação da criança pequena e como sua influência é, em muitos casos, duas vezes mais 

importante do que a educação escolar.  
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               O programa EPPE influenciou não somente a política nacional, mas também 

as práticas cotidianas que fazem a diferença para a aprendizagem social e intelectual das 

crianças, ao longo dos anos. Por meio deste inovador projeto, a equipe demonstrou 

como ambientes de aprendizagem em casa poderiam interagir com a escola e auxiliar no 

processo de aprendizagem das crianças pequenas.  

               Os resultados do projeto evidenciam a importância das experiências da 

primeira infância e como elas influenciam a vida da criança no aspecto cognitivo e em 

seu desenvolvimento social e comportamental. O estudo também trouxe novos dados 

sobre a importância da educação nos primeiros anos e a combinação dos efeitos 

positivos quando a família interage junto à criança e participa das questões escolares.  

               Na primeira infância a família é fundamental. Melhuish (2010) considera que 

muitos estudos têm indicado a importância da família nos primeiros anos de vida, pelas  

práticas realizadas pelos pais no ambiente familiar. Ainda que o foco da pesquisa 

longitudinal fosse a influência da educação pré-escolar para as crianças, o estudo 

chegou a conclusão de que seria ingênuo supor que as crianças chegam à escola como 

“recipientes vazios”.  

               Os estudos evidenciam que as práticas parentais, como leitura para as crianças, 

uso de linguagem mais complexa, interações em momentos lúdicos, entre outras 

atitudes, estão associados a melhores resultados de desenvolvimento (MELHUISH, 

2010 p. 47).   

               Tonucci (2008) relata que muitos adultos acreditam que as crianças, por serem 

“pequenas” não possuem preocupações, medos ou vergonha. Muitos pensam que suas 

brincadeiras são insignificantes, que seus amigos não têm importância. Mas, em todo o 

momento, as crianças vivenciam experiências ricas de descobertas, que não ocorrerão 

mais em suas vidas.  

               Malaguzzi, (1993), acredita que as crianças, motivadas por seus próprios 

interesses realizam investigações, centrando todos seus esforços na descoberta de coisas 

que ainda não conhecem. Tais situações geram uma tensão criativa em suas vidas, que 

são proporcionadas por meio do brincar e da imaginação.  

               Vygotski afirma que a imaginação e o brincar estão associados. O autor 

acredita que o brinquedo é o meio principal de aprendizagem de códigos culturais. Para 

ele, as crianças transformam imaginativamente os objetos socialmente produzidos e as 

formas de comportamento disponíveis em seu ambiente. Nas palavras do autor, “o 
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brinquedo é um fator fundamental no desenvolvimento das crianças. No brinquedo, a 

criança sempre age além do comportamento habitual de sua idade”. (VYGOTSKI, 1978, 

p.101- 102).  

               É comum a família não compreender que se pode aprender por meio da 

brincadeira. Em um estudo realizado no Brasil pela empresa Unilever, por Carneiro       

(2007),  com o objetivo de aprofundar o conhecimento da importância do brincar para o 

desenvolvimento e a aprendizagens infantis, verificou-se que a tendência dos pais é o 

direcionamento dos filhos para o estudo no conhecimento curricular, no que eles 

acreditam que garantirá o futuro profissional dos filhos como ler, escrever e lógica 

matemática.   

               As famílias não têm a obrigação de um conhecimento especializado sobre a 

educação na infância, mas as instituições educativas têm a obrigação de expor, discutir e 

esclarecer suas convicções pedagógicas e sua posição política com a família. Para 

Bhering (2002), o envolvimento dos pais no ambiente familiar é considerado um 

componente importante para o desempenho ideal das escolas, sendo merecedor de 

atenção especial.  

               A autora destaca que a aproximação escola e família é uma importante 

tentativa de rever esses papéis tradicionais e, acima de tudo, melhorar a condição de 

vida e educação das crianças. Em algumas situações, a família colabora positivamente 

para reverter algumas situações de fracasso escolar.  

               As instituições de Educação Infantil podem desenvolver junto às famílias 

programas que colaborem na compreensão da importância da brincadeira para o 

desenvolvimento integral da criança, abrindo suas portas por meio de espaços de 

participação informais e formais, que possibilitem diálogo e entendimento.  

               O estudo realizado por Bhering e Siraj-Blatchford (1999), com dados 

qualitativos coletados em entrevistas com um grupo de famílias, mostra que a família, 

em decorrência dos avanços sociais, econômicos e tecnológicos tem mudado seus 

papéis, obrigações e estruturas tradicionais, ocorrendo mais negociações entre mães e 

pais para as tarefas domésticas e responsabilidades, em geral, no ambiente familiar.  

               A escola, pouco a pouco caminha para oferecer aos alunos uma educação 

pertinente à nossa realidade. O envolvimento de pais não só contribui com todo o 

processo escolar como também contribui para uma melhoria dos ambientes familiares e, 
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portanto, da aprendizagem das crianças, influenciando assim positivamente o curso do 

desenvolvimento das crianças, como o rendimento escolar. 

               No Brasil, Haddad (1997) traz dados sobre o envolvimento da família (pai e 

mãe) no processo educacional da criança pequena. Outros exemplos internacionais 

também destacam a política pública de participação ativa dos membros familiares, como 

ocorre no Japão. Conforme o plano de Educação Japan (2006 apud KISHIMOTO 2012, 

p. 128), entre as prioridades estabelecidas pelo governo japonês para a educação do 

século XXI destacam-se: encorajar programas comunitários; ampliar a educação moral, 

com envolvimento da família e da comunidade; promover um plano para crianças ativas 

e escolas, com o envolvimento familiar.  

               Conforme Kishimoto (2012, p. 69), o Instituto de Pesquisa de Relações 

Internacionais, no ano de 1930, com as escolas rurais japonesas no Norte do Paraná-

Brasil, destacaram uma característica importante da cultura japonesa, que tem forte 

impacto na educação escolar. Dentro das escolas rurais, existia o kei-kai, a associação 

dos pais de alunos, que se reunia a fim de planejar as atividades para o ano todo. Os pais 

remuneravam os professores e providenciavam-lhes a moradia.  

               A família também é destaque na educação de países como Finlândia e Itália.  

O papel da educação, nesses países, é considerado como referencial mundial de como a 

família pode alimentar a sociedade, cumprindo seu importante papel no 

desenvolvimento pleno da criança.   

               Dados publicados pelo Project for Internacional Student Assessment (PISA), 

relativos à estudos comparativos internacionais, como o da Organização das Nações 

Unidades (ONU-2005) sobre a educação, indicam que os alunos finlandeses são os mais 

preparados em todo o mundo. Isso se deve a vários fatores, dentre eles, as famílias 

finlandesas (55%), são consideradas as principais responsáveis pela educação dos seus 

filhos, participando ativamente deste processo.   

               Outro exemplo importante é o de Reggio Emilia, uma cidade de 168 mil 

habitantes, localizada na região de Emília Romana, no norte da Itália. Após a Segunda 

Guerra Mundial ter destruído boa parte da cidade, famílias se envolveram na  

reconstrução de escolas comunitárias. O sistema educacional de Reggio sempre se 

caracterizou por uma comunidade de pesquisa e de intenso trabalho entre escola e 

família, com grande relacionamento com a comunidade e intensa participação dos pais. 
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               Ocorre que esse Sistema atualmente é modelo internacional em termos de 

cuidados com a primeira infância, conforme anuncia, em 1991, a revista Newsweek4 , 

que elegeu a Escola Infantil Municipal Reggio Emilia como a melhor instituição de 

Educação Infantil em nível mundial.  

               Questionado sobre quais fatores levaram a este reconhecimento internacional, 

Loris Malaguzzi explica que o segredo do sucesso e do reconhecimento mundial desta 

instituição é que sua característica cultural é sustentada pela forte ligação com a cidade 

e os cidadãos, que são as famílias co-protagonistas do projeto educativo e cultural. O 

grupo descobriu uma dimensão preciosa de sinergia educativa: escola, crianças e  

família.  

               Atualmente, as famílias convivem com a solidão, separações, indiferenças e 

violência. A política da escola italiana defende uma pedagogia relacional e de 

aprendizagem junto às famílias, funcionando na prática como um processo de 

construção ativa, que considera as expectativas e capacidades das crianças, as 

competências profissionais, culturais e educativas dos adultos envolvidos. Esses 

resultados têm levado as famílias a se sentirem acolhidas por um projeto que vai contra 

o que as mesmas vivem atualmente. (MALAGUZZI, 1993, p 52).  

               Outro exemplo de programa internacional, citado por Oliveira (2002), que 

promove a qualidade em parceria, valorizando as famílias, é o Projeto Effective Early 

Learning (EEL), pioneiro na política pública da Inglaterra e Reino Unido. Um de seus 

objetivos é colocar a família como participante ativa nas decisões de políticas públicas 

dentro e fora da escola. 

               O Projeto EEL teve início em maio de 1993 e surgiu a partir da necessidade 

urgente de se criar procedimentos para facilitar a avaliação dos serviços e os processos 

de desenvolvimento da qualidade, no âmbito da diversidade de contextos em que as 

crianças menores de cinco anos eram educadas na Inglaterra. O projeto foi dirigido por 

Christine Pascal e Tony Bertram e, atualmente, conforme Williams (1995), é um  

                                                 
4 Newsweek é uma revista de notícias semanal norte-americana, publicada na cidade de Nova 

Iorque e distribuída para os Estados Unidos e também internacionalmente. Na atualidade, é a segunda 

maior revista semanal do país. Malaguzzi (1993, p. 7) cita este importante reconhecimento de seu 

trabalho na região de Regio Emilia.  
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significativo projeto para avaliação e desenvolvimento da qualidade na educação da 

infância no Reino Unido.  

               Programas de alta qualidade tendem a ter impactos expressivos e duradouros, 

especialmente no que se refere às populações mais carentes, que mais necessitam desse 

tipo de atendimento. Nos Estados Unidos, alguns programas se destacam pelo estreito 

relacionamento e parceria com as famílias, como por exemplo: Perry Preschool Project, 

Abecedarian, Chicago Child-Parent Centre Program, Arkansas Better and Family 

Policy Center e alguns programas vinculados ao Early Head Start.  

               A importância do envolvimento dos pais na educação das crianças pequenas 

tem sido enfatizada nos muitos programas de pesquisa e desenvolvimento criados desde 

a década de 1960, para crianças negras e de grupos minoritários nos Estados Unidos. Os 

programas Head Start e Follow Through  resultaram destes trabalhos, bem como outros 

programas mantidos por fundos federais, que têm incluído o envolvimento dos pais 

como um elemento integrante.  

               Com o estabelecimento de conselhos consultivos de pais, incluindo os 

programas Head Start e escolas comunitárias, as relações entre pais e professores estão 

mudando em muitas comunidades. Os pais e outros membros da comunidade estão se 

envolvendo mais em áreas importantes de tomada de decisões relacionadas às políticas 

escolares e às práticas de sala de aula.  

               Localizado na Inglaterra, o Programa Pen Green (2001), há mais de 30 anos, 

tem uma filosofia de trabalho em parceria com a família. O programa possui uma série 

de serviços, incluindo grupos de trabalho, cursos, visitas domiciliares e apoio às 

famílias. Em um currículo para a família, com o título Understanding Children’s 

Development, explica de forma detalhada a importância do envolvimento da família 

como parte integrante de cada ação. Há, portanto, uma estreita colaboração com os pais 

ao longo de vários anos.  

               O programa compartilha quatro teorias do desenvolvimento da criança com os 

pais, auxiliando as famílias a compreender como as crianças brincam e como suas 

aprendizagens, efetivamente, ocorrerm. O programa utiliza de forma  didática conceitos 

de bem estar e envolvimento para que os pais observem seus filhos brincando em casa. 

Os educadores promovem programas de educação familiar integradores, uma vez que o 

lar é o mais dinâmico centro de aprendizagem, como menciona Oliveira (2002, p. 181) 
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“Os educadores e os grupos interessados devem trabalhar juntos para fortalecer e manter 

programas duradouros ligados à vida familiar”.  

               O Instituto Pen Green lançou em 1997 um livro intitulado “Working with 

parents” caracterizado por um compilado de experiências na educação da primeira 

infância ocorrido no Centro Pen Green, com a contribuição de pais e mães. Quanto mais 

próximas as relações entre pais e a creche, mais eficaz serão os resultados obtidos com 

as crianças, como podem confirmar os estudos da teoria ecológica do desenvolvimento 

humano de Bronfenbrenner (1996), que destacam a interação da pessoa em 

desenvolvimento com outros, que tem impacto na sua vida.  

               A família é vista como um sistema de relações mútuas, nas quais se incluem 

também os irmãos e as outras pessoas que participam do convívio familiar. Uma 

verdadeira parceria com os pais envolve a partilha de poder, como afirma Malaguzzi 

(1993), pois é muito positivo, quando as crianças percebem que os adultos se ajudam 

reciprocamente e que a família participa ativamente das questões que ocorrem na 

escola.  

               É diante da importância do papel da família na educação da criança pequena, e 

não somente a família, mas também suas relações com a escola, a creche e as outras 

pessoas, que será destacado, a seguir, o segundo eixo que sustenta a base teórica desta 

pesquisa. Na teoria histórico-cultural de Vygotski (1978), a criança aprende a ser 

humano com outras pessoas, com as gerações adultas e com as crianças mais velhas.  

               A criança aprende também com as situações, momentos históricos em que vive 

e com as ferramentas a que tem acesso. Por isso, o ser humano é um ser histórico-

cultural e precisa aprender as habilidades que irá desenvolver ao longo de sua vida. A 

seguir, será analisado o segundo eixo que trata sobre a mediação e o brincar.  

 

 

2.2 - Segundo Eixo: Mediação e o brincar 

 

               As concepções de Vygotski (1978; 1999) e seus seguidores Wertsch (1988) e 

Daniels (2003), serão adotadas para a discussão de dois conceitos: o brincar e a 

mediação. Os conceitos de mediação serão divididos em três situações distintas: A) 

Mediação criança-adulto; B) Mediação criança-criança e C) Mediação criança-objeto. 

Cada uma das três situações serão detalhadas e contextualizadas incluindo as situações 
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lúdicas do ambiente familiar, de forma a explicitar as questões: Como as crianças 

brincam em suas casas? Com objetos? Com amigos? Com os pais?  

               Não serão analisados mediações por meio de signos e diferentes artefatos, com 

exceção do brinquedo, pela delimitação da pesquisa.  A análise dos dados priorizou 

narrativas dos membros familiares sobre o brincar e algumas imagens sobre os 

brinquedos colhidas no contexto familiar. Não foi efetuado acompanhamento das 

mediações durante as brincadeiras, no contexto familiar.  

               Para Vygotski (1978), as crianças quando brincam, ingressam em um mundo 

imaginário e assumem papéis de personagens do mundo do trabalho, respeitando as 

regras da cultura em que vivem, para expressar as situações lúdicas que lhes interessam. 

Vygotski exemplifica situações de brincadeiras entre irmãs e entre mãe e filha, nos 

quais as regras do brincar de irmãs ou entre mãe e filha, a criança adquire no contexto 

em que vive.   

               Segundo o autor, “As crianças muito pequenas não conseguem separar o 

campo do significado do seu campo visual” (VYGOTSKI, 1978, p. 97). No entanto, as 

crianças maiores, em torno de três anos, conseguem relacionar as ações conforme a 

situação imaginária adotada. Assim, um cabo de vassoura pode representar um cavalo 

ao ser colocado embaixo das pernas para cavalgar. O cabo de vassoura (objeto) na 

situação imaginária se tornou um “pivô” que dá suporte para a situação imaginária de 

cavalgar um cavalo.  

                 As crianças da fase pré-escolar, diferente das menores, conseguem separar as 

ações dos significados. Enquanto uma criança pequena não consegue utilizar qualquer 

objeto para representar situações imaginárias, a maior pode usar um pedaço de madeira 

como um bebê ou um sabonete para tomar banho.  

               A inserção da criança na cultura a leva a reconhecer e compreender os 

diferentes modos do comportamento humano, tais como regras, hábitos culturais ou 

papéis desempenhados em um contexto histórico cultural, como, por exemplo, ser 

médico(a), papel de ser mãe, pai,  filho(a) ou brincar de polícia e ladrão.  

               Para isso, é importante observar as crianças no momento do brincar, 

identificando assim quais os brinquedos, brincadeiras e materiais que mais gostam, suas 

preferências, opiniões e o que elas já conhecem ou não do mundo que as cercam. Essas 

observações serão de grande auxílio às famílias na compra dos itens adequados, na 
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criação de situações onde as crianças expressem aquilo que já sabem e na diversidade de 

lugares e de outras crianças como parceiros das brincadeiras.   

               A mediação é um processo que requer a presença de outro elemento, seja este 

elemento material, psicológico ou uma pessoa, ou seja, a relação do homem com o 

mundo não é uma relação direta, mas uma relação mediada. É importante reconhecer 

nesta situação os tipos de elementos mediadores. Mediações podem ser feitas por 

sujeitos (crianças e adultos), objetos (brinquedos e materiais) e instrumentos como a 

linguagem e os signos que geram as representações simbólicas (VYGOTSKI, 1999).  

               Durante a análise das narrativas das famílias, será destacada a presença do 

brinquedo como instrumento de mediação. A pesquisa terá como destaque a análise dos 

artefatos ou instrumentos disponíveis nos lares familiares, que possibilitam a função 

lúdica como os brinquedos que as famílias utilizam junto à seus filhos e a forma como 

são usados durante  a mediação entre membros da família.  

               A análise in loco na casa das famílias, no momento do brincar, não será 

realizada. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com os membros 

familiares, para identificar os tipos de brincadeiras e brinquedos existentes na casa e que 

serão confirmados pela criança.   

               A relação do homem com o mundo não é uma relação direta, é uma relação 

mediada por meio de pessoas, objetos, instrumentos e signos. Para Daniels (2003) o 

sujeito é o protagonista da atividade. O instrumento é algo técnico, que altera o processo 

de uma adaptação natural, determinando a forma das atividades de trabalho. Por último, 

o signo é algo psicológico que altera em sua totalidade o fluxo e as estruturas das 

funções mentais. Por uma questão de delimitação da pesquisa, a mediação por meio de 

outros artefatos e signos não será analisada.  

               Os instrumentos são objetos sociais e mediadores da relação entre o indivíduo 

e o mundo. Signos são elementos mediadores que auxiliam o homem em tarefas que 

necessitam de memória ou atenção. São representações da realidade e auxiliam no 

controle de ações psicológicas do próprio indivíduo. Para exemplificar os signos, 

Vygotski (1978) cita como os indígenas peruanos se utilizam dos nós, em uma corda, 

como instrumento para auxiliar a memória.  

               Já os instrumentos, são objetos ou elementos que possuem uma utilidade 

prática, os quais a criança pode usar para a construção de suas experiências. É “um 
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condutor de influência humana sobre o objeto da atividade”, que faz a diferença quando 

possibilitado à criança no seu processo educativo (VYGOTSKI, 1978, p. 55).  

               A utilização dos instrumentos auxilia a criança na construção do seu 

conhecimento e na realização de suas atividades. Um exemplo é quando materiais extras 

são colocados no ambiente familiar à disposição das crianças, enriquecendo os cenários 

e tornando a brincadeira um meio de colocar seu imaginário em ação.  

               Os pais podem comprar brinquedos e deixar que as crianças brinquem com tais 

objetos, assim como podem criar cenários para as brincadeiras. Da mesma forma, as 

brincadeiras podem ocorrer entre as crianças que assumem temas imaginários, 

partilhando situações do cotidiano que desejam representar. Em outras ocasiões, os pais 

podem ser os parceiros de brincadeiras das crianças, partilhando temáticas imaginárias.  

               O conceito de mediação de Vygotski (1999) requer a ação dos membros 

familiares de enriquecer os cenários para as brincadeiras. No campo das relações 

interpessoais, a mediação é destacada por meio de atividades com sujeitos (adultos ou 

crianças) ou objetos, além dos instrumentos e signos, tendo a família um importante 

papel no momento da brincadeira com os filhos, identificando suas necessidades e 

organizando contextos que possibilitam a experimentação na diversidade de cenários, 

materiais e oportunidades com outros adultos ou pares.  

               Os pais podem atuar nas brincadeiras com seus filhos organizando mobiliários, 

cuidando no tempo e desenvolvimento da brincadeira, além da escolha dos objetos: 

textura, diversidade das cores, tamanhos, formas e na criação de espaços e 

disponibilização de materiais para que as crianças criem situações imaginárias. 

               As crianças terão acesso a tais materiais quando os adultos organizarem esses 

cenários e espaços. Por isso, a família exerce um importante papel no processo de 

mediação, favorecendo as interações colaborativas entre crianças, com adultos e 

objetos, enriquecendo o ambiente familiar no momento da brincadeira.  

               Todas essas ações da família são consideradas de importância na vida das 

crianças pequenas que desconhecem o conjunto de objetos que constituem a cultura na 

qual está inserida. Ao aprender a utilizar os objetos da cultura que encontra na 

sociedade e no momento histórico em que vive, a criança é capaz de reproduzir e recriar 

para si tais capacidades e habilidades, que fazem parte dos objetos que tem acesso. 

               Para isso, é necessária a mediação de um parceiro mais experiente que 

demonstre o uso social de tais objetos. Daniels (2003) define que os instrumentos 
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psicológicos e materiais são produto de uma atividade histórico-cultural humana. Tais 

instrumentos são acompanhados por um mundo de experiências passadas, representando 

decisões de indivíduos ou grupos anteriores.  

               A criança está imersa na cultura em que vive e, portanto, suas brincadeiras têm 

relação com seu contexto social. A família pode atuar como parceira mais experiente 

junto à criança, colaborando assim no processo de construção de conceitos e na 

aquisição de novas experiências.  

               As atividades de cooperação são essenciais na construção de conhecimento e 

tais atividades contribuem no desenvolvimento das crianças. Vigotsky compreende que 

a aprendizagem vem antes do desenvolvimento, que o possibilita e o  impulsiona. Sendo 

a aprendizagem importante fator no desenvolvimento das crianças, Vygotski discute as 

relações entre as zonas de desenvolvimento real e próxima.  

               Pela colaboração, a criança encontra-se em uma zona de possibilidades, 

chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que favorece a aprendizagem e 

que se constitui um dos conceitos mais importantes na teoria de Vygotski (1995). A 

criança aprende a brincar na interação com o outro, partilhando dos conteúdos expressos 

na cultura lúdica de seus pares. Para que os conteúdos sociais, como, por exemplo, ser 

médico ou bombeiro apareçam no brincar infantil, é necessário que tais personagens  

tenham feito parte do contexto em que a criança vive. 

               A família pode prever artefatos da cultura como dispor do carro de bombeiro 

ou de um estetoscópio para facilitar a experiência lúdica da criança. A ZDP indica o que 

a criança consegue fazer com a ajuda do adulto ou de um colega mais experiente. Para 

Vygotski (1995, p. 239), “as crianças podem fazer sempre mais e resolver tarefas mais 

difíceis em colaboração, sob a direção ou ajuda de alguém, do que sozinha”.  

               Para o mesmo autor, a brincadeira “deve ser sempre entendida com uma 

realização imaginária e ilusória de desejos irrealizáveis5”. A criança imita os adultos nas 

ações que chamam sua atenção. Não pode realizar tudo o que gostaria como, por 

exemplo, dirigir o carro, cozinhar, andar a cavalo. Como não pode ainda realizar o que 

deseja, projeta na ação do brincar o desejo para realizar sua vontade.  

               Vygotski acredita que o brincar é o meio principal do desenvolvimento 

cultural. Quando a criança brinca, ela representa situações reais existentes na cultura dos 

                                                 
5 Idem.1978, p. 92 
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adultos. Para o autor, o brinquedo dirige o desenvolvimento. É por meio do brinquedo e 

da imaginação que as habilidades conceituais da criança são expandidas. Quando a 

criança brinca, ela está sempre acima da sua própria idade. Para Vygotski (1978, p. 87) 

“a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. Na brincadeira, 

ela está sempre acima da média da sua idade, acima de seu comportamento habitual”.  

               É importante a compreensão da família sobre a importância do brinquedo na 

vida de seus  filhos. Vigotsky compara o brinquedo a uma lente de aumento, porque 

para o autor, o brinquedo contém todas as tendências para o desenvolvimento sob uma 

forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento. ”No 

brinquedo, a criança normalmente apresenta comportamentos que vão além de sua 

idade, é como se ela fosse maior do que realmente é”. (VYGOTSKI,  1978, p. 102).  

               Se a família tivesse conhecimento do potencial do brincar, possivelmente daria 

menos importância para conhecimentos que hoje acreditam ser a garantia do futuro 

profissional para seus filhos. Vygotski defende que o conceito de desenvolvimento das 

crianças está além de um acúmulo lento e gradual de mudanças isoladas.  

               Ele compara como um processo dialético, caracterizado pela periodicidade, 

desigualdade no desenvolvimento de diferentes funções “[...] metamorfose ou 

transformação qualitativa de uma forma em outra, embricamento de fatores internos e 

externos e processos adaptativos que superam os impedimentos que a criança encontra”. 

(VYGOTSKI, 1978, p. 73) 

 Outra qualidade do brincar, conforme Bruner, se concretiza em situações sem 

pressão, em atmosfera de familiaridade, segurança emocional e ausência de tensão ou 

perigo, que proporciona condições para aprendizagem das normas sociais, em situações 

de menor risco. A conduta lúdica oferece oportunidades para experimentar 

comportamentos que, em situações normais, jamais seriam tentados pelo medo do erro e 

punição, conforme  Bruner (1996 apud KISHIMOTO, 2002, p. 148).  

               Brincar envolve planejamento. Muitas vezes, os pais não estão atentos ao 

espaço dedicado para o brincar. É importante, em algumas situações preparar o espaço 

lúdico. Pensar na diversidade dos materiais, nos móveis, no tempo, na limpeza, na 

adequação à idade, em especial na autonomia dos próprios filhos. Os pais devem ser 

parceiros nas brincadeiras com seus filhos, organizando atividades e materiais. Precisam 

estar atentos à situação e local específicos em que o brincar se manifesta.  
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               Como já foi mencionado anteriormente, a mediação é um processo que requer 

a presença do outro (objeto ou sujeito ) e para Vygotski (1999) existem três tipos de 

elementos  mediadores: sujeitos (crianças e adultos), objetos (brinquedos e materiais) e 

instrumentos, como a linguagem e os signos que geram as representações simbólicas.  A 

mediação que se pretende expressar a seguir é “criança-adulto”. Dentro do ambiente 

familiar , pode ocorrer entre adultos ou parceiros com maior experiência, como mãe, 

pai, avós, tios, primos ou amigos.   

 

2.2.1 - Mediação criança – adulto  

 

               O adulto é o mediador da relação da criança com o mundo. É o mediador 

direto da ação da criança, que colabora no processo de construção de conceitos e de 

aquisição de novas experiências. É importante que o adulto observe primeiramente a 

experiência da criança, possibilitando assim a continuidade, oferecendo múltiplas 

possibilidades de aprendizagem. Essa mediação entre adulto e criança não é necessária 

que ocorra sempre de forma direta e presencial.  

               Quando o adulto organiza o espaço, como um meio de estímulo ao 

desenvolvimento da criança, também realiza essa mediação. Malaguzzi (1993) 

considera o ambiente como o segundo educador para a aprendizagem da criança, no 

sentido de enriquecer suas experiências.   

               Vygotski (1978) cita um exemplo de como a criança aprende na relação com o 

adulto, quando exemplifica o processo de internalização. Quando a criança, em contato 

com a mãe ou algum adulto, tenta pegar um objeto e não consegue, a tentativa 

malsucedida da criança, influencia a ação de outra pessoa, que aponta com o dedo o 

objeto de atenção da criança.  

               Ele então associa esse movimento à situação e começa a compreender o 

significado do gesto de apontar. Nesse momento, ocorre uma mudança, de um 

movimento orientado pelo objeto, para um movimento dirigido para uma outra pessoa, 

ou seja,  um meio de estabelecer relações. Logo após, ela percebe que o movimento de 

pegar, é transformado em movimento de apontar.  

               Para Daniels (2003), a mediação envolve várias implicações significativas 

relacionadas à orientação educativa. A família pode exercer um papel importante como 

elemento mediador na interação das crianças com os objetos, das crianças com outras 
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crianças e das crianças com os adultos. A seguir, é citado um exemplo de orientações 

realizadas por parceiros mais experientes e como fizeram diferença nas atitudes de 

familiares e em consequência, de seus filhos.  

               Na pesquisa “Differential Exposure Early Childhookd Education Services and 

mother – Toddler interation”, Klebanov (2008), reuniu 269 famílias, sendo 138 com 

orientação para mediação e 131 sem orientação e demonstrou, após três anos de 

acompanhamento, a importância na dosagem das orientações às famílias e o impacto 

nas atitudes das mães e dos pais, assim como nas respostas das crianças frente às 

mudanças ocorridas com seus familiares.  

               O estudo mostrou resultados das casas visitadas durante 9 meses e as  visitadas 

por 3 anos. A duração do programa e a diversidade das famílias foram levadas em 

consideração. A orientação à família foi associada à melhoria de linguagem dentro do 

ambiente familiar, demonstrando como a atuação do “outro” é importante na mediação 

junto às crianças.  

               A pesquisa cita também um exemplo de interação mãe-filho durante a tarefa 

de resolver uma situação-problema moderadamente difícil para a criança, em um 

primeiro momento, presumindo, deste modo, a assistência da mãe para a solução do 

problema. Após analisar os vídeos de observações das interações entre mãe e filho 

notou-se uma diferença interessante.  

               A combinação das visitas às casas, participação no Child Development Center 

(CDC), as visitas domiciliares e os guias de orientação às famílias, auxiliaram no 

processo de intervenção das mães junto às crianças no ambiente familiar. Todo esse 

conjunto de mediações que as famílias receberam como suporte e estimulação, 

influenciaram os adultos a terem mais confiança e se sentirem mais confortáveis para 

brincar com seus filhos, comparado às famílias que não participaram nas reuniões no 

CDC, que não possuíam os guias de orientações ou mesmo que não receberam visitas 

domiciliares.  

               Os resultados também demonstraram que as famílias que receberam maior 

quantidade de orientação para o auxílio na mediação e regulação durante a solução de 

problemas, apresentaram diferenças no comportamento. Aquelas que receberam mais 

dias de cuidados, baseados em centros e mais visitas domiciliares, exibiram mais 

persistência e entusiasmo, do que aqueles que não receberam cuidados ou tiveram 

menor orientação.  
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               As crianças tinham mais experiência na solução de problemas, porque haviam 

participado do Infant Health and Development Program (IHM). Suas famílias possuíam 

os guias de currículos de jogos de aprendizagens e haviam recebido maior quantidade 

de visitas domiciliares. Os resultados demonstraram que as orientações às famílias 

criaram oportunidades para melhorar habilidades da criança na regulação das emoções.  

                O adulto é responsável por criar oportunidades para a criança ter contato com 

os elementos de mediação, ao longo de sua vida. É fundamental que durante as 

interações, quer seja entre adulto e criança, entre as crianças ou por meio de artefatos e 

signos; que estas relações sejam de envolvimento.  

               Para Czykszentmihalyi (1999), o verdadeiro envolvimento é essencial no 

momento do brincar. O autor compreende que as experiências de fluxo, geralmente 

acontecem quando as habilidades de uma pessoa estão direcionadas em vencer um 

desafio que se encontra no limite de sua capacidade de controle. As atividades que 

induzem ao fluxo – “atividades de fluxo” – oferecem um feedback imediato sobre o 

desempenho do indivíduo. Para o autor, portanto, compreende-se que se os desafios são 

exageradamente altos, a pessoa tende a ficar, numa sequência, frustrada, preocupada, 

ansiosa e exaltada. Por outro lado, quando os desafios são baixos e as habilidades da 

pessoa são altas, ela tende a ficar relaxada e logo depois entediada”.6 

 
               Daniels compreende que todas as funções mentais superiores são processos 

mediados. À princípio, essas funções surgem como formas de atividade cooperadora. 

Somente depois a criança a transforma em uma esfera de sua própria atividade mental. 

O autor concorda, portanto, que “a história do desenvolvimento das funções mentais 

superiores tem uma relação concreta entre pessoas. Ou seja, elas surgem de forma 

coletiva”. Daniels (2003, p.78).  

               O adulto é mediador da relação da criança com o mundo, tendo a oportunidade 

de proporcionar situações de enriquecimento de suas estruturas intelectuais. Para 

Vygotski, quando a criança é auxiliada por um adulto ou parceiro mais experiente a 

realizar aquilo que ainda não é capaz de realizar sozinha, ela se prepara para, em breve, 

realizar por si mesma.  

                                                 
6 Id., 1999, apud OLIVEIRA-FORMOSINHO 2002, p 169. 
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               Experiências foram realizadas com duas crianças, uma com dez e outra com 

oito anos de idade (idade cronológica). A capacidade de crianças com iguais níveis de 

desenvolvimento mental variou de forma muito significativa, quando sob a orientação 

de um professor. Para o autor, a diferença entre doze e oito anos de idade ou entre nove 

e oito anos de idade, é o que nós chamamos de zona de desenvolvimento proximal. O 

autor demonstrou que a capacidade de crianças com iguais níveis de desenvolvimento 

mental para aprender, sob a orientação de um adulto, variava.  

               Com a intervenção, uma das crianças passou a ter idade mental superior. 

“Compreende-se então que a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível 

de desenvolvimento potencial pode variar consideravelmente, dependendo da orientação 

de um adulto ou colaboração com companheiros mais capazes”. (VYGOTSKI 1978, p. 

85 e 86) 

               Estudos do autor e sua equipe concluem que aquilo que é a zona de 

desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã, ou seja, 

aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha 

amanhã. Dessa forma, só há aprendizagem significativa quando o ensino incidir na zona 

de desenvolvimento próximo.  

          Ao ensinarmos algo para as crianças que já é de seu conhecimento, não haverá 

nem aprendizagem, nem desenvolvimento. A mesma situação acontecerá se ensinarmos 

algo que está além de sua possibilidade de aprendizagem. “A figura do adulto é de 

fundamental importancia às crianças. “As crianças interagem entre si, interpretando 

modelos que os professores e adultos oferecem, quanto a trabalhar, discutir, pensar e 

investigar juntos. Crianças copiam os modelos dos pais e professores” (MALAGUZZI, 

1993, p.60). 

               Exemplos como o citado, necessitam de um reforço para as famílias, que estão 

normalmente preocupadas com a quantidade e não com a qualidade  de tempo com seus 

filhos. Em muitas situações, brinquedos são comprados para compensar a falta dos pais 

em casa.  

               É fundamental, portanto, encontrar formas de se ajudar os pais a inserir o 

brincar nas rotinas cotidianas com seus filhos, auxiliando as famílias a desenvolver 

ambientes de interação e aproximação. “Quando os pais tem a oportunidade de 

participar ou até mesmo observar as brincadeiras dos filhos, passam a conhecê-los 
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melhor e aprendem a escolher os brinquedos que lhe são mais adequados”. 

(CARNEIRO, 2007, p. 83).  

               Para Moyles (2006), a aprendizagem, muitas das vezes, ocorre pelo brincar 

livre, mas tornando-se repetitivo, o adulto pode ajudar as crianças a desenvolverem seu 

brincar, uma vez que ao estimular, encorajar ou desafiar, ele as auxilia a brincar de 

forma mais criativa e com melhor qualidade. No tópico a seguir, outra forma de 

mediação será abordada, com base na importância da criança relacionar-se por meio da 

mediação com seus pares.  

 

2.2.2 - Mediação criança – criança  

 

               Para Vygotski, (1999), a atividade humana, dentro ou fora da escola, é 

essencial para o processo de aprendizagem da criança. As atividades que envolvem o 

grupo, as tarefas em que as crianças interagem na escola ou com seus familiares, o 

diálogo com os adultos e as tarefas em pares, possibilitam a construção do 

conhecimento das crianças.  

               A mediação criança-criança dentro do ambiente familiar pode ocorrer entre 

irmãos, primos, colegas de escola ou até mesmo dentro do círculo social de amigos. É 

muito comum a aproximação e amizade entre famílias cujos filhos possuem idades 

próximas. Esses relacionamentos são saudáveis para as crianças, que tem oportunidade 

de interagir com colegas de outras famílias, com diferentes valores, culturas e 

brincadeiras.  

               A família deve motivar esses encontros e criar oportunidades de seus filhos se 

envolverem com outras crianças de diferentes faixas etárias, etnias, níveis sócio- 

econômicos e religiões. A diversidade acarretará à vida da criança uma rica 

oportunidade de respeito às diferenças. Quanto mais oportunidades as crianças 

vivenciarem, tanto melhor será a ampliação de seu relacionamento em pares. 

               Vandenbroeck (2005) defende que a questão da identidade não é somente a 

identidade pessoal, mas sim, a que grupo pertencemos. Para o autor, o conceito de 

“multiplas identidades” é importante para a criança compreender “Je suis moi et tu es 

toi”. A família pode construir pontes entre a esfera individual e social, pois o  

envolvimento dos pais (família) é um motor de mudanças na vida de uma criança.  
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               As crianças estabelecem relações sobre si e sobre o mundo pelas brincadeiras. 

É o que destaca Kishimoto (2010, p.3), segundo a autora: 

 

[...] as brincadeiras, como forma de expressão, são também oportunidades 
para a manifestação da individualidade de cada criança, de sua identidade. 
Sua singularidade deve ser respeitada e suas atitudes são expressas quando 
interagem e brincam com outras crianças. 
 

               Atualmente, a importância da criança tem sido estudada de uma forma distinta. 

As investigações em ciências sociais são recentes. Em um estudo de Almeida (2004) 

realizado em Portugal, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O  

artigo intitulado: “O país e a família através das crianças – ensaio exploratório” traz 

dados do censo de 2001, em que se tomam as crianças e não os adultos como o centro 

das análises.  

               Para o autor, a família constitui um estratégico posto de observação, para 

compreender que na sociedade atual a infância é um lugar de direito e liberdade, onde as 

crianças são consideradas sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção adulta. 

Infelizmente, poucas são as pesquisas sobre o desenvolvimento cooperativo e as 

mediações entre as próprias crianças.  

               Segundo Malaguzzi, (1993, p. 58), a interação entre crianças é fundamental 

nos primeiros anos de vida. É uma necessidade que toda criança possui. A interação 

entre crianças, em pequenos grupos, possibilita negociações, auxiliando em questões 

sociais, emocionais, comunicativas e cognitivas. Para o autor, essa riqueza não acontece 

quando a criança está sozinha. 

               Na pesquisa EPPE, Melhuish (2010) demonstra diferenças nas características 

da criança, ao longo dos 7 até 11 anos de idade, usando parâmetros como o 

desenvolvimento cognitivo, social e comportamental.  O autor acredita que as  

mudanças são reflexos do ingresso na pré-escola e da influência dos pares. 

               Daniels (2003) cita dois projetos, Comunity of Learners e o Fifth Dimension: 

comunidade de aprendizagem composta por crianças e adolescentes em pares. Para 

Brown, et al (1996) no projeto Comunity of Learners, os responsáveis tentam criar, em 

contextos sociais de aprendizagens, uma  comunidade de múltiplas zonas de 

desenvolvimento proximal, ao mesmo tempo, onde cada estudante pode escolher as 

sequências de atividades e, assim, progredir em seu próprio ritmo, auxiliando amigos ou 

sendo auxiliado por eles.  



49 

 

               O programa educativo extraescolar denominado Fitth Dimension, foi 

implementado em vários pontos dos EUA (Califórnia) e países como Suécia e México. 

O programa oferece um contexto que, mediante a aprendizagem em colaboração, 

possibilite às crianças a participação ativa no seu próprio desenvolvimento.  

               Outro exemplo, citado por Daniels (2003), é o modelo de Equipes de Apoio e 

Ensino (EAE). O programa tem como foco principal o desenvolvimento de grupos de 

alunos para resolução de problemas em colaboração. Implementado na Inglaterra, 

Creese et al (1997) e na Espanha, o modelo se baseia no argumento de que os entornos 

sociais, com base na colaboração, reforça o potencial cognitivo dos alunos e das 

instituições. Os resultados têm demonstrado que a colaboração com outros possibilita 

fazer coisas que antes não eram possíveis ou até mesmo em soluções antes não 

pensadas.  

               Atualmente, as famílias interessam-se pelo envolvimento de seus filhos com 

outras crianças, mas nem sempre foi assim. Ariès (1986) cita diferentes opiniões sobre 

essa questão. Coustel (1687 apud ARIÈS 1986, p. 244), defende em Règles de 

l’éducation dês enfants que as crianças deveriam estudar em casa, pois os pais poderiam 

cuidar melhor da saúde de seus filhos, além da possível facilidade das crianças em 

aprender o convívio social e maneiras educadas de agir.  

               Havia também algumas outras questões a serem analisadas, como por exemplo 

os horários de estudo e das refeições, visitas em casa e bajulações dos criados. Outro 

manual citado por Ariès (1986, p. 245),  é  L’Honneste Garçon,  define que os pais “são 

obrigados a enviar seus filhos aos colégios” e compreende que a discussão é de caráter 

teórico, pois enxerga vantagens na escola como, por exemplo, a coragem para falar em 

público e amizades que podem durar o resto de suas vidas. Porém, há também algumas 

desvantagens, como por exemplo, a superpopulação em sala de aula.  

               Nos dias atuais, há diferentes opiniões sobre questões como enviar os filhos à 

escola ou não. O conhecido Homeschoolling (tradução literal: “home”= lar, casa + 

“schooling”= escolarização) ou educação domiciliar, tem sido alvo de grandes 

discussões nacionais e internacionais. Para Pacheco (2009), a questão da educação dos 

filhos é mais complexa do que parece. Se a escola pública é atualmente avaliada por 

muitos como um fracasso, quem pode garantir que a família também não educa 

adequadamente a criança?  
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               O sucesso do modelo de ensino domiciliar em outros países, como Estados 

Unidos, não faz dele um exemplo, capaz de solucionar problemas educacionais.  

Quando as crianças iniciam uma interação com outras crianças, ocorre um afastamento 

de sua posição. Segundo Malaguzzi (1993, p. 111) elas negociam em pares questões 

importantes. Em algumas situações, na interação com um pequeno grupo, a criança 

percebe que suas ideias muitas vezes não coincidem com as ideias dos outros. 

 
               Neste sentido, é fundamental o papel da família em criar oportunidades para 

que seus filhos tenham contato com outras crianças. O contato não pode ocorrer 

somente em ambiente escolar, mas também na interação com irmãos, primos, filhos de 

seus amigos ou por meio dos objetos (instrumentos e signos).  

 

2.2.3 - Mediação criança – objeto  

 

               Segundo Vygostki (1978), a criança, em contato com os artefatos da cultura, 

controla voluntariamente sua atividade psicológica e amplia suas experiências. O 

brinquedo é considerado um artefato da cultura e, por isso, merece uma atenção especial 

de membros familiares, acerca de seus valores culturais, da forma como é utilizado, das 

escolhas, da quantidade, da diversidade de materiais, da adequação à idade, da 

segurança, entre outras questões.  

              Em sua análise, Daniels (2003, p.183) questiona como os instrumentos ou 

artefatos podem se converter em fatores formativos de desenvolvimento. Durante a 

pesquisa, essa pergunta se transfere para o ambiente familiar. Como a família pode 

utilizar instrumentos ou artefatos como fatores formativos de desenvolvimento junto a 

seus filhos?  Para Moyles (2006) é importante que a criança tenha acesso a  materiais 

estruturados e não estruturados, tendo à sua disposição a maior quantidade possível de 

opções para viver suas experiências,  em especial na questão do brincar.  

               Wertsch (1998, p.30) destaca que “os instrumentos culturais sozinhos não 

podem fazer nada, tendo impacto somente quando usados por agentes”. Dentro desse 

contexto, nas chamadas sessões de brinquedos, Vygotski (1978) e sua equipe tentaram 

estabelecer, experimentalmente, um estágio especial particular das crianças, com a  

escrita e com os objetos. O experimento ocorria quando brincando, as crianças 

representavam as coisas e as pessoas envolvidas por objetos familiares. Por exemplo, 
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um livro em pé designava uma casa; chaves significam crianças; um lápis, uma 

governanta, um relógio de bolso designava uma farmácia; uma faca, o médico.   

               Logo em seguida, por meio de gestos figurativos, usavam-se esses mesmos 

objetos para representar uma simples história para as crianças. Com grande facilidade 

elas liam a história. Por exemplo, o médico chega a uma casa em uma carruagem, bate à 

porta, a governanta abre, ele examina as crianças, receita e sai; a governanta vai até a 

farmácia, volta e dá os remédios às crianças. Os objetos cumprem uma função de 

substituição, pois o lápis substitui a governanta ou o relógio, a farmácia. No entanto, 

somente os gestos adequados conferem a eles o significado.  

               Após os experimentos, o que a equipe presenciava é que na brincadeira, sob o 

impacto do novo significado adquirido, as crianças modificavam a estrutura corriqueira 

dos objetos da história. Nesse contexto, Vygotski (1978) defende que o brinquedo é um 

fator importante no desenvolvimento da criança, sendo suas maiores aquisições 

conseguidas no próprio brinquedo. O autor dá exemplos práticos de situações 

imaginárias como, por exemplo, a palavra cavalo é aplicada a um cabo de vassoura. O 

autor explica que o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos, de atos 

intencionais, relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao papel no jogo e suas 

regras. Cabe destacar que para ele 7 

 

A representação simbólica no   brinquedo  é, essencialmente,  uma   forma 
particular   de   linguagem   num   estágio precoce, atividade  essa   que   leva, 
diretamente, à   linguagem  escrita. O gesto  é  um   signo visual  inicial  que 
contém  a futura  escrita da criança. É como uma semente que contém um 
futuro carvalho.  
 

               Os gestos representam a escrita no ar, os signos escritos são, frequentemente, 

simples gestos que foram fixados: 

 

Desse ponto de vista, portanto, o brinquedo simbólico das crianças pode ser 
entendido como um sistema muito complexo de “fala” através de gestos que 
comunicam e indicam os significados dos objetos usados para brincar. É 
somente na base desses gestos indicativos que esses objetos adquirem, 
gradualmente, seu significado8. 
 
 

                                                 
7 Ibid., p.111 

8 Ibid. p. 107 e 108). 
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               Para as crianças, alguns objetos podem, de pronto, denotar outros, 

substituindo-os e tornando-se seus signos. Não é importante o grau de similaridade entre 

a coisa com que se brinca e o objeto denotado. O mais importante é a utilização de 

alguns objetos como brinquedos e a possibilidade de executar, com eles, um gesto 

representativo. Essa é a chave para toda função simbólica do brinquedo das crianças. 

Uma trouxa de roupa ou um pedaço de madeira torna-se, num jogo, um bebê, porque os 

mesmos gestos que representam o segurar uma criança ou o dar-lhe de mamar podem 

ser aplicados a eles.  

               O movimento da criança, seus próprios gestos, é que atribuem a função de 

signo ao objeto e lhe dão significado. Toda atividade representativa simbólica é plena 

desses gestos indicativos, como um cabo de vassoura transformando-se em um cavalo 

de pau, porque ele pode ser colocado entre as pernas.  

               É evidente que as representações das crianças para uma mesma situação na 

brincadeira simbólica podem ser realizadas de formas totalmente diferentes. Situações 

como, por exemplo, fazer um bebê dormir ou se alimentar, diferem de cultura para 

cultura, fazendo da brincadeira um ambiente rico em criar experiências educativas para 

a diversidade.  

               Na pedagogia em participação, Oliveira (2011) destaca que o preconceito em 

relação a várias diferenças (gênero, cor de pele, etnia, classe social) se estabelecem 

desde o nascimento até aproximadamente os três anos. Saber isto torna urgente a 

questão de uma pedagogia preventiva e não remediativa. Saber que existem famílias 

diferentes e consentir diversidade de experiências às crianças, implica nos sentirmos 

respeitados em nossas próprias diferenças. No livro 1000 Families, Ommer (2000)  

selecionou cuidadosamente fotos de famílias em mais de 150 países, em todo o mundo, 

que melhor refletem as tradições de cada local e suas condições sociais. (Anexo B) 

               Daniels (2003, p.17) descreve que a mediação é um princípio muito 

importante na teoria histórico-cultural de Vygotski, tendo a família um papel 

fundamental como elemento mediador na interação das crianças com os objetos, das 

crianças com outras crianças e das crianças com os adultos. Tanto a família quanto a 

escola são agentes responsáveis em criar essas condições, para tornar acessíveis  

situações que enriqueçam as experiências lúdicas no âmbito familiar.  

               O que podemos constatar é que, ao longo da história, a família vem passando 

por variações e sua própria constituição mudou, não sendo mais o padrão a “família 
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nuclear” e sim uma grande diversidade de novos arranjos. Após a discussão do segundo 

eixo que tratou da mediação e do brincar, distinguindo as três diferentes formas, 

conforme postulou Vygotski (com adulto, entre crianças e com objetos), a trajetória da 

pesquisa continua com o eixo a seguir, retratando a diversidade das famílias atuais e se 

esses diferentes modelos influenciam na escolha dos brinquedos e brincadeiras.   

 

2.3 - Terceiro Eixo: Diversidade 

 

               No eixo da diversidade, nosso contexto, seja nacional ou internacional, 

demonstra que a família mudou. Nas últimas décadas, conforme Alvarus (2012), houve 

um crescimento do número de pessoas morando sozinhas, os casais sem filhos, 

conhecidos como DINKY9, as famílias monoparentais (especialmente femininas), assim 

como tem crescido o número de casais do mesmo sexo, sem ou com filhos 

(homoparentalidade). Ao mesmo tempo, cresceu o número de segundas e terceiras 

uniões.  

               Famílias reconstituídas são cada vez mais frequentes, como, por exemplo, 

famílias em que tanto o marido quanto a esposa trazem para a nova união os filhos de 

casamentos anteriores, vindo a se somar com novos filhos, que surgem do novo enlace. 

De repente, juntam-se filhos, enteados, irmãos, madrasta, padrasto, ex-esposo, ex-

esposa e avós. É a família mosaico, que é apenas mais um tipo de arranjo familiar e/ou 

doméstico, dentre o leque de arranjos possíveis em uma sociedade cada vez mais 

marcada pela diversidade.  

               Durante a presente pesquisa, a descrição e análise de dados, o  termo “parents” 

em inglês ou “pais” em português será usado para representar “os que oferecem 

cuidados”. É evidente que pode haver um número de adultos importantes na vida de 

uma criança e eles podem ou não serem seus pais biológicos. (WHALLEY, 1997, p.1).   

               Para Vandenbroeck (2005), o termo família pode ser designado para todas as 

pessoas que cuidam das crianças em uma concepção ocidental clássica, geralmente pais 

                                                 
9 DINK ou, por vezes, DINKY (do inglês, double income, no kids yet), ou dupla 

renda/rendimento, sem filhos (ainda), é um termo utilizado para definição de padrões de consumo 

referentes ao perfil de novos arranjos familiares, neste caso, os casais sem filhos. Também se usa DINC 

(double income, no children). Neste último caso, traduzido no Brasil como DINC = Duplo Ingresso, 

Nenhuma Criança.  (Fonte: Jornal O Globo, Agosto de 2012).  
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e mães, mas que para outros subgrupos, os cuidadores podem ser qualquer outro 

membro da família. Segundo o autor, “Enquanto o respeito pela diversidade era um 

tema "à margem" dos debates sobre educação na primeira infância na década de 1980, 

atualmente é o cerne das preocupações de muitos”.10 

               Vivemos em um período de rápidas transformações sociais no mercado de 

trabalho e nos meios de comunicação, criando, deste modo, novas demandas e 

possibilidades em ensinar e aprender. Porém, de qual família estamos falando? A 

família atual é feita de muitas composições e requer análise de fatores que devem ser 

considerados no estudo de cada ambiente familiar. O tema família é complexo e não 

existe atualmente um modelo único a ser estudado.  

               Na presente pesquisa não foi escolhido um modelo específico de família, e sim 

características diferentes. Se pudéssemos nomear as famílias que foram selecionadas 

para a pesquisa, poderíamos denominá-las como “Família da Diversidade”. Não existe 

um grupo homogêneo que foi estudado. Com exceção da classificação econômica, 

quase todos os outros aspectos se diferenciam.  

               Durante a escolha, o que realmente importava eram suas diferenças. Vários 

fatores contribuíram para destacar essas características da diversidade, tais como: local 

onde vivem, crenças, tipo de composição familiar, raça, etnia, grau de escolaridade e 

tantas outras características.  

               Diante da diversidade do que atualmente denominamos de família e todas as 

transformações que tem passado, na pesquisa longitudinal Home Learning Environment, 

de Melhuish (2010), o autor levou em consideração muitas características durante as 

entrevistas com as familias participantes, como por exemplo: época de nascimento dos 

filhos, grau de escolaridade dos pais, nível sócio-econômico da família, (Socio 

Economic Status - SES ), tamanho da família, estado civil, qual o bairro que as famílias 

vivem, gênero, etnia, qualificação da mãe, escolha da escola e até mesmo os efeitos da 

vizinhança. Todos esses fatores são alguns dos parâmetros estudados durante a análise 

nos ambientes de aprendizagem familiar (HLE).  

Poucas crianças atualmente vão viver o que já foi considerado como uma família 

tradicional, com uma mãe em casa, um pai no trabalho e um ou dois irmãos. 

WHALLEY (1997, p.8) destaca que devemos apreciar o fato de que as crianças possam 

                                                 
10 Idem, 2009, p. 14. 
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prosperar, serem fortes, felizes e realizadas vivendo em diferentes configuraçoes de 

famílias. 

               Vandenbroeck (2005, p 14) afirma que o tema diversidade é o cerne de debates 

atuais. “A diversidade não é a tolerância para com aqueles que se desviam das normas, 

mas sim contestar as normas que criam os desvios”. Para o autor, construir práticas 

possibilitadoras, no contexto da diversidade cultural, tem relação com: cultura, etnia, 

religião, gênero, inclusão social e composição familiar.  Ele acredita na necessidade de 

se conhecer a ideologia das famílias atuais, pois as normas, os valores e as expectativas 

delas mudaram drasticamente.  

               As famílias deparam-se com um difícil dilema entre a missão educacional e 

suas próprias realizações pessoais. Portanto, em algumas situações, as crianças não são 

vistas apenas como uma fonte de alegria, mas também como um obstáculo para a 

realização pessoal dos pais.11 No capítulo intitulado “Viagem dentro da família12” o 

autor indica que é necessário analisar a diversidade das famílias atuais. Isso significa 

que cada família, sendo diferente, requer uma análise de sua singularidade.  

               Robichaux (2007), em uma pesquisa de estudo de caso, cita que tanto antes, 

como agora, o grupo familiar tem sido um microcosmo do que ocorre na sociedade, 

como um todo. A família, além de unidade econômica, afetiva, social, constitui uma 

comunidade de ócios, conforme Trilha e Puig  (2004), ou seja, um marco no qual e a 

partir do qual se realiza, conjuntamente, um número de atividades de tempo livre.  

               A maior parte da atividade de tempo livre infantil transcorre no meio familiar. 

Tanto no que se refere aos ócios cotidianos, como aos semanais e anuais, a família era a 

instituição que determinava sua forma e conteúdo. No entanto, o trabalho da mulher 

fora de casa, um grande relaxamento nas relações intrafamiliares, uma progressiva 

desvinculação da família (pais, filhos) com outros membros familiares (avós, etc), a 

busca de níveis mais amplos de autonomia de cada membro do grupo, entre outros 

fatores, foram mudando a imagem da família como comunidade de ócios.  

               Para Maranhão (2010), os cuidados com a diversidade das famílias implicam 

acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento infantil. Para algumas 

famílias, oferecer alimento na boca, para crianças que já possuem a capacidade de se 
                                                 

11 Idem,1999. 

12 (tradução nossa) 
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alimentar sozinhas, pode significar uma demonstração de afeto; para outras, isso sugere 

um prolongamento da dependência, um atraso no processo de desenvolvimento.   

               Em publicação da Associação Nacional de Creches Americanas, os autores 

apontam para as diferenças culturais entre norte-americanos e japoneses, no que se 

refere aos valores no processo de cuidar e educar as crianças, conforme cada cultura. 

Para os primeiros, a individualidade e a independência são fundamentais; já os segundos 

valorizam a tradição e a interdependência familiar, o que repercute nas formas de cuidar 

das crianças. 

               As situações familiares, atualmente, são diferentes das situações de gerações 

anteriores. Estudos como o de Ferri e Smith (1996) sobre o assunto, mostraram 

mudanças significativas na Grã-Bretanha. Esta pesquisa foi apoiada por outras 

observações feitas em diferentes países e aplica-se a toda a Europa Ocidental.  

               Desde 1960, a divisão do trabalho entre homens e mulheres na Europa 

transformou radicalmente o estilo de vida familiar, entre outras mudanças mais recentes, 

que a todo tempo trazem fortes impactos na vida familiar. Algumas das principais 

mudanças identificadas são: estrutura familiar; adiamento do estabelecimento de uma 

família; insegurança na educação; situação do mercado de trabalho; crescente 

disparidade econômica e diferenças de ideologias familiares.  A família passa por um 

momento de perda de referenciais. Se, por um lado, os modelos recebidos nas gerações 

anteriores parecem estar obsoletos, por outro, carecemos de novas estratégias e padrões 

educativos que, de certa forma, resultem eficazes. Na busca de novas alternativas, 

muitas vezes, encontramos velhos padrões com roupagem nova.  

               Para Wagner (1999), é comum que os pais tenham a necessidade de não repetir 

os padrões educativos recebidos em suas famílias de origem. Esse é um processo 

motivado pelo desejo de não reeditar os erros da sua própria educação. Buscando, então, 

favorecer as novas gerações com melhores condições de bem-estar, os pais tendem, 

muitas vezes, a criar parâmetros idealizados de como educar. O resultado dessa tentativa 

nem sempre é eficaz.  

               Considerando as famílias de nível socioeconômico médio, Medina (1993), 

observa que o aumento da competição social tem originado complexas e diferentes 

demandas em cada fase do ciclo evolutivo, tanto em nível individual como de todo o 

grupo familiar. Este fenômeno tem implicado em maior dificuldade para manter o status 

socioeconômico familiar. As necessidades básicas de alimento, vestimenta, saúde e 
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educação que, historicamente, delimitavam as obrigações e as tarefas parentais, hoje se 

apresentam de uma forma bem mais sofisticada.  

               Atualmente, as necessidades já não se limitam apenas em, por exemplo, vestir 

o filho, mas também, além de vesti-lo, as roupas devem seguir um padrão pré-

determinado em termos de marca. A educação básica formal, por sua vez, já não se 

limita aos muros escolares. Cada vez mais é necessária uma instrumentalização 

sofisticada dos filhos. Aquilo que historicamente era considerado como educação 

básica, ler e escrever, ampliou-se de forma significativa para o desenvolvimento de 

habilidades específicas, tais como o aprendizado de idiomas, a prática de esportes, o 

conhecimento de informática, entre tantas outras solicitações do mundo moderno.  

               Na tentativa de suprir aquilo que passa a ser “necessidade”, é muito comum 

que pais e mães se dediquem mais aos seus trabalhos e passem a ter menor contato com 

seus filhos. Com menor disponibilidade para desempenhar a tarefa educativa, os pais 

tendem a terceirizar esta missão a outras instituições, como, por exemplo, a escola. A 

última, por sua vez, acaba sendo sobrecarregada, na tentativa de desempenhar, em 

muitas ocasiões, a ação socializadora, que originalmente compete à família Neste 

processo, a tendência é a de que a família se fragilize e busque fora dela soluções, nem 

sempre promissoras para os conflitos.  

               Wertsch (1988) relata que Vygotski enfrentou problemas de discriminação por 

ser judeu, como a restrição de território, cotas restritas nas universidades, exclusão em 

certas profissões, entre outras formas de discriminação. Em contrapartida, sua vida foi 

marcada por uma família que lhe proporcionou um ambiente estimulante.  

               A maior parte da educação de Vygotski não foi realizada na escola, ele 

estudou com um tutor particular, durante vários anos. Seus pais não consideravam 

adequado o ensino oferecido pela escola pública. Portanto, sua formação inicial foi 

coordenada por sua própria mãe. Assim, fora da escola, ele construiu uma brilhante 

formação intelectual. Tanto sua mãe, Moiseevna (1874-1935), quanto seu pai, Lvovitch 

Vygotski (1869-1931), eram pessoas cultas e bem informadas.  

               Desde cedo, Vygotski frequentou a biblioteca pública, dedicando-se ao 

aprofundamento em várias áreas do conhecimento, organizou grupo de estudo, aprendeu 

diversas línguas (além do russo, o alemão, inglês, francês e hebraico) e mergulhou no 

campo das artes, especialmente na leitura de obras de literatura, poesia e teatro 

(OLIVEIRA; REGO, 2010).  
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                Outro exemplo, que serve de experiência sobre a influência familiar, é a forma 

como o autor Vandenbroek (1999, p.131) comenta sobre a educação de seus filhos, 

comparada à educação de seu próprio pai. O autor relata que suas atitudes atuais são 

exatamente inversas às que seu pai realizava:  

 

Meu pai era bastante severo. Lembro-me de quando crianças ele nos batia nas 
costas e na cabeça. Também com chinelos. Eu não sou tão rigoroso assim 
com meu filho e eu nunca bati. Hoje, as decisões que  faço no cotidiano e 
como faço em relação a educação de meu filho é em parte determinada pela 
educação que recebi mas também estão relacionados com a minha formação, 
educação e experiência pessoal. 
 
 

               O livro O Brincar e suas teorias de Kishimoto (2002) possui artigos sobre as 

concepções do brincar, provenientes de três diferentes campos de estudo: socioculturais, 

filosóficos e psicológicos. Dentro dos citados campos, são destacadas as concepções 

lúdicas e o papel da família, no contexto da história de vida de alguns autores.  

               Friedrich Froebel, por exemplo, nascido na Alemanha, em 21 de abril de 1782, 

na Floresta da Turíngia, em Oberweissbach, uma aldeia de Swartxburg-rodulstadt, 

respirou o clima evangélico que cercava sua família. Seu pai, João Jacob Froebel, pastor 

da antiga Igreja Luterana, uma paróquia bastante movimentada, não dispunha de tempo 

para dar atenção às crianças. Sua mãe falecera quando ele tinha apenas um ano, e 

Froebel foi criado pelos irmãos, empregados e madrasta, tendo como companheiros os 

bosques, as flores, o rumor dos ventos por entre os ramos, os animais e os pássaros. Em 

sua vida adulta, a Botânica e a Matemática foram suas paixões.   

               Kishimoto (2002, p.58) cita que Froebel (1912), preocupado em orientar mães 

e jardineiras, responsáveis pelo desenvolvimento de sua Pedagogia, escreveu livros, 

como por exemplo, Mutter und Kose-Lieder e Mutter – Spiel und Kose-Lieder.  Nessas 

obras, Froebel inclui as gravuras, os poemas e as reflexões relacionadas às brincadeiras 

interativas entre mães e crianças. Inclui também canções que acompanham as 

brincadeiras.   

 Outro exemplo interessante sobre a vida das famílias de alguns pesquisadores é a 

do psicólogo e pediatra Donald Woods Winnicott; filho de ingleses, foi educado sob 

condições favoráveis. Formou-se em medicina, com pouco mais de vinte anos, começou 

sua carreira como pediatra clínico do Paddington Green Children’s Hospital, em 
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Londres, onde trabalhou durante quarenta anos, aproximadamente, período em que 

atendeu cerca de 60.000 mães e crianças. 

               Winnicott dizia que se sentia um filho único, amado por várias mães. Em sua 

casa, irmãos, vizinhos, amigos e primos viviam jogando e brincando. Winnicott possuía 

a liberdade de explorar todos os espaços disponíveis na casa e no jardim. Mello (2003) 

comenta que todas essas experiências de vida foram utilizadas de modo fecundo nos 

seus escritos e no seu modo de trabalhar, o que se constata ao longo de sua obra, como é 

o caso da relevância atribuída à família ou da importância do brincar, aspectos que ele 

considerou como fundamentais na plena posse da saúde mental.    

               Winnicott era filho de Elizabeth Martha Woods Winnicott e do Sr. John 

Frederick Winnicott, um comerciante que se tornou cavalheiro, em 1924, após servir 

duas vezes como prefeito. Foi educado por várias mulheres, em uma família próspera e 

aparentemente feliz, mas sentia-se muitas vezes oprimido por uma mãe com tendências 

depressivas.  

               Na família, ele acabou sendo cercado por muitas mulheres cuidadoras e com 

pouca presença paterna. Ao atingir 67 anos de idade, escreveu um poema descrevendo a 

tristeza de sua mãe  e sua tentativa de ajudá-la na depressão. (MELLO, 2003).   

               O poema, sugere uma mãe deprimida e um filho que tenta alegrar um pouco 

sua vida. Possivelmente, a experiência em cuidar da mãe triste e depressiva pode ter 

influenciado Winnicott a ajudar outras mães que sofriam, visto que para ele o cuidado 

está relacionado com a cura.  

               Para Winnicott (2005, p. 33), a família necessita de auxílio e orientação. 

Futuramente, ele é encorajado, como resultado de uma forte identificação feminina, a 

pesquisar sobre o mundo interior das mulheres. Neste sentido, seu trabalho é cheio de 

alusões a mães e seus bebês.  

              Kishimoto (2002) cita outros dois autores: Bruner e Wallon, para os quais a 

família teve um importante papel ao longo de suas histórias. Bruner (1996) discute a 

importância de pesquisas para a compreensão do papel do adulto, como supervisionar, 

quando necessário, as descobertas da criança, considerando o ambiente, favorecendo a 

exploração livre e proporcionando estímulo e orientação.  O autor acredita que que o 

relacionamento mãe-filho é o primeiro ambiente social no qual a criança é inserida. O 

autor utiliza o termo scaffolding, que podemos traduzir como “andaime”, para designar 
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o papel do adulto no desenvolvimento cognitivo infantil e, além disso, critica a 

pedagogia que considera a criança como tábula rasa.  (KISHIMOTO 2002, p.14). 

             Para Wallon (2007), a família também possui grande importância nas relações 

de dependência dos outros seres. O autor acredita um em ser social, influenciado pela 

mediação. Ele descreve que “Sua mãe, seus familiares, seus encontros habituais ou 

insólitos, a escola, são todos contatos, relações e estruturas diversas, instituições pelas 

quais deve se esmaltar, quer queira quer não, na sociedade.”13 

 Em âmbito nacional, a história da família de Paulo Freire, marcada pela pobreza 

e  fome na infância, durante a depressão de 1929, expressa uma possibilidade que esta 

experiência tenha colaborado para sua preocupação com os mais pobres e o ajudaria a 

construir seu revolucionário método de alfabetização. Por seu empenho em ensinar os 

mais necessitados, ele se tornou uma inspiração para gerações de professores, 

especialmente na América Latina e na África. O autor relata: “Fui alfabetizado no chão 

do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não 

do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro; gravetos o meu giz”. 

(FREIRE, 1921, p. 16).  

 

 

 

                                                 
13 (Ibid, p.13). 
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3.0 – QUADRO METODOLÓGICO 

 

               A pesquisa desenvolvida,  pautou-se no paradigma qualitativo, configurando-

se como um estudo de caso, conforme  Yin (1988)  e  Stake (1995), constituído por um 

grupo de vinte famílias. No contexto do estudo de caso, a triangulação das diversas 

fontes de dados possibilitará o confronto das informações disponíveis, para construção 

de uma visão global e detalhada de cada experiência particular (GÒMES; FLORES; 

JIMÉNES,1999). Para melhor compreensão da metodologia, um esquema pode ser 

visualizado, conforme Anexo S.  

               O estudo de caso foi muito utilizado em áreas como medicina, psiquiatria, 

psicologia clínica, direito e vem tomando força atualmente na investigação educacional, 

em áreas como a infância. Para Oliveira (2002), as investigações qualitativas envolvem 

o uso intencional de uma variedade de materiais empíricos (estudo de caso, experiência 

pessoal, introspecção, histórias de vida, entrevistas, observação, textos históricos, 

interações e textos visuais) que descrevem momentos, problemáticas e significados, 

tanto rotineiros, quanto não-rotineiros, nas vidas individuais e grupais.  

               Para Stake (1995), escolher fazer um estudo de caso, significa escolher um 

caso concreto, antes de qualquer escolha metodológica. Com base nos objetivos 

propostos nesta pesquisa, o estudo abrange o total de 20 famílias entrevistadas, com 

filhos de idades entre 0 a 10 anos. O perfil dos membros familiares, bem como sua 

composição, etnia, religião, profissão e nível de escolaridade, foram considerados e 

selecionados com base na diversidade em que se constituem.  

               Para o início da investigação, foram realizados dois primeiros encontros com 

as famílias14, divididos por gêneros. O primeiro encontro foi realizado com as mães. 

Toda a reunião foi filmada e depois as falas das mães transcritas, sendo esta reunião o 

início da coleta dos dados da pesquisadora. Após um mês, ocorreu a segunda reunião, 

no mesmo formato, porém somente com os pais. Dos vinte e cinco homens convidados, 

apenas sete estiveram presentes. 

                                                 
14 Durante a pesquisa, a letra “F”, seguida de um número ou de uma letra identificará as  famílias 

participantes. As letras identificam famílias que participaram das reuniões iniciais e os números 

identificam as famílias que participaram das entrevistas.  
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               Dois meses após as reuniões, os membros familiares que participaram 

solicitaram outras reuniões e mais tempo para as discussões.  Diante da necessidade 

demonstrada pelas famílias, foi sugerido, pela pesquisadora, a criação de um grupo de 

discussão, que trocava mensagens por e-mail. Este grupo de e-mail perdurou durante 

toda a pesquisa, tendo um volume crescente de participantes.  

 Simultaneamente ao grupo de e-mail, iniciaram-se as entrevistas domiciliares. 

As famílias foram convidadas a participar e a escolha foi por adesão. No total foram 

dezenove casas visitadas, com a realização de entrevistas abertas junto a pais e mães. 

Uma entrevista, (F3), foi realizada online, pela plataforma Skipe15.  Após o término das 

entrevistas, a pesquisadora manteve contato direto com as crianças, solicitando que 

mostrassem seus brinquedos preferidos. 

               Todos os procedimentos: reuniões, contato por e-mails, narrativas a partir das 

entrevistas e conversas com as famílias foram instrumentos para coleta e triangulação de 

dados. Diante das informações sobre o procedimento de investigação, a pesquisa pode 

ser resumida em quatro importantes momentos. O momento 01 - Reunião com famílias 

divididas em dois grupos: um grupo de pais e outro de mães; o momento 02 - Criação 

do grupo de famílias por e-mail para socialização de informações; o momento 03 - 

Entrevistas domiciliares com informantes adultos responsáveis (pais e/ ou mães) e, por 

fim, o momento 04 - Contato com crianças para análise dos tipos de brinquedos e 

cenários naturais em que se  reúnem os brinquedos e acontecem as brincadeiras. 

               Nem todas as famílias que participaram das duas primeiras reuniões foram 

selecionadas para a continuação da pesquisa, por meio das entrevistas, pois o critério 

utilizado foi a adesão e a diversidade.  

               Do ponto de vista metodológico, os instrumentos para a coleta de dados da 

pesquisa consistiram em encontros com famílias, entrevistas abertas e análise dos tipos 

de brinquedos e cenários encontrados no ambiente familiar. Em algumas famílias foram 

privilegiadas as observações in loco no momento do brincar. As observações ocorreram 

no próprio contexto familiar e os dados delimitaram-se apenas aos tipos de brinquedos 

escolhidos e cenários.   

                                                 
15 Software que permite comunicação pela Internet através de conexões de voz. Possui recursos de imagens, envio de 

arquivos.  
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               As discussões e intervenções foram realizadas em momentos de troca de 

experiências em grupo. As observações foram redigidas a partir de diários de campo, 

filmagens da vivência junto às famílias, transcrição de entrevistas com grupos de mães, 

pais ou cuidadores e fotografias das visitas nas casas.  

               Para a compreensão de cada instrumento para a coleta de dados, foi feita a 

divisão por momentos, conforme a ordem cronológica em que os fatos ocorreram: 

reunião com famílias, criação de grupo de discussão por e-mail, entrevistas domiciliares 

e contato com as crianças. Para a obtenção da fidedignidade dos resultados na 

investigação, foi usada a triangulação dos dados em fontes múltiplas de evidências, 

como as transcrições das falas das mães e dos pais nas reuniões, contato por e-mail com 

as famílias, análise das entrevistas domiciliares e as vozes das crianças ao demonstrar 

seus brinquedos e brincadeiras preferidos.  

               Os resultados estão divididos conforme a trajetória que a pesquisa ocorreu e 

categorizados com destaque por temas. Os momentos foram divididos em: primeiro 

momento – Análise da reunião com famílias divididas por gênero; segundo momento - 

Análise da criação do grupo de famílias por e-mail; terceiro momento – Análise das 

entrevistas domiciliares e o  quarto momento – Análise do contato com crianças para 

análise dos tipos de brinquedos e cenários. A seguir, será exposta a descrição e análise 

do primeiro momento da coleta de dados, junto às famílias.  

 

4.0 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS   

 

4.1 – Primeiro momento - Reunião com as famílias divididas por gênero  

 

               Para o início da coleta de dados, foram realizados dois encontros com pais e 

mães nos meses de novembro e dezembro do ano de 2010, onde foram convidadas vinte 

e cinco mães e estiveram presentes vinte e três mães, no total. Na segunda reunião, 

foram convidados vinte e cinco pais, sendo que sete deles compareceram, no total. As 

reuniões ocorreram em um espaço informal e os convidados foram divididos por 

gênero. 

               Na primeira reunião, realizada somente com as mães, as participantes foram 

escolhidas de forma aleatória, pertencentes ao círculo de amigos da própria 
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pesquisadora, sendo a maioria residente na região do ABC-SP. Das famílias presentes, 

dois maridos foram convidados, visto que suas esposas se encontravam gestantes.  

               Durante os primeiros encontros realizados com as famílias e divididos por 

gêneros, a proposta foi encorajar pais e mães a colocarem questões, a procurarem 

soluções e se interessarem pelos acontecimentos significativos que ocorriam com seus 

filhos, durante as brincadeiras. Durante os encontros sociais, a pesquisadora notava uma 

grande aflição das famílias ao passar, pela primeira vez, pela experiência da 

maternidade. Diante disso, foi organizado um encontro informal, com dia e horário 

definidos. 

               Domingo à tarde foi considerado o dia ideal, conforme a agenda de grande 

parte das famílias. Foi explicado, previamente, que um dos motivos principais do 

encontro seria o auxílio para a coleta de dados para a presente pesquisa de mestrado, 

mas que haveria também uma oportunidade para cada participante, em um espaço de 

cinco a dez minutos, dividir alguma experiência significativa com outras mães 

presentes.  

               Após alguns contatos telefônicos, foi solicitado que as mães levassem algum 

tema específico para discutir com outras participantes. Ao final de alguns dias, os temas 

já haviam sido apresentados, tais como: o livro Nana Nenê, outros temas foram,   Voz de 

comando, Sono, O conto na hora de dormir, Alimentação na gravidez, Desenvolvimento 

da fala , Importância de Deus para as crianças, Saindo do hospital e chegando na casa 

, Identificação de sons e toque e, por fim, Cuidados com o umbigo. 

               Neste primeiro encontro com as mães, foi preparado um lanche especial e 

natural. Afinal, um dos temas seria, justamente, sobre alimentação saudável durante a 

gravidez. Cada participante recebeu também sugestões de receitas naturais. Das vinte e 

cinco mães convidadas, vinte e duas estiveram presentes. Antes de iniciar a reunião, as 

mães receberam orientação sobre a dinâmica de apresentação dos temas, organizados 

anteriormente. Cada mãe teria um tempo que poderia variar de cinco a dez minutos para 

compartilhar algo significativo, vivido junto aos seus filhos.  

               Durante a reunião, todas as mães participaram, mas nem todas puderam expor 

sua experiência, porque o tempo foi insuficiente. Quatro famílias (identificadas de 

C,Q,S e T) saíram mais cedo da reunião e não preencheram as fichas. Por este motivo, 

foram destacadas no quadro. Observando a situação, o perfil das mães participantes da 
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primeira reunião foi elaborado com dados coletados nas fichas preenchidas e 

encontram-se no Quadro 1, a seguir. 

 

Características das mães participantes na reunião 

 

 

Família 

 

Idade 

 

Escolaridade 

Trabalha?  

Carga Horária Sim Não 

A 32 Superior 

Completo 

X  10h 

B 33 Superior 

Completo 

X  8h  

C   --------- ------------------- --------------- --------------- -------------------- 

D 27 Pós-Graduação X  6h 

E 34 Pós-Graduação  X  

F 29 Pós-Graduação  X  

G 32 Superior 

Completo 

X  8h 

H 26 Superior 

Completo 

X  8h 

I 47 Superior 

Completo 

X  9h 

J 32 Superior 

Completo  

 X  

L 31 Ensino Médio   X  

M 39 Pós-Graduação  X  5h 

N 36 Superior 

Completo 

 X  

O 34 Pós-Graduação  X  

P 34 Superior 

Completo 

X  7h 

Q --------- ------------------- --------------- --------------- -------------------- 

R 32 Pós-Graduação X  5h 
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S --------- ------------------- --------------- --------------- -------------------- 

T --------- ------------------- --------------- --------------- -------------------- 

U 33 Ensino Médio X  8h 

V 27 Ensino Médio  X  

X 35 Pós-Graduação   X  

 

Quadro 1- Características das mães participantes na primeira reunião (Novembro 2010) 

 

               Na reunião com as mães, foram coletados dados sobre o tema 

Brincar/Brinquedos e suas Preferências, que tratam dos tipos de brinquedos ou 

brincadeiras preferidas pelas mães, horário aproximado da brincadeira e possíveis 

diferenças entre as mães que trabalham fora do lar e as que ficam com seus filhos, em 

casa. Durante a reunião, as mães encontravam a seguinte questão: “Enumere em ordem, 

nos itens a seguir, a maneira como mais brinco com meus filhos”. 

               Foram expostas doze maneiras de brincar ou o uso de brinquedos: bola, 

brinquedos de menina, brinquedos de menino, brinquedos industrializados, brinquedos 

que criamos, histórias e contos, lutinhas, ouvindo músicas, parque, TV - Discovery Kids 

ou canais abertos , TV - Vídeos Educativos. Quais? e, por fim, Outros. 

               No Gráfico 1, a partir da escolha das mães, foram classificadas as três  

principais maneiras de brincar ou brinquedos mais escolhidos, bem como outras 

informações adicionais, conforme explicitado, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1- Classificação das três principais maneiras de brincar ou brinquedos, na 
preferência das mães 
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Dos vinte e três temas sugeridos pelas mães, cinco tiveram destaque, sendo o 

mais votado Vida Profissional e vida de mãe. É importante analisar também, com base 

na leitura dos questionários propostos, que os outros temas que tiveram sequência nas 

escolhas têm relação com valores e religião (Deus); com disciplina (palmadas) e com 

cuidados físicos na primeira infância (acidentes domésticos). A descoberta da 

sexualidade pode supor a insegurança das mães em como falar sobre este tema com seus 

filhos. A seguir, o Gráfico 2 explicita as preferências de temas escolhidos pelas mães, 

durante a reunião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Preferências de temas escolhidos pelas mães durante a reunião. 

 

               Na segunda reunião, foram convidados apenas os maridos das mães que 

estavam presentes na primeira reunião. Após a experiência da primeira reunião com as 

mães, foi modificada a dinâmica para reunião com os pais, visando maior fluidez da 

conversa. Foi escolhido um mediador (homem), para organizar as perguntas e respostas 

com discussão livre. A participação da pesquisadora foi somente como observadora. As 

perguntas orientadoras na reunião com os pais estão detalhadas no Anexo I 

               Toda a reunião foi filmada e depois transcrita para a análise da pesquisa. 

Diferente da reunião com as mães, nenhum pai demonstrou, no decorrer desse tempo, 

preocupação com os cuidados básicos de seus filhos e, também, não receberam ligações 

nos celulares, perguntando sobre o horário de término da reunião. Foi interessante notar 

 

 

Descoberta da sexualidade  

Acidente doméstico   

Palmadas   

Deus e meu  bebê 

Vida profissional e vida de mãe  
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a curiosidade das mulheres, após a reunião. Alguns dias, após a reunião feita com os 

pais, a pesquisadora recebeu algumas ligações das mães perguntando sobre o 

comportamento de seus maridos ou sobre o que falaram. Por uma questão de ética, 

nenhuma fala foi informada às esposas. Dos vinte e cinco homens convidados, sete 

estiveram presentes. No Quadro 2, algumas características dos pais participantes na 

reunião.  

 

 

Características dos pais participantes na reunião 

 

Família 

 

Idade 

 

Escolaridade 

Trabalha?  

Carga Horária Sim Não 

A 36 Pós-Graduação X  8h 

C 39  Superior 

Completo 

X  10h 

F 28 Superior 

Completo 

X  10h 

I 51 Fundamental  X  10h  

J 40 Pós-Graduação X  6h  

O 33 Pós-Graduação X  9h  

“K”16 29  Superior 

Completo  

X  8h  

 
Quadro 2- Características dos pais participantes na segunda reunião (Dezembro 2010) 

 

               Dos registros coletados na reunião, os temas citados foram: mudanças, perda, 

medo, alegrias, futuro e sonhos. Os modelos dos questionários, utilizados nas duas 

primeiras reuniões, encontram-se explicitados no Quadro 3, a seguir. 

 

 

                                                 
16 O marido identificado como “Família K” foi classificado desta maneira, porque sua esposa não 

estava presente na primeira reunião.  
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QUESTIONÁRIO 

 

TÍTULO 

 

NECESSIDADE 

 

Cartão de boas-vindas 

(Anexo C) 

“Pezinhos levarão 

longe” 

Cartão entregue no início da 

reunião. 

Ficha de expectativas 

(Anexo D) 

 

“Minhas 

expectativas” 

Formulário para comparação das 

avaliações e expectativas pessoais 

dos participantes. 

Questionário Dados 

Pessoais 

(Anexo E) 

 

“Informações 

Importantes” 

Coleta de dados pessoais das 

famílias (filhos, idade, brincadeiras, 

etc). 

 

 

Questionário aos Pais 

(Anexo F) 

 

 

“Para os papais” 

Questionário que cada mãe levou 

aos maridos para a compreensão 

sobre qual possível tipo de 

atividade os pais realizaram junto à 

seus filhos na ausência das mães. 

 

Questionário para 

Avaliação 

(Anexo G) 

 

“Avaliação” 

Sugestões, críticas e comentários 

sobre a reunião e escolha de 

possíveis próximos assuntos 

abordados. 

 

Quadro 3- Anexos de fichas utilizadas durante a reunião inicial com as famílias 

 

               Foi solicitado um pedido especial às mães “que deixassem seus filhos com os 

pais”. A reação foi interessante. Algumas riram, outras ficaram um pouco preocupadas e 

uma delas “confessou”: “Sinto muito, mas para ir à reunião não posso deixar meu 

filho17 com ele. Meu marido não me ajuda em nada” - Mãe, com trinta e sete anos de 

idade.   

                                                 
17 Os termos “meu filho, minha filha, meus filhos, minhas filhas” são substituições aos nomes 

reais das crianças citadas durante as entrevistas com os pais. Durante a redação do texto, este 
procedimento será realizado para preservar a identidade das famílias e das próprias crianças. 
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               A solicitação da pesquisadora, para que os filhos ficassem com os pais, foi 

baseada na reflexão de Winnicott (2005), de que o pai é  parceiro no trabalho junto à 

mãe para que ela sinta-se bem em seu corpo e feliz em seu espírito. Para auxiliar nesta 

questão, localizado em Recife-PE, o “Programa Papai” discute a questão do gênero no 

que diz respeito ao cuidado com os filhos. Caracterizada como uma organização sem 

fins lucrativos, o programa desenvolve, em âmbito local, atividades de intervenção 

social com homens de diferentes idades, auxiliando pais a cuidar de seus filhos.   

               Percebe-se que o gênero feminino e o cuidado encontram-se indissociados. 

Desde que o cuidado foi vinculado à maternidade, o exercício deste foi naturalizado 

como “instinto materno”. Quando nasce um bebê, é muito forte a ideia de que o homem 

não é capaz de exercer de forma competente as tarefas de cuidado que o mesmo requer. 

A sociedade continua sustentando um senso comum de que as mulheres possuem um 

“instinto materno” a seu favor.  

               Por que as meninas são incentivadas a brincarem de boneca e aos meninos este 

incentivo parece não ser permitido? Seria por medo de que eles venham a se tornar  

homossexuais? Seguindo este raciocínio, é possível imaginar como, para alguns 

homens, o ato de cuidar e demonstrar carinho pode ser tão difícil. Afinal, eles foram 

repreendidos severamente por terem tentado expressar carinho e cuidado na sua 

infância, por que haveria de ser diferente agora que são pais?  

               Durante a reunião, os filhos haviam ficado com os pais e a proposta era que os 

pais “cuidassem” dos filhos. Grande parte dos pais (homens) levaram os filhos para a 

casa da avó, outra parte não respondeu ao questionário enviado. Durante a reunião, 

várias mães receberam ligações dos celulares de seus maridos, perguntando questões 

sobre cuidados como mamadeira, choro, chupeta e, em especial, qual horário encerraria 

a reunião.  

               Foram entregues alguns questionários e no grupo estavam presentes duas mães 

gestantes. Os maridos foram convidados a acompanhar as esposas, o que tornou a 

discussão muito interessante, pela questão dos valores em relação ao gênero e também  

sobre as curiosidades presentes nas famílias. No Anexo H encontram-se fotos das 

famílias. Todas as fotos estão autorizadas para uso acadêmico.    

               Nota-se, desde os anos 1990, uma participação maior dos homens no cuidado 

de seus filhos. Segundo Haddad e Kishimoto (1995) ampliam-se o contingente das 



71 

 

famílias modernas, cujos pais auxiliam nas tarefas domésticas e no cuidado com os 

filhos.  

               Analisando a foto das mães, após a reunião, é interessante notar algumas 

diferenças e semelhanças com a do Álbum Fotográfico das Escolas Profissionais 

Públicas do Estado de São Paulo. É importante perceber como algumas situações 

mudam com a  participação mais ativa dos homens no cuidado com os filhos e a entrada 

da mãe no mercado de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                          

Fotografia1 – Curso de Puericultura, em 1931 

 

                             

 
Fotografia 2 – Reunião com família,  em 2011 

 

               Em um dos questionários, entregues às famílias, também foi constatado que os 

assuntos de interesse das mães atuais são diferentes dos temas antigos, como por 

exemplo, os abordados na década de trinta do século passado. Pode-se comparar, de 
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forma muito simples, as escolhas dos temas propostos pelas mães e de alguns temas 

importantes que eram desenvolvidos em uma escola de puericultura no ano de 1931.  

               No artigo descrito por Carvalho (2006), o texto apresenta os resultados dos 

documentos textuais, iconográficos e tridimensionais referentes ao Dispensário de 

Puericultura, localizados no acervo do Centro de Memória da primeira Escola 

Profissional Feminina da capital de São Paulo, em 1931. Com o objetivo de implantar  

práticas pedagógicas para formar as alunas para a promoção da assistência e da proteção 

à infância, o curso possuía um programa de Puericultura, elaborado para orientar as 

moças em práticas que as tornassem boas donas de casa.  

               Para Carvalho (2006), as professoras eram preparadas para abordarem a 

delicada função de mãe, mostrando e educando as futuras esposas com tato e 

proficiência para que soubessem o futuro que as esperava. A seguir, o Quadro 4, 

consiste de uma comparação de temas abordados no curso de Puericultura em 1931 e 

temas sugeridos durante a reunião de mães em 2011. Após 70 anos, alguns temas são 

diferentes, outros continuam iguais. 

 

 

Temas importantes em 1931 

 

Conteúdo do Currículo do Curso de 

Puericultura e Ensino Profissional 

Doméstico 

Temas importantes em 2011 

 

Reunião de mães  

 

Mortalidade infantil.  

Higiene e a gestante  

Desenvolvimento da criança – peso e 

medida 

Aleitamento materno e sua importância  

Deficiência alimentar 

Produtos industrializados derivados do leite.  

Limpeza de mamadeiras e bicos.  

Dentição  

Desmame  

Aborto 

Acidente doméstico  

Alimentação na Gravidez 

Amamentação  

Animais e bebês  

Brincadeiras com os bebês 

Brinquedos ideais  

Cólicas 

Descoberta da sexualidade 

Desenvolvimento da fala  
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Sono da criança 

Perigo das histórias emocionantes: lendas, 

bruxarias, superstições 

Passeios ao ar livre 

Doenças mais comuns na primeira infância 

Reconhecimento de farinhas 

Enxoval e confecção de roupas para o 

recém- nascido  

 

Deus e meu bebê  

Dormindo com os pais na mesma cama  

Escolha da creche ou escola  

Livros interessantes para meus filhos  

Morte para crianças  

Música para crianças  

Palmadas e castigos  

Vida Profissional e vida de mãe  

Vovó e vovô  

 

 

Quadro 4 - Comparação de temas sugeridos por mães em 2011 e o conteúdo curricular do Curso de 

Puericultura 

 

              Enquanto no passado eram comuns os altos índices de mortalidade, crenças em 

bruxarias e superstições, poucas informações eram sobre higiene e desenvolvimento da 

criança em relação ao peso e medida. Hoje, tais questões foram superadas e surgiram 

outras relacionadas ao aborto, educação da criança, envolvendo o brincar, livros , 

música, além de problemas decorrentes dos novos modos de vida, como o trabalho da 

mulher, que traz outras questões, como a criança ficar com os avós ou a escolha da  

creche. 

               Muito diferente é a atual vida das mães com seus filhos. Na pesquisa já citada 

por Almeida (2004), realizada em Portugal, grande parte das crianças do país (66%) 

possui mães ativas empregadas. A figura da mãe que fica em casa é exceção (18%). Isso 

significa que a criança atualmente associa um papel profissional ao pai e também à mãe.        

Um dado interessante também é que quanto mais novas as crianças, maior é a taxa de 

mães empregadas (cerca de 69% das mães possuem bebês entre 3-5 anos, diminuindo 

depois para 63% em crianças de 10-14 anos).  

               Esses dados sugerem duas questões: a inserção no mercado de trabalho 

favorece mulheres mais jovens (possivelmente as mais instruídas, com projetos de 

realização simultânea na dupla frente familiar e profissional e a criação de filhos em 

idade pré-escolar que implica despesas acrescidas no orçamento familiar).  
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               O brincar, geralmente, é visto pelas famílias como algo importante a ser 

desenvolvido. Para Brougère (1995) o brincar é uma construção cultural. Não existe na 

criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de relações 

interindividuais, portanto da cultura. É importante a família compreender que a 

brincadeira é uma aprendizagem social e participar dela, com seus filhos.  

               Não se trata apenas de comprar e oferecer brinquedos, mas fazer as mediações 

durante o brincar. O manual18 de Orientação Pedagógica de brinquedos e brincadeiras 

de creche defende que a brincadeira deve ser caracterizada como de alta qualidade, pois 

é o conjunto de fatores como planejamento de espaço, do tempo e dos materiais, a 

liberdade da ação da criança e a intermediação do adulto, que fazem a diferença. Como 

já mencionado, após um mês, foi realizada outra reunião no mesmo formato. Dos vinte 

e cinco pais convidados, sete estiveram presentes. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 – Foto da reunião com os pais, em 2012 

 

4.2 – Segundo momento - Criação do grupo de famílias, por e-mail 

 

               Após dois meses de reuniões, o envio de e-mails com artigos e curiosidades foi 

iniciado, dando, assim, continuidade ao processo de relacionamento com as famílias. A 

                                                 
18 Documento técnico, elaborado em 2012 pelo Ministério da Educação com a finalidade de orientar 

professoras, educadoras e gestores na seleção, organização e uso de brinquedos, materiais e brincadeiras 

para creches. Contou com a parceria da UNICEF e colaboração da professora Dra. Tizuko Morchida 

Kishimoto e da consultora e arquiteta Adriana Freyberger, especializada em espaços para crianças.  
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lista iniciou com as vinte e duas mães que participaram da primeira reunião. Os e-mails 

eram semanais e muitos auxiliavam com outras sugestões. Formou-se, então, uma rede 

social bem interessante, que foi crescendo gradativamente, por indicação das próprias 

famílias participantes.  

               Alguns dos temas enviados durante o período de contato mais direto com as 

famílias por meio de e-mails, foram: Teatro “Pequeninos”, Bienal do Livro , Bíblia dos 

Vegetais, Atividades gratuitas no Jóquei Clube de SP, Expo-cristã em SP, Dicionário 

do Humor Infantil, Famosas frases de mães, Dicas sobre como passear de metrô em SP, 

Livraria Cultura na Paulista, Livro: Fuja com seus filho, Texto: “Ser vovó”, Banco 

Itaú Cultural: Reunião de Pais, Site: Casa da Educação, Feira LEGO Brinquedos, Dica 

de livro: “Construindo o amanhã”, Como ir ao “Cine-materna”, SESC, Dicas de 

Natal: Melhores shoppings em SP, Power Point: “Sonho de Mila” e Mulher Moderna.  

               O grupo de e-mails foi criado, inicialmente, com as mães e pais presentes 

durante as duas primeiras reuniões. O grupo cresceu, com base em indicações que as 

próprias famílias enviavam para a pesquisadora, solicitando a inclusão de outras 

“famílias amigas”. À princípio, a lista possuía vinte e duas famílias e atualmente 

participam oitenta e cinco. Ao longo de janeiro de 2011 até a presente data (junho de 

2013), sessenta e três novas famílias foram incluídas.  

A seguir, um demonstrativo no Gráfico 3 sobre a crescente participação das  

famílias no grupo de e-mails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 3- Famílias participantes do grupo de e-mails: 

 

 



76 

 

 

                Os e-mails causaram um impacto importante no relacionamento da 

pesquisadora com as famílias. Várias mães participaram ativamente, respondendo e 

enviando sugestões para compartilhar. Atualmente, dezenas de sites podem ser listados 

sobre a questão da maternidade e como o rápido avanço tecnológico tem aumentado o 

número de crianças, adolescentes e pais no mundo virtual.  

               Para Galante (2012),19 o que antigamente eram as gostosas conversas de 

comadres, hoje se transformaram em papos virtuais animados, ricos em emoções, 

vivências, questionamentos e descobertas. São as chamadas “mães blogueiras”. A 

jornalista relata que com o passar do tempo, as pessoas foram ficando cada vez mais 

isoladas, perderam seus espaços públicos, o convívio com seus vizinhos de rua e isso 

acarretou nelas muita angústia e solidão. 

               Através dos blogs, aos poucos, elas foram percebendo que não se sentiam 

sozinhas, que estavam dialogando com centenas de pessoas com experiências parecidas 

com as suas. As mães blogueiras registram o crescimento dos filhos e trocam 

experiências sobre assuntos como maternidade e tantos outros, criando espaços virtuais 

com a comunidade e com seus próprios filhos.  

               Muitas mulheres, motivadas pela vontade de encontrar outras mulheres na 

mesma situação de gestação criam blogs, com temas variados. Alguns, partindo de 

simples ideias, viraram grandes negócios. Exemplo disso é como o desenho de qualquer 

criança pode ser transformado em um boneco de pano para brincar e decorar o quarto.  

               A ideia começou em Vancouver, no Canadá, quando a dona de casa Wendy 

Tsao fez o seu primeiro estofado, baseado em um desenho do seu filho de 4 anos. A 

escola havia pedido que as crianças levassem seu brinquedo favorito de casa, para 

acalmar a criança no período de adaptação.  

               Com medo que ele perdesse sua querida “naninha”, ela costurou um 

personagem de um dos desenhos do menino. O objetivo era criar um boneco que fosse 

reconhecido e querido por seu filho. Fez tanto sucesso que atualmente Wendy tem o seu 

próprio negócio, chamado Child’s Own Studio, que recebe pedidos do mundo todo. A 

autora fez uma lista, em seu blog, de endereços de vinte artesãos, ao redor do mundo, 

                                                 
19 A matéria "Como é ser mãe na internet" é de Helena Galante. Seção Comportamento.  
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que fazem um trabalho parecido. Cada boneco é exclusivo, feito de forma artesanal, 

costurados à máquina e com acabamentos feitos à mão. São bonecos únicos, lúdicos, e 

que contemplam a beleza e o aconchego. Aqui no Brasil. São dois os sites indicados.20 

 
Imagem 1 – Boneca exclusiva, feita de forma artesanal a partir do desenho da própria criança.  

 

4.3 – Terceiro momento – Entrevistas Domiciliares  

 

               Após a reunião com as famílias, divididas por gênero e a continuação do 

relacionamento por rede social, algumas foram selecionadas para o terceiro momento: 

as entrevistas. Nem todas as famílias que participaram das reuniões foram selecionadas. 

Para a coleta de dados nas entrevistas, um novo grupo familiar foi composto, diferente 

das famílias participantes nas duas primeiras reuniões. Para a compreensão de como a 

mediação ocorre no momento do brincar, o foco para a escolha das famílias foi a 

diversidade. Buscaram-se critérios de diferença entre os grupos selecionados, como: 

diferença de idade, locais de moradia, composição familiar, religião, etnias entre outras 

características. 

               Utilizou-se como procedimento metodológico um questionário com trinta 

perguntas. Todas as entrevistas foram pessoais e domiciliares, exceto uma, realizada na 

plataforma Skype, junto à uma família residente na cidade de Chico, Califórnia,  

Estados Unidos.  

                                                 
20 Sites: www.sabutuca.com.br   e http://www.traposemonstros.blogspot.com.br/ 
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               A primeira parte da entrevista consistia no perfil dos membros familiares e 

como compreendiam a aprendizagem em seus filhos. A segunda parte incluía perguntas 

sobre o significado do brincar, quais brincadeiras os filhos mais se interessavam, 

compras de brinquedos, entre outros. Na terceira parte, dados como a rotina da família, 

quantidade de horas destinadas ao brincar, ambiente onde os filhos brincam e relação da 

TV, vídeo e games, com o universo lúdico, eram o foco. O último momento da 

entrevista é marcado pelo diálogo da pesquisadora com as crianças.  

               Observando o perfil, identificou-se, conforme o Quadro 5,  um resumo geral 

de alguns dados das famílias selecionadas durante as entrevistas, como: idade dos 

membros familiares participantes, nacionalidade, local onde ocorreram as entrevistas, 

grau de escolaridade, entre outras características. (Por uma questão de organização e 

praticidade, a tabela se encontra no Anexo J).  

               No Anexo K, dois modelos de entrevistas serão apresentados de forma 

integral. As outras dezoito famílias passaram pelo mesmo critério de perguntas, 

diferenciando em alguns aspetos, a partir da diversidade apresentada no decorrer da 

entrevista. Os gráficos, a seguir, podem responder de forma visual algumas questões 

levantadas com os dados obtidos por meio das entrevistas com as famílias selecionadas, 

como, por exemplo,  a idade e escolaridade dos pais e quantidade  e gênero dos filhos. 

               A respeito da idade, a maior parte das famílias entrevistadas (35% mulheres) e 

(40% homens), se encontram na faixa etária de 31 a 35 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4- Demonstrativo sobre a idade dos responsáveis 
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               Sobre a questão de gênero, predomina com 40%, a quantidade de famílias com  

filhos de gênero masculino, seguida de 35% para famílias com ambos sexos e 25% , 

representado pelas famílias  somente de  meninas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5- Demonstrativo gênero dos responsáveis 

 

               É importante observar, nos dados coletados, a escolaridade das famílias 

participantes: 3% possuem mestrado, 66% possuem nível superior completo, 13% o 

nível superior incompleto e 18% o segundo grau completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Gráfico 6- Demonstrativo da escolaridade dos responsáveis 
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4.4 – Quarto momento: Análise de brinquedos e cenários mostrados pelas crianças 

 

               Todos os dados coletados sobre os tipos de brinquedos e cenários encontrados 

nas famílias, foram mostrados pelas próprias crianças, logo após a entrevista com os 

pais. Foi solicitado às crianças que mostrassem seus brinquedos preferidos e locais onde 

se encontravam. Notou-se grande colaboração por parte das crianças e euforia ao 

mostrar seus brinquedos. (No Anexo L, são explicitadas algumas fotos dos brinquedos 

escolhidos pelas crianças como “preferidos”)     

               Após o momento de entrevista com as famílias, foi solicitado às crianças 

desenhos que demonstrassem diferentes maneiras de brincar. Gobbi (2002), defende o 

cuidado que devemos ter para que o desenho da criança seja pensado enquanto 

expressão, possibilidade de interlocução e, não, como base diagnóstica.  

                A autora concorda com Vygotski (1987) que os desenhos são signos 

constituídos pelas interações sociais, pois as crianças recriam ou reproduzem o que já 

existe, constituindo novos campos de significação da realidade que já existe. Gobbi 

(1995) destaca que o estudo minucioso dos desenhos infantis permite em uma certa 

medida colocar-se no plano das crianças, ver o mundo com seus olhos, aproximar-se 

pelo menos em parte de sua percepção das coisas.  

               A maior parte dos desenhos foram  elaborados  no ambiente familiar, dentro 

dos quartos das crianças e demonstram diferentes maneiras de brincar, reconhecendo 

nas mesmas, elementos mediadores nas diferentes situações: 1) Brincar sozinho(a); 2) 

Brincar com outras crianças ou adultos; 3) Brincar com objetos (brinquedos ou outros 

materiais).  

               Alguns desenhos foram selecionados e deixados no final dos capítulos 4 e 5.  

Outros foram colocados como contracapa de divisão das formas de mediação nos 

momentos da coleta e análise de dados. Todos os desenhos foram autorizados pelas 

famílias e também pelas próprias crianças. A pesquisadora usou o seguinte diálogo 

junto às crianças: “Já conversei com sua família sobre como você gosta de brincar. 

Você já me mostrou seus brinquedos preferidos, agora será que poderia me ajudar um 

pouco mais neste meu trabalho da escola, desenhando como você brinca?”.  

               Após os desenhos das crianças, a pesquisadora conversou com as famílias, 

mostrando o termo de consentimento para autorização de possível divulgação dos 
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desenhos e imagens (conforme explicitado no Anexo M) e também outra ficha parecida 

para a criança, com o seguinte questionamento:  

 

Pesquisadora: Seus pais já me deixaram usar seus desenhos para eu colocar 
no meu trabalho, mas eu preciso da sua autorização. Você deixa eu mostrar 
seus desenhos para outras pessoas na minha escola, para me ajudar no 
trabalho que estou fazendo? 

 

              Durante as situações de entrevistas e conversas com as crianças, todas as 

participantes aceitaram e escreveram seus nomes nas fichas de autorizações, 

posteriormente autorizadas também pelas famílias. Na ausência da pesquisadora, 

durante este momento, a família foi orientada com o mesmo procedimento de diálogo. 

Por motivo de tempo e delimitação da pesquisa, os desenhos foram realizados com 

crianças a partir de quatro anos de idade. A seleção para os anexos e contra capas foram 

classificados com base na modalidade de mediação, conforme as narrativas das 

crianças.  
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5.0 - MEDIAÇÕES DESTACADAS DURANTE A ANÁLISE DE DADOS  

 

               No presente capítulo, os dados serão analisados com base nas concepções de 

Vygotski (1999) sobre os conceitos de mediação, incorporando diversas fontes 

empíricas, de modo que seja garantida a fidedignidade no processo de triangulação de 

dados. Na primeira parte, serão destacadas as tensões vividas pelas famílias durante os 

momentos de mediação, seguido por outras três situações distintas: Mediação criança-

adulto; Mediação criança-criança e Mediação criança-objeto (brinquedo). Conforme  

citado anteriormente, por motivos de delimitação da pesquisa, a mediação por meio de 

outros  artefatos e signos não será analisada.  

               Na página inicial de cada tópico de mediação, serão destacadas narrativas de 

famílias, marcadas pelo respeito à diversidade, relacionada com aspectos como gênero, 

grau de escolaridade, religiosidade, valores familiares e outras formas de diversidade, 

que influenciam diretamente no modo como as famílias realizam as mediações com seus 

filhos, nas oportunidades de brincadeiras, na escolha dos brinquedos e na maneira como 

permitem as interações com outras crianças.  

               Em seu livro Mind and Society, Vygotski (1978) deixa claro que não é adepto 

da teoria do aprendizado baseada na associação estímulo-resposta e que não foi sua  

intenção que o comportamento fosse interpretado nesse contexto. Sendo assim, o que de 

fato o autor transmite nesta concepção é que: nas formas superiores do comportamento 

humano, o indivíduo modifica ativamente a situação estimuladora como uma parte do 

processo de resposta a ela. É a totalidade da estrutura dessa atividade produtora do 

comportamento que pode ser denominado o termo “mediação.21 

 

               Assim como a mediação, a diversidade e a importância da família na educação 

da criança pequena, por meio da brincadeira, são outros eixos importantes que marcam 

as formas de interação nos contextos familiares analisados nas páginas seguintes. Para 

Vygotski (2007, p. 127), as maiores realizações nas crianças são possíveis pelas 

brincadeiras, que podem ocorrer intencionalmente ou de forma espontânea, a todo o 

momento, no ambiente familiar, sendo que muitos são os aspectos da diversidade que 

                                                 
21 Ibid., p. 18. 
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influenciam no brincar durante a mediação, seja ela com adulto, entre crianças ou com 

objetos.  

               Durante a narrativas familiares e em diferentes momentos como, por exemplo, 

reuniões, contatos em redes sociais e, até mesmo, pessoalmente, a pesquisa se depara 

com a diversidade durante as interações realizadas nos ambientes familiares das 

crianças com os adultos, entre as crianças ou das crianças com os objetos. É evidente 

que, em consequência desses aspectos da diversidade, ao brincar no ambiente familiar, 

diferentes decisões são tomadas, o que serão levadas em consideração nas análises das 

narrativas. 

               A forma como são constituídas as famílias, seja com mais irmãos, morando em 

duas casas diferentes, com crenças diversas e tantos outros aspectos da própria 

diversidade, durante as interações acabaram demonstrando como as mediações são 

diretamente influenciadas. 

               O modo como as famílias compreendem a aprendizagem de seus filhos é um 

aspecto importante, que deve ser levado em consideração durante a mediação. Se a 

família acredita que os bebês não aprendem, não comprarão brinquedos para os 

pequenos. A mediação será distinta. Ou se, por ventura, acreditam que seus filhos já 

nascem com talentos especiais como, por exemplo, jogar bola, possivelmente outros 

tipos de brinquedos não serão explorados.  

               A forma como a família elabora a questão de gênero também pode influenciar 

na compra de brinquedos. Meninos perdem oportunidades de viver o faz de conta com 

bonecas, pelo preconceito repassado de seus pais. Meninas explorariam outras formas 

de brincadeiras se não recebessem como presentes somente brinquedos relacionados ao 

trabalho doméstico.  

               A religião também é um tipo de diversidade que tem influência na mediação 

entre pais e filhos durante o brincar. Religiões, cuja crença tem base em uma vida 

simples e sem consumismo, farão com que seus pais não comprem muitos brinquedos. 

Diferentemente de outras religiões, cuja crença não apoia histórias de faz de conta ou 

fantasias. Essas famílias não farão uso de histórias com fadas, príncipes ou princesas 

aos seus filhos, pois acreditam que a vida não pode ser construída com base em 

mentiras. 

               As narrativas das famílias também descrevem como a diversidade dos 

ambientes onde vivem influenciam na forma de brincar e de compreender as interação 
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entre seus membros. O modo como a família vive suas crenças, seus valores e sua 

cultura, vão constituindo a história da criança. Para Prado (2013), a família é uma 

instituição social que se transforma ao longo da história, apresentando diferentes formas 

e finalidades para uma mesma época e lugar, dependendo do grupo social observado.  

               É possível observar que todas essas interações familiares estão relacionadas 

pela diversidade existente nos ambientes domésticos e que impactam diretamente na 

forma de mediação durante as decisões no momento do brincar em família. É como se 

tudo estivesse interligado. Difícil pensar em uma família que vive em um ambiente mais 

“rural”, comprando brinquedos eletrônicos para seus filhos brincarem dentro de casa, 

quando podem construir uma casa na árvore.  

               Também é difícil imaginar uma família levando seus filhos ao cinema para 

assistir um desenho com a presença de fadas, princesas e monstros, se não apoiam a 

ideia de fantasia, alimentando a crença de que a vida não pode ser uma mentira. 

Impossível um pai dar oportunidade ao seu filho “homem” ter contato com bonecas, se 

acredita que no futuro essa brincadeira influenciará na possível decisão sexual de seu 

filho.    

               As narrativas das famílias demonstram que a diversidade relativa à religião, 

ambiente, condições sociais, culturais, econômicas, grau de escolaridade, gênero, etnia e 

outras formas, estão relacionadas nas decisões de membros familiares e nas formas de 

mediação com seus filhos no momento do brincar, desde a compra, até a forma como os 

brinquedos são dispostos dentro de casa.  

               Diante das questões expostas sobre os aspectos da diversidade e o impacto nas 

mediações durante as brincadeiras em famílias, surgem tensões vividas pelos 

responsáveis, tensões entre as crianças e tensões na escolha de brinquedos. Brincar é 

fundamental para as crianças e independe de qual arranjo familiar pertença, a família é o 

primeiro contato social que a criança possui.  

               Há momentos, dentro da história de cada ser humano, que são inesquecíveis e 

normalmente estão relacionados com experiências positivas de lembranças de 

brincadeiras. A criança não nasce sabendo brincar, ela aprende no contexto familiar e 

cultural, sendo a família, conforme pesquisa longitudinal de Melhuish (2010), 

fundamental na educação da criança pequena.  

               Muitos dos aspectos, destacados nas narrativas das famílias, serão analisados a 

partir de autores como: Brougère (1995), Elkonin (2009), Kishimoto (1996), Magaluzzi 
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(1993), Melhuish (2010) Singly (2007), Vandenbroeck (2005) e Vygotski (1978; 1996). 

A análise dos dados também toma como ponto de partida algumas experiências 

internacionais, como o orfanato de Lóczy, em Budapeste-Hungria; as escolas de 

Malaguzzi, na região Norte da Itália e estudos pioneiros realizados na França, sobre 

interações de bebês com o ambiente físico.  

               No cotidiano doméstico, ocorrem muitas tensões, fruto dos problemas vividos 

pelos familiares e que afloraram nas reuniões. Alguns exemplos serão apresentados no 

início deste capítulo.  
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5.1 – Tensões Familiares durante as mediações sobre o brincar 

 

               A seguir, alguns trechos das falas dos familiares serão reproduzidos, de modo 

a elucidar as tensões presenciadas durante as mediações sobre o brincar.  

 

Eu sinto que podia fazer melhor. Estar mais com ela, brincar mais com ela. 
Em geral, minha mãe e minha sogra que têm um pouco da gente, dos nossos 
valores passa isso prá ela. Em virtude de todas as coisas... Que nunca a gente 
faz as coisas certas e com minha filha não é assim. Mas claro que se você me 
perguntar se passo tempo suficiente com ela, vou responder que infelizmente 
não dá. Se eu pudesse, não trabalharia, porque eu daria tudo para ela. (Mãe, 
28 anos – F15) 
 
 
Eu tiro o chapéu para minha esposa. Ela está sempre um passo à frente. Um 
dia, nós dois estávamos chorando juntos. Nunca está bom no nosso trabalho, 
somos sempre cobrados e parece que nunca está bom, que sempre estamos 
devendo. Mas nesse dia chegamos à conclusão de que uma coisa a gente está 
fazendo certo... A gente sempre tem a sensação que nada está completo, mas 
com nossa filha a gente tem a sensação de que está tudo OK. A gente vê 
tantas outras crianças e como pai a gente sempre compara... E sempre tenta 
olhar com um olhar de outra pessoa. Olhar o comportamento dela... Não 
temos o que falar... O jeito dela ser, dela querer ser amiga. Claro, às vezes ela 
está com sono. Em geral, ela é uma criança do bem. (Pai, 31 anos – F15) 
 
 
Eu me sinto incompetente e revoltada com o serviço, porque  normalmente 
eu não tenho tempo para eles. Eu tenho tempo para o filho de todo mundo, 
menos para os meus. Dá um sentimento de revolta. Vontade de parar de 
trabalhar.  Fico chateada quando meu namorado vem e brinca com eles. Eles 
amam. Claro que eu fico também feliz. Só que ao mesmo tempo me sinto 
frustrada. Queria ser assim também, brincar com eles. Queria saber brincar de 
casinha, mas não consigo, eu não sei”. (Mãe, 31 anos – F7)  

 

 

 

               Uma das grandes tensões que as famílias vivenciam, atualmente, é o impasse 

entre o tempo do trabalho e o tempo do brincar. As narrativas das duas famílias citadas 

(F15 e F7), demonstram como a falta de tempo, muitas vezes, afeta os pais, no sentido 

de buscar um meio de encontrar um espaço em suas agendas para brincar com seus 

filhos. Os três responsáveis citam, durante as narrativas, como gostariam de ter mais 

tempo com os filhos e como são cobrados, pela responsabilidade do trabalho e, também, 
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pelas próprias crianças. Durante a entrevista, a mãe da F7 descreve até mesmo um  

sentimento de incompetência, diante desta questão.  

               Para Malaguzzi (1993), o bem estar que as crianças sentem durante as 

brincadeiras tem relação com o grau de solidariedade que recebe da família, da escola e, 

também, da própria cultura e isso independe se a mãe trabalha ou fica em casa. A 

qualidade da relação entre pai, mãe e filho é mais importante do que sua quantidade.  

               Diante deste impasse entre tempo e brincar, as próximas narrativas 

demonstram as diferentes formas como as famílias compreendem o significado do 

brincar no ambiente familiar. As opiniões são bem variadas entre as famílias e, até 

mesmo, entre seus próprios membros.  

 

 

“Brincar para mim não é brincar com brinquedo. É igual nossa mãe fazia. Ficar 

correndo na rua. Plantar feijão. Não é ficar no joguinho. Prá mim isso não é brincar”. 

Mãe, 36 anos – F19 

“Um dia eu deixei eles pintarem a parede lá fora. Com tinta. Eu deixei eles fazerem 

brigadeiro comigo. Eles gostam de ficar comigo. Cortar morangos, fazer docinhos”. 

Mãe, 36 anos – F19 

 “É fazer alguma coisa divertida com todo mundo, onde todo mundo está se divertindo 

e rindo. Pode ser com jogo. Não precisa ser com algum tipo de objeto”. Mãe, 28 anos – 

F3 

“Brincar não precisa ser necessariamente todos juntos”. Pai, 28 anos – F3 

“Eu acho que é uma forma de explorar a imaginação”. Mãe, 31 anos – F7 

“É ensinar, passar para eles os valores das coisas”. Mãe, 33 anos – F11 

 “É você se desligar do mundo. Você se desligar das coisas externas e sentar no chão, 

descalço, se divertir. Para mim brincadeira é isso”. Mãe, 26 anos – F13 

 

  

Quadro 5- Narrativas sobre o brincar e sua importância 

 

               As narrativas, citadas no Quadro 5, demonstram como as famílias possuem 

diferentes opiniões sobre o que acreditam ser o brincar. Independente disso, é 

importante que as famílias compreendam a autonomia da criança durante o tempo do 
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brincar, assim como a observação no momento do brincar e a preparação de um 

ambiente rico em brinquedos, brincadeiras, diferentes materiais e oportunidades.  

               Por diversas vezes, a culpa em não ficar o tempo todo com os filhos pode ser 

compensada por brincadeiras de alta qualidade, onde as crianças estarão envolvidas 

junto às famílias. Para isso, é fundamental o conhecimento a respeito do ambiente 

adequado para brincar, de brinquedos adequados à faixa etária das crianças envolvidas e 

a forma de mediação. 

               Brougère (1995) analisa o brincar como um ato social que varia em diferentes 

culturas. Para o autor, que pesquisa o brincar na vertente da sociologia da infância, o 

brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, por isso a criança precisa aprender a 

brincar partilhando os códigos da cultura, junto com seus pares.  

               Diante deste fato, destacado pelo autor, as oportunidades que a família 

desempenha na mediação, são essenciais para a inserção da criança na cultura lúdica. 

Brincar com outras pessoas (adultos ou crianças), a diversidade dos materiais 

estruturados e não estruturados, o contato com diferentes ambientes e tantas outras 

situações, são oportunidades que a família possui para ampliar a cultura lúdica.  

               É fundamental que as atividades apresentadas aos filhos estejam de acordo 

com suas necessidades e que mães e pais compreendam os interesses das crianças, não 

lhes impondo situações, mas permitindo que eles fiquem livres para tomar iniciativas 

pessoais. Em muitos casos, a falta de observação das famílias durante o brincar pode 

levar à falta de compreensão de quais são os brinquedos e brincadeiras adequados às 

diferentes faixas etárias.  

               Esta situação tem como consequência a dificuldade durante as mediações 

realizadas entre adultos e crianças e a forma como os adultos oferecem oportunidades 

com objetos ou com situações em que os filhos podem brincar com outras crianças. 

Tonucci (2008), em seu livro A solidão da criança, faz uma crítica em forma de 

imagens sobre a situação da criança com o exagero de brinquedos e a ausência dos pais.  
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A seguir, duas imagens que relatam tais situações:  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Livro A solidão da criança, p. 34 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 – Livro A solidão da criança, p. 87 
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 Outro aspecto importante não é somente o ato de brincar, mas também as 

observações das famílias, em momentos de brincadeira das crianças. Elkonin (2009), ao 

observar suas filhas brincando, aproveitou uma oportunidade importante de relacionar o 

real com o imaginário, no que chama de jogo protagonizado. O autor relembra uma 

situação, em um domingo pela manhã, aproximadamente na década de 1930, quando 

observava as duas brincarem, ofereceu um mingau de sêmola e elas rejeitaram.  

               Diante disso, ele logo pensou em uma ideia e propôs brincar de “jardim da 

infância”. O pai, então, vestiu um avental branco e transformou-se em “educadora”; as 

duas meninas colocaram seus pequenos aventais e se converteram em educandas. 

Começaram, deste modo, a brincar, repetindo as atividades que eram realizadas  nos 

jardins da infância: desenharam, fingiram que colocaram os agasalhos, leram e, por fim, 

chegou a hora do almoço. No papel de “educadora” o pai, serviu o mesmo mingau. Sem 

o menor protesto, as meninas comeram tudo e ainda pediram mais.  

               Toda a conduta das garotas denotava um esforço em parecer “educandas 

exemplares”, aceitando sem reclamar, cada palavra do pai. A relação entre pai e filhas 

se transformou em uma relação de educandas e educadora e as relações entre irmãs, em 

relações entre educandas. As observações realizadas pelo autor sintetizam que durante o  

jogo, no processo de interpretação do seu papel, a criança transforma suas ações e 

atitudes diante da realidade (ELKONIN, 2009, p. 02). Ou seja, a situação fictícia ou 

imaginária em que a criança adota o papel de outras pessoas, executa suas ações e 

estabelece suas relações típicas, nas condições lúdicas criadas, é o que constitui a 

unidade fundamental do jogo.  

               Não somente brincar, mas também observar o brincar é de fundamental 

importância para a família. Criar ambientes adequados e que respondam às verdadeiras 

necessidades dos filhos só podem ter sucesso após algumas observações sobre a cultura 

lúdica que a criança se encontra. Essa ação não ocorre somente dentro do ambiente 

familiar, mas também na escola, nas situações informais com outras famílias, nos 

aniversários e em contato com objetos e artefatos da cultura.  

               Para Elkonin (2009), o jogo possui um fundo social e não pode ser um 

fenômeno biológico. O autor defende que o jogo nasce das condições de vida da criança 

em sociedade. Witter (2011) acredita que a família, assim como o brincar, também tem 

um fundo social e historicamente constituído.  
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               A família tem sua história construída em um contexto social e cultural. Os 

casamentos nem sempre tiveram como sua opção o amor, as crianças nem sempre 

ocuparam o lugar que ocupam hoje ou receberam os cuidados que merecem. Há uma 

contínua transformação da estrutura, organização, crenças, valores e sentimentos, 

envolvidos na instituição familiar.  

               A seguir, serão destacados trechos de narrativas das famílias relacionados a 

vários pontos questionados nas duas primeiras reuniões. Nas respostas dos participantes, 

fica evidente a diversidade entre muitas famílias sobre diferentes opiniões. A 

triangulação dos dados é realizada com base nas narrativas dos familiares. Essas 

narrativas descrevem as tensões vividas no ambiente doméstico como: transformações 

enfrentadas pelo casal ao nascer o bebê, dificuldades para dormir e medos enfrentados 

durante os primeiros cuidados.   

 

5.1.1 Reunião com as mães: Primeiro contato 

 

               O primeiro contato com as mães, possibilitou a coleta de dados variados, como 

o medo na hora do bebê nascer, a expectativa do nascimento do novo irmão, a 

dificuldade em fazer o bebê dormir, entre outros assuntos relacionados ao cuidado da 

criança na primeira infância, que serão apresentados no Quadro 5, abaixo. 

 

 

Sobre o medo 

“A hora que um bebê nasce eu sinto que também nasce uma mãe. Tinha medo que ele 

morresse. É um amor que dói. Queria que ele voltasse para minha barriga” (Mãe, 26 

anos – F13). 

 

Sobre um novo irmão 

“No dia que ele foi conhecer o irmão que nasceu, foi engraçado. Ele perguntou: “Esse é 

meu irmãozinho? Então põe ele no chão que eu quero jogar bola com ele”. Aí eu fiquei 

um pouco decepcionada, porque não era bem o irmãozinho que ele estava esperando”.  

(Mãe, 34 anos – F14). 
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Sobre fazer o bebê dormir 

“O bebê tem que criar uma rotina. Nas primeiras semanas ele vai berrar, parece até que 

você está matando seu bebê, mas você tem que eliminar todas as hipóteses: cólica, 

fralda etc. Não é nada disso, às vezes é um pouquinho de carência. Então, deixa ele 

chorar. Passa... Acho que a parte mais difícil não é para o bebê, é para nós. Primeiro 

espera um minuto; um minuto é uma eternidade... Ele ficava chorando no quarto e eu 

ficava chorando na sala. Depois eu voltava, conversava um pouco com ele e depois 

saia. Esperava dois minutos e assim por diante. Aí foi passando, ele foi se acalmando e 

meu filho se acostumou. Foi ótimo porque senão eu ia enlouquecer”  (Mãe, 35 anos – 

F9). 

 

Sobre os erros 

“Meu filho só dormia com uma música e tinha que ser a mesma música. Acho que com 

o primeiro filho a gente sempre erra. Nós ficávamos revezando a noite toda para ele 

não chorar” (Mãe, 29 anos – Família “F”).   

 

Sobre as primeiras palavras 

“Minha filha começou a falar com sete meses. Ela falou “ma”. Meu outro filho, com 

seis meses já estava falando. Um dia meu marido me ligou e disse que ele já estava 

falando “ma, ma, ma...”. Mas eu não acreditei muito no meu marido. Até que um dia 

nós estávamos voltando da escola e ele começou a falar... “ma, ma, ma”... aí meu 

marido me disse: “Agora, fala para suas amigas na creche que eu não estou ficando 

louco”. Esse momento da comunicação é mágico prá gente, porque as crianças vão 

crescendo, se desenvolvendo” (Mãe, 33 anos – Família “D”).  

 
Quadro 06- Narrativas das mães durante a primeira reunião 

 

 

               Durante a análise das narrativas das mães, na primeira reunião, fica evidente a 

diversidade de assuntos que cada uma traz para a discussão e o desejo de compartilhar 

experiências significativas com outras mães. Foram colocadas situações de medo, 
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constrangimento, e, em especial, situações que são vivenciadas pela primeira vez e 

como enfrentá-las.  

 

5.1.2 Reunião com os pais: primeira reunião 

 

               O primeiro contato com os pais, na primeira reunião, possibilitou a coleta de 

dados sobre algumas questões como, por exemplo, as mudanças de comportamento e 

atitudes dos homens quando se tornam pais, como mostra, a seguir, o Quadro 6. 

 

 

Sobre quando o bebê nasce 

“Saudade é uma coisa esquisita, porque ao mesmo tempo em que é gostosa, ela dói. Ter 

um filho também é assim, esse amor que temos pelo filho, ao mesmo tempo em que é 

gostoso, ele dói” (Pai, 40 anos – Família “J”).  

 

“Quando ela nasceu, foi um amor que não tem como descrever. É um amor por aquela 

criatura mesmo na barriga, nós estudamos que eles ouvem. Eu já conversava muito com 

ela. Eu falava e ela mexia e chutava. E, quando nasce, você quer ver como é, como está 

crescendo. Não consegue explicar esse amor” (Pai, 28 anos – Família “F”).  

 

“Quando o médico começa a cortar aquelas camadas e você olha prá aquele negócio que 

é desconhecido. O milagre da vida, quando você vê a criança saindo de outro universo, 

diferente do nosso e que, de repente, aquele ser começa a se mexer, que tem vida, que 

tem saúde. Só por aí já dá para perceber que é uma bênção. Quantas pessoas gostariam 

de ter um filho perfeito e muitas vezes não conseguem ter” (Pai, 33 anos – Família 

“O”).  

 

“Quando dá o horário, eu vou correndo prá casa para ficar com ela. Não quero nem 

saber” (Pai, 28 anos – Família “F”).   

 

“Então, a gente acaba mudando uma série de situações em nossa vida. Hoje, eu vejo 

meu filho como um divisor de águas. A forma que a gente fala, que a gente dirige. 
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Muitas vezes, antigamente,  um carro cruzava na sua frente e já saia um palavrão. Hoje 

eu não posso mais, porque tem uma criança de três anos no banco de trás, que vai 

repetir exatamente aquilo que você falou. Você tem que pensar, não pode gesticular. 

Agora, eu estou entendendo o amor paterno e o amor materno” (Pai, 28 anos – Família 

“F”). 

 

“Quando ela nasceu eu estava fazendo um curso de MBA . Eram em todas as terças-

feiras e quintas-feiras. Foi horrível, porque eu queria ficar em casa, mas tinha que ir 

para o curso. Fiquei com um monte de faltas. É uma enorme dificuldade. É sofrido. 

Chegava meia-noite em casa” (Pai, 29 anos – Família “K”). 

 

Sobre o Futuro 

“Não levo mais problema para casa. Um dia um menino estava sem comer e os pais não 

entendiam o motivo, depois eles perceberam. Eles falavam de problemas financeiros na 

frente da criança. Tem que tomar cuidado com o que a gente comenta em casa” (Pai, 37 

anos – F1). 

 

“Eu tenho um sonho para o futuro com o meu filho. Um dia quero tocar uma música 

com ele. Quando ele tiver cinco anos eu vou dar um violoncelo para ele. Aí eu quero 

tocar piano e ele violoncelo” (Pai, 40 anos – F5). 

 

“Enxergo um futuro onde eu possa chegar e ter um “papo aberto” com o meu filho. 

Uma conversa de amigo, porque eu nunca tive isso, então, eu quero falar para ele as 

coisas da vida. É isso o que penso do futuro”  (Pai, 40 anos – Família “J”). 

 

 “Eu quero um dia poder ouvir da minha filha um agradecimento, porque quando eu me 

formei, eu agradeci aos meus pais. Eu quero que um dia ela me diga que graças a mim e 

à minha esposa, ela é alguém na vida” (Pai, 29 anos – Família “K”). 

 

 “Eu quero que minha filha tenha um pai e uma mãe juntos, porque meus pais foram 

separados e eu nunca tive um pai presente. Quero ver minha filha tocando piano” (Pai, 

29 anos – Família “K”). 
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“Me tornar o melhor amigo do meu filho. Quando eu era pequeno eu sentia falta disso, 

de ter conversas legais com meu pai. Quero jogar bola com o meu filho, porque eu tive 

o prazer de jogar bola com meu pai quando eu era criança” (Pai, 37 anos – F1). 

 

Sobre o Medo 

 “Eu quis fazer uma espécie de gestão participativa. O primeiro banho é meu. Eu lembro 

como foi. Depois que terminei, sentei no chão do banheiro e desabei a chorar. Eu 

pensei: a gente não vai conseguir dar conta disso nunca, porque o moleque chorava, 

esperneava, ficou roxo. A gente não vai conseguir” (Pai, 40 anos – F5). 

 

Sobre  as Mudanças 

“A vinda do meu filho está relacionada a mudanças. Mudanças comportamentais. Ele 

veio para corrigir, talvez uma palavra muito forte, mas ele veio para corrigir uma série 

de situações negativas. Para “pôr o pai na linha”. Está passando um filme na televisão, 

onze horas da noite. Eu vou assistir. Aí o moleque vem, senta do seu lado e fala: eu vou 

ficar com você. O que eu faço? Vou dormir com ele.” (Pai, 37 anos – F1). 

 

 “Para mim mudou, separei mais o tempo, porque antigamente eu colocava o tempo 

todo distribuído no que eu gostava de fazer, mas agora eu deixei de fazer muita coisa 

que eu gosto, para ficar em casa e curtir mais os momentos a três” (Pai, 29 anos – 

Família “K”).  

 

“Para mim mudou tudo, porque eu tive que rever tudo depois que meu filho nasceu. 

Correr de carro não podia mais, de jeito nenhum. Eu gosto de correr e com criança no 

carro não é só a sua vida, você é responsável por pelo menos mais duas, pelo menos. 

Hoje em dia, o máximo que faço é meter a mão na buzina e nada mais. Também 

precisei mudar um pouco, porque eu adoro assistir filme, adoro jogar videogame, mas 

não dá para o moleque acompanhar em alguns filmes ou jogos. Esses tempos aí 

começou a passar um seriado Spartakus. Adorava assistir aquilo. Aí ele chegava para 

mim e falava: “papai, eu vou assistir filme com você”, aí eu falava: “Não, o papai vai 
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dormir com você”. Eu deixava de assistir filme prá dormir com ele. Eu precisei mudar 

alguns hábitos em relação ao serviço. Hoje, quando eu saio do serviço, os problemas do 

serviço ficam da portaria para trás, porque esse negócio de levar problemas para casa 

não é bom. Nós já tivemos muitos problemas com isso” (Pai, 37 anos – F1). 

 

“Eu sou um cara muito agitado, nervoso. Já fui muito mais nervoso, hoje eu já não sou 

tão nervoso como eu era antes. Toda noite eu jogava bola. Todo o dia eu tinha jogo, 

mesmo casado. Agora acabou. Eu só jogo bola de domingo e olhe lá. Eu aprendi muito 

com o nascimento da minha filha. Eu aprendi muito com minha sogra, porque minha 

sogra falava assim “quando você tiver o seu, você vai entender o que eu passo com 

minha filha”. Ela dizia isso, porque todo o lugar que a gente ia, ela ligava, ligava, 

ligava. Agora mudei, eu não saio mais. Eu evito ao máximo falar palavrão. Era um 

problema meu, eu falava muito palavrão. Agora eu não falo mais, porque eu tenho uma 

criança em casa. Então, não tem mais palavrão em casa. Não tem como, não existe mais. 

Agora, dirigir rápido, não tem essa possibilidade. Se tem algum carro na sua frente que 

te fecha. Tudo bem, pode fechar, é reduzir, ficar na minha e acabou. Hoje em dia, as 

pessoas morrem por nada nesse trânsito de São Paulo. É maravilhoso, mesmo tendo as 

perdas. O ganho é muito maior”. (Pai, 28 anos – Família “F”). 

 
Quadro 7- Narrativas dos pais durante a primeira reunião: Assuntos variados 

 
 

               A reunião com os pais possibilitou a coleta de dados sobre o a sensação de dor 

e alegria quando o bebê nasce, a mudança de hábitos e a vontade de retornar para casa 

após o trabalho, para ver o bebê. Nota-se a preocupação com o futuro dos filhos, o medo 

de não saber cuidar e as mudanças na vida cotidiana. Principalmente, nos passatempos 

preferidos, que ficam em segundo plano com a vinda dos filhos ou com as faltas nos 

cursos, para ficar mais próximo deles. 

               Muitas são as tensões encontradas nas famílias, durante essas reuniões iniciais. 

Como foram realizadas em dois momentos diferenciados e divididos por gêneros, é 

possível destacar como as mulheres enfatizam os cuidados com os filhos (saúde, 

higiene) e o enfoque que os homens dão a respeito das mudanças e perdas que 

ocorreram em suas vidas, após o nascimento dos filhos.    
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               O primeiro contato da criança com o mundo ocorre no ambiente familiar. É 

nesse local que a família pode oferecer diferentes oportunidades para a criança interagir 

com adultos, com objetos e artefatos da cultura ou com outras crianças. É na família, 

durante as interações no brincar, que muitos valores podem ser assimilados para a vida 

adulta. 

               Muitas tensões familiares, no momento de mediação no brincar juntos aos 

filhos, podem ser minimizadas com pequenas atitudes, tornando o tempo do brincar 

prazeroso para todos os membros familiares. Diante deste aspecto, o próximo tópico 

destacado durante a análise das narrativas será a Mediação Adulto-criança, tendo este 

aspecto um impacto direto na forma como a família brinca e escolhe os brinquedos e 

jogos na interação, junto a seus filhos.  
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5.2 – Mediações criança-adulto  

 

Meu filho estava quase não acreditando mais em fadas e fantasias. Fiquei 
muito triste. Uma noite, eu fiz um caminho de glitter, da janela, até um 
brinquedo que eu ia dar para ele... Quando acordou, viu o brinquedo e viu o 
caminho do glitter, que terminava na janela. Ficou todo feliz e um pouco 
confuso. Acho que as crianças precisam viver essa fantasia (Mãe, 47 anos – 
FI). 

 

               A mãe, pertencente à FI, ao observar que seu filho não acreditava mais em 

contos de fadas, decidiu criar uma condição imaginária, para reverter essa possível 

situação. Para Vygotski (1978), a imaginação é produzida pela atividade da criança 

durante o recriar situações que deseja. O autor defende que toda brincadeira imaginária 

é conduzida por regras. Se uma criança está representando um papel de mãe, então ela 

obedecerá às regras do comportamento maternal.  

               O papel que a criança representa e o papel dela em relação ao objeto tem 

sempre sua origem nas regras. Seguindo a mesma concepção, o autor cita outro 

exemplo, como o jogo de xadrez, que cria uma situação imaginária, é orientado por 

regras, pois nesse caso, o rei, a rainha ou o cavalo. Só podem se movimentar de 

maneiras pré-determinadas.  

               Toda a situação imaginária possui suas regras ocultas, postas internamente 

pela criança, como o de expressar o papel de mãe, seja em uma situação vivida em casa, 

seja  proveniente de uma história contada ou de um programa de TV. No jogo de 

xadrez, as regras não são ocultas, implícitas, como no faz de conta, mas são externas, 

partilhadas pelos parceiros de jogo.  

               Sendo assim, “Toda situação imaginária contêm regras, sendo o contrário 

também um fato, porque todo jogo de regras, contêm, mesmo que de forma oculta, uma 

situação imaginária”. (VIGOTSKY, 1978, p. 94-95). Tanto o jogo de regras explícitas, 

como o jogo de faz de conta, com regras implícitas, possuem regras e uma situação 

imaginária. 

               Pela concepção, muitas vezes, equivocada de que o brincar depende apenas da 

criança, muitas famílias, durante as mediações analisadas nas narrativas, apresentam  

uma postura espontaneísta, durante a mediação. Mesmo no contexto familiar, o 

brinquedo pode contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, quando 

oferecidas melhores oportunidades de interação, de exploração, de uso criativo dos 

materiais e de mediações com as pessoas.  



99 

 

               Porém, em situações de faz de conta, é preciso conhecer o tema da brincadeira, 

o que significa assumir papéis do mundo social. Se, por ventura, desconheço as funções 

realizadas por uma personagem, não posso expressar esse papel. Para Elkonin (2009), 

os adultos podem auxiliar a criança a compreender os papéis assumidos pelos 

personagens do mundo que as cerca, além de oferecer materiais e interações, sem 

destruir o seu caráter lúdico, para que a própria criança ingresse no imaginário. 

               O autor exemplifica essa questão com uma situação, onde a professora levou 

os alunos para uma excursão ao Jardim Zoológico e que pode ser realizada também 

pelos pais. Durante o passeio, as crianças observaram o comportamento dos diversos 

animais e do que se alimentavam. Nos dias seguintes, a professora levou o grupo de 

crianças e tinha certeza que eles brincariam de “Jardim Zoológico”, mas isso não 

ocorreu. O jogo não se produziu no outro dia, nem nos dias seguintes.  

               Diante disso, a educadora repetiu a excursão e orientou a atenção das crianças 

para que observassem os visitantes, os responsáveis pelo cuidado dos animais, o 

trabalho do bilheteiro, dos porteiros, que fiscalizavam a entrada, da equipe de limpeza, 

das pessoas que alimentavam os animais, dos guias, dos veterinários e seus auxiliares de 

enfermaria.  

 Algum tempo depois da segunda excursão, as crianças começaram a brincar por 

sua própria conta de “Jardim Zoológico”, no qual não faltava nada: bilheteiro, porteiro, 

mamães e papais com filhos, guias, varredores, cozinheiros, ajudantes, até mesmo o 

pessoal que alimentava os animais e uma enfermaria com um veterinário. Todos esses 

personagens foram sendo introduzidos aos poucos no jogo, que chegou a durar vários 

dias, sendo enriquecido cada vez mais.  

               De uma forma muito interessante, as crianças conheceram duas vezes o 

funcionamento do Zoológico e só começaram a brincar depois de saber o que as pessoas 

faziam, como trabalhavam e que relações se estabeleciam entre elas, no processo de 

produção. “É perfeitamente natural que as crianças não formassem de imediato ideias 

bastante exatas, e que o educador tivesse de ampliar e pormenorizar, durante o jogo e 

em conversas subsequentes”. (ELKONIN, 2009, p. 31-32).  

               No ambiente familiar, mediações do adulto como esta e tantas outras, podem 

ser exploradas durante todo o tempo de contato entre pais e filhos, em situações onde os 

pais podem oferecer aos filhos oportunidades de brincar com outras crianças e, também, 

brincar com diversos tipos de objetos.  



100 

 

               Sendo assim, para Elkonin (2009), a base do jogo protagonizado em forma 

evoluída não é o objeto, nem o seu uso, nem a mudança de objeto que o homem possa 

fazer, mas as relações que as pessoas estabelecem mediante as suas ações com os 

objetos: não é a relação homem-objeto, mas a relação homem-homem. Durante o 

brincar em família, a mediação pode envolver a colaboração do adulto, de modo a tornar 

a situação desafiadora.  

               Para Brito (2013), o adulto tem um importante papel no processo de mediação, 

ao favorecer as práticas que envolvem interações colaborativas entre as crianças. O 

adulto também é o mediador direto das ações das crianças, é o parceiro mais experiente 

e colabora no processo de construção de conceitos e de aquisição de novas experiências. 

Ele atua como mediador, a partir do momento em que observa a experiência da criança 

e possibilita a sua continuidade, favorecendo múltiplas possibilidades de aprendizagem. 

               A criança, quando é favorecida por uma atividade, em colaboração com um 

adulto ou um colega mais experiente, é envolvida por uma multiplicidade de 

possibilidades de aprendizagem. “A criança supera suas dificuldades em processos de 

colaboração, resulta mais forte e mais inteligente de que quando atua sozinha”. 

(VYGOTSKI, 1995, p. 240). 

               Durante as entrevistas, uma das questões colocadas para as famílias foi qual 

“brincadeira mais maluca que fizeram com os filhos”, as respostas foram variadas, 

constatando que grande parte dos pais e mães relatavam situações onde as próprias 

famílias inventavam ou adaptavam as próprias brincadeiras, como é o caso da 

brincadeira “fusca é meu”. Possivelmente, a família fez uma adaptação da brincadeira 

“fusca azul”, onde ao ver um fusca azul na rua, a pessoa grita: “fusca azul” e transfere 

tapas nas pessoas próximas a ela. A seguir, uma criança explica como é a brincadeira 

“fusca é meu”, que participa, junto com seus pais ou familiares, quando passeia de 

carro.  

Sempre que a gente sai de carro e não tem nada para fazer, a gente brinca. 
Quem vê primeiro um fusca grita: “fusca é meu”. Ganha quem chegar em 
casa e tiver mais fuscas. Às vezes, quando eu não tenho nenhum fusca, meu 
pai ou minha mãe me dão um (Filha, 6 anos – F15) 
 

 

               Pais e filhos precisam passar por diferentes experiências juntos, de várias 

maneiras. Em ambientes internos, externos, com objetos (estruturados e não 

estruturados), precisam dar oportunidade a seus filhos para brincarem com água, areia, 
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barro, terra, lama, com brinquedos industrializados, com massinha de modelar, com 

jogos de construção ou, até mesmo, brincadeiras inventadas pela própria família.  

               A relação criança-adulto é de fundamental importância na vida familiar. Para 

Kishimoto (1999), quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo 

adulto, com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge o encantamento, a 

expressão criativa e também a dimensão educativa. Deste modo, a todo o tempo a 

família influencia na vida das crianças, situação que leva Melhuish (2008) a constatar o 

impacto dessa ação na vida futura da criança. No quadro, abaixo, alguns relatos dos 

familiares, que corroboram esta teorização. 

 

 

“Agora você tem uma folha de papel em branco e depende de você e da sua esposa 

para definir o que vai ser da vida dele” (Pai, 40 anos – Família “J’) 

 

“Brincar de futebol está no sangue do meu filho. O pai ama futebol” (Mãe, 34 anos – 

F6). 

 

“No meu trabalho, eu sou uma pessoa muito hiperativa, acho que minha filha herdou 

isso de mim. Não consigo ficar muito tempo parado” (Pai, 28 anos – Família “F” ). 

 

 
Quadro 8 – Relatos sobre a influência dos pais em situações lúdicas 

 
 
 

               Nas situações das famílias citadas “J”, “F6” e “F”, notamos que algumas 

possuem diferentes opiniões de como seus filhos aprendem. Algumas acreditam que 

seus filhos são como uma folha de “sulfite em branco”, prontos para receberam 

informações. Outras famílias acreditam na questão da hereditariedade, que seus filhos 

possuem certas atitudes, porque “puxaram” para o pai, para a mãe, e assim por diante. A 

forma de compreender como seus filhos se expressam afeta diretamente a forma de 

mediação entre criança-adulto.  

               No decorrer da história, vários estudos se contradizem sobre esta questão. Será 

que as pessoas já nascem com potencialidades, dons e aptidões, que serão 
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desenvolvidos de acordo com o amadurecimento biológico ou tudo isso é desenvolvido 

através da experiência com o mundo externo.  

               Para a teoria do inatismo, o ser humano não muda. No nascimento, sua 

personalidade, valores, hábitos, crenças, pensamentos, emoções e conduta social já 

estão definidos e, além disso, o contexto em que vive a criança não tem influência no 

processo de formação do ser humano. Para os empiristas, o homem ao nascer é uma 

“folha em branco”. Muitas dessas visões, que serão analisadas ao longo deste capítulo,  

acabam aparecendo nas reuniões com os pais. 

               Para Vygotsky (1978), o indivíduo modifica ativamente a situação 

estimuladora, como uma parte do processo de resposta a ela. Foi a totalidade da 

estrutura dessa atividade produtora do comportamento, que ele tentou descrever com o 

termo “mediação”. O autor descreve como em seus experimentos com macacos, Kohler 

demonstrou a inutilidade da tentativa de se desenvolver em animais as formas mais 

elementares de operações simbólicas e com signos .  

               Ao realizar séries de experimentos, com problemas práticos para crianças de 

quatro e cinco anos de idade como, por exemplo, pegar doces que estão fora de seu 

alcance em cima de armários, ele concluiu que o uso de instrumentos entre macacos 

antropoides é independente da atividade simbólica.  

               Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o 

ambiente com a ajuda da fala.  À medida que a criança se envolvia cada vez mais na 

tentativa de obter o doce, a fala “egocêntrica” começava a se manifestar, como parte de 

seu esforço ativo. Inicialmente, a verbalização consistia na descrição e análise da 

situação, adquirindo, aos poucos, o caráter de “planejamento”, expressando possíveis 

caminhos para a solução do problema.  

               Esse exemplo foi citado para deixar evidente que o caminho do objeto até a 

criança e dessa até o objeto, passa por outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é 

o produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 

entre história individual e história social (VYGOTSKI, 1978, p. 30).  

               Malaguzzi (1993) descreve como as crianças eram vistas, muitas vezes, como 

tábulas rasas e em como estavam predeterminadas pela biologia, por estímulos-

respostas ou por vantagens e desvantagens do ambiente. Não se pode acreditar que a 

criança é uma folha de papel em branco, a ser gradativamente preenchida com um texto 

redigido pela vida. Segundo Vygotski (1996, p. 153): 
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Essa folha de papel já está coberta de letras nela inscritas durante as 
primeiras semanas e meses da vida da criança, e essa folha começa a ser 
freneticamente recoberta com as letras a partir do momento em que a criança 
estabelece contatos com o mundo. 
 
 

               Durante as pesquisas realizadas pelo grupo de estudos, Vygotski e Luria 

chegaram a algumas conclusões de que durante muito tempo as pessoas subestimaram o 

fato de que a criança, por sua aparência física e suas características psicológicas, seria 

um tipo muito especial de criatura. Não só a criança pensa de modo diferente, 

percebendo o mundo de maneira diversa da do adulto, mas também sua lógica se baseia 

em princípios qualitativamente diferentes.  

               Vygotski (1987) encerra sua introdução demonstrando, por evidências, uma 

investigação apresentada por Buhler, como concepções teóricas errôneas podem levar a 

uma interpretação equivocada dos fatos. De acordo com o autor, Buhler investigou o 

destino de crianças, cujos pais haviam permanecido um longo período na prisão. Das 

trinta crianças do grupo, vinte e oito também foram presas. Para Buhler, esse fato se 

deve a uma relação hereditária, que se transmite de geração em geração, como qualquer 

traço físico.  

               Segundo Vigotsky22, “[...] ao invés de se estudar os fatores sócioeconômicos, 

que condicionam esse fenômeno social, como produto da desigualdade social e da 

exploração, estudou-se apenas traços biológicos hereditários”. Ele aponta como 

principal erro metodológico, no conjunto da teoria de Buhler, a não distinção entre os 

fatores sociais e os fatores biológicos no desenvolvimento psicológico da criança. 

               A crença da família sobre a compreensão de como seus filhos se desenvolvem, 

em muitos casos, tem influência direta nas mediações diante do brincar, da escolha dos 

brinquedos, do contato com outras pessoas e, assim por diante. Famílias que, por 

acreditar que seus filhos “puxaram ao pai”, por exemplo, na questão do interesse por 

bola (futebol), podem empobrecer a cultura lúdica da criança.  

               Um fato que acaba resultando na falta em se criar oportunidades no momento 

do brincar, assim como no contato com a diversidade dos brinquedos, na oferta de 

ambientes diferentes do futebol, para novas experiências, descobertas e na 

                                                 
22 Ibid. 
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disponibilidade de outros materiais para construir, criar, se encantar e partilhar com os 

outros. Abaixo, alguns relatos de pais sobre a relação entre crianças e a aprendizagem.  

 

Sobre crianças e aprendizagem 

“Dos nossos dois filhos, o mais novo tem um temperamento muito forte. Já nasceu 

“daquele jeito”. O mais velho precisa de direcionamento, para ele deslanchar... Acho 

que é uma sulfite em branco. Ele puxou para meu marido, porque é muito sossegado”. 

(Mãe, 33 anos – F11) 

 

“Acho que ele já nasceu com muita coisa. Ele já tem uma opinião própria. Ele briga 

com a irmã mais velha. Ele é bravo, Acho que ele vai lutar pelo o que ele quer na vida” 

(Pai, 51 anos – F16). 

 

“Acho que a opção dois e a três estão ligadas uma na outra. Ela é uma folha de sulfite 

em branco e vai aprendendo ao mesmo tempo. Ela tem algumas coisas que são dela. 

Ninguém ensinou, como ela sabe? Ela já nasce com um talento, com uma certa 

inteligência, tem crianças que aprendem de uma forma diferente. Nesse sentido, ela é 

muito diferente, já sabe! Acho que a inteligência e a expertise de aprender as coisas 

rápido e saber fazer. Não sei se isso faz parte dela (Mãe, 28 anos – F17). 

 

 
Quadro 9 – Relatos sobre crianças e a aprendizagem 

 
 

               Durante as entrevistas, a situação inversa também pode ser constatada. Muitos 

pais pensam que seus filhos são “crianças-prodígio” e relatam não conseguir 

compreender como as crianças aprendem de forma tão rápida. Acham que realmente são 

“heranças” de sua família ou de si próprios.  

               Eles não conseguem, muitas vezes, visualizar de uma forma um pouco mais 

clara, o quanto o meio, suas atitudes, os lugares onde levam seus filhos, os desenhos, as 

imagens, os ambientes, os cheiros, as sensações, as situações e tantos outros fatores, 

influenciam em sua forma de explorar, de descobrir, de aprender, de falar, de lidar com 

o mundo que os cerca. 
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               Quando pensamos em gênios, geralmente lembramos sempre de grandes 

pintores, compositores, músicos e tantas outras celebridades que deixaram contribuições 

científicas. Teriam esses mesmos “gênios” nascido com um “talento” especial, uma 

genialidade, que os diferenciava das demais pessoas, na época em que viviam?  

                Vygotski (1978) compreende que as crianças podem imitar uma variedade de 

ações, que vão muito além dos limites de suas próprias capacidades. Numa atividade 

coletiva ou sob a orientação de adultos, usando a imitação, as crianças são capazes de 

fazer muitas outras coisas.  

              Ariès (1986) cita um exemplo do século XVII, onde o médico Heroard23 em 

seu diário, registra de forma detalhada a vida de Luís XIII; seus feitos e gestos, como 

eram suas brincadeiras e a que etapas de seu desenvolvimento físico e mental cada uma 

delas correspondia. Nascido em 27 de setembro de 1601, com um ano e cinco meses já 

tocava violino e cantava, ao mesmo tempo.  

               Com um ano e dez meses o pequeno garoto já realizava diferentes tipos de 

toques em seu tambor. Começam, então, a ensiná-lo a falar, a pronunciar sílabas 

separadamente. Em agosto de 1603, em um jantar com a rainha, o garoto é colocado à 

ponta de uma mesa, para observar minuciosamente uma refeição real. Com apenas dois 

anos, ele dançava vários tipos de danças, ao som do violino.  

               Aos três anos e cinco meses já havia aprendido a ler. A partir dos quatro anos, 

começa a aprender a escrever. A música continua a ocupar um lugar importante em sua 

vida. Sabe dançar todas as danças e guarda todos os balés que viu, nos quais não 

demoraria a tomar parte.  

               Na opinião do autor, a precocidade na música e dança na educação dos 

meninos dessa época, explica a frequência, entre as famílias de profissionais, daquilo 

que hoje chamaríamos de “crianças-prodígio”, como o pequeno Mozart. Esses casos se 

tornariam mais raros e, ao mesmo tempo, pareceriam mais prodigiosos, à medida que a 

familiaridade com a música, mesmo em suas formas elementares ou bastardas, se 

atenuou ou desapareceu. (ARIÈS, 1986, p. 84).  

                                                 
23 Heroard, Journal sur l’enfance et la jeunesse de Louis XIII, editado por E. Soulié e E. Barthélémy, 2 

vols., 1868.  
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               A crença da “facilidade” das crianças, de seus talentos e “genialidade” pode 

ser contestada com a experiência de um modelo didático musical chamado “El 

Sistema24”, originado na Venezuela. Idealizado por José Antonio Abreu, o programa 

consiste em um sistema de educação musical, difuso e capilarizado, com acesso gratuito 

e livre para crianças e jovens adultos, de todas as camadas sociais, mas predominando 

as mais carentes da população. McCarthy (2009) cita o lema principal do programa: 

tocar e lutar.  

               Para o maestro José Antonio Abreu, tocar e lutar significa empreender a 

música como uma experiência coletiva, que envolve também o esforço individual, 

implicando, deste modo, na busca incessante da excelência. Neste modelo, com aulas 

diárias, crianças muito jovens (três e quatro anos) já têm contato com instrumentos 

musicais e podem desenvolver-se muito além do esperado na área musical. O que não 

tem relação com seu QI (quoeficiente de inteligência) e, sim, com a aprendizagem 

significativa, com a disciplina e a dedicação diária.  

               É possível concluir que muitas famílias desconhecem a cultura lúdica da qual 

seus filhos estão inseridos e quando, em determinadas situações, observam a 

“facilidade” que eles possuem, acreditam que as crianças são muito inteligentes, muitas 

vezes, “até acima da média”. Muitos pais não aceitam a importância do brincar na 

aprendizagem de seus filhos. “A tendência dos pais é preocupar-se com o estudo, com o 

conhecimento e aquilo que eles acham que garante o futuro profissional. Qualquer outra 

questão é desvio”. (CARNEIRO, 2007, p. 82). Um bom exemplo é o relato de uma 

família que retirou seu filho do atendimento psicopedagógico, porque não viram 

progressos, somente “brincadeiras”. (Sobre brincar na Psicopedagoga) 

 

 

                                                 
24 El Sistema é gerido pela Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Venezuela. Atualmente existe um órgão estatal venezuelano responsável pela manutenção de 

mais de 125 orquestras (sendo 30 orquestras sinfônicas) e coros juvenis, e pela educação de mais de 

350.000  estudantes, em 180 núcleos distribuídos pelo território venezuelano. 
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Nós levamos ele em uma psicóloga (psicopedagoga) e não ajudou em nada. 
O atendimento é estritamente negócio. É dinheiro, não é ajuda. A gente fez 
uma entrevista e nosso filho participou de sete sessões. Ele gostava, chegava 
lá e só ficava brincando. A gente não gostou muito do resultado, porque 
percebemos que o negócio era dinheiro” (Pai, 34 anos – F11). 
 
 

               Para a F11, brincar não é importante e a forma como a família compreende 

essa questão influencia na mediação e decisões junto ao filho. Fato é, que a família 

retirou a criança do trabalho psicopedagógico. Além da forma como os adultos 

compreendem como seus filhos aprendem, na mediação adulto-criança, outro tipo de 

diversidade encontrada foi a religião a qual as famílias pertencem. Durante as 

narrativas, fica claro que essa forma de diversidade afeta diretamente a mediação 

durante o brincar. 

               A escolha dos adultos, sobre a questão de religião, tem desdobramentos na 

forma como escolhem os brinquedos, na escola onde as crianças estudam, nos DVDs 

que elas têm acesso, no círculo de amizade dos filhos e em tantas outras formas de 

diversidades que o adulto disponibiliza durante o brincar. A seguir, alguns destaques 

das narrativas de algumas famílias sobre suas crenças:  

 

Muitos livros eram meus de quando era criança. Eu guardei e trouxe da 
minha mãe, mas têm livros que eu não gosto de ler para eles. Estilo conto de 
fada, Chapeuzinho Vermelho (lobo engoliu a vovó). Não gosto de histórias 
que não acrescenta nada. Prefiro histórias com um fundo moral” (Mãe, 36 
anos, F1). 
 
Encontrar a camada da sociedade que ela mais se adequa. São castas. Eu 
frequento a denominação Hare Krishna25. Ela também vai. Ela ama as festas 
para crianças. É bem legal. Tem as deidades que são grandes, tem muita 
fazenda, contato com os bichos. Ela brinca com as vaquinhas. Por enquanto, 
não tem como eu fazer comida e mandar para a escola, mas ela será 
vegetariana. Por isso, eu não fico andando com ela no shopping, comprando 
roupas, brinquedos. Prefiro passear e viajar com ela. Não me preocupo com 
as questões de consumismo e luxo(Pai, 30 anos, F18). 
 

                                                 
25 A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ou simplesmente ISKCON (International 

Society for Krishna Consciousness) é uma associação religiosa, filosófica e cultural, derivada do 

Hinduísmo vaishnava. Fundada em 1966, na cidade de Nova Iorque, pelo pensador indiano A. C. 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Srila Prabhupada), é conhecida popularmente como Movimento Hare 

Krishna. Um de seus princípios é ensinar um modo de vida mais simples e natural aos seus membros. 

(GUERRIERO, 2001 p.44-56) 
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Hoje, eles estão em uma escola cristã. Fica há trinta quilômetros de nossa 
casa. É complicado, mas é melhor. Nós começamos a ver alguns problemas 
de influência, que ia contra o que fazíamos aqui em casa. Não dá para ficar 
competindo. É melhor colocar em algum lugar que fala a mesma língua e que 
seja coerente com as coisas que fazemos aqui em casa (Mãe, 34 anos, F14). 
 
 

               Na concepção de Witter (2011, p. 71), a influência da família no 

desenvolvimento e comportamento de seus membros começa antes da criança nascer. A 

autora destaca que toda a bagagem cultural, histórica e social acompanhará o ser 

humano até morrer, sendo fundamental todo o planejamento nos cuidados pré-natais, 

nos ritos, na maneira de aceitar a realidade e no ambiente físico e social.  

 
               Sobre a questão do mundo das fantasias, existem controvérsias entre as 

famílias citadas. Durante as narrativas, a mãe da F1 menciona não dar acesso aos filhos 

ao mundo do imaginário e fantasioso, por meio de histórias infantis. Por sua crença, 

essa mãe acredita que seus filhos não podem viver uma “mentira”.  Na mesma linha de 

pensamento da F1, a mãe da F20 relata sua opinião a respeito das bonecas “Barbies”:  

 

Eu não gosto de Barbies, não gosto de brinquedos de guerra ou que fazem 
barulho com a boca, mas como meus filhos não tem acesso, não sentem falta.   
Minha filha mais velha ganhou duas Barbies, neste Natal. E eu acho que ela 
gostou. Ela esta virando mocinha e percebi que gostava de arrumar e ver a 
Barbie toda bonitona. Ai eu expliquei para ela o porquê de eu nunca ter dado 
uma Barbie pra ela. Expliquei que é porque vende uma imagem de uma 
mulher que não é real, que não existe. Expliquei para minha filha, que uma 
mulher é muito mais que ser apenas bonita, que a maioria das mulheres não 
possui o corpo da Barbie e que nós mulheres somos muito mais do que uma 
maquiagem e um corpo bonito. No mesmo dia, eu vi que ela deu as bonecas 
para uma amiguinha. Sei que foi um desafio, mas acho que ela gostou de sua 
própria decisão (Mãe, 33 anos – F20).   
 
 

               Há diferentes opiniões sobre este tema, em grande parte das famílias 

entrevistadas, porque existem divergências entre os próprios cônjuges. Famílias que 

continuam alimentando a fantasia em seus filhos e outras que não permitem esse tipo de 

prática. Na maioria das situações, essas decisões sobre as escolhas de brinquedos e 

brincadeiras se devem ao fato das crenças das famílias e as religiões a qual pertencem. 

               Os valores são muito diferentes, fato que é evidenciado na comparação da F18, 

pertencente à religião Hare Krishna, tendo como um de seus princípios a simplicidade e 

da F17, cuja crença é outra e que comprou a quantia aproximada de R$ 10.000 em 

brinquedos para sua filha, com apenas um ano de idade. 
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               É evidente que a religião influenciou no fato da família evitar a compra de 

brinquedos. A F18 não valoriza o “produto” em si e acredita que tudo faz parte de um 

fundo capitalista, diferente da opinião da F17.  

               A seguir, a narrativa e o desenho de uma criança que tem como crença o 

retorno de Jesus. O desenho realizado pelo filho da F14 mostra a crença da família de 

que um dia Jesus voltará, conforme escrito na bíblia no livro I Tessalonicenses26.  O 

detalhe do desenho mostra que os pés das pessoas não estão tocando o “chão”, do alto 

do prédio, porque elas estão voando, assim como diz o texto.  

O Edu apareceu em casa com um desenho que ele fez na escola. Ele disse que 
é a Volta de Jesus, ele, a Nathaly e eu estamos em cima da caminhonete dele 
e o Dedé está em cima do prédio. Ele também disse que estamos todos 
voando, porque estamos indo para Jesus. 

 

 

 

 

               

 

 

                                                 
26

 I Tessalonicenses 4:17 menciona: “[...] depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados 
juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre 
com o Senhor”. (Disponível em: http://www.bibliaonline.com.br). 

 

Desenho 1 - Realizado por uma criança, sobre o tema da crença religiosa 
. 
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 A família busca uma série de formas de orientação na educação dos filhos. 

Como por meio de pessoas, locais, manuais e numerosos outros meios de informações. 

A religião é um dos temas citados por Vandenbroeck (2005), que compõe a diversidade 

e a bíblia, pode ser considerado um guia prático para muitas famílias no exercício de 

princípios e nas práticas familiares.  

               Nesse sentido, Gadotti (2005, p.26) cita que a educação hebraica é marcada 

por um conjunto de doutrinas, tradições, cerimônias religiosas e preceitos que ainda 

hoje são seguidos. Foi principalmente através do cristianismo que os métodos 

educacionais dos hebreus influenciaram a cultura ocidental. O traço predominante da 

educação hebraica era o idealismo religioso. Em todas as escolas, os estudos baseavam-

se na bíblia, as disciplinas estudadas como história, geografia, aritmética, ciências 

naturais, se relacionavam com os textos bíblicos. Desta forma, para White (1975, p. 44): 

 

[...] o conhecimento de Deus, a companhia Dele no estudo e no trabalho, a 
Sua semelhança no caráter, deviam ser a fonte, os meios e objetivos da 
educação de Israel: educação comunicada por Deus aos pais, e por estes dada 
aos filhos. 
 
 

               No Anexo N, serão apresentadas situações onde a mediação adulto-criança 

ocorre. As fotos foram enviadas pelas famílias e depois selecionadas pela própria 

pesquisadora, conforme diferentes situações e pessoas durante o brincar.  
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As três crianças, das famílias F3, F4 e F15, apontaram em seus desenhos o 

brincar com seus pais.  

               Na situação do desenho da criança da F4, ao brincar com os adultos, a criança 

descreveu um brinquedo estruturado, conhecido como “Mancala27”. Nas outras duas 

situações, são brincadeiras que ocorreram juntos aos pais, como bola e brincar de touro 

“valento”, conforme entrevista com criança (F15) que descreve ser “muito divertido 

brincar com o pai”.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desenho 2 – Feito por criança de dois anos, menino – F4 

 

                                                 
27 O nome Mancala  origina-se da palavra árabe “naqaala” que significa “mover”. Esse jogo é 

considerado um dos mais antigos do mundo. A movimentação é baseada na ideia de “semear e colher” e o 

jogo pode ser feito com diferentes materiais, como madeira, pedras, ou até mesmo no chão, na areia. 

(KISHIMOTO, 2012).  
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Desenho 3 – Feito por criança de sete anos, menina – F15 
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Desenho 4 – Feito por criança de oito anos, menino – F3 
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5.3 – Mediações criança-criança 

 

 

Ele gosta de dominó, jogo da memória, jogo da velha. Você tem ideia de 
como ele consegue entrar no YouTube sozinho? A gente tem que ficar “de 
olho”, mas ele é danado. Com quem ele aprendeu? Não tenho a mínima ideia. 
Acho que foi sozinho. Às vezes ele fica com os irmãos mais velhos, mas 
mesmo assim (Mãe, 42 anos – F8). 
 
Para minha filha, brincar é a fantasia do príncipe encantado. Do meu filho é 
diferente, é aquela “coisa de homem”, de ser o agente secreto, de policial. 
Eles vivem uma fantasia. Uma forma de viver o que o adulto vive. De ser o 
que o adulto é. Ela gosta de casinha com a Barbie e ele gosta de videogame. 
Meu filho odeia quando a irmã mais nova chama ele para brincar de casinha, 
porque eles fazem uma espécie de troca. Ela brinca de arma com ele e depois 
ele tem que brincar de princesa com ela. Eles só brigam. Acho legal ver os 
dois juntos. Ela fica toda delicadinha e ele vai com violência (Mãe, 31 anos – 
F7) 

 

 

               Durante as narrativas das duas primeiras famílias descritas (F8 e F7) fica 

evidente a surpresa dos membros familiares a respeito da forma como as crianças 

aprendem a jogar. Ela menciona que a criança brinca com os irmãos, mas parece não 

perceber que seu filho aprendeu com alguém, que pode ter sido na interação entre 

criança-criança. Como aprender a jogar dominó ou qualquer jogo de regras senão 

jogando? Portanto, mesmo sem que os pais saibam, as crianças estão jogando e 

aprendendo com outros pares.  

               No caso de F8, se os pais não jogam com os filhos, eles aprendem entre si ou 

com amigos na escola. Por diversas situações, o adulto se surpreende com as falas das 

crianças e com a sua maneira de compreender o mundo. A mãe pertencente à família 

(F7) também se mostra interessada na relação “entre irmãos”, quando observa como 

seus filhos brincam. As crianças são muito diferentes umas das outras em suas formas 

de perceber o mundo, valores e preferências.   

               Proporcionar situações onde ocorra a interação entre elas favorece a mediação. 

Assim como nas escolas, “as crianças precisam ter contato diário com outras crianças 

não só do seu agrupamento, mas com as mais velhas e em espaços de dentro e fora da 

instituição escolar” (BRASIL, 2012, p. 36). Na família, é fundamental disponibilizar 

momentos de brincadeiras entre as crianças (irmãos ou amigos).  

               Quando a família valoriza o brincar, leva em consideração a criação de 

possíveis situações onde a criança tenha contato com os diferentes elementos de 
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mediação: com o adulto, com objetos ou com outras crianças. Brincar com irmãos, 

primos, vizinhos, amigos da escola, do condomínio, da igreja ou da rua, levam a criança 

a ter contato com outras formas de brincar, de brinquedos e de valores. O contato com 

outros amigos pode ser favorável para aprender novas brincadeiras, ensinar as que já 

conhecem ou criar novas, em interação com outras crianças. A seguir, a mesma 

brincadeira, um faz de conta “médico”, demonstrada por meio de fotos cedidas pelas 

famílias, em diferentes situações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4 - Crianças brincando de médico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 – Crianças caracterizando-se na brincadeira de médico. 
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Fotografia 6- Crianças realizando a troca de papéis durante a brincadeira. 

 

               As fotografias 4, 5 e 6 destacam uma sequência de várias crianças, assumindo 

o papel de ser a médica que atende as mães que carregam suas filhas (bonecas) em uma 

consulta. As imagens mostram o seu envolvimento nas ações de fazer a receita médica, 

na atenção das mães na escrita e fala da “médica”, no cuidado com os filhos (bonecas), 

no olhar atento da mãe para seu/sua filho/a.  

               É Importante que a criança brinque e explore individualmente os brinquedos, 

mas também é recomendável a interação com outras crianças, em diferentes situações. 

A brincadeira imaginária “médico” foi vivenciada, conforme a sequência de fotos, de 

diferentes formas e situações.  

               Durante a brincadeira, as crianças realizam as trocas de papéis entre si: ora de 

médico, enfermeiro, paciente ou filhinhos. Estão disponíveis às meninas, participantes 

deste faz de conta, objetos como: bonecos, roupas e acessórios, que fazem parte do  

brincar de ser médico. No processo de escrita, a pesquisadora foi convidada a participar 

de um aniversário e se deparou com uma brincadeira já conhecida e denominada: “Vivo 

ou Morto”.  

               Tanto a pesquisadora, quanto as famílias presentes foram surpreendidas, 

quando as crianças solicitaram uma nova modalidade na brincadeira. As próprias 

crianças explicaram os dois novos comandos. Além dos comandos “Vivo”- levantar e  
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do comando “Morto”- abaixar, foram acrescidos outros dois comandos: “Pipoca”- pular 

e “Panela de pressão”- gritar.  

 

 

 

 

 

               Brincar com amigos da mesma idade e com amigos de faixas etárias diferentes 

também faz parte do pacote de benefícios que a criança possui, ao interagir com outras 

crianças. Elkonin (2009) ilustra a importância da interação entre crianças nos papéis que 

desempenham durante o jogo, em um exemplo da brincadeira “Estrada de Ferro”.  

               Após as crianças terem conhecido uma estação ferroviária, durante uma 

viagem de campo, o grupo se prepara para brincar. Vários são os papéis assumidos pelas 

crianças durante a brincadeira em grupo: chefe da estação, maquinista, bilheteira, dona 

da cantina e passageiros. O aspecto central que agrupa todas as crianças durante a 

brincadeira é a responsabilidade de cada um. Isso é notado pelo empenho e rigor com 

que executam as ações decorrentes de cada papel assumido.  

               Essa mediação favorável ocorre quando há um clima democrático, que 

propicia ações colaborativas entre as crianças, aprendendo umas com as outras, 

incluindo nesse processo o adulto responsável pelo grupo. A observação da família, 

durante as interações no brincar entre as crianças, faz parte de um importante momento 

Fotografia 7 – Adultos observando a brincadeira das crianças, durante uma festa de aniversário 
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do adulto em compreender que a criança não somente imita o brincar, mas também 

produz cultura lúdica com seus pares.  

               Observar situações de brincadeiras quando as crianças brincam em conjunto, é 

uma fonte rica em aprendizagem na compreensão e valorização do brincar. Cria no 

adulto o sentimento de que pode proporcionar à criança cada vez mais situações onde 

elas tenham contato com outras crianças ou com outros objetos. Durante as observações 

dos adultos, em contextos de brincadeiras entre as crianças, situações de imaginário 

podem ser enriquecidas com objetos e cenários diferentes, proporcionando, deste modo, 

maiores recursos para as crianças brincarem entre si.  

               É na observação, durante as brincadeiras e interações, que os adultos 

descobrem parâmetros importantes a respeito da infância e da criança. Muitas são as 

contribuições de pesquisadores como Corsaro, Tullia Musatti ou experiências do 

orfanato Lóczy, dimensionando a importância para as interações que ocorrem entre 

crianças e como o adulto pode ser um grande colaborador.  

               Diante deste contexto, ao longo do tempo, a família pode compreender que o 

conceito de infância mudou. Corsaro (1985) defende que a criança não é um ser a 

“acontecer”, ela já é. Muitos pais tratam seus filhos como se o mais importante ainda 

estivesse por vir. As crianças já são, (agora), no presente e não somente em um futuro. 

As pesquisas do autor demonstram que crianças pequenas produzem suas próprias 

culturas em pares. O autor afirma que as crianças são profundamente sociais. Nessa 

perspectiva, as atividades que produzem, junto a seus pares, afetam as rotinas das 

famílias e outros contextos culturais.  

               Vários pesquisadores valorizam a infância, a partir da ideia de que ela é uma 

construção histórica e social e não um conceito ligado à maturidade biológica. A partir 

dos anos de 1980, a Sociologia da Infância tomou como objeto de pesquisa a criança e 

seu protagonismo. Para Corsaro (2011), a infância é, na perspectiva da criança, um 

período temporário, mas é também uma forma estrutural: é uma categoria ou uma parte 

da sociedade, com classe social e grupos etários, uma estrutura permanente, mesmo que 

seus membros se renovem e sua natureza e concepção variem historicamente.  

               Duas experiências internacionais podem demonstrar a importância do 

protagonismo da criança pequena como, por exemplo, a experiência da pediatra Emmi 

Picler, do Instituto Lóczy, na região de Budapeste-Hungria e da pesquisadora Tullia 

Musatti, na cidade de Paris, França. Ambas, lutaram pela defesa da interação de bebês 
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com o ambiente físico e dos cuidados da criança, valorizando seu corpo como único, 

individual e merecedor de atenção e não somente de higienização.   

               O instituto Lóczy, que leva o nome de sua fundadora Emmi Picler, foi fundado 

em 1946 como uma das instituições de acolhimento de crianças órfãs da capital 

Budapeste.  

Sonhando com um instituto moderno de investigação. Emmi, após seus estudos 

em medicina, iniciou um modelo junto a jovens médicos e futuros pediatras, para 

atender os bebês e as crianças da maneira menos desagradável possível. As crianças 

doentes, por exemplo, não eram obrigadas a se deitar nas camas, espaços de jogos eram 

preparados para elas.  

               A própria maneira de vestir os bebês era diferente da habitual, naquela época. 

As crianças passavam muitas horas do dia ao ar livre, nas varandas e janelas. Elas 

ficavam protegidas do frio, mas não impossibilitadas de movimentar-se.  Havia todo um 

cuidado para que ao aplicar tratamentos mais desagradáveis, as crianças fossem tocadas 

com gestos delicados, considerando que em suas mãos tinham uma criança com vida, 

sensível e receptiva (FALK, 2004, p. 12 ).  

               A fundadora do Instituto acreditava que haveria menos conflitos afetivos na 

educação das famílias, se as primeiras relações entre pais e filhos não se limitassem a 

atividades somente relacionadas aos cuidados físicos. O bebê não deveria ser 

considerado como um simples objeto de cuidado, mas como uma pessoa que tem uma 

influência sobre os acontecimentos e que estabelece relações, um verdadeiro 

companheiro que sente melhor o amor de seus pais se eles, tendo em conta suas 

necessidades, lhe dedicam uma atenção de qualidade.  

               A experiência de Lóczy, em Budapeste-Hungria, nos desafia a pensar nas 

intervenções que ocorrem nos lares e como, muitas vezes, as crianças são privadas de 

brincar, de espaços, de movimentos, de atividades participativas, simplesmente por 

serem considerados seres inertes, que um dia “despertarão”.  

               Tullia Musatti, professora do Centro de Pesquisa Educação Especializada e de 

Adaptação Escolar em Paris-Cresas, começou a estudar a cognição em crianças 

pequenas, na década de 1970. Suas pesquisas realizadas com bebês demonstraram que 

as trocas sociais acontecem precocemente. Exemplos como esses, nos remetem a 

autores como Qvortrup (2011), que declara que “as crianças não são porta-vozes de si 

próprias”. Do ponto de vista do autor, as crianças não dizem por elas mesmas. São os 
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pais, as professoras, as escolas, os médicos que falam sobre a criança e, às vezes, falam 

pelas crianças.  

               Diante das atuais questões estudadas sobre a infância, é de grande importância 

a valorização das interações das crianças entre si, sendo o adulto um colaborador junto à 

criança, propiciando ambientes e cenários para suas brincadeiras.   
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5.3.1 – Mediação criança-criança  

Diversidade na escolha da escola  

 

               Não é somente em casa que ocorrem as interações entre crianças. As 

instituições escolares também podem ser parceiras junto às famílias, ressaltando a 

importância do brincar em pares e incluindo em suas práticas a cultura popular das 

crianças e seus familiares, para dar continuidade às experiências de casa, na escola. A 

escolha do tipo de escola onde os filhos estudarão tem forte impacto na interação das 

crianças, como é possível observar nos relatos, a seguir. 

 

Eu escolhi o Homescholling, porque quando ouvi falar desse método, nós 
estávamos na África do Sul. Aí eu pensei: deve ser maravilhoso.  Lembrei de 
como eu amava minha primeira professora. Foi quando pensei que eu poderia 
ser inesquecível para meus filhos (Mãe, 33 anos – F20). 
 
Fiz uma super pesquisa. Um monte de escolas. Vários fatores: alimentação, 
infraestrutura e afinidade com as pessoas. Agora ela está em uma escola 
pública. É uma escola pública boa, mas não é a mesma coisa. Porém, é 
importante para o amadurecimento dela. Lá tem que comer sozinha. Na outra 
escolinha ela tinha ajuda. Agora, ela já está comendo sozinha. No banheiro 
ela vai sozinha. Lá ela está entrando na linha. Eu pretendo manter ela lá e 
depois vou voltar a coloca-la na particular. Talvez, um ano antes dela entrar 
na primeira série. Depois tem que ser na particular (Pai, 30 anos – F18). 
 
Para mim, é importante o contato com outras crianças – partilhar, ajudar os 
amigos. Colocamos na escola “x”, porque queremos que ela tenha os mesmos 
valores, princípios, que a gente (Mãe, 33 anos – F2). 

 

               Algumas questões, que serão levantadas, têm relação com o fato da família 

geralmente não compreender a importância do brincar na instituição escolar. 

Normalmente, a família está preocupada com leitura, escrita e matemática. A escola 

pode ser o local ideal para a interação entre crianças. Atualmente, as famílias se 

preocupam com a escolha da escola para seus filhos, conforme as narrativas das famílias 

(F2, F18 e F20)  

               Durante uma viagem de férias aos Estados Unidos, a pesquisadora aproveitou 

a oportunidade e entrevistou in loco uma família (F20), que possui três filhos 

(Conforme detalhado no quadro geral das famílias, do Anexo J). A família é de origem 

brasileira e vive na cidade de Chattanooga, no estado do Tennessee.  
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A mãe, explicou sobre o esquema de Homeschooling. Ao ser questionada pela 

pesquisadora sobre a interação de seus filhos com outras crianças, a mãe deu a seguinte 

explicação:  

Penso que não temos problema de socialização dos meus filhos com outras 
crianças. Aqui em casa eles brincam entre si e o programa também oferece 
passeios a parques, clubes com piscina e museus. Todos os alunos das escolas 
domiciliares podem ir. Um dia, quando fomos passear no Brasil, a tia deles, 
que é diretora, os levou para passar um dia na escola que ela trabalha. Eles 
voltaram animados e até com e-mail de novos amigos. Acho que eles não têm 
problemas em fazer amigos Acho que escolhi esse tipo de educação 
Homeschooling,  porque queria ser a primeira professora deles. Aquela coisa 
de brincar de professora. Queria ser inesquecível para eles. A escola 
domiciliar estimula o autodidata. No primeiro ano eu ficava junto com eles, 
agora eles têm mais autonomia. A partir do terceiro ano, eles fazem tudo 
sozinhos, e só me perguntam quando eles têm dúvidas. Aqui nos EUA tem 
muitas opções de currículos de Homeschooling. Tem uma feira enorme de 
treinamento para os pais sobre como tratar os filhos ( Mãe, 33 anos – F20). 

 

 

               Ao discorrer sobre as atividades diárias realizadas com seus filhos, a mesma 

mãe afirmou: 

Têm as atividades práticas lá fora, como horta, bicicleta, árvore, brincam de 
ir para o forte, de se esconder, de motinha, carregar lenha na moto. Eles têm 
horário de estudo. Começamos de manhã e intercalamos com atividades 
domésticas. Cada um tem atividades da casa para fazer. Tomamos café 
juntos, arrumamos a cozinha, depois começa uma disciplina. Acaba 
matemática, eles fazem as  responsabilidades deles” (Mãe, 33 anos – F20). 
 
 

               O filho de oito anos da F20, participante da Homescholling, fez seu próprio 

horário de estudo. Durante a entrevista, ele respondeu que sua forma preferida de 

brincar é com outras crianças. Seus brinquedos preferidos são: LEGO, Lincoln Logs e 

Knex. Ao destacar uma parte de sua rotina, é importante observar  que faz parte das suas 

atividades diárias “Pack away the toys”, ou seja, arrumar os brinquedos, conforme  o 

desenho, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

Desenho 5 - Organização após o brincar, um exemplo de Homescholling 

 

 



123 

 

               Diante das narrativas da mãe (F20) e considerando o fato dessa mesma mãe 

compreender que o Homeschooling é adequado aos seus filhos. Podemos verificar, de 

forma mais detalhada, os horários planejados pela própria criança, no modelo de ensino 

domiciliar. (Cf. anexo O).  

               Em depoimento publicado para a Editora SM, Colello (2012) cita que no 

Brasil o programa Homeschooling vem ganhando novos alunos (de 250 a 1000 casos de 

adeptos, desde 2009). Nos Estados Unidos, são mais de dois milhões de famílias 

exercendo a educação domiciliar. No Brasil, o ensino domiciliar contraria a legislação 

brasileira, que impõe como dever dos pais a matrícula de crianças e jovens em 

instituições de ensino. 

               A autora não apoia os pressupostos defendidos, que justificam as ideias de 

educação domiciliar e explicam que, do ponto de vista da aprendizagem, é pouco 

provável que o contato com os pais-professores, por mais eruditos que sejam, supere as 

situações promovidas em classe por aproximadamente oitenta e cinco professores 

especialistas, que integram a trajetória da Educação Básica. Para ela, os alunos que 

participam do programa domiciliar também são prejudicados, do ponto de vista de 

relacionamentos, enfrentamento de conflitos e resolução de situações-problema.  

     As famílias, normalmente, ficam aflitas com questões como: o que seus filhos 

serão no futuro, qual religião seguirão, seus valores e seu futuro profissional. Acabam 

recorrendo, deste modo, aos livros, troca de experiências com outras famílias, palestras 

e, atualmente, até blogs e comunicação em redes sociais, conforme já mencionado. É 

exatamente um conjunto de fatores de suas próprias escolhas, como pais e cuidadores 

das crianças, que determinarão suas escolhas futuras.  

               As crianças entram em contato com o que lhes é proporcionado. Se elas não 

têm contato com outras crianças, com objetos de sua própria cultura, se são privadas de 

experiências importantes, como brincar em ambientes diferentes, com brinquedos 

diversificados, terão, certamente, uma cultura lúdica pobre. A escolha da religião da 

família, sua etnia, sua cultura, as leituras que a família tem acesso, a escolha da escola e 

tantos outros fatores da diversidade, estão diretamente relacionados com a história que a 

família vai construindo. 

               Para Abramowcs e Vandenbroeck (2013) o termo "diversidade" inclui idioma, 

sexo, traços físicos, origem social e religião. Educadores têm uma forte influência sobre 

a maneira como as crianças pensam sobre a diversidade. Para o autor, existe muito 
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trabalho a ser realizado com os educadores e famílias, para torná-los conscientes dessa 

influência e apoiá-los em seu trabalho com crianças. É necessário ajudá-los a construir 

uma imagem positiva de si mesmos, no respeito e reconhecimento da diversidade. 

               A família busca inúmeras formas para conseguir “dar conta” da educação de 

seus filhos e minimizar suas “falhas”, em todo esse processo. Há muito tempo a família 

se preocupa em como buscar tais conhecimentos específicos para o futuro de seus 

filhos. Ariès (1986) cita alguns manuais já usados por pais e mães no passado.  

               Durante a primeira metade do século XVII, o Galatée, adotado inicialmente 

pelos jesuítas, em 1617, possuía inspiração para ensinar todas as boas maneiras e os 

modos de agir, aprovados por pessoas de boa educação e grande virtude. Havia também 

outro manual La Civilité puérile et honneste pour l’instruction, de 1761, com conteúdos 

importantes de como se comportar na escola. Manuais como A Civilité Nouvelle, de 

1671, eram considerados um tratado de educação para os pais, que possuíam simples 

registros de costumes estabelecidos para corrigir as crianças e ensinar as letras.  

               Depois foram surgindo verdadeiros tratados práticos de educação, 

apresentados sob a forma de conselhos aos pais, como o De l’education chrétienne dês 

enfants de Varet, em 1666, e as Règles de l’éducation dês enfans de Coustel, em 1687.  

(ARIÈS, 1986, p. 255).  

               Métodos como o Bowdoin também são utilizados atualmente para auxiliar 

famílias na orientação da educação de seus filhos. Criado por Ruth Bowdoin, o método 

está centrado na relação entre pais e filhos e a autora compara seu método como sendo 

mais eficiente do que o programa de educação social Head Start
28, iniciado em 1965, 

nos Estados Unidos. Para Ruth, o programa Head Start recomendava um período de 

cerca de dois anos para aplicação de suas estratégias educacionais e, se aplicado com 

continuidade, o método Bowdoin revelaria melhorias substanciais na educação dos 

filhos em oito meses. (BOWDOIN, 1994, p. 9).  

                                                 
28 O projeto Head Start, desenvolvido nos Estados Unidos, na década de 60, atingiu mais de meio milhão 

de crianças e tinha como objetivo principal intervir no “ciclo da pobreza”, em um momento da vida das 

crianças (pré-escolares). Proposto como um programa de férias, acabou configurando-se como um 

programa de educação pré-escolar de aproximadamente um ano, que implicava a participação dos pais, da 

família  e de diversos setores da comunidade. 
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               As famílias também buscam na escola um local onde encontrem orientações 

sobre como serem ajudados na educação de seus filhos, na questão de princípios e 

valores. Em entrevistas realizadas com famílias durante o projeto “A descoberta do 

Brincar”, Carneiro (2007) relata que nenhum dos entrevistados comentou sobre a 

escolha da escola como sendo um local onde os filhos possam brincar.  

A grande maioria das famílias escolhe a escola por questões morais, de estrutura 

física e também por questões pedagógicas, como ler e escrever rápido. “É patente a 

ausência de um trabalho integrado com os pais e comunidades. Estes, na maioria das 

vezes, só participam de festas e raras reuniões”. (OLIVEIRA, 2002, p. 169) 

               É comum que as famílias não concebam o aprendizado por meio da 

brincadeira. De um lado a pressão dos pais, que não compreendem a relação do brincar 

com o desenvolvimento de seus filhos; do outro lado os profissionais, com pouco 

preparo em como colocar em prática o importante papel desempenhado pelo brincar no 

processo de aprendizagem e de descoberta da criança. 

               As famílias, em sua grande maioria, não possuem conhecimento especializado 

sobre a educação na infância. Por isso, a importância das instituições educativas 

exporem, discutirem, esclarecerem suas convicções pedagógicas e sua posição política 

com a família. Isso só é possível quando a instituição promove espaços de participação 

informais e formais, permitindo diálogo e entendimento, além de auxiliar as famílias na 

compreensão da importância da brincadeira para o desenvolvimento integral de seus 

filhos.  

               Korczak (1981), em seu livro Quando eu voltar a ser criança descreve de 

forma envolvente as dificuldades de ser criança, neste mundo feito, pensado e mandado 

pelos adultos. O texto é baseado fundamentalmente em um aluno inquieto e participante 

e um professor, que não teme suas próprias dúvidas; em uma escola aberta e viva. 

“Nesse sentido, é preciso repensar o processo educacional. É preciso preparar as pessoas 

para a vida e não para um mero acúmulo de informações”. (KORCZAK, 1981, p. 6).    

               Os papéis de pais e professores são distintos um do outro e, idealmente, 

permitem que cada um preste contribuições complementares, mas diferentes, para o 

crescimento, aprendizagem e desenvolvimento da criança, sendo as pré-escolas 

municipais de Reggio Emilia uma ótima combinação das qualidades dos 

relacionamentos em família e integridade das práticas profissionais de maneiras 

diversas.  O entusiasmo das crianças e o interesse da família por seus trabalhos, ajudam 
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a reforçar o envolvimento dos pais na aprendizagem dos filhos, oferecem uma rica base 

para a discussão e aprofundam o entendimento que os adultos têm sobre a natureza da 

aprendizagem nos primeiros anos. 

               Acerca da escolha da escola, uma das mães entrevistadas afirmou: 

“Escolhemos a escola “x”. Tem um ensino mais cristão e mais acadêmico. Só tem 

dezessete alunos e a gente pode conversar com os professores e pedir para eles darem 

matérias mais difíceis. Eles adaptam as disciplinas aos alunos” (Mãe, 28 anos, F3). 

               Hoje, a família dispõe de uma grande variedade de escolas para seus filhos. As 

ofertas de possibilidades podem variar de cursos extracurriculares a promessas futuras 

de sucesso em vestibulares, para o ingresso em faculdades renomadas. As duas 

instituições, família e escola, tem como ponto em comum o fato de prepararem seus 

membros para a sociedade. Em alguns casos, a escola está se tornando uma “segunda 

família”, deixando de exercer sua real função: 

 

A escola, entretanto, tem uma especificidade que é a obrigação de ensinar 
conteúdos específicos. Fração é problema da escola. Família não possui essa 
obrigação. Por outro lado, nenhuma professora tem obrigação de dar carinho 
maternal aos alunos. (PRADO, 2011, p. 98) 
 
 

               Em contrapartida, está ocorrendo uma pedagogização cada vez maior nas 

relações familiares. Para Sayão (2010), a escola espera que os pais sejam professores 

particulares de seus alunos, enquanto os pais esperam que os profissionais da educação 

sejam “segundos pais” de seus filhos. O brincar na escola está cada vez mais perdendo 

força, pois a família, em muitos casos, quer ver resultados em notas. Nas famílias, os 

brinquedos são adquiridos pensando-se nos benefícios educacionais. Muitas vezes o 

espaço familiar é transformado em anexo da escola.  

               Quem sai perdendo é a criança, que é obrigada a estudar na escola e em casa é 

obrigada a “brincar-estudando”. Seus brinquedos são “educativos” e as famílias 

valorizam essa nomenclatura, pela visão de que seus filhos, ao brincar de forma 

espontânea, não estão aprendendo. Para Szymanzky (2011), ao citar Paulo Freire sobre 

a família libertadora e a família opressora defende que a família precisa ser vista como 

objeto de atenção educacional, especialmente as famílias das camadas sociais mais 

pobres, cujas dificuldades na educação dos filhos remetem-nas, frequentemente, à sua 

condição de excluída social e economicamente. 
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               A família também pode e deve estar comprometida com uma mudança na 

sociedade, apresentando uma visão libertária de mundo e repudiando qualquer tipo de 

opressão. Já em 1957, Freire apontava para o trabalho da escola com os pais, dando-lhes 

condições para mudança de hábitos antigos de passividade para hábitos novos de 

participação (GADOTTI, 1996, p. 96).  

                O quadro acaba sendo triste, porque as interações que ocorrem entre os 

representantes da escola e das famílias são pouco frequentes. Em muitos casos, cada 

sistema funciona de maneira isolada um do outro, o que gera desconhecimento dos 

contextos de ambas as partes envolvidas: a escola e a família. Para Witter (2011), as 

escolas necessitam conhecer o contexto familiar dos alunos, para melhor compreendê-

los e poder atender adequadamente suas necessidades. O conhecimento do contexto é o 

ponto de partida para dar o máximo de condições para o aluno ir além ao seu 

desenvolvimento pessoal.  

               Pensar na qualidade do brincar passa, necessariamente, pelos processos 

formativos de educadores e pela família.  Os meios são sempre complexos, porém 

possíveis. O brincar pode ocorrer na interação entre os membros familiares e a escola. 

Brincar envolve planejamento, mas os pais muitas vezes não estão atentos às formas de 

brincar. Os pais necessitam ser parceiros nas brincadeiras com seus filhos e a escola 

necessita incluir em suas práticas a cultura popular das crianças e seus familiares, para 

dar continuidade às experiências da casa na escola.  

                A escola pode ser um local onde as crianças tenham contato com outras 

crianças e que a interação ocorra de forma democrática e significativa. Durante o 

planejamento do ensino, deve ser levada em consideração a classe, como um coletivo. 

Mesmo parecendo um pouco contraditório, deve ser assegurado o desenvolvimento dos 

alunos individualmente e da classe como um todo. “Assim, são usados processos de 

solução de problemas em grupo, e não isolar cada criança para trabalhar em tarefas, 

usando métodos de tentativa e erro”. (DANIELS, 2002, p 215).  

               Vigotsky exemplifica a importância da experiência entre crianças, quando 

menciona o significado do termo “irmão”. A criança já sabia o que significava a palavra 

“irmão” e teve que superar em seu próprio desenvolvimento este conhecimento, muitas 

fases antes de aprender a definir a palavra. “O termo “irmão” não começou com 

formulações ou explicações científicas, mas este conceito foi compreendido 
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exaustivamente pela experiência pessoal da própria criança”. (VYGOTSKI, 1996, p. 

196).  

               A interação, entre as crianças, traz uma série de conhecimentos prévios que 

não fazem parte do desenvolvimento científico de caráter social, mencionado por 

Vygotski durante a mediação adulto-criança.29 Na mediação que ocorre entre as 

crianças, muitos conceitos são explorados, divididos, somados e vivenciados de forma 

prática e significativa.  

               Witter (2011, p. 65) acredita na importância do aprendizado como sendo 

efetivo e duradouro, já que os mais velhos, em algumas situações informais, ensinam 

sem intenção de ensinar: 

 

É possível constatar esse legado quando, mais tarde, as crianças manifestam 
um traço, uma palavra, uma expressão que aprenderam naquele momento. Os 
adultos então se surpreendem com o que testemunham sem se dar conta de 
que em várias situações foram eles próprios  que ensinaram. 
 
 
 

               No Anexo P, serão apresentadas situações onde a mediação criança-criança 

acontece. As fotos foram enviadas pelas famílias e depois selecionadas pela própria 

pesquisadora. Os objetos fornecidos pela família possibilitam às crianças brincar entre 

si de faz de conta. As fotos demonstram a mediação criança-criança em diferentes 

contextos e faixas etárias como, por exemplo, com irmãos, primos e amigos. Os 

contextos, assim como as formas de brincadeiras, também são diferentes.  

               

                                                 
29 Ibid., p. 183. 
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  Os dois desenhos, a seguir, exemplificam a diversidade de gênero na mediação 

criança-criança e a diferença entre os tipos de brinquedos/brincadeiras escolhidos por 

meninos e meninas, sendo o desenho da criança da Família “D” representado pela 

relação criança-criança com boneca e o desenho do menino da F11 , representado pela 

interação criança-criança em um jogo de futebol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 6 – Criança de sete anos, menina – Família “D” 
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Desenho 7 - Criança de oito anos, menino – F11 



131 

 

5.4– Mediações criança-objeto 

 

Pesquisadora: Qual brinquedo que você mais gosta?  
Resposta: Eu gosto de brincar com meu caminhão, gosto de pintar e também 
gosto de colocar a roupa de pastor. Eu quero ser pastor, xerife e advogado 
(Criança, 4 anos - F8) 

Não é o brinquedo mais caro que vai fazer a brincadeira mais divertida (Pai, 
34 anos - F11)  

Pesquisadora: Qual brinquedo você mais gosta?  
Resposta: Eu gosto de brincar de massinha e de boneca (Criança, 2 anos – 
F2) 

A gente não tem costume de comprar brinquedos. Eles gostam de papelão 
para transformar em alguma coisa.  Eles gostam de caroço de manga, eles 
põem para secar, penteiam o cabelo e vira um bichinho (Mãe, 46 anos - F12) 
 
Pesquisadora: Qual brinquedo você mais gosta?  
Resposta: Eu gosto da minha motinho e da casa da árvore que meu pai está 
construindo comigo. A gente tem um projeto todo ano. Este ano meu projeto 
é terminar a casa da árvore (Criança, 9 anos – F20) 

 

               As narrativas das famílias F2, F8, F11, F12 e F20 estão intercaladas entre si. 

As respostas das crianças são variadas,  marcadas pelo mundo imaginário (ser xerife, 

pastor ou advogado). Também são marcadas por brinquedos estruturados, como 

massinha de modelar, boneca ou brinquedos não-estruturados, como caixas de papelão, 

caroço de manga.  

               A criança da F20 tem preferência por um brinquedo estruturado, que é a sua 

“motinho”, mas também escolheu a casa da árvore como brinquedo preferido e melhor 

lugar para brincar. Interessante também observar que a F11 e F12 possuem opiniões 

parecidas em relação à ideia de brinquedos estruturados e não-estruturados. Tanto o pai 

da F11, como a mãe da F12, acreditam que a diversão do brincar não está centrada 

unicamente em brinquedos industrializados, mas que em muitas situações existe a 

riqueza da criança criar seu próprio brinquedo.   

               A seguir, a sequência de fotografias de uma criança participante da pesquisa, 

ao ser questionada pela pesquisadora: “Mostre, por favor, qual o brinquedo que você 

mais gosta”. A criança rapidamente pegou uma bola, que se encontrava dentro da sua 

barraca “Hot Wheels”. 
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Fotografia 8  – Criança de um ano de idade da F6, escolhendo seu brinquedo preferido 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  – Criança de um ano de idade da F6, decidindo qual brinquedo pegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Criança de um ano de idade da F6, mostrando seu brinquedo preferido. 
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               Essas são situações que demonstram e reforçam cada vez mais a ideia de que a 

criança pequena não é mais vista como um ser bobo, que gagueja30.  Ouvir e valorizar as 

vozes das crianças são aspectos que fazem parte da nova concepção da Sociologia da 

Infância, que acredita na criança como agente socializador e protagonista de sua própria 

história.   

               A mesma situação vivenciada durante uma brincadeira entre crianças, 

apresentada na seção anterior – mediação criança-criança é apresentada agora, na 

sequência das fotografias 11, 12 e 13, onde a criança brinca sozinha com os animais de 

pelúcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11 – Criança de cinco anos de idade da F15 brincando sozinha de médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12 – Mediação criança-objeto 

                                                 
30 Ao pesquisar a etimologia das palavras criança e infância em italiano, por definição, bambino 

significa gago, originário do termo grego no diminutivo de bambo, que significa bambu, oco, tolo, 
abobado. Pancera (1994 apud Gobbi, 2011, p. 20). 
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Figura 13 – Urso de pelúcia assume o papel de paciente 

               Nesse exemplo, a criança brinca sozinha, assumindo o papel de médica, 

atendendo uma ovelhinha de pelúcia. Na situação imaginária, a criança coloca todos os 

outros animais de pelúcia em fila, para o atendimento médico. Um dos ursinhos fica 

internado e tem seu braço esquerdo enfaixado. A brincadeira apresenta como suportes  

objetos,  tais como remédios, estetoscópio, carimbo, faixas, curativos e outros objetos 

hospitalares.   

               Nota-se, durante a análise das narrativas, que as mediações criança-objeto 

estão carregadas de fatores da diversidade, como relação de gênero, religião ou valores 

atribuídos pelas famílias na escolha dos brinquedos tidos como “educativos” ou 

“violentos”. Surgem, também, situações onde as famílias, dentro de suas diversidades, 

colocam à disposição dos filhos DVDs, internet e games.  
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5.4.1 – Mediação criança-objeto  

Diversidade na compra de brinquedos 

 

Meu marido não tem muito critério. Se vê e gosta, ele compra. Ele foi na loja 
e comprou a linha completa da Fisher Price até os 5 anos  (Mãe, 28 anos – 
F17). 
 
Eu não sou a pessoa mais adequada para falar de brinquedos. Não vejo muito 
sentido em brinquedos. Tem umas coisas mirabolantes. Sai fogo, voa. Ela 
não sente falta. E não é uma coisa ideológica minha. Acho que é natural. Ela 
não vai para o shopping. Ela não é muito estimulada. Ela tem bicicleta (Pai, 
30 anos – F18). 
 
Quando eu me senti pai, tudo que eu via eu comprava. Eu tive uma infância 
difícil. Fui na Ri Happy, e gastei mais de dez mil reais. Nós compramos todas 
as bonecas da Fisher Price. Eu vejo que agora ela tem muita coisa, que não 
precisa de tudo isso (Pai, 33 anos – F17). 
 
Não estou preocupado em qual brinquedo comprar para ela, não penso nisso. 
Eu estou mais preocupado no próximo lugar que eu vou levá-la, do que 
comprar um brinquedo. Em novembro tem uma viagem bem legal e estou 
pensando. O lugar é mais importante do que o brinquedo (Pai, 30 anos – 
F18). 

 
Brincar com os animais de estimação é importante. Cachorro, coelho, 
galinha. Eles gostam. São brinquedos que não usam pilhas. Aprendem a ter 
responsabilidades. Esses são os brinquedos que achamos que as crianças 
precisam (Mãe, 33 anos – F20). 

 

               As narrativas mencionadas foram colocadas de forma alternada, identificando 

diferentes opiniões de dois tipos de famílias (F17 e F18). A família F17 apoia e defende 

a compra de brinquedos estruturados. A família F18 valoriza lugares, momentos e 

brinquedos não-estruturados. Conforme já mencionado anteriormente, a F18 tem uma 

postura diferenciada, pois a partir da sua crença, valoriza a simplicidade. De acordo com  

F18 e F20, durante suas narrativas, também apoiam o brincar de forma simples,  ao ar 

livre, sugerindo que os filhos brinquem com animais e não com “brinquedos que usam 

pilhas”. 

 

[...] um pedaço de madeira com barbantes, uma casca de noz, uma coisa sem 
nenhum valor, como pedrinhas, folhas de árvores e o conteúdo de uma cesta 
de papéis adquirem grande significado em virtude da viva fantasia infantil, 
que transforma os pedaços de papel em xícaras, barcos, animais e pessoas”    
(PREYER,1894, p. 51) 
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 Comperè (1912, p. 190) segue na mesma direção:  

 

A criança toma por ponto de partida qualquer objeto e a alquimia de sua 
fantasia transforma-o instantaneamente. Cavalga num pau de vassoura; um 
banco virado é um carro ou um barco, em sua posição normal é um cavalo ou 
uma mesa. Uma caixa converte-se em casa, em armário, em carro, enfim, em 
tudo o que a sua imaginação infantil queira transformá-la a cada momento.  
 
 

               Brougère (2004, p. 39) acredita que o brinquedo envolve três tipos de atores: 

os fabricantes, os pais/adultos e as crianças, tendo a família um importante papel na  

escolha dos brinquedos para seus filhos. No ângulo dos adultos, a família pode ser 

considerada como aquela que abastece as crianças de brinquedos, tanto no espaço 

familiar quanto nos estabelecimentos coletivos, como creches, pré-escolas e 

brinquedotecas, tornando estes espaços acessíveis às crianças. Para o autor, são os pais 

que contribuem com a compra e com os presentes, eles intervêm na escolha dos 

brinquedos, na aceitação ou não do pedido da criança e na representação que atribuem.  

               Além de dificultar a escolha, o excesso de brinquedos acaba gerando 

desinteresse na criança, tendo uma conotação de objeto de consumo e, muitas vezes, 

desnecessário para as mães. Tonucci (2008), por meio de imagens, faz uma crítica 

indireta à compra de brinquedos estruturados e à questão do consumismo. Para o autor, 

a criança atualmente está se transformando, de criança que brinca, para possuidora de 

brinquedos. Benjamim (2002) escreve que as crianças não têm mais contato com água, 

terra, areia, folhas ou pedras. 

 

 
Imagem 4 -  Livro A solidão da Criança, p. 77  
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Imagem 5 - Livro A solidão da Criança, p. 86 

 

               Durante entrevista com a Família F12, que possui um casal de gêmeos, a mãe 

(professora de artes) declarou: 

 

Eles gostam mesmo é de tinta, tesoura. Eles amam isso, porque eu sou da 
arte. A gente monta casa de papelão. Eles são movidos a projetos. Eles têm a 
pasta de projetos. Eles gostam de interagir, é só dar um pote de tinta, pincel, 
tesoura e cola (Mãe, 46 anos – F12). 

 

               A questão do brincar está relacionada com o consumismo e, muitas vezes, o 

desejo da compra não está ligado somente às crianças, que são influenciadas pela mídia 

e pela cultura em que vivem, mas também aos pais. Isso pode ocorrer de diferentes 

formas, ou pelo desejo de agradar os filhos, para compensar a ausência no ambiente 

familiar ou também pelo desejo de que os filhos tenham o que eles não puderam ter em 

suas infâncias. Muitas vezes, tudo o que eles não tiveram, querem dar aos filhos.  

               Para Brougère (2004), ter um brinquedo pode significar apenas o ato de 

possuir, como ter um troféu. Acumular brinquedos pode, muitas das vezes, significar o 

testemunho do amor dos outros, de riqueza ou de poder. Os pais usam os presentes 

dados aos filhos como forma de demonstrar generosidade.  

               Durante as entrevistas com as famílias, ao solicitar que as crianças mostrassem 

seus brinquedos, ficaram um pouco mais evidentes esses desejos. Quartos que mais 

parecem brinquedotecas, casas que não tem espaço para colocar os brinquedos, ou 

situações inversas, de ambientes onde os brinquedos são poucos, porque a família 
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valoriza outro tipo de experiência. Tais situações demonstram os valores que as famílias 

priorizam em relação às compras e atividades junto a seus filhos. Acerca do quarto de 

sua filha, um pai afirma: 

 

A montagem do quarto foi muito especial. Gastei bastante dinheiro quando 
eu soube que seria uma menina. Tudo o que a gente vê no quarto foi legal. O 
quarto dela tem tudo o que ela precisa: TV, vídeo, brinquedos, DVDs, livros. 
Um dia nós fizemos um acampamento Coloquei um filme e ficamos lá.  
Minha esposa estava limpando a casa e nós ficamos lá brincando, nós dois. O 
que mais me deixa feliz é que ela gosta do quarto dela. Isso me dá muita 
satisfação (Pai, 33 anos - F17)  
 
 

               Para Brougère (2004), o brinquedo possui um forte valor cultural. O autor 

acredita que manipular brinquedos é como manipular significações culturais, originadas 

em uma determinada sociedade. Normalmente, o quarto das crianças é onde a maior 

parte dos brinquedos está concentrada.  

               Mollison31 (2010) em seu livro Where Children Sleep demonstrou de uma 

forma envolvente o valor cultural do brinquedo nos quartos das crianças. O livro 

apresenta fotografias de quartos infantis de todo o mundo, desde os EUA, México, 

Brasil, Inglaterra, Itália, Israel, Cisjordânia, Quênia, Senegal, Lesoto, Nepal, China e 

Índia. Cada fotografia é acompanhada por uma legenda, que relata de forma resumida a 

história de cada criança (dois exemplos de imagens encontram-se no Anexo Q). 

               Brougère (2004) afirma que uma das características do brinquedo 

contemporâneo é sua abundância em um grande número de famílias. A maioria das 

mães (54%) acredita que o filho possui brinquedos demais, sendo que a opinião de que 

faltam brinquedos é quase ausente. Se a criança possui brinquedos demais é porque lhe 

deram brinquedos em excesso (39%), e a prova disso é que ela não brinca com eles        

(40%) ou brinca sempre com os mesmos (31%). Conforme o autor, as mães não pensam 

que os brinquedos funcionam como os livros, que quanto mais acumulados, melhor, 

mas que a abundância dos brinquedos é algo complicado na vida familiar.  

                                                 
31  James Mollison nasceu no Quênia, em 1973, e cresceu na Inglaterra.  Depois de estudar arte e 

design em Brookes de Oxford, e mais tarde cinema e fotografia em Newport School of Art and Design, ele 
se mudou para a Itália, para trabalhar no laboratório criativo da Fabrica Benetton. Seu trabalho tem sido 
amplamente divulgado em todo o mundo, como: New York Times Magazine.  
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               É imposta a ideia, raramente colocada em prática, de que a criança não deve 

ter muitos brinquedos (80%). Entretanto, algo interessante acontece quando essa 

impressão de abundância é atenuada pela ideia de que é uma característica geral e que 

ao sair da sua própria família pais, mães e cuidadores encontram quartos com mais 

brinquedos do que os de seus filhos. Por fim, essa abundância é aceita como garantia de 

diversidade e a variedade justifica a abundância.  

               A seguir, a narrativa de duas mães ao serem questionadas sobre como a 

organização dos brinquedos é usada em casa, pelas crianças. As imagens, que se 

seguem, acompanham as falas, bem como a explicação de algumas características da 

família.  

A maioria dos presentes que eles ganham não são nossos. Os avós e tios é 
que dão. Eles pedem para a avó. Tem coisas que eles não brincam mais 
(coisas de neném). Eu quero evitar acumular muitos brinquedos . Vira e mexe 
eu faço um “rapa”, mas a gente não consegue otimizar o que eles estão 
brincando. Tem tanta coisa que às vezes acontece deles descobrirem algum 
brinquedo tão bobinho que parece algo de outro mundo. Aí eu fico com dó e 
acabo não dando (Mãe, 34 anos - F14) 
 
A maioria dos brinquedos ele ganhou. O trenzinho nós compramos. Meu 
marido escolheu pelo barulhinho. Eu não tenho necessidade de comprar nada 
para nosso filho. Nós não esperávamos ter mais um bebê. O brinquedo que 
compramos foi um trenzinho no Natal e agora esses blocks blocks (tipo 
LEGO). A única coisa que eu compro para ele é leite e fralda (Mãe, 38 anos - 
F16) 
 
 

               A partir da narrativa da mãe (F14), segue uma comparação de quantidade de 

brinquedos e cenários encontrados em duas famílias (F14) e (F16), sob o olhar da 

pesquisadora, a respeito da quantidade e diversidade encontradas. A fala da mãe (F16) 

demonstra que não existe preocupação com a quantidade de brinquedos que o filho 

possui, visto que, conforme dados coletados durante a entrevista, o filho, de um ano e 

um mês, assiste de seis a quatro horas de TV por dia. O aparelho encontra-se no próprio 

quarto da criança, em frente ao berço. Abaixo, fotografias dos cenários e brinquedos da 

F14. A família mora no interior de SP e possui dois filhos. 
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Fotografia 14 – Estante com brinquedos empilhados  da criança da F14 

   

  
Fotografia 15 – Estante de carrinhos e bonecos da criança da F14 

 

  
Fotografia 16 – Brinquedos armazenados em caixas da criança da F14 

 

                A seguir, fotografias da caixa de brinquedos da F16, que também mora em 

SP. A mãe possui duas filhas do primeiro casamento (uma com vinte e outra com vinte 

e três anos); o pai possui dois filhos do primeiro casamento (um com catorze e outro 

com sete anos). Atualmente, o casal possui um bebê de um ano e um mês.  
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Fotografia 17 – Caixa de papelão com os brinquedos da criança da F16  

 

                       

               Durante o registro das fotografias, as famílias, com base em seus valores de 

diversidade sobre a compra de brinquedos, demonstraram suas opiniões a respeito da 

quantidade de brinquedos existentes no ambiente familiar. Para a primeira família 

(F14), ter brinquedos em casa é importante para a escolha das crianças. A seguir, outros 

relatos de famílias, ao serem questionadas sobre as características na compra de 

brinquedos:  

Eu também comprei vários outros brinquedos que ficam guardados em nosso 
armário. Ela sabe disso. A gente só não dá todos de uma única vez. É aos 
poucos. Eu penso no futuro dela. Ela já tem uma poupança (Pai, 33 anos - 
F17). 
 
Não me preocupo com  isso. Na verdade, eu compro pouco brinquedo para 
ela. Acho que em 3 anos eu comprei umas três vezes. A única coisa que eu 
comprei foi o “palhacinho” do Patati Patatá. Ela tem brinquedos mas todos 
são brinquedos que ela ganhou, não que eu comprei. Se ela chegar em casa e 
falar que quer, eu compro (Pai, 30 anos - F18). 
 
 Acho que eu nunca comprei brinquedo caro. Um dia meu marido trouxe um 
carrinho do México. Nós compramos brinquedos caros, mas no exterior é 
tudo barato. Os brinquedos mais caros que eles têm vieram dos primos e tios  
(Mãe, 46 anos - F12). 
 
 Acho que tem uma diferença muito grande dos brinquedos brasileiros e dos 
brinquedos americanos. Aqui os brinquedos são muito mais acessíveis, 
principalmente LEGO. LEGO é uma fortuna aí no Brasil (Mãe, 28 anos - F3). 
 Um dia ele queria uma espada. Custava R$5,00. Eu sabia que era uma 
porcaria, mas já tínhamos combinado. Quebrou, quebrou. Aí ele brincou 
tanto com a espada que valeu os R$ 5,00. Às vezes vale mais comprar um 
brinquedo barato do que um brinquedo caro. Quando é barato ele brinca, 
brinca, brinca até acabar com o brinquedo. O brinquedo por muito tempo 
perde a graça (Mãe, 38 anos - F5). 
 
  Eu cheguei do trabalho e fomos juntos. A gente foi pegando, pegando, 
pegando... E saímos de lá com 5 bonecas (Mãe, 28 anos - F17). 
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               Acerca das diferenças na escolha dos brinquedos, as famílias fizeram os 

seguintes relatos: 

 
Tem que ser educativo, senão é brinquedo que vai incentivar a violência 
(espada, revólver). Gosto de brinquedos que mexem com a parte mental. 
Acho que quebra cabeça. Fui eu quem iniciou nele, porque eu comprava 
muito (Mãe, 28 anos – F3). 
 
 Gostam de construir coisas. Talvez, porque a gente é engenheiro? (Mãe, 34 
anos -F14). 
 
A mídia influencia muito. Tinha o desenho do futebol. Aqui é a influência 
dos “Carros”, o filme. Tudo é de carrinho. O que eles assistem influencia 
muito no que eles brincam (Pai, 43 anos -  F14). 
 
Acho que ela gosta de boneca, mas ela não tem muito brinquedo. Ela ganha, 
eu não compro muito brinquedo. Ela tem o baú de brinquedos. Só compro se  
for alguma coisa muito específica. Pensando bem, não tem nada que ela fica 
pedindo para mim. Eu brinco com ela com os brinquedos que existem na 
natureza, com nosso corpo: brincando, correndo, pulando, cantando (Pai, 30 
anos - F18). 
 

 

               Nota-se uma grande diferença nas opiniões das famílias e a valorização de 

características diversas na compra de brinquedos para os filhos. Alguns pais escolhem 

comprar brinquedos estruturados, outras famílias valorizam construir ou inventar seus 

próprios brinquedos, enquanto outras preferem não comprar. Interessante notar que, 

durante certos momentos, ao serem questionadas sobre seus brinquedos preferidos, nem 

sempre as crianças mostravam brinquedos industrializados, mas sim o prazer em 

colecionar algo, como selinhos, cavalinhos e bonecas.  

               Outras crianças também mostraram que seus brinquedos preferidos nem 

sempre eram estruturados, mas sim objetos de criação, como caixas de papelão ou de 

sapatos. Na F4, que mora na zona rural, em uma chácara, os brinquedos preferidos do 

filho são aqueles em que ele pode brincar ao ar livre, como balança, carriola, pazinha 

para areia e barro, bola, entre outros brinquedos.   
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Fotografia 18 - Coleção de brinquedos, Bonecas “Monster High” da F19 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 19 - Coleção de selinhos da F19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 20 - Coleção de brinquedos “Pôneis” da F19 
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Fotografia 21 - Coleção de bonecas “Princesas” da F12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 22 – Criança de 4 anos com caixa de papelão que ganhou (F14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 23 – Criança de sete anos com bonecos de papel que produziu junto com a mãe (professora de 
artes) – F12 
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Fotografia 24 - Um dos brinquedos preferidos da criança de 2 anos da F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografia 25 - Outro dos brinquedos preferidos da criança de 2 anos da F4. 

 

               A relação durante a mediação criança-objeto não é somente influenciada pela 

mídia e a compra exagerada, por vezes, de brinquedos, mas também está fortemente 

relacionada com a forma como a família compreende a questão de gênero, tema que 

será explorado a seguir.  
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5.4.2 – Mediação criança-objeto  

Diversidade no gênero  

 

Para Brougère (2004) é o contexto em que a criança vive, especialmente o meio 

familiar, que dirige inicialmente a escolha de seus brinquedos.  

Acho que não tem essa diferença de brinquedo de menina e brinquedo de 
menino. Meu filho brinca de casinha, ele brinca de boneca, minha filha de 
carrinho. Não vejo problema nenhum. Não tem brincadeira de menina ou de 
menino. Eles amam desenhar (Mãe, 46 anos – F12). 

 

Coisa mais feia é homem chupando chupeta. Você não é homem? Ele 
respondeu que sim e me dava a chupeta. Depois de um tempo ele pedia a 
chupeta aí eu perguntava: mas você não é homem? Ele respondia: sou, mas 
eu quero a chupeta. Um dia fomos em uma loja de brinquedos. Ele queria o 
Buzz Lightyear. Então, combinamos em trocar o Buzz pela chupeta. Levamos 
todas as chupetas da casa e deixamos na loja. Quando voltamos, na hora de 
dormir, ele começou a chorar e pedir a chupeta. Eu peguei o Buzz e levei para 
ele no quarto e então falei: Aqui está a sua chupeta [...] (Pai, 37 anos – F1).  

 

Ele brinca de boneca e ela brinca de carrinho. Quando ele era pequeno  
amava brincar de panelinha e nem por isso era “bichinha”. Acho que rosa e 
azul é coisa da nossa cabeça. Eu não ligo. Um dia meu filho saiu com tiara e  
pulseira. Eu deixei (Mãe, 36 anos – F19). 

 

Por enquanto, se meu filho brincar de boneca tudo bem. Na idade dele tudo 
bem, mas mesmo assim quando ele está brincando com algum brinquedo de 
menina a gente procura tirar discretamente. Sei lá, não sei explicar o porquê 
(Pai, 51 anos – F16). 

  

Tive que trocar alguns brinquedos para ele não ficar só brincando com os 
brinquedos da priminha. O pai não gosta muito. Tem que brincar de carrinho 
e de bola (Mãe, 34 anos – F6). 

  

               As narrativas das famílias F12 e F19 se contrapõem às opiniões das famílias 

F1, F6, F16. Para algumas, é evidente o preconceito em relação às questões de gênero e 

como a escolha dos brinquedos está diretamente relacionada ao contato ou o não-

contato que as crianças possuem com os objetos.  

               Para Brougère (2004) os estereótipos provêm dos pais e das pessoas que 

cercam a criança. Os pais constroem o primeiro ambiente de brincadeiras da criança, 

antes que ela comece a fazer suas escolhas. No nascimento, o quarto das meninas é rosa, 
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com bonecas e o dos meninos é azul, com carros em miniatura. As meninas costumam 

brincar de “casinha” e representam o papel de mãe; os meninos brincam de “motorista”, 

representando quem dirige o carro.  

 Durante as narrativas, fica evidente que a maioria das famílias participantes 

(70%) não existe preconceito em relação à escolha dos brinquedos, com base no gênero: 

brinquedos para meninos e brinquedos para meninas, porém a pesquisa não mensura a 

prática familiar, somente as narrativas dos pais e mães, tornando essas falas nem sempre 

fiéis ao que realmente pode ou não ocorrer na prática, no momento do brincar com os 

filhos ou na escolha da compra de um brinquedo.  

               O papel masculino e feminino pode ser relacionado ao cuidado futuro de um 

bebê. Muitas vezes, brincar de bonecas pode ser considerado para as meninas como um 

“treinamento” e para os meninos isso não é permitido, visto que pode ser relacionado a 

questões homossexuais.  

               A aprovação da lei de adoção de crianças por casais homoafetivos, no Brasil, 

demonstra que homossexuais também podem ser pais e mães. E mesmo em um 

casamento onde é presente a figura do pai (homem) e da mãe (mulher), é possível 

imaginar como é difícil para o pai demonstrar carinho, por meio do cuidado, se em sua 

infância houve repressão pelo fato de brincar com bonecas. A seguir, outras narrativas 

marcadas pela questão de gênero no brincar:  

 

Brincar de futebol está no sangue do meu filho. O pai ama futebol. Não 
gostamos que ele brinque com brinquedos de menina, ele pode ficar 
afeminado (Mãe, 34 anos – F6).  
 
 
Acho que não tem diferença nenhuma de brinquedo de menina e de menino. 
Meu avô achava ruim, porque eu brincava de carrinho de rolimã e de bola. 
Hoje os homens usam rosa. Agora é tudo colorido. Acho que não tem mais 
essas coisas (Pai, 51 anos – F16). 
 
 
Bonecas são de meninas. Põe para dormir, é uma coisa que você não vê 
menino fazer. Mas ela gosta de brincar de bola, de carrinho. Nesse sentido, 
não tem tanta diferença. Acho que é um certo preconceito nosso. A gente que 
cria isso, porque nada impede de um menino brincar de boneca. Acho que 
quando crescem eles vão aprendendo o que os pais ensinam, as coisas da 
sociedade. Menino tem brinquedos de menino e menina tem brinquedos de 
menina (Pai, 33 anos – F17). 
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               Para as famílias F16 e F17 não existe problema em relação aos filhos terem 

contato com objetos de conotação “masculina” ou “feminina”. Diferentemente da F6, 

que evita o contato do filho com brinquedos da prima, com a qual mantêm contato 

diário.  

               Em uma pesquisa realizada com crianças de dois a dez anos de idade, na 

Brinquedoteca da Faculdade de Educação da USP, com duração de um ano, Kishimoto 

e Ono (2008) estabeleceram relações entre brinquedo, gênero e educação. Durante a 

pesquisa, foram encontrados preconceitos da parte de adultos e crianças. Outros dados 

demonstram como o brincar favorece as crianças a expressar atitudes, tais como 

liderança no brincar, tanto para meninos como para meninas. A pesquisa também 

reforça a importância do papel das mediações dos bolsistas, que brincam com as 

crianças no sentido de coibir os preconceitos e mostrar práticas de equidade de gênero 

nas brincadeiras. 

               Os resultados indicam a difícil tarefa de eliminar os preconceitos de gênero, 

que dependem de fatores externos à Brinquedoteca, mas há indícios de mudança, 

reforçando a crença de que é possível adotar uma política de valorização da equidade no 

brincar infantil, estimulando meninos e meninas a brincarem juntos (KISHIMOTO; 

ONO, 2008). 

               Em seu livro Quando eu voltar a ser criança, Korczak (1981, p. 132) 

menciona que os adultos não deixam que as crianças esqueçam quem é menino e quem 

é menina, além do que devem fazer e como se comportar. Dizem da boca para fora que 

não há diferença, mas na prática fazem exatamente o contrário. “Se os adultos não 

estivessem sempre a nos lembrar que este é um garoto e esta é uma menina, é provável 

que a gente nem lembraria”. 

               Um exemplo interessante é citado por Ariès, quando menciona em alguns 

momentos o próprio Luis VIII brincando de boneca, que não era destinada apenas às 

meninas. Os meninos também brincavam com elas. “O próprio Luis, na idade de dois 

anos e sete meses, ganha de Sully uma carruagem cheia de bonecas” (ARIÈS,1986, p. 

84). 

               Atualmente, esse tema tem sido polêmico, levando a diversas opiniões e 

atitudes das famílias frente à escolha dos brinquedos no momento da compra, às 

relações com outras famílias e, em especial, à forma como podem interagir com seus 

filhos durante o brincar. Algumas pesquisas destacam a dimensão biológica do 
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fenômeno de gênero, afinal, desde muito cedo os jogos de meninos diferem dos jogos 

de meninas.  

               O marketing, porém, irá reforçar essa divisão dos sexos. Para Brougère (2004) 

é como um processo de acúmulo, como uma verdadeira “bola de neve”, que faz com 

que a experiência lúdica acumulada permita produzir novas ações, cada vez mais 

específicas.  

               Os brinquedos femininos normalmente estão relacionados ao universo 

familiar, como o cuidado com o bebê e trabalhos domésticos. Os brinquedos masculinos 

são marcados por temáticas que não pertencem ao lar, desde carros que permitem sair 

de casa, chegando até o universo profissional: com aventuras, guerras e fantasias 

intergalácticas.   

               O autor destaca que os brinquedos atribuídos às meninas são limitados em 

número e, sobretudo, reduzidos ao ramo das atividades maternais (boneca, bebê, berço), 

ou domésticas (objetos da sala de jantar, costura). Brinquedos masculinos são bem mais 

numerosos e centrados em atividades diversificadas, ligadas à agressão, ao movimento, 

à aventura, à mecânica, entre outros. (BROUGÈRE, 2004, p. 294).  

               É difícil evidenciar a influência da família nas escolhas de brinquedos com 

conotação de gênero, porém a influência dos pais não pode ser desprezada. Eles 

constroem o primeiro ambiente material da criança no que se refere a brinquedos, antes 

que ela comece a escolher. Eles próprios valorizam os brinquedos em função das suas 

representações.  

               A concepção de que a questão de gênero no brincar não influencia na vida 

adulta deve ser considerada de forma delicada, pois os brinquedos, quando 

estereotipados por gênero, podem exercer um importante efeito sobre as interações entre 

pais e filhos, induzindo às atividades sociais e cognitivas diferenciadas (AZEVEDO, 

2003, p. 73).   

               Nos anos de 1970, Michel (1978, apud Singly, 2007) criticou o ponto de vista 

a respeito de o casal ser considerado como um pequeno grupo, onde o homem deve 

cuidar da sobrevivência, assumindo a responsabilidade de provedor, e a mulher  

responsável por cuidar dos membros e das questões domésticas. Suas pesquisas 

empíricas mostraram que a apropriação do poder pelo marido compromete a realização 

dos objetivos do casal. Segundo o autor, as decisões mais importantes devem ser 
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tomadas pelos dois cônjuges e aquelas, concernentes à vida cotidiana, pela mulher, 

gerando certa igualdade  entre os parceiros.  

               A cultura lúdica é sexuada.  Quando os pais integram o filho num universo 

lúdico, eles se dirigem a uma criança em particular, sendo o sexo uma das 

características dessa particularidade. “Mesmo que alguns desses fatores sejam em certas 

situações, menos fortes, é muito difícil escapar de uma rede de influências como essa, 

que só pode conduzir a uma experiência sexuada, nem que seja parcialmente” 

(BROUGÈRE, 2004, p. 301) 

               Os presentes de nascimento destinados às meninas, raramente são os mesmos 

brinquedos destinados aos meninos. As narrativas das famílias, a seguir, explicitam 

como a escolha dos brinquedos, além da questão de gênero, também está relacionada à 

forma como compreendem o faz de conta e o mundo lúdico da criança. As narrativas 

são marcadas de forma bem clara: de um lado as famílias que apoiam brinquedos com 

armas, espadas e de conotação violenta e, de outro lado, as famílias que proíbem esses 

tipos de brinquedos.  
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5.4.3 – Mediação criança com objeto  

Diversidade nos brinquedos “educativos” e “violentos”  

 

Uma vez eu dei um brinquedo para ele, um fuzil. Minha esposa quando viu 
ficou brava. Um dia, ele estava com a arma de brinquedo na janela, 
apontando para as pessoas. Foi terrível, porque todo mundo ficou com medo 
no prédio. A gente não tinha visto. Interfonaram aqui em casa. Explicamos 
que não era legal ficar na janela. Deixamos ele continuar brincando. Ele 
brincou tanto que depois até quebrou a arma. Mas uma coisa é  importante, 
que ele seja um homem de caráter (Mãe, 33 anos – F11). 
 
 
Normalmente nós compramos os brinquedos junto com eles, mas nós damos 
as regras. Arma nem pensar. Algumas coisas nós não abrimos mão. Se tem 
arma, tem duas opções: ou vai para o lixo ou troca, porque eu não dou para 
outras crianças (Mãe, 46 anos – F12). 
 
 
Já vi muita gente ser bandida e nunca brincou com arma. Não é porque brinca 
com arma que vai ser bandido. Aqui em casa a gente compra e deixa brincar 
normalmente (Pai, 35 anos – F11). 
 
 
Tem brinquedos que os meninos podem até brincar, outros nós não deixamos. 
Se tiver metralhadoras ou tiros, a gente não deixa (Mãe, 34 anos – F14). 

 

 

               Seguindo o tema da escolha dos brinquedos, é possível se deparar, durante as 

narrativas com as famílias, com outra questão: brinquedos denominados “educativos” e 

brinquedos de conotação “violenta”. Seria isso um problema? As opiniões estão 

divididas em dois blocos, representando uma distinção entre concordar ou não com a 

compra de armas de brinquedos. 

               As narrativas são marcadas por opiniões diferentes a este respeito. Muitas das 

famílias entrevistadas apoiam que seus filhos brinquem com armas ou brinquedos de 

conotação violenta. Para outras famílias, este assunto é algo bem resolvido: “não pode”. 

É possível observar que entre as 20 famílias entrevistadas, apenas uma (marido e 

esposa) é favorável. Das outras 19 famílias, há controvérsias entre mães e pais a este 

respeito. A seguir, um gráfico que elucida as opiniões das famílias.  
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Gráfico 7 - Permissão dos pais para brincar com armas de brinquedo 

 

               A narrativa da F11, durante a entrevista, menciona que a profissão do pai teve 

influência no valor dado pela família ao brincar com brinquedos de conotação violenta. 

Durante a narrativa, tanto o pai quanto a mãe não se importam com o fato dos filhos 

brincarem com armas de brinquedos ou de “lutinhas” com o pai e entre eles mesmos.  

 

Ele vê o pai como um herói. Ele vê na TV que polícia usa arma para prender 
bandido. Acho que influencia. Quando meu filho mais velho era menor, ele 
desenhava todas as pessoas segurando armas. Um dia ele desenhou a 
professora com uma arma e um balãozinho: “quem não fez a lição?”. 
Pedimos para ele apagar (Mãe, 34 anos – F11).  
O que mais gostamos de brincar aqui em casa é de bola e lutinha. Ficamos às 
vezes até às três horas da manhã, os quatro na cama, brincando e rindo. Às 
vezes, só precisamos tomar cuidado para não se machucar ou machucar a 
mãe (Pai, 35 anos – F11). 
 
 
 

               Durante a entrevista com a F7, cuja mãe é divorciada e cuida sozinha dos 

filhos, nota-se a dificuldade da mãe em conseguir tempo para brincar e sua surpresa 

quando as crianças abriram o armário onde os brinquedos ficam, para mostrar à 

pesquisadora no dia da entrevista. A mãe ficou surpresa, porque desconhecia a 

quantidade de brinquedos com conotação violenta que as crianças possuíam, sendo que 
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a maioria, conforme espanto da mãe, foram dadas de presente pelo próprio pai, que 

atualmente vive em outra casa, separado da família. A mãe mencionou: “É o pai que 

compra os brinquedos de armas. Eu não gosto. Nem sabia que eles tinham tantos 

brinquedos de armas assim”.   

               Os novos tempos trouxeram consigo o avanço da tecnologia, especialmente 

dos meios de comunicação e informação. A representação de tais equipamentos já faz 

parte da cultura infantil. Para Brougère (2004), a brincadeira para a criança é uma 

confrontação com a cultura e, por mais chocante que possa parecer, a guerra e a 

violência fazem parte da nossa cultura. A criança precisa conviver com isso e talvez a 

brincadeira seja o único meio de confrontá-la. A brincadeira de guerra expressa sua 

própria agressividade. Acerca das espadas e armas de brinquedo, duas mães afirmaram: 

 

Antes de comprar algum brinquedo, eu vejo muito se um vai bater no outro 
com o brinquedo. Quando eu comprei a espada, meu marido não gostou, 
porque pode bater na irmã (Mãe, 36 anos – F19). 
 
 
Eles amam brinquedos como armas e espadas. Todos os LEGOS se 
transformam em arma de algum tipo. São meninos (Mãe, 28 anos – F3). 
 
 

               Sendo assim “As brincadeiras de armas sempre existiram e é importante as 

crianças simbolizarem situações de violência e agressividade, porém é importante 

considerar os brinquedos dentro de determinados parâmetros” (BROUGÈRE, 2014, p. 

143).  

Outro fator de diversidade, observado durante as narrativas das famílias sobre as 

interações criança-objeto foi a questão da permissão de tempo para jogos eletrônicos, 

games e TV, que será destacada no próximo segmento. 
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5.4.4 – Mediação criança com objeto  

Diversidade nos brinquedos tecnológicos, TV e games   

 

Ele gosta muito de ficar no berço assistindo TV. Quando a gente fica muito 
tempo fora de casa, chegamos e colocamos ele no berço assistindo Discovery 
Kids. Ele gosta muito. Um dia eu entrei no quarto, saí e ele nem me viu (Avó, 
63 anos – F16) 
 
 
Aqui em casa tem uma TV em todos os cômodos, na sala, no nosso quarto e 
no quarto dos meninos. A TV deles fica ligada o dia todo. Não vejo 
problema. Às vezes, a gente dá uma olhada nos programas, mas em geral é 
Discovery Kids (Mãe, 34 anos – F11).  
 
 
Temos um aparelho de DVD. A gente tem muitos vídeos bons. Cada família 
tem sua noção do que é bom. Eles não assistem muita TV. Para mim, TV é 
como sorvete, se passa uns dias sem tomar passa a vontade e quanto mais 
você tem,  mais você quer. Então eu ponho um limite (Mãe, 33 anos – F20) 
 
 
Aqui em casa eu não deixo eles assistirem quase nada. Uma hora ou uma 
hora e ½ por dia. E não são todas as coisas. Não gosto de alguns desenhos e 
algumas coisas violentas. Têm famílias que brincam e têm famílias que não 
brincam. No ambiente que a gente está as crianças não assistem tanta 
televisão. A mãe do amiguinho do meu filho convidou meus filhos para uma 
noite especial de jogos. Achei bem legal (Mãe, 28 anos – F3) 
 
 
Eu tento protegê-los da realidade que existe de maldade e violência. Eles não 
têm contato com violência. Tento fazer com que eles sejam crianças. Uma 
noite, meu filho falou pra mim antes de dormir: é tão bom ser criança. Eles 
não precisam viver em um mundo de ilusão para ser criança. Eles podem ser 
crianças de outra forma (Mãe, 33 anos – F20) 

 

 

               Nas narrativas descritas (F3, F11, F16 e F20), as duas primeiras famílias (F11 

e F16) são favoráveis a deixar os filhos livres na escolha de programas de TV (os 

televisores estão ao livre alcance das crianças), como mostram as fotografias, a seguir, 

dos quartos dos filhos das F11 e F16.  
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Fotografia 26 - TV acessível e ao alcance dos filhos da F11 

 

 

 
Fotografia 27 - TV acessível e ao alcance dos filhos da F16 

 

 

               Na situação da F16, os pais e a avó (como cuidadora) são favoráveis a deixar o 

filho, de um ano e quatro meses, assistir TV sozinho, pois acreditam que não há 

problema com essa questão. Durante a entrevista, a família informou que a criança 

assistia até aproximadamente seis horas de TV por dia, mas ao perceberem certa 

agitação na hora de dormir, diminuíram o tempo de TV para três horas. A TV fica 

posicionada em frente ao berço, onde a criança se encontra em grande parte do dia.   
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Fotografia 28 - TV acessível ao filho da F16 

 

               A F16 tem uma prática oposta à de F14, que possui dois filhos e coloca limites 

ao uso da internet, vídeo game, além de controlar os DVDs que as crianças assistem. A 

seguir, a comparação de opiniões divergentes entre as duas famílias sobre o controle de 

horas de uso da TV, internet e DVD’s:  

 

Ele assistia TV das 10h até 12h, quando estava sozinho. Depois almoçava 
assistindo um pouco de desenho e à noite ele assistia das 17h até mais ou 
menos 19h. Antes eu deixava um pouco mais, para ele dormir, mas comecei a 
perceber que ele ficava agitado (Mãe, 38 anos – F16).  
 
 
Em nossa internet tem um filtro de acesso somente com a senha para os pais. 
Alguns canais deixamos no automático, porque não são problemáticos. O 
tempo é restrito, porque senão eles ficam o dia inteiro.  Deixamos apenas o 
Discovery Kids e o Canal da Disney. Não permitimos o Cartoon Network. 
Vídeo game, eles ganharam o Wii da avó. Tem alguns jogos que não 
deixamos, em especial os jogos que são de atirar ou que tem metralhadoras. 
Sempre damos uma olhada no que eles estão assistindo (Mãe, 34 anos – F14). 

 

 

               As fotografias, a seguir, mostram o quarto de uma criança de um ano da F17,  

onde um dos objetos comprados pelos pais foi uma TV rosa de plasma, tamanho 21 

polegadas. A criança possui acesso aos DVDs, que foram escolhidos antecipadamente 

pela família.  

TV da criança em 
frente ao berço.  
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Fotografia 29 – Tv de plasma no quarto da filha de um ano da F17 

 

  
Fotografia 30 –Brinquedos no quarto da filha de um ano da F17 

 

  
Fotografia 31 –Dvd’s  no quarto da filha de um ano da F17 



158 

 

               O que torna a família um tema cada vez mais intrigante e desafiador para a 

pesquisa é a diversidade em suas novas composições e valores. Respeitar essas 

diferenças faz parte da ética no decorrer da pesquisa. Para Freire (1970, apud 

SZYMANSKI, 2011), antes de iniciar qualquer trabalho junto aos familiares, é 

necessário que tomemos consciência de nossos próprios modelos e possíveis  

preconceitos em relação aos seus “desvios”, conhecendo, deste modo, os contextos 

históricos e sociais das famílias com as quais trabalharemos.   

               Para Vandenbroeck (2009), respeitar a criança e sua família significa respeitar 

suas identidades no plural: suas identidades nômades e múltiplas. A educação de 

crianças pequenas é uma questão de tomada de decisão, uma cadeia de múltiplas, 

pequenas, insignificantes e até altamente importantes decisões. Em sua concepção, o 

grande desafio ao educar consiste na compreensão de que não há nada mais nocivo a 

uma equipe de profissionais do que o consenso, uma vez que é através do desacordo que 

é possibilitada a reflexão sobre as medidas tomadas.  

               No anexo R, serão apresentadas situações onde a mediação criança-objeto é 

destacada. As fotos foram enviadas pelas famílias e depois selecionadas pela própria 

pesquisadora. A diversidade existente na escolha de brinquedos é muito ampla e se 

mostra presente na escolha tanto das famílias quanto das crianças.  

               Marcada pela diversidade de gênero, os desenhos das crianças da F7 e F15 se 

destacam pela escolha dos brinquedos. Em ambas as situações, as crianças fizeram um 

desenho delas mesmas. Os detalhes são significativos e marcados pela diversidade de 

gênero como: boné para menino, laço no cabelo para menina. A cor do laço combina 

com o vestido. No desenho da F7, o menino se desenhou brincando de carrinho e no 

desenho da F15, a menina se desenhou brincando de boneca “Mônica patinadora”.  
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Desenho 8 – Menino de oito anos de idade da F7 
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Desenho 9 – Menina de seis anos de idade da F15 

Desenho 9 – Menina de seis anos de idade da F15 
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               Após a análise das três formas de mediação, destacadas durante a pesquisa, as 

famílias também foram questionadas sobre qual a forma que seus filhos mais gostavam 

de brincar: com objetos, com adultos ou com crianças. Em um total de 20 famílias 

participantes, foram obtidas as respostas de 30 crianças, visto que algumas famílias 

possuem mais de um filho. Não foram levadas em consideração crianças acima de 10 

anos de idade. Abaixo, o gráfico:  

 

 
Gráfico 8 - Preferências das crianças sobre a forma de mediação durante o brincar 

 

               De um total de 30 crianças que responderam à pergunta, os resultados obtidos 

foram de:  

• 17 crianças preferem brincar com outras crianças;  

• 09 crianças preferem brincar com objetos;  

• 04 crianças preferem brincar com adultos.   

 

               Para cada forma de mediação, as famílias também foram questionadas sobre os 

brinquedos preferidos ou as pessoas escolhidas durante o brincar. Sendo assim, as 

crianças que preferem brincar com outras crianças optaram por:  

• Carrinho; 

• Correr; 

30% 

13,33% 

56,67% 
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• Esconde-esconde; 

• Pega-pega; 

• Vídeo Game. 

 

Para as crianças que preferem brincar com objetos, foram escolhidos:  

• Artesanato; 

• Barbie; 

• Bicicleta; 

• Bola; 

• Bonecas; 

• Brinquedo de encaixar; 

• Brinquedos construídos pela própria criança; 

• Brinquedos industrializados; 

• Caixa de Papelão; 

• Carrinho; 

• Casinha; 

• Colher de pau; 

• Desenho; 

• Dinossauro de Plástico; 

• DVD; 

• Escolinha; 

• Investigação; 

• Ipad; 

• Jogo da Memória; 

• Jogo da vida; 

• Jogos de Computador; 

• KNEX; 

• LEGO; 
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• Livros; 

• Logs; 

• Médico; 

• Moto; 

• Patinete; 

• Quebra-cabeça; 

• Tampa de panela; 

• Trator; 

• Tv; 

• Uno; 

• Ursinho de Pelúcia; 

• Vaquinha de Plástico; 

• Vídeo Game. 

 

Para as crianças que preferem brincar com adultos, foram escolhidos:  

 

• Maquiagem  

• Bicicleta; 

• Brincar de lutinha; 

• Brincar de Repórter c/ os Tios; 

• Brinquedos industrializados; 

• Cara-a-cara; 

• Charadas; 

• Correr no Shopping; 

• Escolinha com a Avó; 

• Esconde-esconde; 

• Futebol; 

• Ir no Parque; 

• Jogos de Tabuleiro; 
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• Jogos/brinquedos de Montar; 

• Lego; 

• Pais - Faz de Conta; 

• Pega-pega; 

• Pintar. 

  

               Para a mediação criança-criança, nenhum brinquedo se destacou durante a 

escolha das crianças. Para a mediação criança-objeto os brinquedos preferidos, em 

ordem, foram:  

1º Lugar – Carrinho. 

2º Lugar  - Boneca. 

3º Lugar – LEGO, jogo da memória, brinquedos construídos pela própria criança, 

Barbie, Ipad e bola. 

4º Lugar - Quebra-cabeça, Uno, Jogos de computador, artesanato, caixas de papelão, 

patinete, bicicleta, ursinho de pelúcia, Jogo da Vida, Trator, Médico, moto, brinquedo 

de encaixar, DVD, Knex, Logs, dinossauro de plástico, colher de pau, tampa de panela, 

escolinha, desenho, casinha, TV, investigação. 

 

               Para a mediação criança-adulto os brinquedos ou brincadeiras preferidas, em 

ordem, foram: 

1º Lugar – Ir ao parque. 

2º Lugar – Esconde-esconde. 

3º Lugar – Futebol 

4º Lugar – Brinquedos de montar, jogos de tabuleiro. 

5º Lugar - LEGO, correr no shopping, faz de conta, escolinha com a vovó, pintar, pega-

pega, brincar de lutinha, brincar de repórter, maquiagem, charadas, bicicleta e Cara-a- 

cara. 

               Após a análise das três formas de mediação destacadas durante a pesquisa e 

dos brinquedos e brincadeiras preferidos das crianças, também foi analisado com quem 

as crianças passam a maior parte do tempo, conforme destacado no gráfico, a seguir. 
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Gráfico 9- Panorama da pergunta “com quem as crianças ficam em casa” 

 

               De um total de 20 famílias, apenas uma apresentou o pai como a única pessoa  

que fica em casa; nove famílias apresentaram apenas a mãe como a única pessoa que 

fica em casa e dez famílias apresentaram tanto as mães quanto os pais trabalhando fora 

de casa.  

               De um total de 10 famílias, com 15 crianças no total, que ficam com adultos 

no período integral ou meio período, as preferências foram de: 2 crianças gostam de 

brincar sozinhas; 5 crianças gostam de brincar com adultos e 8 crianças gostam de 

brincar com outras crianças. O gráfico, abaixo, elucida as respostas das crianças.  

 
Gráfico 10 – Panorama do que as crianças gostam 

5% 

45% 
50% 

13,33% 

53,34% 

33,33% 
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6 – REFLEXÕES FINAIS               

 

               Considero a família uma construção social e histórica. A diversidade no 

brincar e as interações que ocorrem em um ambiente familiar estão diretamente ligadas 

às questões de valores que pais e mães vivenciaram durante o percurso de suas vidas, 

adquiridos em sua cultura e na forma como compreendem o mundo.  

               A presente pesquisa é marcada pela forma de mediação que ocorre na 

diversidade do ambiente familiar, no momento da brincadeira. Por este motivo, seria 

incoerente classificar as respostas das famílias como certas ou erradas. É necessário 

respeitar a diversidade dos contextos familiares e compreender que as diferentes formas 

de mediação podem variar de família para família. 

               Respeitar essa diversidade foi um grande desafio durante a pesquisa, que se 

iniciou a partir da observação do desconforto de algumas famílias a respeito do pouco 

tempo para brincar com os filhos. Em consequência dessas observações, três questões 

marcaram o ponto de partida das investigações: Quais os brinquedos e brincadeiras das 

crianças de 0 a 10 anos nos contextos familiares; como as crianças brincam? Com 

objetos, com amigos, com os pais? E, se há diferença no uso dos brinquedos e 

brincadeiras entre famílias que possuem valores distintos. 

               Tais perguntas foram organizadas a partir de três eixos que nortearam a 

pesquisa, sendo o primeiro deles: A importância da família na educação da criança 

pequena; o segundo: A mediação e o brincar e o terceiro: A diversidade familiar. A 

pesquisa de campo demonstrou que as formas de brincar, os tipos de brinquedos, as 

pessoas envolvidas durante as mediações, as relações e a diversidade nas composições 

familiares, estão diretamente ligadas à forma como as famílias brincam com seus filhos: 

com objetos, entre crianças ou com adultos.  

               Durante toda a investigação, sob a análise da narrativa das famílias, foi 

constatada que a mediação criança-criança faz parte da preferência, seguida pela 

mediação criança-objeto e, por último, criança-adulto. De um total de 30 crianças, 

56,67% preferem brincar com outras crianças, 30% com objetos e 13,33% com adultos. 

               Ao analisar com quem as crianças passam a maior parte do tempo, foi 

registrado que 10 famílias, ou seja, 50% do total de entrevistados (Cf. o gráfico 9), 

possuem algum adulto presente, ao menos por meio período em casa.  A partir desses 

dados, foi possível constatar que a forma de mediação preferida das crianças era brincar 
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com outras crianças, seguida de brincar com adultos, sendo a brincadeira preferida na 

mediação criança-adulto “brincar no parque”. Esse dado merece destaque, pois o parque 

é um local que oferece diversas possibilidades para brincadeiras, possibilitando as 

diferentes formas de mediação.  

               Durante algumas horas em um parque, muitas são as possibilidades dadas às 

crianças, como: brincar com outras crianças, brincar com adultos e, até mesmo, interagir 

com objetos que estão no próprio parque. A família em um parque pode brincar de bola, 

levar um jogo de tabuleiro, brincar de correr ou envolver as crianças em situações 

imaginárias. Possivelmente, esta escolha está relacionada com a predisposição da 

família em brincar, ao tomarem a decisão de ir ao parque.  

               De um modo geral, o envolvimento da família com a criança em um parque 

normalmente é integral, pois durante esse tempo ocorrem, interação entre eles. Além 

disso, as crianças têm oportunidades de brincar não somente com os adultos, mas 

também com outras crianças e objetos. As oportunidades em um parque são variadas, 

propiciando a ocorrência dos três tipos de mediações, citadas durante a pesquisa.  

               A criança aprende por meio do brincar a brincar, pois a brincadeira é uma 

construção social que emerge do contexto sociocultural. Para Brougère (2004), não 

existe uma brincadeira natural, uma vez que a criança está inserida, desde seu 

nascimento, no contexto social. “A brincadeira é um processo de relações 

interindividuais, portanto de cultura, assim pressupõe uma aprendizagem social” 

(BROUGÈRE, 2004, p. 104), 

               Poletto (2005) revela, em suas pesquisas, que os pais possuem pouco tempo 

para brincar com os filhos, uma vez que quando estes estão em casa, ocupam-se 

geralmente com serviços diversos. Quando não estão ocupados com serviços de casa, 

grande parte dos pais dedica seu tempo com os filhos, conversando e, portanto, não 

realizando o próprio ato de brincar ou, por vezes, brincando com um tempo muito 

limitado.  

               Esses dados revelam a realidade de algumas famílias, pois há o conhecimento 

por parte dos pais de que precisam brincar e há, também, por parte das crianças a 

necessidade de companhias. Um adulto participativo nas atividades que envolvem 

brincadeiras pode, segundo Alves e Cols (2001), favorecer as trocas entre gerações e a 

aprendizagem durante a construção de brinquedos e jogos populares.  
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               O resultado da pesquisa demonstra que a preferência das crianças por brincar 

com outras crianças está ligada, indiretamente, ao adulto, que pode oferecer 

oportunidades para que a interação entre pares ocorra. O adulto é responsável em inserir 

a criança na cultura lúdica. É, justamente, na cultura lúdica que as crianças interagem 

em pares, contribuindo para o seu desenvolvimento, para a compreensão do mundo que 

as cerca e no respeito à diversidade.  

               As brincadeiras, brinquedos e situações lúdicas encontradas durante a pesquisa 

evidenciaram que quanto mais distintas são as famílias em suas características, mais 

diversificados entre si serão seus brinquedos, além dos lugares que levam os filhos, dos 

livros, dos jogos ou DVDs que as crianças têm acesso.   

               A pesquisa percorreu tipos de diversidades encontradas nas famílias que, à 

princípio, não teriam relação com o ambiente lúdico em casa, brincadeira ou brinquedo, 

mas que no trabalho em campo, junto às famílias, essa relação da diversidade com o 

brincar ficou evidente. O que a crença em uma determinada religião tem a ver com a 

brincadeira em família? Superficialmente nenhuma, porém, durante o trabalho em 

campo, nas entrevistas junto às famílias e ouvindo suas opiniões, a pesquisa concluiu 

que há uma relação significativa.  

               É evidente que não somente na questão da diversidade religiosa, mas também 

no local onde as famílias vivem, nos valores que atribuem a diferentes questões, tais 

como: o gênero, o fator econômico, étnico, grau de escolaridade ou, até mesmo, na 

forma como compreendem a aprendizagem, respondem à questão sobre qual o tipo de 

família a pesquisa buscou. 

               Para Singly (2007), mais do que nunca, com as transformações e a 

globalização, a família pode ser fundamental para o auxílio no processo de 

individualização de seus membros. Esse processo não é percebido pelo autor de forma 

negativa, mas como uma forma contemporânea de criar laços sociais. 

               As concepções de Singly confirmam as concepções de Vandenbroeck (2005, 

p. 128), que defende que o respeito à individualidade da criança é inseparável da 

individualidade dos pais. Suas origens, crenças, valores, desejos, medos e sonhos não 

podem ser perdidos de vista no ambiente familiar. Para ele, o que se denomina como 

múltiplas identidades só podem ser construídas a partir da valorização da 

individualidade da própria criança.  
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               Nesta concepção, tanto para Vandenbroeck, quanto para Singly, o individual é 

social. O brincar em família deve respeitar a ideia de um individualismo que é 

relacional, um “nós” que permite ao “eu” construir sua identidade complexa, um laço 

que sabe unir sem sufocar, pois os indivíduos buscam elos sociais “fortes” sem que os 

mesmos, contudo, os levem a perder a liberdade.  

               O ambiente lúdico deve ser marcado pelo respeito à criança e à família, pois a 

criança é criadora de sua própria cultura lúdica. Mesmo diante destas transformações, 

quando a família é capaz de compreender a importância do brincar, ela também se torna 

capaz de planejar seu cotidiano, respeitando as necessidades de seus filhos. Quanto mais 

a família der oportunidades da criança conhecer a sociedade em que vive, maior o 

desenvolvimento da linguagem no momento da expressão. Quanto mais a criança 

conhecer a cultura, mais ela poderá desenvolver novas formas de representações durante 

a brincadeira.  

               Será que existe o certo ou o errado no momento de mediação do brincar? 

Quando é levada em consideração a diversidade das famílias atuais existentes e suas 

culturas? Acredito, como pesquisadora, que não é possível classificar como certo ou 

errado, mas é possível colaborar para que a qualidade no brincar e as interações entre 

pais e filhos sejam observadas. 

               Como citado anteriormente, para Melhuish (2010) o ambiente de 

aprendizagem em casa é tão importante na educação da criança pequena, que seus 

efeitos são cerca de duas vezes tão importantes quanto os efeitos da educação pré-

escolar ou primária.  

               A pesquisa também identificou a necessidade de políticas públicas para 

auxiliar os pais na mediação durante o brincar com seus filhos. Baseando-se no contexto 

social da família atual, é de grande importância refletir junto aos pais e mães a maneira 

como brincam com seus filhos, auxiliando as famílias com pequenas intervenções na 

colaboração de possíveis mudanças no contexto diário do brincar.   

               Sendo assim, a problemática em questão envolve o acompanhamento de 

famílias na criação de ambientes favoráveis no lidar com os diversos contextos do 

brincar com seus filhos, contribuindo futuramente no direcionamento da criação de 

políticas públicas em um novo olhar para o objetivo e função de espaços lúdicos no 

Brasil. 
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               Estudar a família foi um convite desafiador e cheio de surpresas, que permitiu 

construir pontes e destruir preconceitos. Tentar compreender a diversidade das 

interações familiares no contexto do brincar foi apenas o começo de um longo e 

fascinante caminho. Estudar o brincar na diversidade das famílias é um convite a 

maravilhar-se em um mundo de diferenças de valores, de descobertas, de invenções, 

transgressões e desejos, que existem na diversidade e singularidade de cada ambiente 

familiar.    

               A presente pesquisa não escolheu um grupo específico de famílias, mas usou 

como critério a diversidade na composição das famílias participantes. Dentro do escopo 

analisado, as crianças preferem brincar entre si. Mesmo nas famílias, cujos pais estão 

presentes em casa meio período. Várias foram as brincadeiras escolhidas, mas a 

preferência, como já foi mencionado, foi brincar no parque, o que demonstra, seguindo 

a mesma linha da valorização das crianças como atores sociais e competentes nas 

relações entre pares, como é evidente a sensibilidade das crianças na compreensão da 

importância do adulto, como um nas decisões a respeito das mediações que ocorrem no 

ambiente familiar.  

               Acredito que diante de toda a diversidade das famílias entrevistadas, o tempo é 

um fator tenso e que causa medo, mas que pode ser equilibrado com a qualidade no 

brincar, com o respeito aos desejos e escolhas das crianças nas brincadeiras e com a 

criação de um ambiente lúdico significativo, transformando, deste modo, o pouco tempo 

durante a brincadeira em momentos inesquecíveis.  

Deixo:  

Para os pesquisadores: pesquisar e escrever.    

Para as famílias: observar, criar e brincar. 

Para as crianças: brincar (simples assim).  

               Finalmente, como pesquisadora, concluo que tive muitos preconceitos 

quebrados, me diverti com as famílias, assim como também chorei com as perdas 

durante a pesquisa e, acima de todos os dados apresentados, acima de todas as 

bibliografias e páginas com citações de pesquisas e autores, tenho como pretensão 

deixar uma única palavra, que foi durante toda a pesquisa o fio condutor, ao estudar o 

brincar na diversidade das famílias:  

 

RESPEITO. 
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APÊNDICE  

 

               Infelizmente, durante a redação final desta pesquisa uma das crianças 

entrevistadas não resistiu ao câncer e nos deixou. Nosso querido Caique, aos três anos 

de idade, deixou um exemplo de coragem e luta. Como pesquisadora, percebi que as 

famílias se esforçam para fazer o melhor durante o brincar e que o fazem com base no 

que aprenderam ou acreditam ser o melhor.  

               Acredito que todas as famílias pesquisadas possuem boas intenções e lutam 

para que seus filhos tenham um presente e futuro melhores do que o deles, que guardam 

um amor especial, mesmo antes de tê-los. Como diz a letra da música de Nando Reis, 

cujo título é Prá você guardei o amor, acredito que a brincadeira é um meio de liberar 

esse amor que possuímos e está guardado misteriosamente dentro de nós. Um amor que 

se mostra de diferentes formas e jeitos de ser e, quer aceitando ou não, aprendemos com 

nossas famílias.   

               Aos queridos amigos Patrícia e Luciano (F9),  que durante esta pesquisa, pela 

cumplicidade da dor, nossa amizade foi aproximada.   

Em memória do meu queridinho Caique.  

 

Pra você guardei o amor 

Nando Reis  

 

 

 

 

Pra você guardei o amor 

Que aprendi vendo os meus pais 

O amor que tive e recebi 

E hoje posso dar livre e feliz 

[...] 

Guardei 

Sem ter porque 

Nem por razão 

Ou coisa outra qualquer 

Além de não saber como fazer 

Pra ter um jeito meu de me 

mostrar 

 


