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1 Introdução 

 

 

Diante das cenas em que as crianças aparecem como protagonistas de experiências que 

atestam saberes e competências nas suas relações com as novas tecnologias, as informações, 

as práticas e os valores que transitam nas mais diversas instâncias de produção da cultura no 

mundo contemporâneo, é inevitável o estado de perplexidade e dúvida em que os nossos 

saberes sobre a infância, na maioria das vezes, assentados como “verdades”, se encontram. 

Nesse panorama, algumas questões nos são postas: como ficam as crianças diante destes 

acontecimentos? que valores e práticas sociais estão construindo em meio aos novos aparatos 

tecnoculturais e às linguagens estampadas nos objetos, imagens e narrativas contemporâneas? 

como esses valores permeiam suas relações com os outros, seja na vida cotidiana, seja na 

esfera lúdica?   

Tais inquietações têm sido o viés dos estudos que venho realizando desde a tese de 

doutoramento até a pesquisa que concluí recentemente, cujo mote principal foi compreender 

os modos como as crianças, em meio às referências simbólicas da cultura midiática, se 

organizam socialmente e produzem culturas lúdicas específicas, trazendo à tona valores, 

saberes e aprendizagens que traduzem os significados que conferem à vida social2. Ambas as 

pesquisas tiveram suas metodologias pautadas na imersão no cotidiano das crianças em duas 

instituições de Educação Infantil, como forma de observar e conhecer, por meio de interações 

com elas, as relações que elas estabelecem entre si e com os adultos e como, nesses espaços, 

constroem valores e experiências que dão vida às suas culturas lúdicas. As questões aqui 

discutidas surgiram no âmbito dessas pesquisas: a primeira foi realizada em uma turma de 

Educação Infantil, com crianças de 5 a 6 anos, em uma das unidades do Serviço Social e do 

Comércio (SESC) da cidade do Rio de Janeiro; e a segunda desenvolveu-se em uma turma de 

                                                           
1 Doutora em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora Adjunta em 
Psicologia da Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Rondonópolis. Docente do 
Programa de Pós-graduação em Educação da UFMT/Rondonópolis. Líder do Grupo de Pesquisa “Infância, 
Juventude e Cultura Contemporânea”. 
2 Para este artigo, foram valiosas as contribuições que Daniela Patrícia de Oliveira, George Moraes de Luiz e 
Maira Regina Souza Silva prestaram a esta pesquisa como estudantes de iniciação científica vinculados ao 
PIBIC/VIC. 
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crianças na faixa etária entre 4 e 5 anos, de uma unidade de Educação Infantil da rede pública 

do município de Rondonópolis, Mato Grosso.      

    Dentre as questões que atravessaram as relações e o cotidiano das crianças nesses 

dois contextos – distantes geograficamente e de culturas aparentemente tão díspares, porém, 

ao mesmo tempo, tão próximas em função das referências simbólicas que, a cada dia, se 

globalizam, criando uma certa homogeneidade de costumes e valores –, destacamos aqui o 

consumo e as relações de amizade como estratégias significativas para a formação de grupos e 

para neles se inserir como meio de participar das brincadeiras que acontecem na instituição 

educativa.  

No tocante ao consumo, analisamos como determinados objetos e informações, que 

circulam na mídia, transformam-se em verdadeiros passaportes de entrada nas brincadeiras e 

nos grupos de pares, demarcando territórios e definindo quem pode ou não brincar. Mais 

especificamente, o consumo aparece como uma prática social importante na composição das 

experiências lúdicas das crianças e na formação de grupos.  

Já no que se refere às relações de amizade, interessa-nos discutir como as crianças 

constituem os grupos para brincar e os requisitos que definem para compô-los, elegendo quem 

deles participa, como e em que circunstâncias. São abordadas, também, as estratégias que as 

crianças criam para se inserir nos grupos e como estas remetem a valores que constroem nas 

relações com seus pares. Ser amigo, ter e fazer amizades aparece, também, nesse cenário, 

como um significativo passaporte para tornar-se membro do grupo e participar das 

brincadeiras, sob pena de ver-se excluído e alheio a tudo o que acontece na vida cotidiana 

produzida pelas crianças no contexto da instituição educativa. 

 

 

2 A cultura lúdica como espaço de conflitos, negociações e barganhas 

 

 

As culturas lúdicas produzidas pelas crianças são entendidas, no âmbito deste trabalho, 

como modos singulares de organização social, que se materializam nos grupos sociais que 

formam e nas regras que, no interior destes, se constituem, sem se restringirem à reprodução 

das ações do mundo adulto. Rompendo com uma visão idílica da infância e do brincar, faz-se 

possível compreender como as crianças, nos modos como se organizam em suas brincadeiras, 

traduzem os signos da cultura de seu tempo, trazendo-os como referências importantes para 

definir seus interesses, as posições sociais e os requisitos necessários para ocupá-las. Além 
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disso, destacam-se os modos como as relações intersubjetivas se configuram no seio dos 

grupos sociais que dão origem às mais diversas experiências lúdicas.  

Para além daquilo que o conceito pode supor, a cultura lúdica não está restrita às 

brincadeiras das crianças e aos brinquedos que elas manipulam. Sua dimensão abarca, além 

dos elementos propriamente lúdicos, como os costumes, as regras, as significações e as 

brincadeiras, a vida social mais ampla, de onde brotam as referências simbólicas 

indispensáveis para a sua sobrevivência e renovação (BROUGÈRE, 1995, 1998).  

É importante, também, salientar que o lúdico, como adjetivo, não faz desse fenômeno 

cultural algo exclusivo do domínio da infância, já que são nas interações e nas múltiplas 

interpretações das culturas conduzidas e geradas pelos adultos que as crianças produzem as 

suas próprias culturas (BROUGÈRE, 1995, 1998; SARMENTO, 2003). Trata-se de um 

processo, como afirma Corsaro (2005), de reprodução interpretativa, no qual as crianças não 

se limitam a imitar as informações e discursos advindos do mundo adulto, mas ressignificam 

os elementos da vida social que observam e dos quais se apropriam, produzindo as suas 

próprias experiências. As crianças não somente são afetadas pela reprodução social da 

sociedade, como também contribuem para as transformações sociais e culturais do mundo 

adulto. 

Cabe-nos aqui indagar: como esses processos culturais e subjetivos se processam no 

interior da instituição educativa, terreno fértil para a produção e a vivência de culturas 

infantis, posto que é nesse contexto onde as crianças têm a oportunidade de conviver, de 

forma mais imediata e concreta, com os seus pares? Ferreira (2004a) permite-nos olhar para o 

avesso do cotidiano da instituição educativa ao debruçar-se sobre as representações que as 

crianças fazem de suas próprias condições sociais. Entende o ambiente educativo como um 

espaço privilegiado em que circulam diferentes interações, negociações e organizações, que se 

dão em um contexto de espaço e tempo e em um conjunto estável de atividades, rotinas, 

valores, interesses e preocupações que alicerçam a cultura infantil. Além disso, destaca que 

não apenas a instituição se orienta por lógicas e rotinas, mas os modos como as crianças se 

organizam em pares são, também, norteados por rotinas que sistematizam interações que lhes 

são específicas, destinadas à consolidação de grupos delimitados por regras, hierarquias e 

estatutos que, ao legitimarem saberes e competências, estruturam a ordem social e, quando 

manipulados pelas próprias crianças, conferem poder e adesão ao grupo. Esses padrões, 

definidores de rotinas, se tornam reguladores das ações das crianças, coagindo e 

constrangendo os membros do grupo a se submeterem às normas estabelecidas sob pena de se 

verem excluídos.   
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As interações sociais que se processam no âmbito das culturas lúdicas infantis são, 

portanto, recursos fundamentais para a expressão de uma ordem social instituinte, reconhecida 

e partilhada pelos diferentes membros do grupo. É nessa interação que podemos observar a 

emergência de papéis, estatutos e posições sociais, flexíveis e estáveis, que permeiam a 

constituição identitária dos que dela participam, restringindo ou potencializando suas ações. 

Para Ferreira (2004a), é nos conflitos interculturais existentes entre as crianças, que o 

sentido de “nós”, perante a ordem adulta, toma nova forma. É possível reconhecer a 

participação das crianças em ações coletivas que envolvam toda a turma, mas isso não exclui 

a existência de processos de individualização dentro do grupo de pares. Aquele que não age 

em conformidade com as regras, ou age com estranheza e mutismo, pode se tornar objeto de 

estigmatização. 

As crianças, em suas interações sociais, desempenham uma diversidade de papéis e 

estabelecem entre si diferentes relações de poder, saberes, autonomia e afetos. Nesse sentido, 

constituem-se como autoras de suas próprias infâncias e de um mundo social que, como um 

todo, está sujeito a conflitos e negociações.  Na medida em que as crianças criam espaços de 

cooperação e conflito, é possível perceber a emergência de barganhas no grupo de pares, que 

se configuram como formas estratégicas de nele se inserir e, conseqüentemente, de usufruir 

das vantagens advindas com o status de membro do grupo. Desse modo, o “grupo de pares” 

está longe de ser uma organização social harmônica e consensual. Segundo Ferreira (2004b), 

os espaços de cooperação e solidariedade são tão importantes quanto os espaços de conflitos e 

disputas, visto que estes últimos também estruturam as relações de pertença e diferença no 

grupo de crianças. Assim, por mais ambíguo que possa parecer, no “grupo de pares”, estão 

também presentes os “ímpares”, que ganham visibilidade na própria organização hierárquica 

do grupo, em que cada criança ocupa um lugar social específico. 

 

3 O consumo como valor na formação de grupos 

 

Consumir como um modo de ser e agir no mundo – esta é uma das marcas de nossa 

trajetória na cultura contemporânea. Os objetos, alvos de nosso consumo, há muito já não 

falam mais de si próprios, de suas utilidades e benefícios práticos, mas do que podem oferecer 

em termos de signos identitários. Ao consumir objetos, estamos compondo nossas 

identidades, alimentando fantasias e desejos e despertando novas cobiças. Na cultura 

contemporânea, é visível o consumo como prática social que nos lança para um jogo 

incessante de buscas e conquistas que nos fazem e refazem (SARLO, 1997). No fluxo das 
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identidades mutantes, o consumo aparece como modo de pertencimento e inserção nessa 

cultura. Mais do que uma atitude, ele representa a própria cultura (PEREIRA, 2003). É na 

esfera do consumo que as identidades adquirem flexibilidade e rompem com fronteiras até 

então traçadas por costumes locais, étnicos e culturais. Sendo desenhadas muito mais pelo 

mercado do que por repertórios simbólicos de uma comunidade local, as identidades 

expandem-se e assumem contornos que se delineiam nas fronteiras entre o local e o global. 

Cada vez mais distantes da época das chamadas identidades nacionais, definidas por essências 

a-históricas, as identidades contemporâneas, como aponta Canclini (2001), valem por aquilo 

que possuem ou podem vir a possuir. 

Para o autor, consumir e ser cidadão torna-se possível mediante a desconstrução do 

consumo como comportamento movido por condicionamentos externos, a partir dos quais os 

sujeitos agem sem estarem conscientes de tais mecanismos, e da cidadania como conceito 

restrito à questão política. Tem sido cada vez mais difícil pensar nessas práticas como 

pertencentes a esferas distintas. O ato de comprar objetos e adotá-los como signos que 

marcam diferenças e semelhanças na relação com os outros, diz Canclini (2001), são modos 

de pensar a si próprio no fluxo da ordem social. Os objetos, como marcas de distinção nas 

relações sociais, valem muito mais pela sua escassez do que por sua função de satisfazer 

necessidades. Nessa lógica, os objetos comunicam o que somos, assim como revelam o que o 

mundo espera de nós. Consumir é, portanto, “tornar mais inteligível um mundo onde o sólido 

se evapora” (CANCLINI, 2001, p. 83).  É, pois, na esfera do consumo que os conflitos sociais 

assumem novas facetas em função das disputas pela apropriação dos bens produzidos e 

distribuídos socialmente. Por outro lado, é também no terreno simbólico do consumo que se 

torna viável a experimentação dos objetos em suas múltiplas facetas, possíveis de serem 

encaradas nos mais diversos contextos em que, na mediação com as coisas, nos relacionamos 

com as pessoas, o que abre a possibilidade de exercício da cidadania nessa esfera 

(CANCLINI, 2001). 

A infância não está fora desse mundo onde as coisas comunicam-se com desejos e 

fantasias, despertando outros cada vez mais novos, e aparecem como signos de identidade e 

distinção (PEREIRA, 2003). Como um dos alvos privilegiados da sociedade de consumo, a 

criança movimenta poderosas remessas de capital pelo mundo afora, sendo o pivô da criação 

de mercados exclusivamente dedicados a ela. Do programa de TV ao macarrão, há um 

mercado cada vez mais vasto e multifacético, que também se configura como rede. Basta 

aparecer um desenho animado na TV para que uma série de produtos esteja disponível no 

mercado. Os personagens da TV são prontamente materializados em roupas, calçados, 
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bonecos, jogos, cartas, videogame, biscoitos, acessórios, alimentos, material escolar, vale-

brindes e uma série de gadgets, possíveis de serem consumidos em contextos e momentos 

diversos da vida. 

Em meio a objetos, signos, desejos, fantasias e apelos, as crianças vão constituindo 

seus modos de ser e agir e as marcas de aproximação e distinção em suas relações sociais.  

Em uma das atividades desenvolvidas no contexto da pesquisa realizada com as 

crianças de uma turma de Educação Infantil, em uma das unidades do SESC, no Rio de 

Janeiro, criamos um programa de televisão imaginário que seria assistido por pessoas – 

adultos e crianças – de todo o mundo. Enquanto a professora, com a câmera digital, filmava as 

crianças, eu, com o microfone, perguntava-lhes sobre o que gostariam de falar para essas 

pessoas que, supostamente, estariam nos assistindo ou qual o recado que gostariam de deixar 

para elas. As crianças, então, começaram a falar de si próprias e, ao fazê-lo, falavam dos 

objetos que possuíam e/ou possuiriam em um futuro bem próximo. Observamos, portanto, 

que elas se definem por aquilo que consomem e pelos bens que possuem, marcas de suas 

identidades e da realização, ainda que provisória e incompleta, de seus desejos e fantasias.  

 

Vinícius: Eu tenho um laboratório muito legal. Meu laboratório tem um 
laptop, que é o meu computador, e também tem brinquedos pra brincar e 
também tem o meu baú. Eu brinco com os meus bonecos lá, no meu 
laboratório. Eu crio uma moto de Legos meus. 
João Vitor: Eu tenho um videogame. Eu jogo e já ganhei e também meu 
irmão já ganhou. Eu já perdi uma. E meu irmão já ganhou um monte de 
moedas no jogo do Pokémon. E também eu já perdi duas vezes. Mas depois 
meu pai vai comprar um controle, e eu e meu irmão vamos jogar. Eu 
também tenho um laboratório. Tem computador, tem brinquedos. 
 

 

Os brinquedos, como signos de distinção na relação com as outras crianças, destacam-

se nas falas dos meninos, o que nos leva a reiterar o fato de que o consumo, no mundo 

infantil, aparece claramente como uma prática social de grande valia para a entrada da criança 

em uma cultura lúdica. Consumir bonecos, cartas, jogos, videogames, de preferência os de 

última geração, representa valiosos vistos de entrada no passaporte para atravessar as 

fronteiras de diversas culturas lúdicas.  

Nesse mesmo contexto de pesquisa, identificamos, nas situações em que as crianças se 

dedicavam a jogar as cartas de Yugioh3, a íntima relação entre o jogo e o desenho animado de 

                                                           
3 Na ocasião da pesquisa, o fenômeno Yugioh atingiu recordes de venda no mercado brasileiro, principalmente 
suas cartas e baralhos, consagrando-se como uma das “febres” da cultura infanto-juvenil no Brasil. 
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mesmo nome. Vimos que as crianças, ao se envolverem com esse jogo, compunham 

identidades a partir dos personagens do desenho animado, de suas relações com as cartas e do 

consumo de artefatos a estes vinculados. O consumo, nesse contexto, constitui-se como 

requisito para adquirir competência para inserir-se no jogo e, assim, poder jogar. 

 

Pesquisadora: Agora, vocês queriam ter esse cordão? (Refiro-me ao Enigma 
do Milênio). 
Gustavo: Eu não. Eu nem preciso porque eu tenho um boneco do Yugioh e 
tenho uma carta do “Mago Negro”. 
Jessica: Eu também tenho a carta do Yugioh e o boneco. 
 

 

São as cartas, os baralhos, os bonecos e todos os demais artefatos associados ao 

desenho animado e ao jogo que oferecem às crianças condições para tornarem-se jogadoras. 

Não possuí-los significa estar fora do jogo, estar impossibilitado de tecer comentários sobre 

ele e todo e qualquer produto que lhe diz respeito e estar definitivamente excluído da cultura 

lúdica que o engloba, como acontece com uma das crianças da turma, que, por não possuir o 

baralho, não é autorizado pelo colega a falar sobre as cartas. O consumo aparece como uma 

regra do jogo muito clara, cujo descumprimento acarreta sanções imediatas (SARLO, 1997, p. 

28). 

No grupo de crianças, os objetos revelam, também, relações de poder. Conferindo 

status àqueles que os consomem, passam a ser lances importantes, no jogo e na vida, para 

assumir liderança e superar o outro. Gustavo é um exemplo vivo dessa relação entre consumo 

e poder no jogo.  

  

Gustavo é o dono do baralho, quem leva as cartas para a escola, e, portanto, 
o dono do jogo. Ele decide quando o jogo começa e termina, assim como 
define quem está autorizado a jogar e como jogar. Também é ele quem 
escolhe as melhores cartas, já que as crianças iniciam o jogo pegando-as 
aleatoriamente de um monte sobre a mesa. Define o que deve ser feito 
durante o jogo e, portanto, dita as regras. É ele quem chama atenção para o 
fato de que as cartas viradas para baixo são aquelas ainda “desativadas” e as 
viradas para cima são as que estão “ativadas”. 
 
Matheus pergunta a Gustavo se pode pegar uma carta: “Posso pegar uma? 
Não pode, né?”4 
 

 
 

                                                           
4 Trecho retirado do diário de campo da pesquisa realizada em uma das unidades do SESC no Rio de Janeiro. 
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A imagem de Gustavo como o dono do baralho e do jogo aproxima-se muito à do 

“colecionador às avessas” de Sarlo (1997), aquele que tem dinheiro para se inserir no mercado 

como consumidor e, por isso, coleciona muito mais atos de aquisição de objetos do que 

objetos propriamente ditos. Ao contrário do colecionador tradicional, para quem os objetos 

colecionados valem por sua história ou raridade e pelo papel que cumprem no interior da 

coleção, o “colecionador às avessas” distingue-se muito mais por suas conquistas do que 

pelos objetos que coleciona, os quais são descartados no momento exato de sua captura 

porque novos objetos colocam-se na mira do desejo. 

 

“... uma vez adquiridas, as mercadorias perdem sua alma; na coleção, ao 
contrário, a alma das coisas enriquece à medida que a coleção vai se 
tornando mais e mais rica: na coleção, a antiguidade implica maior valor. 
Para o colecionador às avessas, o desejo não tem um objeto com o qual 
possa conformar-se, pois sempre haverá outro objeto chamando sua atenção. 
Ele coleciona atos de compra-e-venda, momentos plenamente ardentes e 
gloriosos...” (SARLO, 1997, p. 27).  

  
 
A corrida desenfreada por cartas de Yugioh, por exemplo, cada vez mais raras e 

poderosas, em lojas, jornaleiros, sites da Internet, no sistema de compra e venda entre colegas, 

faz das crianças “colecionadores às avessas”, uma vez que a última carta possuída já destrona 

a anterior.  

No contexto da pesquisa realizada com a turma de crianças, em uma unidade de 

Educação Infantil em Rondonópolis, observamos, também, o quanto a posse de determinados 

objetos e informações veiculadas pela mídia tem atuado como demarcadora de posições e 

lugares estratégicos dentro dos grupos de crianças, conferindo privilégios, vantagens e poder 

aos que deles participam. Poder este que, como Foucault (1993) ressalta, se efetiva e assume 

eficácia nos circuitos de comunicação e nas múltiplas relações sociais. O jogo de valores e 

interesses altera a ordem e a posição social dos indivíduos, fabricando suas idéias e ações. 

Para Foucault (1993), o poder produz realidades marcadas por relações de censura, 

mascaramento e exclusões. A produção de campos de objetos, rituais de compra e 

socialização dos bens adquiridos conduz a um movimento demarcatório que classifica, 

enquadra e define os sujeitos.  

Brincando, a criança, não apenas interpreta os elementos da cultura, como também 

define papéis, códigos e posições sociais que materializam seus modos de organização social. 

Nesse jogo de assimilação e produção cultural, as crianças são interpeladas pelos valores da 

cultura de seu tempo, em um movimento incessante de constituição de suas identidades. 
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O consumo aparece como prática fornecedora de processos simbólicos de poder, 

reformulando os gostos e adaptando as opções disponíveis em elementos mais interessantes e 

atualizados. Ferreira (2004a) afirma que o princípio que legitima o exercício do poder 

individual instaura-se através da posse estratégica de determinados materiais simbólicos que, 

pela sua mais-valia ou raridade no contexto em que se apresentam, acabam por diferenciar 

aquele que o detém.  

No contexto da pesquisa acima mencionada, os objetos de consumo têm se 

configurado como uma prática efetiva e construtora de processos simbólicos de influência e 

destaque, redefinindo os laços de amizade e contribuindo para que os elementos materiais, 

fortalecidos pelo interesse do grupo de pares, possam adquirir visibilidade e atuar como 

mediadores nas relações presentes nas culturas infantis. 

Outro aspecto importante a ser analisado é o fato de as crianças utilizarem os objetos e 

os adornos como mecanismos de apresentação de si para o grupo. Vimos, em outra situação 

de pesquisa, o quanto aquele que detém a posse de um determinado objeto, cobiçado e 

valorizado pelo grupo, passa a ocupar lugar de protagonista na brincadeira. Entre as crianças 

da pesquisa desenvolvida em Rondonópolis, deparamo-nos com situações muito próximas, 

como a que é relatada abaixo: 

 

Em um momento de interação lúdica, um dos meninos da turma levou para a 
sala de aula diversos objetos novos e, com isto, causou o maior frisson entre 
eles. 
 
Vilela: Tia, olha minha botina! Ganhei do meu pai. Olha meu cinto! 
Pesquisadora: Que lindo, Vilela! Quanta coisa bonita! (As crianças o 
cercavam para olhar seus novos presentes). 
Wendell: Vilela, posso brincar com seu cinto? 
Vilela: Pode, mas não estraga. 
Abner: Eu também quero. 
Arimar: Deixa eu brincar também. 
Vilela: Tá bom, mas vamos ver quem vai ser. Primeiro é o Arimar, depois o 
Glauber, depois o Abner, depois o Wendell. Tem que ser desse jeito, senão 
não vou deixar mais brincar. 
 

 

O empréstimo de brinquedos confere destaque e poder àquele que o detém. A criança, 

ao trazer brinquedo de casa, também constrói um lugar seu no espaço público do grupo 

(FERREIRA, 2004a). Os objetos pessoais não apenas definem o território individual, mas, 

sobretudo, o alcance de sua influência sobre os demais membros do grupo. 
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 O consumo participa de forma efetiva na constituição dos objetos simbólicos e 

materiais. Certeau (1995) analisa o consumo como uma nova forma de cultura, priorizada por 

se configurar em uma linguagem compartilhada e valorizada por todos. O sujeito 

contemporâneo tem sido avaliado e valorizado a partir da posse de objetos. Ele se encaixa 

numa lógica definida pela sociedade produtivista que, outrora, correspondeu às necessidades 

elementares da população contribuinte e que, para se ampliar, analisa, desenvolve e satisfaz as 

necessidades culturais e materiais de sua clientela. Nesse sentido, aquilo que é compartilhado, 

desejado e valorizado por todos é muito mais valioso e também atua de forma a tentar 

“ganhar” a preferência dos demais membros do grupo. Todas as fendas do desejo são 

preenchidas, isto é, inventariadas, ocupadas, exploradas pelos objetos do consumo. 

Bem distinta da “criança desordeira” de Benjamim (1995), aquela que, com espírito de 

caçador, busca nas coisas sua alma e história, fazendo da coleção um ato que, misturado com 

imaginação, encanta os objetos, arrancando-lhes a aparência grotesca para transformá-los em 

peças de grande valor, a criança contemporânea, embrenhada na coleção de cards, figurinhas, 

brinquedos, gadgets, não fareja mais espíritos nas coisas e sim signos de poder, competência e 

visibilidade. Por outro lado, escapando das generalizações apressadas, não se trata aqui de 

afirmar que isso ocorre com todas as crianças indistintamente, nem tampouco de olhar para 

todas as suas coleções como manifestações de atos compulsivos de consumo. O que, de fato, 

se coloca em questão é a possibilidade de sobrevivência, em um mesmo contexto histórico e 

cultural e em um mesmo sujeito, desses modos diversos de ser colecionador. No entanto, a 

participação intensa do consumo na construção das identidades contemporâneas leva-nos a 

considerar o predomínio do colecionador às avessas sobre o colecionador mais liberto da 

textura simbólica que as coisas apresentam de imediato, aquele capaz de se encantar com as 

coisas, dando-lhes novos sentidos e tecendo com elas uma história que não termina no dia 

seguinte.  

Daniel, menino morador de uma favela carioca que, talvez impulsionado pela 

precariedade material imposta por sua condição sócio-econômica, ao falar de si no programa 

de TV proposto por nós como uma das atividades da pesquisa – mencionado anteriormente –, 

dá provas, em meio a tantos apelos de destaque e poder vindos das outras crianças, de que é 

possível desviar-se do consumo como posse de objetos presos a etiquetas e marcas de 

distinção entre as pessoas, revelando a singela necessidade de ter algo por aquilo que 

simplesmente é e não pelo que representa na lógica da relação entre ter e ser. 
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Daniel começa falando de seu trem de brinquedo, de seu colega Pablo e diz: 
Eu tenho uma flor que é pra enfeitar lá embaixo. Aí, eu tenho dinheiro, mas 
tá guardado num pote. 
Pesquisadora: O que você vai comprar com esse dinheiro que tá guardado 
no pote? 
Daniel: Biscoito. 

 
 
Indo na contramão do colecionador às avessas, Daniel está mais preocupado com o 

valor e a utilidade do objeto que pretende adquirir do que com o ato de posse propriamente 

dito. Dentre brinquedos, revistas, games, cartas, baralhos, roupas, tênis e infinitos outros 

objetos que representam status na cultura infantil contemporânea, Daniel opta por comprar, 

com seu dinheiro guardado no pote, um simples biscoito, que, naquele instante, é mais 

valioso, para ele, do que qualquer produto de aura midiática. Assim, define, no mundo de 

coisas tão efêmeras e descartáveis, o que é prioritário e supérfluo. 

 

 

4 A amizade como passaporte para brincar 

 

 

Como já comentamos, a organização dos grupos de pares, entre as crianças, está longe 

de ser um processo harmônico e pacífico, visto que se estrutura segundo regras bem fixas, 

produtoras de hierarquias de saberes e competências necessárias para a inserção dos sujeitos. 

Ferreira (2004a) traz uma contribuição relevante quando, ao tratar das relações de cooperação 

e conflito entre as crianças, observa que elas se organizam segundo critérios que as tornam 

visíveis dentro do grupo e se fundem em um saber-fazer, conferindo aos sujeitos poder e 

status.  

Na pesquisa desenvolvida com a turma de crianças em Rondonópolis, observamos que 

ser amigo, ter e fazer amizades aparece como um expressivo passaporte para se inserir nos 

grupos e participar das brincadeiras e privilégios, sob pena de ver-se excluído e alheio a tudo 

o que acontece na vida cotidiana produzida pelas crianças. São diversas e recorrentes as 

situações em que o apelo expresso pela pergunta: “Você é meu(minha) amigo(a)?”, que, em 

alguns momentos, se assemelha a uma súplica, indica claramente o passaporte a ser avaliado 

pelo grupo ou por quem o lidera para aceitar ou rejeitar a presença daquele que postula o 

ingresso na brincadeira ou o direito de usufruir dos objetos que são alvos do interesse 

coletivo.  
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Poliana: José Augusto, você é meu amigo? Vanessa, você é minha amiga? 
Pascoal, você é meu amiguinho? 
 
Nenhuma das crianças, concentradas em seus desenhos, respondeu. Então, 
Poliana rabiscou os dedos e as mãos com canetinha azul e, finalmente, 
conseguiu a atenção do grupo.  
 
Poliana: Oh, gente! Meu dedo. 
 
As crianças riram e começaram a rabiscar seus dedos também. 
 

 

Os modos como as crianças utilizam seus recursos pessoais são decisivos para as suas 

inserções, bem como para a consolidação no tempo e espaço de seus grupos de referência. 

Assim, não basta somente que se apele à amizade, mas que haja nesse apelo uma performance 

conquistadora e digna de reconhecimento. O tornar-se amigo em uma instituição educativa, 

além de conferir estabilidade ao sujeito, oferece um suporte afetivo e relacional que abre 

caminho à inclusão nos grupos. Essas relações e diferentes concepções de amizade para as 

crianças, como assinalamos antes, nos remetem a pensar a existência de ímpares dentro do 

grupo de pares (FERREIRA, 2004b). A amizade, portanto, não está isenta de interesses, uma 

vez que abarca elementos de uma cultura marcada pela competição e pelo estabelecimento de 

poderes. É, então, alvo de negociações e barganhas, aparecendo como uma forma de pertença 

ao grupo, atrelada, inclusive, à posse de objetos por ele valorizados. 

Neste cenário, os objetos de consumo assumem também destaque, uma vez que, na 

condição de alvos dos apelos à amizade, se apresentam como barganhas para se obter 

privilégios ao deles se apoderar. Tornam-se elementos necessários para que se estabeleça uma 

relação entre os grupos de crianças e edificam uma ponte entre aquele que quer participar e 

aquele que assume o poder no grupo. Os valores atrelados a esses objetos são definidos pelas 

crianças no momento da brincadeira, entretanto, geralmente se tornam alvos de cobiça por 

imprimirem a novidade. Como os brinquedos da instituição, onde realizamos a segunda 

pesquisa, eram precários, aquilo que se apresentava como distinto passava a ser alvo do 

interesse e da disputa entre as crianças. 

Apresentamos, abaixo, uma situação da pesquisa realizada com a turma de crianças em 

Rondonópolis, que traz à tona a posse de determinados objetos como forma de demarcar 

territórios nas brincadeiras, transformando as relações de amizade numa barganha para obter o 

produto desejado. 

 

Pascoal: Tia, a Tati não é mais minha amiga. 
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Pesquisadora: Por quê? 
Pascoal: Ela disse que não é minha amiga, que é amiga da Yasmim. 
Pesquisadora: Vai lá e conversa com ela. 
Pascoal: Tá. (Ele foi até o lugar em que as meninas brincavam e voltou). 
Pascoal: Tia, não adianta, ela não é mais minha amiga. A Yasmim mostrou 
um lápis de borracha para ela e agora ela é amiga da Yasmim. 
Pesquisadora: Um lápis? 
Pascoal: É. A Yasmim mostrou um lápis e ela disse que é amiga da Yasmim. 
Fala com ela, tia. 
Pesquisadora: Chama a Tati aqui (Tati veio). 
Pesquisadora: Tati, você não é mais amiga do Pascoal? 
Tati: Não. 
 

 

As relações de amizade entre as crianças configuram-se, nessa cena, como 

estratégicas, circulando pela esfera do interesse, da barganha e da projeção que os objetos 

conferem àqueles que os possuem. 

Como salienta Ferreira (2004a), as amizades são encaradas como relações sociais 

capazes de proporcionar um máximo de gratificação pessoal e um mínimo de danos sociais. 

Os laços de amizade estabelecidos por esse grupo de crianças configuram-se como uma 

aprendizagem social desempenhada pelos seus membros e, portanto, como uma competência. 

As amizades são assumidas como relações sociais estratégicas capazes de assegurar um tipo 

de reciprocidade com algum ganho social, já que é nas performances públicas que as crianças 

avaliam e identificam seus amigos (FERREIRA, 2004a). Por outro lado, as redes de amizade, 

assinala Ferreira (2004b), podem ser vistas como importantes elementos para o processo de 

reprodução cultural dentro do grupo, porque é, em última instância, com os pares (ou ímpares) 

que as crianças interagem para construir e expandir suas culturas.  

 

5 Consumo e efemeridade dos laços de amizade: reflexões sobre a cultura infantil na 

contemporaneidade 

 

  

Neste trabalho, é visível o quanto as culturas infantis transportam marcas dos tempos e 

expressam a sociedade nas suas contradições, nos seus estratos e na sua complexidade. Desse 

modo, não se pode pensar a infância sem ter como pano de fundo o contexto cultural em que 

ela se realiza e se configura, entretanto, os elementos simbólicos que compõem essa cultura 

não são apropriados pela criança de forma estática e mecânica, uma vez que são passíveis de 

transformações e interpretações. Assim, os modos como as crianças se organizam socialmente 

para brincar e estruturar culturas lúdicas não são regidos por ações desinteressadas ou 
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desconectadas dos acontecimentos sociais. Ao contrário, são atravessados por estratégias que 

se constituem nas mediações estabelecidas com a cultura mais ampla. As brincadeiras das 

crianças, quando analisadas pelo seu avesso, para além do exercício da imaginação e da 

criatividade fortuitas, livres e desconectadas das exigências do real, abrem brechas para a 

compreensão das micro-estruturas sociais que as crianças edificam a partir de suas 

ressignificações dos elementos da vida social e que expressam modos próprios de organização 

do tempo, do espaço e dos códigos a serem materializados nas regras, nas rotinas e nas 

hierarquias que dão vida às suas culturas lúdicas. 

Um exemplo disto são as barganhas, as negociações e a efemeridade, visíveis nos 

laços de amizade que as crianças estabelecem, e suas estreitas relações com os demais 

relacionamentos humanos nos mais diversos espaços sociais da contemporaneidade. 

Vulnerabilidade e instabilidade são, para Bauman (2004), fortes características que têm 

acometido a sociedade e, por sua vez, a própria condição humana. Nesse cenário, os laços e as 

parcerias tendem a ser vistos e tratados como produtos destinados ao consumo, o que os 

caracteriza como efêmeros e passageiros. 

Bauman (2004) ressalta, ainda, o modo como se desenvolvem as novas formas de 

relação, cada vez mais flexíveis, voláteis e temporárias, resultantes das complexas 

transformações exibidas na contemporaneidade. Relacionar-se significa, sobretudo, uma 

incerteza permanente, que faz com que as pessoas priorizem cada vez mais relacionamentos 

virtuais. Assumir um compromisso estável pode causar desconforto e, desse modo, os laços e 

as parcerias tendem a ser vistos e tratados como fenômenos destinados a serem consumidos e 

não produzidos. 

As questões aqui abordadas, como o consumo e a efemeridade dos laços de amizade, 

úteis para a obtenção de privilégios no grupo de pares, nos colocam diante de 

posicionamentos éticos importantes, que precisam ser contemplados no espaço e nas ações 

educativas. As culturas infantis não podem ser apenas encaradas, pelos educadores, como 

termômetros dos projetos pedagógicos que vislumbram conteúdos de ensino e metodologias a 

serem implementados, mas devem se configurar como instâncias de análise e intervenções 

educativas que apontem para críticas orientadas à construção de valores que se confrontem 

com a efemeridade das relações humanas, atravessadas por práticas de consumo e interesses 

de status e visibilidade; valores que desafiem a faceta volátil da vida subjetiva e social, marca 

do capitalismo contemporâneo que, a cada dia, se entranha nos modos de ser e agir dos 

sujeitos desde sua mais tenra idade. 
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Refletir, analisar e trabalhar com estas questões só nos é possível quando 

mergulhamos no universo infantil, nas culturas que as crianças produzem em seus cotidianos 

e nas formas como elas se organizam socialmente. É importante olhar para essas culturas 

como terreno fértil onde brotam as experiências das crianças, seus valores e os modos como 

traduzem a cultura de seu tempo. Neste sentido, a brincadeira da criança não se caracteriza 

exclusivamente pela emergência do prazer, mas se define, principalmente, como território de 

conflitos, de barganhas e negociações. Ela se apresenta como o palco onde as crianças 

“refletem e refratam” (BAKHTIN, 1995) os discursos, as imagens, os códigos linguísticos e 

as contradições da cultura em que se fazem sujeitos. 
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