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O presente estudo tem por objetivo geral compreender a construção social da infância 

e a influência de artefatos culturais nas brincadeiras das crianças, pesquisar sobre a 

construção social da infância, refletir sobre a relação entre artefatos culturais e as 

brincadeiras, a partir, do documentário “Território do Brincar”. Este estudo está 

embasado na abordagem qualitativa com revisão bibliográfica, bem como, na análise 

reflexiva a partir de três vídeos do documentário Território do Brincar. Conclui o 

mesmo com um olhar diferente para as infâncias, para como as crianças se apropriam, 

interagem e produzem suas culturas de pares, permeadas pelos contextos locais, 

artefatos culturais e naturais e pelas culturas globais produzidas para a infância. As 

infâncias são singulares e distintas, em cada cidade, região do País, pois as crianças 

criam e modificam as culturas no brincar, utilizando dos artefatos culturais como 

complemento do faz de conta das/nas infâncias, que dão sentido ao criar e reproduzir 

no brincar aspectos cotidianos dos lugares que estão inseridos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa tem por tema a construção social da infância e os artefatos 

culturais utilizados pelas crianças em suas brincadeiras. No decorrer do estudo busca-

se discutir e problematizar o conceito de infância, a influência da cultura e de artefatos, 

sua inserção no cotidiano das crianças.  O brincar faz parte  do processo de 

socialização das crianças, bem como é necessário e preciso o  envolvimento das  

famílias e das escolas, pois é, na escola que fica mais evidente as diversidades 

culturais e, é onde se consegue observar as diferentes culturas, seus artefatos 

culturais e como as crianças se relacionam e as introduzem nas brincadeiras.  

 Para justificar o interesse da temática é importante retomar o caminho formativo 

que percorri. Minha trajetória formativa, inicialmente, não foi na educação, conclui o 

curso de graduação em Bacharel em Administração de Empresas no ano de 2012, 

porém, nunca exerci a profissão, por não ter me identificado com a área. O curso de 

Pedagogia entrou no meu caminho no último ano de vestibular da UFSM, após 

participar de um teste vocacional. Minha afinidade com a área educacional, se deu 

após iniciar a vivência da docente como bolsista e estagiária na Unidade de Educação 

Infantil Ipê Amarelo, onde desenvolvi as funções por três anos. Neste período notei a 

importância e a influência da cultura, na formação das crianças e resultando em 

diversos tipos de interações e percepções de mundo.  

 Ser professor é ter um olhar e uma percepção humana acerca dos sujeitos, ou 

seja, das crianças, respeitando suas histórias e culturas, dando espaço para que elas 

expressem através do jeito de ser, das preferências, das brincadeiras e das narrativas, 

fortalecendo assim laços entre elas. 

Se a alteridade permitiu à antropologia, bem como à história e sociologia 
novas formas de investigação e uma outra concepção dos seus objetos de 
conhecimento – os sujeitos sociais, ela nos invade ao pensar a questão da 
infância e problematizar as categorias que historicamente construímos e 
utilizamos para compreender, investigar e atuar junto a estes sujeitos infantis. 
(GOUVEA, 2003, p. 9) 
 

  O desafio do (a) professor (a) em potencializar e ampliar o contato com 

diferentes manifestações culturais, deve partir da percepção da importância das 

culturas na formação dos mesmos, pois cada criança chega na escola com uma 

bagagem cultural, referente ao lugar de sua origem, implícitas na formas de brincar, 

falar , cantar e ser,  essas identificações  de cada uma, pode ser um começo para a 
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criação de um projeto que acolha e aborde as culturas na escola. Os professores, 

junto com das crianças, podem atuar como pesquisadores e coletar informações e 

artefatos das culturas para serem (re)conhecidas em sala de aula, podendo ser 

objetos, músicas, culinária, filmes, documentários, fotos e trazendo pessoas que 

vivenciam da mesma para falar sobre as especificas culturas com as crianças. 

 Para a construção desta pesquisa, buscou-se referenciais em autores como, 

Sarmento (2002, 2004, 2005, 2008, 2009), Corsaro (2011), Winnicott (1971), Ariés 

(2006). O Imaginário infantil constitui uma das mais estudadas características das 

formas especificas de relação das crianças com o mundo. (Sarmento, 2002, p. 2). As 

crianças merecem ser reconhecidas enquanto produtoras, transformadoras e 

disseminadoras de culturas de uma determinada região/população, que se refere às 

suas crenças, hábitos e práticas compartilhadas e são transmitidas de geração em 

geração.  Nas culturas das crianças entram as brincadeiras e os artefatos culturais 

que as mesmas usam para o ato de reproduzir/recriar acontecimentos do cotidiano 

familiar. As diferentes culturas moldam as experiências das crianças e a pesquisa 

intercultural tenta estudar os processos por meio dos quais essas influências ocorrem.  

 A construção da infância e a influência de artefatos culturais na formação do 

sujeito criança, é entendida e reproduzida de diferentes maneiras, como, meios 

sociais, família, círculo de convivência dos pais nos primeiros anos de vida, escola, e 

nas interações que estas estabelecem no brincar umas com as outras. 

Compartilhando saberes, experiências, artefatos, culturas. Portanto, problematizo as 

seguintes questões: Como é a influência de artefatos culturais, nas brincadeiras?  O 

que é a construção social da infância? Qual a relação entre artefatos culturais e as 

brincadeiras? 

  O objetivo geral desta pesquisa é compreender a construção social da infância 

e a influência de artefatos culturais nas brincadeiras das crianças. Como objetivos 

específicos trago, pesquisar sobre a construção social da infância e refletir sobre a 

relação entre artefatos culturais e as brincadeiras, a partir, do documentário Território 

do Brincar. 

 O presente estudo foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa de 

cunho bibliográfico, que para Minayo (2003, p. 16) é o caminho do pensamento a ser 

seguido. Já Godoy (1995, p.58) traz algumas características da pesquisa qualitativa, 

que: considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento chave. Para além da pesquisa bibliográfica, realizou-se a análise de 
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minidocumentário do Território do Brincar, a fim de ver em prática nas brincadeiras 

das crianças as relações que elas elaboram com o brincar e os artefatos culturais 

estarem presentes neste momento/espaço. 

 Este trabalho de conclusão de curso, está organizado em dois capítulos, o 

primeiro é o referencial teórico, que ficou subdividido em quatro subcapítulos 

intitulados: 2.1 contexto histórico da infância, 2.2 artefatos culturais e brincadeiras, 2.3 

infâncias e culturas para a infância e 2.4 culturas para a(s) infância(s). O segundo 

capitulo é a análise de mídias digitais: território do brincar. A seguir irei apresentar o 

capítulo 2, o referencial teórico da pesquisa que traz a construção social das infâncias 

e dos artefatos culturais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
“É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem sua 
liberdade de criação.” Winnicott (1971, p.79). 
 

 Neste capítulo vamos conhecer mais sobre o processo de construção social da 

infância e de como as crianças foram sendo reconhecidas como sujeitos culturais, 

produtoras de culturas, que brincam, reinventam o mundo através das interações com 

outras crianças e adultos, mostrando seus conhecimentos a respeito das culturas e 

brincadeiras presentes no ambiente ao qual fazem parte. 

 Nos próximos subtítulos iremos discorrer sobre as infâncias e os artefatos 

culturais, de modo que, na primeira parte apresento o “Contexto Histórico da Infância” 

a partir de autores como Kramer (2007) e Ariés (2006), que em suas obras focalizam 

as infâncias e suas singularidades. Na segunda parte “Artefatos Culturais e 

Brincadeiras”, a partir de autores como Borba (2005) e Benjamin (1984), 

aprofundando a relação dos artefatos culturais com o brincar. Na terceira parte terá 

uma breve contextualização das infâncias e das brincadeiras, chegando ao 

entendimento da importância deste brincar individual e coletivo das crianças, bem 

como a utilização de artefatos específicos de cada cultura nessas infâncias. Enfim, na 

quarta parte do referencial, problematizo as culturas produzidas para as crianças, 

tendo como autor principal Sarmento (2002). 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA INFÂNCIA 

 Todas as culturas que conhecemos atualmente, passaram por um processo de 

mudanças e reconstrução com os anos, e dentre elas estão as brincadeiras, que foram 

ressignificadas e influenciadas por outras culturas, criando assim variantes de como 

brincá-las. Essas mudanças e transformações, fizeram com que as formas e maneiras 

de brincar se modificassem e se recriassem, dependendo do contexto das crianças 

que a realizam. Segundo Kramer (2007), as visões sobre a infância são construídas 

social e historicamente. A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com 

as formas de organização da sociedade. Assim, a ideia de infância não existiu sempre 

da mesma maneira. 

 Nos primeiros registros sobre o brincar e a infância, não existia um sentimento 

que distinguisse a criança do adulto, sendo a criança considerada um adulto pequeno, 

executando também as mesmas atividades dos mais velhos. A infância na Idade 
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Média, era vista como um estado de transição para a vida adulta. Não se dispensava 

um tratamento especial para as crianças. Para a sociedade medieval, o importante 

era a criança crescer rapidamente para poder participar do trabalho e de outras 

atividades do mundo adulto. De acordo com Ariés (2006, p. 156), 

 [...] era através do serviço que o mestre transmitia a uma criança, não ao seu 
filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem de conhecimentos, a 
experiência prática e o valor humano que pudesse possuir. 
 

 Rousseau, na obra Emilio, traz que o ser humano é bom por natureza e a 

sociedade o corrompe, e que a educação deveria proporcionar/dar base para uma 

formação humana descente e construtiva para as pessoas/crianças.  

 A infância na idade moderna, traz registros das iniciativas de atendimento à 

infância, essas somente aparecem no desenrolar da Revolução Industrial, do 

Iluminismo e da constituição dos Estados Laicos, aqueles que não tinham uma religião 

que a guiasse nas execuções que o governo delegava no período, porém não era algo 

pensado no desenvolvimento da crianças e sim na necessidade dos adultos em 

trabalhar nas fábricas.  Neste período foram criadas instituições para que os filhos das 

operárias tivessem onde ficar enquanto as mães trabalhavam na sua jornada de mais 

de 12 horas diárias. Essas primeiras iniciativas datam no ano de 1774, na França. Já 

no Brasil, surgiram  na crescente do movimento da “estruturação do capitalismo” que 

trazia consigo uma crescente urbanização e a necessidade da força de trabalho, para 

homens e mulheres de classes sociais menos favorecidas, neste período a 

mulher/mãe de família, precisou se inserir no mercado de trabalho para ajudar no 

sustento e manutenção da família e da casa, neste período as instituições  eram 

ofertadas como sendo um lugar de acolher crianças, e nelas ficariam nutridas e sem 

doenças.  

 No Brasil a criação de sindicatos de trabalhadores das fábricas, que 

reivindicavam melhores condições de trabalho, remuneração adequada e 

atendimento aos seus filhos enquanto estavam cumprindo sua jornada de trabalho 

levou os empresários da época a criarem as escolas maternais.  Pinheiro e Hall, (1981, 

p.212), afirmam: o fato de o filho da operária estar sendo atendido em creches ou 

escolas maternais montadas pelas fábricas passou, inclusive, a ser reconhecido por 

alguns empresários como trazendo vantagens para a produção da mãe. 

 Pelos registros deste período essas instituições ofertavam um cuidado 

assistencial, ofertando alimento, higienização e segurança. Mas não existia um 
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cuidado em potencializar o desenvolvimento intelectual e afetivo destas crianças. 

Após esse momento ocorreu a percepção de que a criança, era alguém que precisava 

ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação posterior.   

 Após esse período inicial, estudos levaram a conhecer a diversidade das 

populações infantis, os fatores culturais entre as crianças e os que as diferenciam dos 

adultos, bem como brincadeiras, atividades, músicas, histórias, valores, significados. 

E a busca de uma psicologia baseada na história e na sociologia – as teorias de 

Vygotsky e Wallon e seu debate com Piaget - revelam esse avanço e revolucionam 

os estudos da infância. 

 Segundo Kramer (2007, p.15): 

 
Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, pelas 
contradições das sociedades em que estão inseridas. A criança não se 
resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que 
deixar de ser criança). Reconhecemos o que é específico da infância: seu 
poder de imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira entendida como 
experiência de cultura. Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, 
que produzem cultura e são nela produzidas. Esse modo de ver as crianças 
favorece entendê-las e também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A 
infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma história humana 
porque o homem tem infância. 

 
 Atualmente, o projeto de modernidade da educação , não é real e nem chegou  

para a maioria das populações infantis no Brasil, onde é assegurado o direito de 

brincar, de que criança não trabalhar, mas essa realidade não se aplica a todas as 

nossas crianças, diariamente vimos na mídia relatos de trabalho infantil, crianças sem 

ir à escola, crianças sustentando a família, até quando isso irá manchar e marcar a 

infância de nossas crianças? Difícil responder, pois a ilegalidade e a improbidade, se 

mostram mais fortes e persistentes do que as leis que asseguram direitos as crianças. 

 De acordo com Kramer (2007, p.15): 

Numa sociedade desigual, as crianças desempenham, nos diversos 
contextos, papéis diferentes. A ideia de infância moderna foi universalizada 
com base em um padrão de crianças das classes médias, a partir de critérios 
de idade e de dependência do adulto, característicos de sua inserção no 
interior dessas classes. No entanto, é preciso considerar a diversidade de 
aspectos sociais, culturais políticos: no Brasil, as nações indígenas, suas 
línguas e seus costumes; a escravidão das populações negras; a opressão e 
a pobreza de expressiva parte da população; o colonialismo e o imperialismo 
que deixaram marcas diferenciadas no processo de socialização de crianças 
e adultos. 

 

 A respeito desta concepção de criança, Sarmento e Gouvêa (2009, p.19) 

afirmam que: [...] Esta imagem dominante da infância remete as crianças para um 
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estatuto pré-social: as crianças são “invisíveis” porque não são consideradas como 

seres sociais de pleno direito. Não existem porque não estão lá: no discurso social.  

2.2 ARTEFATOS CULTURAIS E BRINCADEIRAS 

 Os artefatos culturais e as brincadeiras estão relacionadas, pois as crianças 

utilizam estes artefatos para recriarem e reproduzirem suas percepções de atividades 

e rotinas familiares e das regiões que moram. Conceituando o que são artefatos 

culturais e brincadeiras, com base no dicionário:  

brincadeira: s.m. ação de brincar, divertimento, gracejo, zombaria; Artefato: 
s.m. objeto manufaturado; produto realizado a partir de trabalho mecânico. 
Cultural: adj. relativo à cultura intelectual: progresso cultural1.  
 

 Lira, Domínico e Nunes (2019), trazem o brinquedo como artefato cultural e que 

passa por um intenso processo de industrialização, com efeitos para a constituição 

das subjetividades infantis. 

 Na história das sociedades ocidentais, a criança e o brinquedo tomaram sobre 

si diferentes representações (Porto, 2005). Na Idade Média, as réplicas dos materiais 

utilizados pelos adultos para trabalhar eram os “brinquedos” ofertados as crianças do 

século XI, as mesmas foram dando lugar ao brinquedo, objeto que despertava 

interesse nas crianças, o manusear desses objetos foi se descobrindo, aos poucos, o 

mundo da brincadeira, ou seja, originado as culturas e modos de brincar das crianças. 

 Os brinquedos surgiam nas mãos dos entalhadores de madeira (pessoas que 

trabalhavam esculpindo pedaços de madeiras), dos produtores de vela, dos 

caldeireiros e artesãos entre outros. Eram objetos secundários, que surgiam das 

diversas indústrias manufatureiras. Como afirma Porto (2005, p.172): “Eram objetos 

de culto doméstico ou funerário, ex-votos de devotos e de peregrinos. Objetos 

familiares eram reduzidos e depositados nos túmulos”. É importante ressaltar que não 

eram, só as crianças que os utilizavam. 

 De acordo com Benjamin (1984, p.67), os 

[...] brinquedos não foram em seus primórdios invenções de fabricantes 
especializados; eles nasceram, sobretudo nas oficinas de entalhadores em 
madeira, fundidores de estanho etc. Antes do século XIX a produção de 
brinquedos não era função de uma única indústria. O estilo e a beleza das 
peças mais antigas explicam-se pela circunstância de que o brinquedo 
representava antigamente um produto secundário das diversas indústrias 
manufatureiras, as quais, restringidas pelos estatutos corporativos, só 
podiam fabricar aquilo que competia a seu ramo. 

 
1 https://www.dicio.com.br/ Dicionário da Língua Portuguesa Online, 2019. 
  

https://www.dicio.com.br/
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 A segunda metade do século XIX, marca a expansão da industrialização de 

brinquedos e a madeira começa a perder o lugar para outros tipos de materiais como: 

metais, vidros, papel e alabastro (é uma designação aplicada a dois minerais distintos: 

gesso (sulfato de cálcio hidratado) e calcite (um carbonato de cálcio).    

 Com base nos estudos de Kishimoto (1993), no início do Renascimento, as 

brincadeiras foram se transformando uma especialidade das crianças, o brinquedo 

então passou a se tornar um mediador entre a criança e o mundo. A criança passa a 

ter um espaço para brincar junto ao brinquedo que torna possível sua inserção no 

mundo lúdico. Alguns brinquedos e brincadeiras surgiram devido a acontecimentos da 

época. A pipa, por exemplo, era utilizada pelos adultos para fins de prática de 

estratégia militar. Segundo D’Allemagne (apud Kishimoto, 1993, p.18): “(...) conta a 

tradição chinesa que o uso da pipa, em estratégia militar, provém da época do 

imperador Wou-ti, da dinastia dos Liang, quando ela servia para comunicar aos 

aliados a posição e o pedido de ajuda”. A pipa é utilizada como um brinquedo, pelas 

crianças, que podem elas mesmas produzir as suas e se divertir soltando pipas. 

 Segundo estudos baseados numa visão histórica e social dos processos de 

desenvolvimento infantil, que tem em Vygotsky (2007) um dos seus principais 

representantes, o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, 

fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, 

de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir 

relações sociais com outras crianças e adultos. Vygotsky compreende que, se por um 

lado a criança reproduz e representa o mundo por meio das situações criadas nas 

atividades de brincadeiras, por outro lado tal reprodução não se faz passivamente, 

mas mediante um processo ativo de reinterpretação do mundo, que abre lugar para a 

invenção e a produção de novos significados, saberes e práticas. 

 De acordo com Borba (2006, p.38): 

  
É importante enfatizar que o modo próprio de comunicar do brincar não se 
refere a um pensamento ilógico, mas a um discurso organizado com lógica e 
características próprias, o qual permite que as crianças transponham espaços 
e tempos e transitem entre os planos da imaginação e da fantasia explorando 
suas contradições e possibilidades. Assim, o plano informal das brincadeiras 
possibilita a construção e a ampliação de competências e conhecimentos nos 
planos da cognição e das interações sociais, o que certamente tem 
consequências na aquisição de conhecimentos nos planos da aprendizagem 
formal.  
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 O brincar é um importante processo psicológico, fonte de desenvolvimento e 

aprendizagem. Ele envolve diversos processos de articulação entre o que já foi dado 

e o novo o que deve ser encontrado, entre a experiência, a memória e a imaginação, 

entre a realidade e a fantasia, ficando marcado como uma forma particular de ver o 

mundo, fugindo da realidade da vida cotidiana, ainda que nela referenciada e com 

base nas vivências. A importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil é 

clara, na medida em que a criança pode transformar e produzir novos significados. O 

brincar não só requer muitas aprendizagens como também constitui um processo de 

aprendizagem da criança como o auto conhecer-se, saber seus limites, medos, 

frustrações e o sentido de dividir com as demais crianças os brinquedos, espaços e 

atenção.  

 Como ressalta Machado (2003, p.37): 

Brincar é também um grande canal para o aprendizado, senão o único canal 
para verdadeiros processos cognitivos. Para aprender precisamos adquirir 
certo distanciamento de nós mesmos, e é isso o que a criança pratica desde 
as primeiras brincadeiras transicionais, distanciando-se da mãe. Através do 
filtro do distanciamento podem surgir novas maneiras de pensar e de 
aprender sobre o mundo. Ao brincar, a criança pensa, reflete e organiza-se 
internamente para aprender aquilo que ela quer, precisa, necessita, está no 
seu momento de aprender; isso pode não ter a ver com o que o pai, o 
professor ou o fabricante de brinquedos propõem que ela aprenda. 
 

 Vygotsky (2007) defende que nesse novo plano de pensamento sobre as 

brincadeiras, ação, expressão e comunicação, outros significados e entendimentos 

são elaborados, novos papéis sociais e ações sobre o mundo são desenhados, e 

novas regras e relações entre os objetos e os sujeitos, e desses entre si, são 

instituídas. 

 A brincadeira de faz-de-conta tem por objetivo estimular a capacidade da 

criança de respeitar regras que valerão não só para a brincadeira, mas também para 

a vida. Ela também ativa a criatividade, pois através da escolha dos papéis terá que 

reproduzir e criar a representação na brincadeira.  

 O brincar envolve múltiplas aprendizagens, Vygotsky (2007, p.122), afirma que 

na brincadeira “a criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, 

além de seu comportamento diário, no brinquedo, é como se ela fosse maior do que 

ela é na realidade”. Isso porque a brincadeira, na sua visão, cria uma zona de 

desenvolvimento proximal, permitindo que as ações da criança ultrapassem o 
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desenvolvimento já alcançado (desenvolvimento real), impulsionando-a, a conquistar 

novas possibilidades de compreensão e de ação sobre o mundo. 

2.3 INFÂNCIAS E CULTURAS DA INFÂNCIA 

 Neste subcapitulo, irei trazer mais sobre as infâncias e culturas da infância, e 

com base em Sarmento (2006), a infância é parte de uma categoria geracional, onde 

também se fazem presentes as diversidades e as desigualdades da sociedade 

contemporânea. 

 
A infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo geracional, e um 
grupo de sujeitos ativos, que interpretam e agem no mundo. Nessa ação 
estruturam e estabelecem padrões culturais. As culturas infantis constituem, 
com efeito, o mais importante aspecto na diferenciação da infância. 
(Sarmento, 2007, p. 36)  

 

 Sarmento (2006), ao falar das culturas da infância, se refere ao modo que as 

crianças têm de recriar/interpretar suas realidades e interagir com outras crianças. 

Através da cultura (re)inventam brincadeiras e formas de brincar e socializar, as 

crianças se apropriam das brincadeiras e da cultura local da região que estão inseridas 

de maneira que conseguem difundi-la com outras crianças e culturas, no brincar e 

socializar. Nesse brincar elas recriam culturas, umas ensinam as outras e trocam 

diálogos e saberes, auxiliando seu convívio social e criando laços de união e amizade 

entre elas.   

 Trazendo e fazendo referência ao artigo: Imaginário e Culturas da Infância, de 

Sarmento  (2002), onde o mesmo traz relatos de crianças de um campo de refugiados 

em meio à guerra de Kosovo, jogando bola com um crânio, citando Baia dos tigres, 

livro de Pedro Rosa Mendes, bem como relata a presença da cultura do brinquedo 

industrializado e a cultura da experiência e criação, se misturam sem interferir no 

imaginário e lúdico do momento de invenção e criação da brincadeira, pelo contrário 

elas se completam e dão sentidos ao brincar.  

 O brincar e a forma de ver os objetos do brincar, são diferentes em cada meio 

social que as crianças e suas infâncias estão inseridas, isto modifica a forma de 

vivências e experiências do processo de desenvolvimento deste imaginário social e 

de brincar de cada criança. Conforme Sarmento cita: 

 
O imaginário social é inerente ao processo de formação e desenvolvimento 
da personalidade e racionalidade de cada criança concreta, mas isso 
acontece no contexto social e cultural que fornece as condições e as 
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possibilidades desse processo. As condições sociais e culturais são 
heterogêneas, mas incidem perante uma condição infantil comum: a de uma 
geração desprovida de condições autônomas de sobrevivência e de 
crescimento e que está sob o controlo da geração adulta.  A condição comum 
da infância tem a sua dimensão simbólica nas culturas da infância 
(SARMENTO, 2002, p. 3).  
 

 As diferentes infâncias e culturas da infância, fazem parte do desenvolvimento 

e do processo de aprendizagem de cada criança, e estão relacionadas ao meio social 

que vive e as acessos a materiais culturais e as diferentes manifestações culturais. A 

escola, tem suma importância no processo de movimentos das culturas e experiências 

destas culturas de forma ampla, realizando trocas de experiências e aprendizados, 

que geram afetividade e descobertas. 

 Através do movimento cultural que ocorre no momento de escolarização e 

socialização destas crianças, trago o conceito de culturas infantis ou culturas de pares, 

que foi proposto por Corsaro e se refere às ações compartilhadas entre as crianças 

segundo suas formas de interpretar o mundo e o significado atribuído por elas, 

diferentemente das ações e interpretações dos adultos (CORSARO, 2003; 2011). O 

autor traz que o sujeito criança ganhou centralidade e destaque no processo de pensar 

e criar novos estudos sobre as infâncias que visem a sociedade e a participação da 

criança neste processo de produção e elaboração da cultura de pares, tanto com 

outras crianças, como com adultos, assim, ganhando um crescimento do seu próprio 

desenvolvimento social, afetivo e cognitivo.  

 O termo pares é usado por Corsaro (2011, p.127) “[...] especificamente para 

referir a corte ou o grupo de crianças que passa seu tempo junto quase todos os dias 

[...]”. As culturas de pares infantis podem ser definidas como um conjunto estável de 

rotinas e/ ou atividades, valores, artefatos e preocupações que as crianças produzem 

e compartilham através de interação com outras crianças. Conforme as relações 

culturais e de brincar constituídas entre as crianças, as mesmas constituem suas 

características culturais e sociais, Barbosa (2007, p. 1066), apresenta sua 

interpretação sobre a criança e sua forma de habitar e se inserir no mundo: 

 
As crianças têm um modo ativo de ser e habitar o mundo, elas atuam na 
criação de relações sociais, nos processos de aprendizagem e de produção 
de conhecimento desde muito pequenas. Sua inserção no mundo acontece 
pela observação cotidiana das atividades dos adultos, uma observação e 
participação heterodoxa que possibilitam que elas produzam suas próprias 
sínteses e expressões. A partir de sua interação com outras crianças – por 
exemplo, por meio de brincadeiras e jogos – ou com os adultos – realizando 
tarefas e afazeres de sobrevivência –, elas acabam por constituir suas 
próprias identidades pessoais e sociais. (BARBOSA, 2007, p.1066). 
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 As pesquisas sobre a Infância e o reconhecimento da criança como produtora 

de cultura de pares, buscando entender o conceito de criança, baseando-se em 

autores que pesquisaram o tema: sociologia da infância, como: Sarmento (2004, 2005, 

2007, 2008 e 2009), Corsaro (1997, 2003 e 2011) e Prout (2004). 

 Corsaro (1997, p. 18) afirma que a perspectiva sociológica deve considerar não 

só as adaptações e internalizações dos processos de socialização, mas também os 

processos de apropriação, reinvenção e reprodução realizados pelas crianças.  

 
Essa visão de socialização considera a importância do coletivo: como as 
crianças negociam, compartilham e criam culturas com os adultos e com seus 
pares. Isso significa negar o conceito de criança como receptáculo passivo 

das doutrinas dos adultos (JAMES; PROUT, 1997, p.3). 

 

 As crianças possuem uma capacidade e uma percepção incrível sobre ações 

coletivas de rotinas e afetividade. E, é impressionante como elas se adaptam e se 

organizam em ambientes diferentes e como fazem para que suas culturas cheguem 

até a dos colegas, na forma de socialização e diálogos. 

  
Sustenta a ideia de que o encontro entre a sociologia e a infância é marcado 
pela modernidade tardia e assim a sociologia da infância encontra-se perante 
uma dupla missão: criar espaço para a infância no discurso sociológico e 
confrontar a complexidade e ambiguidade da infância na qualidade de 
fenômeno contemporâneo e instável. Ele aponta, portanto, dois dualismos do 
campo. Estrutura e ação: a fundamentação da sociologia da infância baseada 
na ideia de que a infância é uma construção social abandona o reducionismo 
biológico, substituindo-o pelo reducionismo sociológico, o que o autor 
compreende como algo problemático. Ser e devir: o caráter inacabado da vida 
dos adultos é tão evidente quanto o das crianças. Assim, as crianças e os 
adultos devem ser vistos como uma multiplicidade de seres em formação, 
incompletos e dependentes, e é preciso superar o mito da pessoa autônoma 
e independente, como se fosse possível não pertencermos a uma complexa 
teia de interdependências. Prout (2004, p. 3-4). 

 

 Corsaro (2003) defende os estudos com e não sobre as crianças. Para o autor 

a criança é o ator social, que dá ênfase as mudanças no seu percurso histórico, de 

reconhecimento e valorização social, como membro pertencente a uma sociedade e 

cultura, portanto produtor e portador de saberes e culturas. Partindo da noção de 

socialização, que constitui a sociologia da infância, incita a inclusão das crianças como 

intérpretes apropriados a criar e modificar as culturas das quais são parte, embora 

elas estejam empregadas no mundo adulto.  

 É notável que existe muitos desafios acerca das pesquisas sobre infâncias e 

crianças, devido aos fatores sociais que não as viam desta forma, logo; Bastide (1961, 
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p. 153.) perguntava: “O que somos nós, para as crianças que brincam ao nosso redor, 

senão sombras?”. E esta pergunta se torna atual, se evidenciarmos a conjuntura atual 

das sociedades, onde os pais/adultos não passam tempo suficientes com as crianças, 

logo as crianças em alguns casos nem tem essa sombra para brincar ao redor, e criar 

assim suas bases e espelhos para o criar no brincar.    

2.4 CULTURAS PARA A(S) INFÂNCIA(S)  

 A cultura para as crianças e a Industria Cultural, são termos usados por autores 

para ressaltar a diferença entre as culturas da infância e as para a infância e como 

elas se relacionam, no processo de descoberta e evolução das crianças e dos 

brincares. As exposições de Benjamin (2002) sobre a infância, o lúdico e a 

autenticidade do brincar serão utilizadas para dialogar com a categoria da indústria 

cultural ou cultura para crianças, a respeito do lúdico que na sociedade atual, visa o 

lucro, e está relacionado a lógica mercantil e de dominação social de marcas que 

lançam produtos novos periodicamente, seguidos de repetidas propagandas de 

marketing que levam a pensar que realmente aqueles produtos são necessários e 

precisos, para poder brincar, se relacionar com outras crianças e criar funções no ato 

de brincar.  

 De tal modo, nos brinquedos industrializados, está a iniciação das crianças ao 

universo adulto, voltada ao consumo e a adaptação dos sujeitos/crianças ao modelo 

social capitalista.  Na sociedade do consumo os sujeitos passam a investir em 

produtos supérfluos. 

A cultura comercial das crianças apela às crianças porque toma seriamente 
em conta o jogo, a satisfação e o desejo das crianças. Claramente, ela ajuda 
a construir o seu jogo, prazer e desejo, mas também procura compreendê-lo 
e inserir-se dentro dele [...]. (Kenway e Bullen, 2001, p.46). 
 

 A cultura criada para a crianças e infâncias, é uma cultura de mercado, visando 

o comércio desenfreado de mercadorias/brinquedos, consolidando uma classe 

consumista. Conforme observa Oliveira (1986), a indústria cultural faz parte do 

sistema capitalista e do brinquedo industrializado, e contém elementos de dominação 

social e cultural, ocultados em uma dimensão aparentemente lúdica. A semelhança e 

a ilusão que se cria sobre a forma que a indústria configura os brinquedos e jogos, 

lhes dando conceitos, concepções, valores e modificando as funções, ofertando 

diferentes interpretações e formas de jogar. 
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  Sarmento (2003), no estudo das culturas infantis traz a capacidade das 

crianças de produzirem processos de significação e modos de relacionar estas ações 

que são específicos e genuínos, não redutíveis totalmente às culturas dos adultos.  

 Para Sarmento (2003, p.34):  

 
 [...] esse conceito plural (Culturas Infantis) se constrói sob outras duas 
perspectivas: a primeira evidencia-se em um conjunto de produções culturais 
adultas socialmente produzidas para as crianças e voltadas a sua educação, 
materializadas, por exemplo, na literatura e na música infantil; a segunda 
fundamenta-se na existência de uma indústria cultural para crianças em toda 
uma produção midiática que essa indústria opera: os brinquedos 
industrializados, os desenhos animados e ainda nos serviços para crianças. 

 

 Cito a publicação de Sarmento (2002), onde o autor traz diferentes olhares em 

diferentes infâncias e correlaciona as crianças em campos de guerra brincando com 

a bonecas Barbie, que na atualidade é um símbolo do mercado industrial voltado para 

o consumo infantil, mas mesmo assim ela serve de acalento para uma criança em 

situação de desolamento e incerteza. E isso mostra como as crianças nos ambientes 

e momentos mais adversos conseguem imaginar e criar uma dimensão paralela. 

Nesta publicação de Sarmento, fica claro a união de dois mundos distintos e mesmo 

assim próximos, ligados pela infância e pelo ato de brincar e ser criança. 

  Em contra ponta a cultura para as crianças/infâncias, tem a cultura escolar que 

é uma outra forma de transferência de culturas. A escola impõe as culturas escolares, 

pode-se definir cultura escolar como uma rede de significados compartilhados pelo 

conjunto de atores sociais (alunos) que participam e interagem na construção do 

cotidiano da escola. A cultura estabelecida na natureza escolar é cultivada pela 

interação entre, os programas, currículos oficiais, normas e legislações; e, pelos os 

resultados das ações exercidas pelos atores, professores, gestores, funcionários, 

alunos e comunidade escolar. Partindo deste pressuposto, logo a escola é lugar para 

a criança produzir cultura, derivada das habilidades em organizar e recriar uma 

dinâmica interna a partir dos discursos, formas de comunicação e linguagens 

presentes no cotidiano escolar.  Conforme Nóvoa (2003), as escolas constituem-se 

em uma territorialidade espacial e cultural, razão pela qual sua análise deve mobilizar 

todas as dimensões da vida escolar: políticas, pessoais e simbólicas.  

 Entende-se que a escola tanto é um difusor de cultura entre as partes que a 

formam, sempre respeitando a cultura alheia e apoiando as manifestações culturais e 

suas diversidades. 
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3. ANÁLISE DE MÍDIAS DIGITAIS: TERRITÓRIO DO BRINCAR 

 Quando me deparei com os vídeos do documentário “Território do Brincar”, ao 

apreciar as diversas brincadeiras das crianças, relembrei as minhas próprias 

brincadeiras de infância e aos artefatos que eu usava para criar e produzir meu brincar 

junto de meu irmão e amigos. A seleção dos três vídeos não foi fácil, pois vários deles 

traziam diversas possibilidades da utilização de artefatos culturais nas brincadeiras. 

Optei por analisar os vídeos: “Batizado de Bonecas” e “Casinhas do Vale de 

Jequitinhonha”, por retratarem a relação entre diferentes artefatos culturais, desde 

brinquedos artesanais locais produzidos pelas próprias crianças e objetos do 

cotidiano, até brinquedos industrializados e globalizados. O outro vídeo  “Laçada do 

Touro Mecânico”, selecionei por retratar uma brincadeira envolvendo um contexto de 

trabalho no campo, identificada como uma das características culturais do estado do 

Rio Grande do Sul. 

 Os vídeos analisados estão disponíveis no site do “Território do brincar”, onde 

há mais de 100 vídeos, documentários, filmes e registros fotográficos sobre as 

diferentes infâncias e as culturas produzidas pelas crianças através de suas 

brincadeiras. Os vídeos foram produzidos por Renata Meirelles e David Reeks, os 

quais viajaram por diferentes regiões do nosso País, especialmente lugares mais 

afastados das capitais, e documentaram diversas formas de brincar, de viver a 

infância e de produzir culturas infantis, protagonizados por meninos e meninas de 

diferentes faixas etárias, raças e etnias.  

O ato de brincar proporciona às crianças construírem uma identidade individual 

e coletiva a partir da diversidade local e regional, em diferentes tempos e espaços, 

com diferentes artefatos culturais, desde elementos naturais até brinquedos 

industrializados. De modo que, através do brincar e das suas interações vivenciam a 

construção da vida social coletiva.  

 
O documentário Território do Brincar é um trabalho de escuta, intercâmbio de 
saberes, registro e difusão da cultura infantil. Idealizado pelos 
documentaristas Renata Meirelles e David Reeks, que percorreram o Brasil, 
visitando comunidades rurais, indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, 
sertão e litoral, revelando o país através dos olhos das crianças. Renata e 
David registraram as sutilezas da espontaneidade do brincar, que nos 
apresenta a criança a partir dela mesma. Este intenso trabalho de pesquisa 
foi sistematizado, dando origem a diversas produções culturais: um filme de 
longa metragem, dois livros e duas séries infantis para TV, filmes de curta 
metragem, artigos,  além de uma exposição itinerante que, entre 2014 e 2015, 
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percorreu o Brasil para levar um pouquinho do Território do Brincar para 
escolas, festivais, praças, etc. (Fonte: Território do Brincar2, 2019). 
 

 Na sequência, farei a análise específica, tendo em vista o foco da pesquisa, 

dos três documentários escolhidos: “Casinhas no Vale do Jequitinhonha”, “Laçada do 

Touro Mecânico” e “Batizado de bonecas”.  

 

3.1 CASINHAS NO VALE DO JEQUITINHONHA3  

 

Imagem 1.   Fonte: Google imagens, Território do Brincar (2019). 

 
 Este minidocumentário foi gravado em Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais, 

no período de fevereiro de 2017, do qual protagonizam meninas e meninos de 

diferentes idades, utilizando artefatos culturais locais do cotidiano destas crianças 

para brincar de casinha.  

 No decorrer do vídeo, observa-se crianças brincando em uma região com 

árvores baixas próximo a uma igreja da cidade. Durante a brincadeira existe uma troca 

de diálogos entre as crianças, elas combinam e realizam diferentes ações coletivas 

tais como:  a construção da casa, a organização da cozinha, a construção da fogão 

de tijolos, a produção da refeição, o cuidado com as bonecas, o adorno do local com 

correntes de metal, potinhos de desodorante, isqueiros dentro de potes e móbiles 

feitos de barbantes e brinquedos, além de porongos e cestos de taquara.  

Destaca-se a predominância de elementos naturais na construção da 

brincadeira, a própria casa foi feita com galhos e folhas de bananeira, a cozinha contou 

com um fogão de tijolos no chão e, como destaque, as crianças lidaram com uma 

pequena fogueira, ateando fogo para cozinhar, utilizando panelas e colheres de pau 

 
2 Disponível em: <https://territoriodobrincar.com.br/> 
3 Disponível em: <https://territoriodobrincar.com.br/videos/casinhas-no-vale-do-jequitinhonha/> 
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e de alumínio. As crianças organizavam a “produção da comidinha” em mesas feitas 

de tábua e de pedra, dispondo de variados materiais para manusear os diferentes 

elementos utilizados para cozinhar, como, por exemplo: terra, água, folhas, arbustos, 

grama e alguns tipos de grãos. 

  

 
Imagem 2.   Fonte: Google Imagens, Território do Brincar, 2019. 

 
Na imagem 2, está organizada uma mesa de pedra com utensílios usados no 

preparo da “comidinha” na brincadeira. Destaca-se, nessa brincadeira de casinha, a 

forma como as crianças se organizam e interagem na ação do criar e do brincar, 

dividindo os momentos e compartilhando saberes e artefatos culturais. As crianças 

demonstram através do brincar influências culturais e sociais, manifestadas a partir 

dos artefatos culturais locais, como as colheres de pau, as canecas de alumínio, as 

panelas de barro, o fogo de chão, potes, mamadeiras, formas, talheres, garrafas de 

água e etc. 

As crianças deste vídeo mostram ter domínio e saber lidar/fazer o fogo. Após 

pesquisar sobre a região e os costumes da mesma, certifiquei que a comida caseira 

feita em um fogão a lenha é uma marca cultural característica, assim se explica a 

naturalidade das crianças ao brincar e cozinhar com os fogões de tijolos no chão. 

 
Imagem 3.    Fonte: google imagens, território do brincar, 2019. 
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 Na imagem 3, observar-se um menino construindo a casinha, usando os galhos 

para fazer a armação, atando quando necessário para deixar firme a estrutura que vai 

receber o tecido para as paredes e as folhas de bananeira no telhado e o chão. 

Ressalta-se que as crianças do Vale do Jequitinhonha, unem artefatos naturais com 

os demais artefatos, na construção do brincar e de suas infâncias. 

 

 
Imagem 4.     Fonte: Google imagens, território do brincar (2019). 

 Na imagem 4, observa-se uma menina organizando as camas, o quarto para 

as bonecas e produzindo roupas a partir de retalhos de tecido. A maior parte das 

bonecas são feitas de madeira, algumas de tecido, mas há, também, bonecas de 

plástico, que fazem referência aos brinquedos industrializados que se reúnem aos 

brinquedos regionais criados pelas próprias crianças para brincar e recriar as ações 

cotidianas.  

 Nas fotos acima existe uma relação entre brinquedos industrializados, aqueles 

pensados e projetados para serem usados pelas crianças de forma globalizada e os 

artefatos culturais, ou seja, utensílios domésticos cotidianos como panelas, potes, 

talheres, dentre outros.  

 Outro aspecto que pode ser destacado neste minidocumentário é o processo 

de diferenciação de papeis a partir do gênero. Os meninos e as meninas brincam 

juntos, contudo, demonstram ter funções e atribuições diferentes no brincar. Os 

meninos se envolveram mais com a construção da casa e do espaço, já as meninas 

nos cuidados da casa e das bonecas.  Com referência em Corsaro (2009), o jogo de 

papéis envolve mais do que aprendizagem de conhecimentos sociais específicos, 

envolve também aprender a relação entre contexto e comportamento. Assim, ao 

brincar a criança vivencia diferentes papéis e torna concreta as significações sociais 

aprendidas.  
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Neste sentido, a produção de culturas infantis através do brincar, envolve 

interpretações dos afazeres diários familiares e as funções sociais de cada sujeito no 

grupo. As formas como as crianças se organizam para o ato de criar o brincar, é um 

reflexo das experiências diárias, da observação familiar e das rotinas culturais. 

 Nesses momentos de brincadeiras e utilização de artefatos culturais no brincar 

das crianças, é que as peculiaridades regionais ficam mais evidentes e as separações 

de gênero se evidenciam, mostrando como são fortes os fatores sociais e locais de 

cada região. Guareschi (1994), Saavedra e Barros (1996), apontam que meninos e 

meninas demonstram comportamentos, preferências, competências, atributos de 

personalidade mais apropriados para o seu sexo, seguindo, desde bem pequenos, as 

normas e padrões estabelecidos. 

As formas de constituir-se masculino ou feminino são demarcadas e 

construídas socialmente. A identidade de gênero, dita regras e prescrições de como 

se portar, se movimentar, de como agir e de como ser. 

 Louro (2000, p.26) entende gênero como, 

 
A construção social feita sobre diferenças [...]. Gênero refere-se, portanto, ao 
modo como as chamadas "diferenças sexuais" são representadas ou 
valorizadas; refere-se àquilo que se diz ou se pensa sobre tais diferenças, no 
âmbito de uma dada sociedade, num determinado grupo, em determinado 
contexto.  

 
 As análises dos vídeos do Território do Brincar, mostram como as crianças 

pensam, organizam e recriam ações cotidianas familiares e regionais, com base nas 

vivências e experiências, através das culturas produzidas nas brincadeiras. Destaca-

se a dimensão do imaginário infantil para recriar formas diferentes de produção 

cultural nos pares, o que se observa durante a construção da casa, ao usarem um 

lençol que havia um rasgo. Através do imaginário infantil, as crianças recriaram o 

significado do rasgo no lençol, imaginando ser uma janela para olhar/ver quem está 

ao lado de fora da casa. De acordo com Sarmento (2002), o imaginário infantil é um 

dos eixos que estruturam as culturas da infância.  

 
O jogo simbólico desempenha, [...] uma função nuclear na construção do 
sentido pelas crianças; a intermediação desse jogo com as outras, através da 
sociabilidade infantil e no âmbito das culturas de pares é central à 
configuração de um imaginário coletivo, que está contextualizado 
socialmente, mas exprime, nas condições específicas de cada situação 
espaço-temporal, a diferença cultural estabelecida pela pertença geracional. 
(Corsaro,2002, p.14) 
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 O brincar das crianças do Vale de Jequitinhonha, é cultural e faz referência com 

suas experiências cotidianas. Elas brincam e recriam as culturas construindo 

significados das suas infâncias. 

  

3.2 LAÇADA DO TOURO MECÂNICO4 

 

Imagem 1 e 2.     Fonte: Google imagens, território do brincar (2019). 

No Rio Grande do Sul "encilhar" um cavalo e laçar um boi são motivos de 
muito orgulho. Mas porque não começar construindo seu próprio boi, com 
chifres amarrados em um cavalete com rodas e puxados por um avô 
paciente? (Território do brincar5, 2016) 
 

 O documentário foi gravado em Arroio do Meio, distrito de Jaguarão/RS, no 

período de maio de 2016, do qual o protagonista é um menino, que aparenta ter entre  

utilizando artefatos culturais locais vinculados à experiência familiar cotidiana, 

construindo o seu brincar envolvendo a Laçada do Touro Mecânico.  

 O curta metragem traz um olhar e um relato de um menino sobre suas 

observações acerca da rotina familiar, onde os adultos dividem o tempo entre lavouras 

e o trabalho com o gado no campo. Este contexto possibilita que o menino realize uma 

apropriação cultural recriando no seu brincar as ações diárias e as vivências as quais 

está emergido.  

 

Imagem 3.  Fonte Google Imagem, Território do Brincar, 2019. 

 
4 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=yi1V_0FeqUM> 
5 Disponível em: < https://territoriodobrincar.com.br/> 
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 Na brincadeira observa-se que o menino busca o cavalo no campo e leva-o até 

o galpão para encilhar (imagem 3). Como artefato cultural usou um touro 

confeccionado por ele usando restos de madeiras: uma carcaça de cabeça de vaca e 

rodinhas. Além disso, utilizou, também, um laço trançado de couro cru e vestimentas 

típicas: botas com esporas, chapéu, bombacha e camisa. Para realizar a brincadeira 

era necessário que alguém puxasse o touro, para que pudesse fazer a laçada. Então, 

contou com a participação do seu avô, que puxou o touro com a motocicleta para dar 

velocidade ao touro. Na sequência, o menino cavalga enquanto laça uma aspa do 

touro. 

 No vídeo fica evidente que o avô é um grande incentivador do neto, nos 

momentos de construir e brincar de Laçada de Touro Mecânico, pois o mesmo conduz 

a motocicleta com cuidado e paciência para que o mesmo possa recriar e produzir o 

seu brincar. Neste caso, o processo de produção de culturas não ocorre somente entre 

as crianças e sim entre gerações da família de forma intergeracional. Corsaro (2005, 

p.376), destaca:   

A conceptualização da “geração”, operada pela sociologia da infância com 
base em referências clássicas, visa tornar patente o processo sócio histórico 
de constituição das gerações, de relação entre diferentes grupos geracionais, 
e os aspectos simbólicos constitutivos da diferença entre gerações, seja no 
plano diacrónico, seja no plano sincrónico. 

 

 O vídeo mostra características culturais distintas do vídeo anterior, em que o 

menino brinca com algo tradicional que faz parte de um ritual cultural de algumas 

crianças que residem em regiões rurais do estado. Em algumas regiões do estado do 

Rio Grande do Sul, o ritual da Laçada do Touro(vaca) Mecânico(a) é uma forma de 

lazer e integração das famílias e amigos, aos finais de semana, realizando assim 

vivências e experiências culturais coletivas das mesmas.  

 No Estado do Rio Grande do Sul, laçar é um esporte reconhecido e movimenta 

o comércio e gera lucros para as cidades que tem rodeios e festas campeiras. Há 67 

anos o Tiro de Laço é um esporte reconhecido pelo Movimento Tradicionalista 

Gaúcho, e tudo começou em 1952 na cidade de Esmeralda, nos Campos de Cima da 

Serra, pelo Sr. Irinei Nery da Luz e alguns amigos. Assim surgiu o Tiro de Laço, 

esporte que hoje reúne, segundo o MTG, 40 mil competidores e movimenta 1,2 milhão 
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de pessoas. A alta temporada, que vai de novembro a maio, chega a ter 40 rodeios 

por mês6. 

 Neste sentido, além da influência desse ritual da laçada do touro estar presente 

em culturas locais, regionais e, até mesmos, em países vizinhos, também constitui 

referência para o processo de produção das culturas infantis e dos artefatos culturais 

que as crianças usam para brincar e interagir com os pares e, inclusive, adultos 

também, como é o caso do menino e seu avô.  

 

Imagem 4.    Fonte Google Imagem, Território do Brincar 
 

 O menino do minidocumentário “Laçada do Touro Mecânico”, traz, através dos 

artefatos culturais, uma representação significativa das experiências e vivências 

familiares. É possível perceber o processo de reprodução interpretativa que o menino 

produz na forma de brincar com artefatos que também são utilizados para o trabalho 

da família como, por exemplo, os arreios e o laço. Além disso, a forma como o menino 

se veste e o modo como fala das rotinas, explicando como criou o gosto por brincar e 

reproduzir a Laçada do Touro Mecânico, expressam traços de seu contexto social e 

cultural. 

 Apesar do vídeo retratar uma brincadeira culturalmente contextualizada, cabe 

realizar uma ponderação a respeito do estereótipo acerca do gaúcho. Muitas vezes, 

criam-se generalizações de que todas as pessoas nascidas no Rio Grande do Sul, 

têm as mesmas referências e hábitos culturais. Sabe-se que a produção de culturas 

são processos locais, dos quais sofrem influências de estruturas macros e culturas 

globalizadas, mas não se pode fazer generalizações, pois a produção de culturas varia 

a partir dos diferentes modos de vida que se configuram em cada núcleo familiar. 

 
6 Fonte: Giovani Grizotti- Repórter Farroupilha– G1 2012. 
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 No vídeo fica evidente que o menino elabora um processo de reprodução 

interpretativa, fazendo contraste com as teorias tradicionais que se apresentam sobre 

a infância, e que colocam o desenvolvimento infantil, como sendo a transmissão e 

internalização de conhecimentos adquiridos pelos dos adultos a respeito das crianças. 

Segundo Corsaro (2011, p.31) “o termo interpretativo abrange os aspectos inovadores 

e criativos da participação infantil na sociedade” e o termo reprodução (2011, p.31) 

“inclui a ideia de que as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, 

mas contribuem ativamente para a produção e mudança culturais”. Para Corsaro 

(2011, p.32): 

 
As crianças são agentes sociais, ativos e criativos que, na interação com os 
grupos sociais com que se relacionam e com os contextos de vida em que 
estão inseridos, produzem suas próprias e exclusivas culturas infantis e ao 
mesmo tempo, contribuem para a produção das sociedades adultas. E, nessa 
interação, tem papel fundamental o contato das crianças umas com as outras, 
algo essencial para o desenvolvimento e a aprendizagem. 

 
 Seguindo a linha de pensamento sobre o processo de reprodução 

interpretativa, conclui-se que as crianças internalizam e interpretam diversas 

informações do mundo, criam suas hipóteses e através de suas interações sociais, 

produzem suas culturas de pares. 

 Assim, esse minidocumentário nos mostra uma realidade cultural diferente do 

vídeo anterior, “Casinhas do Vale de Jequitinhonha”, pois apresenta uma criança 

recriando um brincar que é culturalmente presente em determinadas localidades da 

região que o mesmo está inserido, fazendo uma recriação e revivendo no seu brincar 

os afazeres adultos, de forma interpretativa através da interação entre diferentes 

gerações. 

 
3.3 BATIZADO DE BONECAS7 
  

 

Imagem 1 e 2.      Fonte Google Imagem, Território do Brincar, 2019 

 
7 Batizado de Bonecas, Abadia/MG. Fonte < https://www.youtube.com/watch?v=rKOpxvgJ6J0> 
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 Esse vídeo foi gravado em Abadia/Minas Gerais, no período de abril de 2016, 

do qual protagonizam meninos e meninas de diferentes idades, utilizando artefatos 

culturais locais e do cotidiano, para brincar de batizar as bonecas, recriando um ritual 

religioso presente na comunidade.  

 As crianças produzem suas bonecas com um capim específico da região e as 

enfeitam com retalhos de tecidos. Após a construção das bonecas, organizam o altar, 

a água batismal e distribuem os papeis, os quais envolvem o padre, os padrinhos e 

os pais. Assim, começam a cerimônia de batizado que é algo muito característico da 

região.  

 Fica claro no ato de criar o brincar destas meninas e meninos, que eles se 

revezam representando diferentes papeis, contudo o padre que batiza é sempre a 

figura de um menino que o representa, indicando, novamente, o quanto a brincadeira 

expressa concepções ligadas ao gênero. Segundo Scott (1995, p.90),  

 
gênero é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as 
diferenças percebidas entre os sexos, que fornece um meio de decodificar o 
significado e de compreender as complexas conexões entre as várias formas 
de interação humana. É a construção social que uma dada cultura estabelece 
ou elege em relação a homens e mulheres.  
 

 

Imagem 3.         Fonte Google Imagens, Território do Brincar, 2019. 
 

 Os artefatos culturais estão mais ligados a costumes específicos da região, 

como a religiosidade, e as crianças utilizam esses rituais para recriar brincadeiras que 

envolvam suas rotinas e experiências regionais e locais. De acordo com as 

informações na sinopse do documentário, Abadia/MG é uma pequena comunidade 

constituída por rezadeiras e benzedeiras, as quais são uma referência na religiosidade 

local, unindo os recursos da natureza à própria manifestação da fé. As crianças, por 

sua vez, através do imaginário recriam esses rituais, onde as mesmas interpretam 

papéis e ressignificam as experiências vivenciadas no cotidiano.  
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Imagem 4.    Fonte Google Imagem, Território do Brincar. 

 

 Outro aspecto importante que pode ser observado no minidocumentário é a 

presença da boneca Barbie, que é um símbolo da cultura infantil globalizada. A Barbie 

está presente em diversos lugares e brincadeiras do mundo todo, sendo incorporada 

junto a artefatos culturais produzidos pelas crianças. Segundo Corsaro (2002, p. 1):  

 
Símbolo maior da industrialização cultural fornecedora do mercado infantil de 
jogos e brinquedos, a boneca Barbie é talvez menos inesperada no processo 
de globalização dos dispositivos de jogo e nos produtos de consumo lúdico 
das crianças do que o próprio ato de brincar das crianças [...]. 

 

 A presença de brinquedos globalizados/industrializados, no brincar das 

crianças, interferem, mas não padronizam as brincadeiras. As culturas da infância são 

produzidas no contexto local, demonstrando como as culturas globais e locais, 

dividem o mesmo espaço, e constroem uma reflexão sobre como a cultura da região 

e seus artefatos, bem como a cultura global, são reproduzidas nas interpretações do 

brincar das crianças.  Sarmento (2002, p.15) traz que: 

 
 [...] o imaginário infantil tem vindo a ser profundamente influenciado e 
constituído pelo mercado de produtos culturais para a infância, mercado esse 
que entronca na globalização social e cultural e que tende a uniformizar pelo 
gosto crianças de todo o mundo [...]. 
  

 

Imagem 5.    Fonte Google Imagem, Território do Brincar,2019. 
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 O vídeo e as fotos do Batizado de Bonecas, mostram os traços da cultura local 

das crianças, com seus rituais e crenças, pois elas reproduzem com seus pares, de 

forma a seguir e, até mesmo, recriar padrões adultos através dos papeis que 

assumem ao brincar. O minidocumentário traz como as crianças são capazes de 

produzir, interpretar, relacionar e recriar o brincar, os artefatos culturais e naturais, 

com as crenças locais.  

 Ao finalizar as análises dos minidocumentários com o “Batizado de Bonecas”, 

notasse que, mesmo ao escolher dois vídeos do estado de Minas Gerais, eles são 

distintos e trazem vivências e experiências singulares das crianças com relação aos 

traços culturais das regiões em que moram. Na brincadeira retratada no Vale do 

Jequitinhonha, a relação do brincar e da utilização de artefatos culturais estava 

relacionada às rotinas de afazeres domésticos cotidianos e locais. Já na brincadeira 

gravada em Abadia, as crenças locais, além da utilização de artefatos naturais e 

culturais, ficaram evidentes na brincadeira retratando o ritual do batizado, pois as 

crianças recriam ao seu modo o momento de produzir e batizar as bonecas. Em 

relação ao terceiro vídeo, gravado em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, um menino 

traz uma brincadeira totalmente distinta das outras duas, com características culturais 

da região interiorana que ele reside, compondo um ritual, considerado até mesmo 

como esporte, que é a “Laçada do Touro Mecânico”. 

 Portanto, as infâncias e as diversas formas de manifestações de suas 

interações e brincadeiras apresentam características culturais específicas de cada 

região, localidade e núcleo familiar, não podendo ser generalizadas por estados ou de 

forma macro. Neste processo, que é culturalmente contextualizado, as crianças 

interpretam e recriam sua realidade através do brincar e da utilização e produção de 

diferentes artefatos culturais na interação com seus pares. 
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4. CONSIDERAÇÕES 

 

 Chego até aqui com certeza de que muito ainda tenho que pesquisar e saber 

sobre as infâncias e a formação destes sujeitos, porém feliz com o caminho percorrido 

até o momento, de certa forma a realização deste, me trouxe lembranças de minha 

infância e entendimentos do meu brincar, das minhas culturas da infância, e percebi, 

através desta pesquisa, o quão engrandecedora a mesma foi. 

 A Sociologia da Infância colaborou expressivamente para a compreensão do 

conceito de criança e infâncias, a partir dos estudos de pesquisadores da sociologia 

da infância, trazendo a compreensão da criança como sendo um ser completo. 

 A criança antes enxergada como um ser incompleto, em um processo de 

preparação, para a vida adulta, passou a ser observada e analisada com um sujeito 

completo, que possui direitos e considerado como ator social, ou seja, alguém que 

reproduz, cria e reestrutura culturas, saberes e socializa com o mundo ao seu redor.  

 Com o passar do tempo, o caminho percorrido para o entender e pensar o ser 

criança e a infância, conotou imensa importância a compreensão a formato infantil e 

suas produções culturais.  

 Reavendo o pensamento de que a criança pré- sociológica, antes do séc. XX, 

era alguém invisível na sociedade e sem notoriedade, voz ou vez, apenas exercia a 

posição de obediência com relação ao mundo adulto (sem cultivar a cultura de pares). 

 A Sociologia da Infância, vem mudar tais conceitos e teorias e propõem uma 

visão nova e de destaque sobre a criança, suas infâncias e seu papel na sociedade, 

como alguém que produz e faz parte dela desde seu nascimento, está inserida nas 

relações sociais cotidianas primeiro familiar e de um círculo proximal e após um 

período, elas passam a ter interações com outras crianças e pessoas. Desta maneira 

elas, criam, recriam, reinventam e produzem suas culturas de pares, consolidando o 

conceito de infância, e se consolidando seu lugar como atores sociais capazes de 

transformar, desconstruir e construir, as culturas acerca de suas realidades, vivências 

e experiências. 

  Revisitando os objetivos iniciais que deram rumo e sentido ao pesquisar, 

busquei, compreender a construção social da infância e a influência de artefatos 

culturais nas brincadeiras das crianças. Para chegar a tais analises, referenciei 

autores que olham para as infâncias e suas peculiaridades, considerando a criança 

como um sujeito historicamente situado que produz culturas.  
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 Os artefatos culturais, tem um papel de suma importância no processo de 

produção de culturas da infância, pois com estes artefatos as crianças modificam, 

incrementam e divulgam as brincadeiras e as relações com o brincar, e isto, só é 

possível porque elas estão inseridas na construção social e evolutiva da infância,  e 

apropriam-se de artefatos culturais no brincar, para reproduzir ações cotidianas e 

vivências familiares, como o faz de conta, na reprodução de cenas cotidianas  

utilização de objetos, utensílios domésticos  e materiais não estruturados, além de 

artefatos naturais,  que formam e tornam o ato de criar e brincar verídico e produtivo, 

junto as culturas locais e globais. 

 Nas análises dos vídeos do documentário Território do Brincar, fica claro essa 

relação e ligação que as crianças fazem entre esses dois universos distintos, o 

regional e o globalizado. As crianças utilizam de elementos para a apropriação 

cultural, conjuntamente com as culturas globalizadas, impulsionando assim a 

produção de suas culturas de pares.  

 Com a análise dos vídeos e com as pesquisas teóricas, fica claro como as 

crianças usam na prática, essa união entre os artefatos culturais regionais e locais 

com as brincadeiras no momento de brincar. Pois, nos vídeos mostram que as 

crianças ao mesmo tempo que brincam, usam e se apropriam de artefatos culturais 

das regiões que moram, e neste processo de criação e interpretação do brincar elas 

constroem suas infâncias, com a influência de artefatos culturais nas brincadeiras. 

 Na reprodução e criação do brincar por parte das crianças, a utilização de 

artefatos culturais são estabelecidos pelas mesmas, com referência em suas 

vivências e origens regionais, e, neste mesmo ato de brincar as crianças fazem uso 

de  brinquedos globais/industriais, construindo assim um novo modo de brincar, 

relacionar-se entre elas e de disseminação das culturas locais e globais. O conjunto 

de vídeos do Território do Brincar, mostra como as culturas e os artefatos são 

importantes na produção de culturas das crianças com sua cultura local, e a 

reprodução interpretativa deste brincar, suas raízes e regionalidade, e conseguem 

acolher outras culturas no mesmo espaço e organização.  

 Nos minidocumentários ficou evidente a presença e a função dos artefatos 

culturais no brincar e na relação das crianças com o lugar que moram e pertencem. 

Conclui-se que o brincar é uma forma de produção de culturas, no qual as crianças 

utilizam diferentes artefatos culturais para enriquecer e ampliar as possibilidades de 

brincar e interagir. 
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 Finalizo o trabalho com um olhar diferente para as infâncias e para a forma 

como as crianças se apropriam, interagem e produzem suas culturas de pares, 

permeadas pelos contextos locais e pelas culturas globais produzidas para a infância. 

Destaca-se, também, o quanto os diferentes aspectos constituintes de suas culturas, 

tais como: questões de gênero, rituais religiosos ou voltados ao lazer, manifestam-se 

em suas construções no brincar coletivo. 
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