
  

MARÍLIA DE OLIVEIRA RAMIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BRINCAR E A CULTURA POPULAR: 

Uma aproximação entre as teorizações da Psicanálise sobre o brincar e as cantigas e brincadeiras 

populares brasileiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica 

São Paulo 

2007 

 

 



 2 

MARÍLIA DE OLIVEIRA RAMIRES 

 

 

 

 

 

 

O BRINCAR E A CULTURA POPULAR: 

Uma aproximação entre as teorizações da Psicanálise sobre o brincar e as cantigas e brincadeiras 

populares brasileiras. 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso como exigência 

parcial para a graduação no curso de Psicologia, sob 

orientação da Profa. Dra. Rosa Maria Tosta. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontifícia Universidade Católica 

São Paulo 

2007 

 



 3 

Agradecimentos 

 

À Denise, minha mãe, por ter permitido que seu encantamento pela Psicologia me contagiasse. 

Companheira de todas as fases deste processo, a você é dedicado o produto de minha primeira 

aventura no sentido de dar corpo às minhas idéias. 

 

Ao Eduardo, meu pai, com quem aprendi desde cedo que poderia fazer tudo, desde que 

acreditasse que era capaz. 

 

Aos meus pais, que juntos me ensinaram o valor de brincar. 

 

Aos meus irmãos, Caio e Pedro, com quem pratiquei muito. 

 

Aos meus avós e bisavós, que sempre me lembram a importância das tradições. 

 

À Rosane Almeida e Antônio Nóbrega, responsáveis por eu ter me apaixonado pela cultura 

popular. 

 

À Rosa Tosta, pelos sábios conselhos e pela compreensão necessária. 

 

Ao Bruno, pelo apoio e carinho nesta fase tão difícil...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

MARÍLIA DE OLIVEIRA RAMIRES: O BRINCAR E A CULTURA POPULAR: Uma 

aproximação entre as teorizações da Psicanálise sobre o brincar e as cantigas e brincadeiras 

populares brasileiras. 2007. 

Orientador: Rosa Maria Tosta 

Palavras-chave: brincar; cultura popular; Psicanálise. 

 

RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi elaborar uma aproximação entre as proposições teóricas da 

Psicanálise sobre o brincar, com ênfase particular na teoria winnicottiana, e as cantigas e 

brincadeiras populares brasileiras, levando em consideração não apenas o seu conteúdo 

simbólico, mas também a maneira como este fenômeno se insere no universo infantil. Partindo 

do pressuposto de que o brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança, bem como 

para sua inserção na vida social, tais manifestações populares são aqui tratadas como 

pertencentes ao universo do brincar, que ao possibilitar à criança sua inserção no mundo da 

cultura de forma simbólica, a auxilia na árdua tarefa de tornar-se sujeito.  

 Sendo assim, a reflexão foi dividida em três capítulos teóricos. O primeiro é destinado à 

uma revisão bibliográfica da teoria psicanalítica sobre o brincar e tem como referencial as teorias 

de três autores que muito contribuíram para a Psicanálise: Freud, como não poderia deixar de ser, 

Klein e Winnicott. 

 O segundo capítulo trata do tema da criatividade, conceito fundamental para o 

entendimento da reflexão de Winnicott sobre o brincar, e o terceiro capítulo procura situar a 

brincadeira no universo da cultura, estabelecendo as relações pertinentes. 

 Por fim, os últimos capítulos são dedicados a uma pequena aventura no sentido de utilizar 

a teoria psicanalítica para compreender o sentido simbólico de algumas brincadeiras e cantigas 

escolhidas segundo sua pertinência, bem como a uma reflexão sobre o processo de construção do 

trabalho.   

  

 

       

 



 5 

Sumário 

 

Capítulo I – Introdução..............................................................................................6 

I.I – Apresentação...........................................................................................6 

I.II – Sobre as delimitações do problema de pesquisa.................................7 

I.III – Possíveis aproximações entre “O universo das cantigas  

populares” e a “Psicanálise”...........................................................................11 

Capítulo II – Discussão sobre o Método....................................................................14 

Capítulo III – O Brincar – Uma exploração teórica.................................................16 

Capítulo IV – O Brincar e a Criatividade.................................................................30 

Capítulo V – O Brincar e a Cultura...........................................................................38 

Capítulo VI – Brincando com a teoria.......................................................................47 

Capítulo VII – Considerações Finais..........................................................................58 

Referências bibliográficas...........................................................................................60 



 6 

Capítulo I - Introdução 

 

I.I – Apresentação 

 

Após uma série de incursões no universo das danças, experiências estas que apesar de 

interessantes nunca me levaram muito além do simples exercício do corpo, finalmente entrei em 

contato com o mundo das danças brasileiras e lá encontrei uma parte de mim que eu 

desconhecia. Uma parte que quer brincar, que através do movimento do corpo fala sobre a 

experiência da vida. Apesar de a maioria dessas danças, cantigas e brincadeiras não fazerem 

parte direta da minha cultura local, como paulistana que sou, senti que de alguma forma todos 

nós, brasileiros, comungamos com esse corpo sofrido e lutador e com as suas tradições, que com 

simplicidade e inocência, traduzem esse cotidiano e nos levam para um universo simbólico do 

qual, uma vez que lá mergulhamos não queremos voltar. 

 Durante os anos de 2005 e 2006 através do Teatro Escola Brincante, fundado pelo 

casal de músicos, dançarinos e pesquisadores da cultura popular brasileira, Antônio Nóbrega e 

Rosane Almeida, dediquei-me a pesquisar essas manifestações culturais por meio da dança e 

pude conhecer um pouco da vida dessas pessoas. Falo especificamente das manifestações que 

são priorizadas no Teatro Brincante, que são originárias do Recife, como o Maracatu, o 

Caboclinho e o Cavalo Marinho, que são expressões de dança, música, teatro e, por vezes, 

religião, seja esta de origem Católica ou afro-brasileira, como o Candomblé. No entanto, muitas 

dessas brincadeiras, como as cirandas, cantigas de roda, maracatus, frevos, me foram 

apresentadas desde criança e fazem parte, em certa medida, da vida das crianças de todo o Brasil.  

Assim, surgiu a pergunta inicial: como entrar nesse universo tão rico e tão cheio de 

significações que é o da cultura popular brasileira? Penso que a resposta pode estar no modo de 

ser das crianças, que, de alguma forma, se aproxima muito desse universo, o do brincar pelo 

simples prazer de fazê-lo, onde a fantasia serve como forma de vivenciar e compreender um 

mundo que é desconhecido e por vezes hostil. Desta forma, decidi priorizar as manifestações 

populares direcionadas especificamente ao público infantil, escolhendo algumas cantigas e 

brincadeiras de roda, a fim de fazer um pequeno recorte de um universo que por ser tão amplo, 

me seria impossível abranger neste trabalho.  
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No entanto, uma questão ainda precisava ser respondida e esta dizia respeito a teoria, 

mais especificamente ao conjunto de teorias que poderiam me auxiliar nesta tarefa. A meu ver 

não poderia deixar de me valer dos conceitos da Psicanálise, com a qual tive uma afinidade 

quase que instantânea ao longo do meu processo de formação na Universidade, e já que esta tem 

como sujeito o Inconsciente, aquilo que não se pode acessar senão através da linguagem 

metafórica, própria das cantigas e poesias que pretendo estudar.  

Considerando que as cantigas e brincadeiras populares pertencem ao mundo do brincar, 

pretendo enfatizar os aspectos da teoria psicanalítica que têm como foco esse fenômeno.  

Sendo assim, concluo esta breve apresentação sobre as motivações que me levaram a 

explorar este tema com algumas palavras de Mezan (1997), dedicadas a todos aqueles que 

pretendem realizar um trabalho teórico, para lembrar o quão importantes à esta tarefa são nossas 

vivências, desejos, fantasias e curiosidades. “Quem quer que jamais tenha se debruçado sobre 

um problema „teórico‟ sabe que não existem „questões em si‟. O que existe são problemas que, 

de uma forma ou de outra, dizem respeito ao investigador, fazem parte de suas inquietações e 

proporcionam um certo prazer ao serem abordados”. (p.10)    

 

 

I.II – Sobre as delimitações do problema de pesquisa 

 

Ao longo dos últimos séculos, as concepções acerca do mundo infantil foram se 

modificando. A criança, suas vivências e seu papel na vida social adquirirem novos significados 

a cada geração que se segue. Quanto a sua atividade mais importante, o brincar, muito já foi dito, 

mas foi na Psicanálise que encontrei as perguntas e respostas de que precisava para dar 

continuidade a este projeto. Então, vejamos algumas idéias construídas pela Psicanálise sobre a 

brincadeira e sobre o brincar do sujeito humano. 

Bruno Bettelheim, em sua Psicanálise dos contos de fadas (2004), nos conta que, para 

que uma criança possa se aproximar de uma consciência maior acerca do significado de sua vida, 

uma série de condições são necessárias, dentre as mais importantes estão a relação com pais ou 

cuidadores e o contato com a cultura em que está inserida. Para tanto, é preciso que esta seja 

acessada de forma correta pela criança. Segundo o autor, não existe nada melhor do que os 

contos de fada para fazê-lo, para colocá-la em contato direto com seus medos e angústias 
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inconscientes e para fornecer respostas e alternativas para que ela possa lidar com os impasses do 

mundo que se lhe apresenta de forma a distinguir o certo e o errado, o bem e o mal. 

Segundo o autor, seguindo uma perspectiva psicanalítica, o inconsciente quando 

encontra-se reprimido, ou seja, quando seus conteúdos não são passíveis de serem assimilados 

pela consciência, acaba sobrepujando a consciência, ou tornando-a extremamente rígida devido 

ao controle que tem de exercer sobre tais conteúdos inconscientes. Contudo, quando o material 

inconsciente tem, de certa forma, permissão para emergir à consciência e ser elaborado pelo 

sujeito, seus possíveis danos são sensivelmente reduzidos. Uma das formas de trabalhar esses 

conteúdos é através dos contos de fadas, das personagens e situações apresentadas neles e de 

seus conteúdos simbólicos que permitem à criança não só a vivência das situações que a 

angustiam, mas também a possibilidade de encontrar alternativas para “resolvê-las”.  

 Neste sentido, as brincadeiras e cantigas populares brasileiras podem atuar como os 

contos de fadas, ou seja, de maneira muito simples e acessível à criança, elas contam sobre o 

devir humano, a tarefa de nascer, crescer e morrer em um mundo cheio de medos terríveis, cheio 

de perdas, colocando-as em contato com esta realidade e auxiliando no processo de tornar-se um 

sujeito singular, consciente de sua cultura, que possa fazer parte dela e estabelecer relações 

satisfatórias com seus pares.   

Freud, em “Além do Princípio do Prazer” (1920) pontua que: “em seu brincar, as 

crianças repetem tudo o que lhes causou grande impressão na vida real e assim fazendo, ab-

reagem à força da impressão e, como se poderiam dizer, tornam-se senhoras da 

situação.”(p.27). Como um brilhante exemplo, ele cita o caso do bebê que brinca com o carretel 

de lã empurrando-o para frente e para traz enquanto profere as palavras fort e dá, o que 

simbolizava sua percepção de que o objeto ora se aproximava, ora se afastava. Segundo sua 

interpretação, a criança, através do jogo, tentava elaborar a nova situação que vivia em seu 

ambiente, que é a constatação da possível ausência de sua mãe, que é angustiante porque está 

fora de seu controle e a coloca em contato com a existência de um mundo que independe dela. 

Ao brincar, a criança pode encenar a situação no papel de comandante. Desta forma, o brincar 

pode ser entendido como um meio de elaboração dos conflitos gerados pelas contradições 

oriundas da vida real de forma ativa. Colocando-se no controle da situação, a criança pode aliviar 

a angústia de ser ela dominada pela realidade externa e pode reviver situações atribuindo novos 

significados.  
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 Winnicott, em O brincar e a realidade (1971), um trabalho que se tornou referência para 

a teoria do brincar, descreve o processo de ilusão e desilusão que ocorre no início da relação 

entre o bebê e sua mãe. Segundo ele, através de uma fusão quase completa com o bebê, a mãe 

propicia a este, por meio da ilusão, a possibilidade de sentir-se parte dela e de seu seio. Para ele 

são um só, e a onipotência gerada por essa sensação é um fato da experiência. A partir de um 

certo momento, o papel da mãe, caso tenha podido criar oportunidades suficientes para a ilusão, 

é gradativamente desiludir o bebê. Em suas palavras “o seio é criado pelo bebê repetidas vezes, 

pela capacidade que tem de amar ou (pode-se dizer) pela necessidade. Desenvolve-se nele um 

fenômeno subjetivo que chamamos seio da mãe. A mãe coloca o seio real exatamente onde o 

bebê está pronto para criá-lo, e no momento exato” (p.26). Para ele, o sujeito está sempre 

envolto na relação entre o que é objetivamente percebido e o que é subjetivamente concebido. O 

espaço entre a mãe e o bebê, entre o que é interno a ele (tanto psíquico como somático), e o que é 

realidade efetiva e pode ser mensurável ainda que possa sofrer variações, foi chamado espaço 

potencial. 

 O brincar, portanto, acontece no espaço potencial entre a experiência psíquica do sujeito e 

o seu objeto. Por assim dizer, não é interno ou externo, trata-se de um fenômeno que, a partir da 

confiança que a criança pode ter no fator ambiental, permite a criação de sentidos e realidades, é 

neste espaço que se experimenta o viver criativo. Gilberto Safra (1999, p.157), referindo-se ao 

brincar na obra winnicottiana retoma a idéia da possibilidade de o bebê criar sua mãe, para então 

poder repudiá-la e aceitá-la novamente, “(...) ela experimenta o criar onipotente: a ilusão passa 

a ser uma vivência na qual algo da experiência subjetiva da criança coincide com a realidade 

atual”. Partindo dessa vivência, ela aprende a jogar. Da possibilidade da percepção do mundo 

externo, através da ilusão, ela pode brincar com a dimensão do eu e do não-eu, do que é ela e do 

que é externo a ela, ou seja, com a brincadeira a criança pode produzir sentidos sobre sua 

existência. 

 Winnicott também atenta para a importância da brincadeira infantil para a experiência 

cultural humana. Segundo o autor, o brincar é em si uma experiência que se desenrola também 

no plano da cultura, já que o brincar se localiza no espaço potencial existente entre o indivíduo e 

o meio ambiente. Sobre isto, o autor diz: “O lugar em que a experiência cultural se localiza está 

no espaço potencial existente entre o indivíduo e o meio ambiente (originalmente, o objeto). O 
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mesmo se pode dizer do brincar. A experiência criativa começa com o viver criativo, 

manifestado primeiramente na brincadeira”. (p.139) 

 Com esta fala, Winnicott introduz um conceito central em sua obra e que nos apresentou 

como importante para a compreensão da teoria brincar: o conceito de criatividade. A criatividade 

para o autor é fundamental na vida humana, pois se apresenta como uma forma ativa e 

transformadora de o sujeito colocar-se no mundo em oposição à simples adaptação a este, o que 

denotaria um viver não criativo, uma incapacidade de manifestar a criatividade inerente à sua 

condição de ser humano.  

 Desta forma, podemos concluir que a criatividade é também um conceito central para a 

teoria do brincar, já que esta é a base do processo de ilusão e de qualquer aproximação 

interessada do sujeito para com o mundo que o cerca. Para que a criança brinque, ela precisa 

poder viver criativamente. Se o ambiente não puder fornecer as condições mínimas, este bebê 

não poderá ingressar no mundo da brincadeira e, por conseqüência, no mundo cultural. Nas 

palavras de Winnicott (1971): 

“Contudo, para o bebê (se a mãe puder proporcionar as condições corretas), todo e 

qualquer pormenor de sua vida constitui exemplo do viver criativo. Todo objeto é um objeto 

„descoberto‟. Dada a oportunidade, o bebê começa a viver criativamente e a utilizar objetos 

reais, para eles e com eles ser criativo. Se o bebê não receber essa oportunidade, então não 

existirá em que possa brincar, ou ter experiência cultural, disso decorrendo que não existirão 

vínculos com a herança cultural, nem contribuição para o fundo cultural. (p.141).  

Assim, é importante salientar que, a brincadeira no mundo infantil é um importante 

caminho para a inserção do indivíduo em sua cultura, nos relacionamentos grupais. A partir da 

brincadeira, ele experimenta também papéis sociais, situações e vivências que lhe são 

introduzidas pela cultura e, desta forma, pode vir a construir sua própria identidade dentro dela. 

Quando falamos da cultura popular brasileira isso é especialmente verdadeiro, já que, através das 

suas cantigas e jogos podem dar continuidade a uma tradição que muitas vezes não pode ser 

encerrada em palavras, seja por uma impossibilidade concreta, se lembrarmos que grande parte 

dessas pessoas são analfabetas, seja pela constatação de que algumas coisas são simplesmente 

indizíveis e que a tentativa de fazê-lo somente empobreceria o fenômeno. 

  O presente estudo tem, portanto, a tarefa de fazer uma aproximação entre a teoria 

psicanalítica do brincar e do universo das Brincadeiras e Cantigas populares brasileiras. 
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 No entanto, antes de prosseguirmos, é necessário que nos detenhamos na validade desta 

aproximação entre a psicanálise e a cultura popular, uma questão de suma importância para a 

Psicanálise e que tornou-se uma grande polêmica dentre aqueles que nela encontraram sua 

vocação.  

 

 

I.III – Possíveis aproximações entre “O universo das cantigas populares” e a “Psicanálise” 

  

“... a arte é um espaço onde se permite ao 

inconsciente aflorar; e a Psicanálise é antes de mais nada o 

reconhecimento deste inconsciente” 

Adélia B. de Menezes  

 

Freud nunca escondeu seu fascínio pela arte e pelo fato de os artistas possuírem um 

conhecimento intuitivo do inconsciente que ele, como cientista, só teria acesso após árduo 

esforço. O estilo literário de sua obra não é mero produto de um gosto pessoal. Como diz 

Oliveira (1999): “... o objeto que ele tratava assim o exigiu: a natureza oculta e difusa do objeto 

de que se ocupa a Psicanálise pede uma expressão poética, porque somente uma linguagem 

metafórica é capaz de abarcar o movimento incessante de revelação e ocultamento que faz parte 

do como as coisas de dão ao e no psiquismo” (p.5). 

Em seu processo de desenvolvimento, que vai desde a concepção até a inserção no 

mundo cultural e na aquisição da linguagem que o inaugura enquanto sujeito humano, cada ser 

passa por experiências diversas e, neste processo, nem tudo é passível de ser assimilado por ele, 

de ser englobado pela consciência. Muito do que é vivido fica sem significação, reprimido e, por 

vezes retorna à consciência das mais diferentes formas, clamando por sentido. A linguagem 

metafórica das produções artísticas é justamente aquela capaz de dar significações a estas 

vivências, de trazê-las à consciência sob o devido disfarce. 

Desta forma, é possível compreender o encantamento de Freud pela linguagem da arte e, 

mais do que isto, concluir que, em toda a manifestação humana há uma marca do inconsciente, 

ou seja, é passível de ser submetida a uma interpretação psicanalítica. 
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No entanto, esta relação parece não ser um consenso, mesmo entre os psicanalistas. 

Mezan (1995), em seu trabalho intitulado “A vingança da Esfinge” discorre amplamente sobre 

essa questão, a qual chama: “A querela das interpretações”, e inicia com a seguinte pergunta:  

“A psicanálise tem ou não o direito de se pronunciar sobre fenômenos exteriores à 

situação analítica? As criações da literatura, da arte ou da Religião são passiveis de 

interpretação analítica, ou esta interpretação, sob o pretexto de desvendar a dimensão 

inconsciente destas criações, na verdade passa ao largo de seu sentido verdadeiro?” (p.61). 

As argumentações daqueles que se opõem às aventuras da Psicanálise fora do âmbito da 

clínica apontam que, ao fazê-lo, o psicanalista cometeria um “reducionismo imperialista”, já que, 

sempre se depararia com os efeitos do inconsciente, as vicissitudes do desejo e as manifestações 

do Complexo de Édipo. Além disso, eles acreditam que tais concepções universalizantes sobre a 

gênese do funcionamento psíquico humano, invariavelmente acabariam por contaminar o texto 

daquele que se propõe a interpretar uma obra artística. 

Green (1994), psicanalista defensor das atividades da psicanálise “extra-muros”, contesta 

essas afirmações, dizendo:“(...) mas há quem acredite em uma leitura inocente?”. (p.43) 

Com esta afirmação, o autor nos sugere que todo e qualquer sujeito que decida debruçar-

se sobre um texto, não o faz somente com o intelecto, mas também sua porção inconsciente atua 

na leitura do mundo e, como não poderia deixar de sê-lo, de um texto. Mezan ainda vai além, 

criticando as tentativas da ciência de suprimir as manifestações inconscientes daquele que 

escreve um texto, procurando uma ilusória „transparência‟. Em suas palavras: 

“O que tanto o deciframento histórico quanto o deciframento psicanalítico têm em 

comum é a ilusão de transparência e a supressão da leitura enquanto tal: transparência da obra, 

enfim legível em suas determinações essenciais, e supressão da leitura, porque esta é imaginada 

como atividade neutra e asséptica que não deixaria traços no resultado final”. (p.68) 

 O que podemos concluir com esses dois autores é que não existe leitura que não traga 

consigo a marca do leitor, daquele que se aproxima do que lê segundo seus próprios referenciais 

e vivências, assim como não existe uma produção, seja artística ou científica, que não 

pressuponha as determinações do inconsciente daquele que o produziu.   

No entanto, Hermann (1992) aponta para uma questão que deve ser levada em 

consideração sob a pena de se pecar pelo reducionismo. Segundo ele:“É preciso evitar a 
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interpretação que iguala os dois níveis separados, que os torna automaticamente equivalentes. A 

interpretação viva mantém a tensão dos planos a que se dirige”. (p.34) 

Sendo assim, é necessário que essa aproximação entre dois mundos seja feita de forma a 

conservar a devida tensão entre eles, sem jamais reduzir um ao outro. É preciso procurar uma 

aproximação que provoque transformações em ambos os campos sem provocar a 

descaracterização de nenhum deles. 

Mezan levanta ainda um argumento em favor das incursões psicanalíticas no universo 

cultural, chamando a atenção para o fato de que “(...) a transformação da psique em psique 

humana equivale à sua transformação numa psique marcada pela cultura”. (p.62). Desta forma, 

a Psicanálise não poderia jamais assumir uma posição de distanciamento para com os fenômenos 

culturais, já que é somente a partir da cultura que há a formação do seu objeto de pesquisa: o 

sujeito em todas as suas dimensões.  

Com essas idéias, deixo o caminho aberto para que a cultura popular possa entrar e para 

que esses dois universos possam se cruzar e produzir novos sentidos, a partir das particularidades 

de cada um.  
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Capítulo II – Discussão sobre o Método 

  

Mas de que forma ocorre este encontro entre a produção artística e aquele que dela se 

aproxima? 

Ao nos aproximarmos da obra, o que se produz é talvez uma recriação, um novo sentido, 

a partir da revelação do próprio inconsciente daquele que lê. Em A Vingança da Esfinge (1995), 

Mezan trata desta questão dando ênfase às produções literárias. No entanto, é possível fazer uma 

extrapolação para o nosso objeto de pesquisa se levarmos em consideração que não só as 

brincadeiras e cantigas populares envolvem (dentre inúmeros outros fatores) a linguagem, 

podendo operar de forma semelhante à escrita, uma vez que ambas guardam suas bases no 

processo de aculturação e, portanto, de humanização do sujeito, podendo comportar uma 

aproximação psicanalítica semelhante. Sendo assim, o autor afirma que: 

“A leitura não é deciframento, mas trabalho, ou seja, negação determinada do dado 

imediato e construção de um novo objeto, que mantém com a „matéria prima‟ relações muito 

complexas. A obra é feita para ser lida por alguém que não é o seu autor, e comporta, não uma 

pluralidade de significados que o deciframento viria desvendar, mas uma potencialidade de 

suscitar novas significações mediante o trabalho da leitura, e que só vem a ser se este trabalho 

for realizado”. (p.68) 

Portanto, não é possível esperar deste trabalho qualquer tipo de objetividade aos moldes 

da ciência positivista, já que o instrumento do artista, bem como o do leitor é o seu inconsciente. 

Seguindo uma perspectiva psicanalítica, o objetivo daquele que se debruça sobre um fenômeno 

cultural, é desvelar-lhe as determinações inconscientes, produzindo-se assim, uma leitura 

possível dentre as infinitas significações contidas em uma obra de arte. 

Green (1994) dá continuidade a estas reflexões, situando a obra artística de forma 

bastante interessante:“(...) está neste no „man‟s land‟ , este espaço potencial, transicional 

(winnicott), lugar de comunicação transnarcísica onde o duplo do autor e o duplo do leitor – 

esses fantasmas que nunca se mostram – comunicam através da escritura”. (p.47). Seguindo 

este raciocínio, a obra situa-se num espaço que não é dentro nem tampouco é fora; não é interno 

ao sujeito nem faz parte da realidade compartilhada; entre eu e não eu; o lugar do simbólico, 

onde irá desembocar todas as experiências culturais da existência humana. 
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Isto posto, o presente trabalho pretende promover uma aproximação entre dois mundos 

que são tão diversos e ao mesmo tempo tão semelhantes, produzindo novos sentidos e 

procurando desvelar as determinações inconscientes que se situam nas bases de tais 

manifestações da cultura popular. 

Para isto, pretendo discorrer teoricamente acerca das teorias psicanalíticas que versam 

sobre o brincar da criança. Pretendo também dar especial atenção à teoria Winnicottiana, apenas 

porque esta apresentou um salto em direção à reflexão sobre o brincar em si e seu papel na 

dimensão psíquica e cultural do ser humano, e não apenas em sua utilização para fins clínicos.  

Assim sendo, o trabalho será composto de três capítulos teóricos.  

O primeiro trata-se de uma revisão teórica sobre a evolução da teoria do brincar, 

utilizando como referência as teorias de três dos principais autores da Psicanálise que se 

debruçaram sobre o assunto: Sigmund Freud, Melanie Klein e D. W. Winnicott, procurando 

fazer com que as teorias possam se „comunicar‟ e produzir novas idéias. 

Levando em consideração que o entendimento do conceito de criatividade é fundamental 

para o entendimento de toda a teoria winnicottiana, especialmente em relação ao brincar, o 

segundo capítulo tem o objetivo de tecer as devidas considerações sobre a criatividade a fim de 

facilitar o acesso do leitor à teoria do brincar. 

O terceiro capítulo, por sua vez, trata do brincar e sua relação com a cultura, a partir de 

um referencial psicanalítico embasado nas visões de Freud sobre a cultura e, mais 

especificamente de Winnicott sobre a transicionalidade, a ponte entre a brincadeira, o sujeito e a 

cultura.    

Por fim, com o intuito de respaldar e ilustrar essa aproximação, serão escolhidas algumas 

brincadeiras e cantigas infantis apropriadas ao tratamento do tema, a serem analisadas segundo o 

referencial psicanalítico. No entanto, é importante ressaltar que, tanto o universo da Psicanálise 

quanto o da cultura popular são demasiadamente vastos e que me seria impossível abranger todas 

as suas dimensões em tão modesto trabalho. Assim sendo, essas manifestações populares serão 

analisadas segundo os principais temas que nelas aparecem, ressaltando que poderiam haver 

centenas de outras interpretações possíveis, desde que outro autor se debruçasse sobre o tema.   

 

 

 



 16 

Capítulo III - O Brincar – Uma exploração teórica 

             

“Há no brincar a abertura de mundos, a abertura de 

significações que oferece à criança ou ao adulto a possibilidade 

de colocar em devir o seu próprio viver e o seu ser em 

desdobramentos contínuos.” 

    Gilberto Safra 

 

 Considerando as Brincadeiras e Cantigas Populares Brasileiras como parte do 

universo do brincar da criança, o presente capítulo tem como objetivo apresentar e 

relacionar alguns aspectos do campo da Psicanálise acerca do Brincar.  

 Freud, o Pai da Psicanálise, não se aprofundou no tema, mas suas contribuições 

foram suficientes para embasar uma série de estudos que se seguiram e auxiliaram na 

elaboração de diferentes teorias e técnicas na Psicanálise de Crianças. 

 Em “Além do Princípio do Prazer” (1920), Freud lança mão das observações que 

fizera das atividades lúdicas de um bebê de aproximadamente um ano e meio para tecer 

suas considerações sobre as possíveis funções da brincadeira na vida mental da criança. 

Analisando as diversas aproximações do tema que vinham sendo feitas por outros autores, 

ele conclui que pouco se falou sobre os motivos „econômicos‟ da brincadeira infantil. 

Segundo ele: “Essas teorias esforçam-se por descobrir os motivos que levam as crianças a 

brincar, mas deixam de trazer para o primeiro plano o motivo econômico, a consideração 

da produção de prazer envolvida” (p.25). Assim, ele chama atenção para o fato de que a 

brincadeira envolve uma grande quantidade de prazer para a criança e é a partir desta 

suposição que ele vai dar início a sua observação. 

 O que o motivou a e escrever o artigo foi a observação de uma atividade de seu neto 

que consistia em empurrar um carretel de lã para perto e para longe de si dizendo fort e dá 

(palavras do alemão, que significam, em português “ir, partir” e “ali”, respectivamente), ao 

que ele interpretou como uma encenação da tarefa constante e inevitável de separar-se e, 

em seguida, reencontrar-se com sua mãe. Em suas palavras:  

“A interpretação do jogo tornou-se então óbvia. Ele se relacionava à grande 

realização cultural da criança, a renúncia instintual, (isto é, a renúncia à satisfação 

instintual) que efetuara ao deixar a mãe ir embora sem protestar. Compensava-se por isto, 
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por assim dizer, encenando ele próprio o desaparecimento e a volta dos objetos que 

encontrava a seu alcance” (Freud, 1920, p.26).     

Aberastury (1992 [1982]), que dedicou grande parte de sua obra ao estudo dos 

processos relacionados à vida da criança, trouxe uma boa contribuição para a compreensão 

da obra freudiana a respeito do brincar. Sobre o jogo do fort e dá, observado por Freud, ela 

diz que ele: “Compreendeu que a criança não brincava somente com o que lhe era 

prazenteiro, mas também jogava repetindo situações dolorosas, elaborando, assim, o que 

era excessivo para o seu ego”. (p.16). Desta forma, podemos entender que a criança, 

encenando repetidas vezes a situação angustiante da perda e do retorno do objeto de seu 

desejo (a mãe), tendo a sensação de controle que é própria dessa brincadeira, tem sua 

ansiedade diminuída. E ela acrescenta: “Este brinquedo permitia ao menino descarregar, 

sem risco algum, fantasias agressivas e de amor em relação à mãe, já que era senhor 

absoluto da situação. Além disso, elaborava deste modo, sua angústia diante de cada 

despedida da mãe”. (p.15). A conclusão a que Freud chegou, portanto, é a de que a criança 

brinca a fim de reviver ativamente situações e experiências a que foi submetida de forma 

passiva pelo ambiente, ou seja, se a criança é privada da presença de sua mãe, e isto é 

inevitável, ao brincar, ela pode reviver essa situação, produzindo novos significados e 

invertendo os papéis colocados na vida real.  

Em outro trabalho, Aberastury (1991) faz uma interessante contribuição a este 

pensamento, dizendo: 

“Ao brincar, a criança desloca para o exterior seus medos, angústias e problemas 

internos, dominando-os por meio da ação. Repete no brinquedo todas as situações 

excessivas para o seu ego fraco e isto lhe permite, devido ao domínio sobre os objetos 

externos ao seu alcance, tornar ativo o que sofreu passivamente, modificar um final que 

lhe foi penoso, tolerar papéis e situações que seriam proibidas na vida real tanto interna 

como externamente e também repetir à vontade situações prazerosas”. (p. 15). 

Apesar de suas idéias sobre o brincar terem sido fundamentais para a elaboração de 

uma técnica de Psicanálise infantil, Freud nunca chegou a analisar uma criança, senão 

através do pai desta. Em “Relato da análise da fobia de um menino de cinco anos” (1943), 

relata a primeira vez em que tenta empregar a técnica psicanalítica no tratamento de uma 

neurose infantil. Tratava-se de uma zoofobia de um menino de cinco anos que foi 
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submetido ao tratamento por intermédio de seu pai. Esta experiência rendeu à Psicanálise 

uma série de teorias sobre a vida mental da criança, no entanto, para o presente estudo, é 

importante ressaltar que foi o começo das reflexões sobre a utilização do brincar para fins 

terapêuticos.  

Em seu livro “Psicanálise da criança – teoria e técnica”, já citado neste capítulo, 

Aberastury (1992 [1982]) desenvolve um capítulo em que se propõe apresentar este caso, 

popularmente chamado de “caso do pequeno Hans”, com o propósito de remontar a história 

da técnica da psicanálise infantil, e como não poderia deixar de ser, dos estudos 

psicanalíticos acerca do brincar desde seus primórdios. Em suas palavras:  

“A experiência mostrava que a criança, embora impossibilitada de expressar-se 

totalmente com palavras, era capaz de entender o que lhe era dito pelo adulto. De modo 

que, compreendendo o significado latente de seus jogos, desenhos, sonhos, sonhos diurnos 

e associações, a interpretação seria tão eficaz como o era no tratamento de adultos. 

(p.33)”.  

Ou seja, a interpretação dos jogos infantis teria o poder de colocar a criança em 

contato com os conteúdos latentes de seus jogos, e, por conseqüência, diminuir a ansiedade 

a eles ligada.  

Em seu outro trabalho, “A criança e seus jogos” (1991), também já citado neste 

estudo, Aberastury sintetiza o que se propõe a ser as bases da atividade lúdica segundo a 

concepção da Psicanálise de orientação freudiana:  

“A substituição do objeto originário, cuja perda é temida e lamentada, por outros 

mais numerosos e substituíveis, a distribuição de sentimentos em múltiplos objetos, e a 

elaboração de sentimentos de perda através da experiência de perda e recuperação, tal 

como observou Freud ao analisar o brinquedo do carretel, constituem as bases da 

atividade lúdica e da capacidade de transferir afetos para o mundo externo”. (p.17). 

Desta forma, a criança ao brincar procura repetir e assim dar sentido à sua tarefa de 

subjetivação, à inevitável tarefa de separar-se de seu objeto originário para voltar-se ao 

mundo e investir seus afetos aos objetos desse mundo, ainda que sua referência maior ainda 

seja a materna. Ao dirigir seus sentimentos a representantes desse objeto originário ela se 

protege da angústia gerada por tais sentimentos e simula uma batalha sem que haja feridos, 

ao menos na vida real.  
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Considerando que a observação da brincadeira da criança tivera, neste momento, o 

objetivo de tecer as bases para uma técnica de Psicanálise infantil, percebeu-se desde então 

que a criança tem sim a capacidade de compreender o que acontece à sua volta e, sendo 

incapaz de fazer uma elaboração de tais conteúdos somente no plano mental ou de 

expressá-los verbalmente, ela lança mão de jogos e da fantasia para auxiliá-la nesta tão 

difícil tarefa. 

Seguindo os passos de Freud, Melanie Klein, através de suas teorizações a respeito 

da brincadeira da criança, avançou em direção a uma Psicanálise infantil. Diferentemente 

de Freud, que acreditava até então que a psicanálise só poderia ser aplicada em crianças por 

intermédio de uma figura parental, Klein se aprofunda na análise infantil e parte das 

experiências freudianas para tecer uma vasta teoria e técnica sobre o assunto. Suas idéias 

em relação ao mundo da criança foram extremamente vanguardistas. Em “Psicanálise da 

criança” (1932), uma das obras inaugurais sobre a Psicanálise infantil, ela faz uma grande 

exposição de sua teoria e técnica e demonstra, logo no início, um dos motivos pelos quais 

sua teoria foi tão revolucionária: “já nos primeiros anos de vida, as crianças experimentam 

não apenas impulsos sexuais e angústia, como também sofrem grandes desilusões. 

Juntamente com o mito da assexualidade da criança, sucumbiu o mito do „paraíso da 

infância‟”. (p.25). Assim, em oposição à teoria vigente de que a criança era um ser que não 

tinha sexualidade e nem experimentava conflitos, Klein observa que os impulsos sexuais se 

fazem presentes desde a tenra infância e que a criança vive, desde o seu nascimento, um 

turbilhão de emoções, fantasias, ansiedades e angústias. 

Klein (1929) percebeu, então, que não só a brincadeira poderia trazer à tona tais 

conteúdos, fantasias e ansiedades, como também ajudar a “descarregá-las”. Em suas 

palavras: “Observei que o conteúdo específico do jogo, que se repete diversas vezes sob as 

formas mais variadas, é idêntico ao núcleo das fantasias masturbatórias e que uma das 

funções principais da brincadeira da criança é oferecer descarga para estas fantasias” (p. 

229). O jogo seria, então, o meio por onde a criança se expressa, por onde ela “fala” de suas 

experiências vividas, tanto no plano consciente quanto no inconsciente, de suas fantasias e 

ansiedades e, mais do que isso, uma forma de elaboração destas fantasias originárias e 

alívio das ansiedades que a elas estão vinculadas. 
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A partir destas observações, Klein (1932) dá início a uma Psicanálise infantil por 

meio da análise lúdica que consiste na interpretação profunda, em nível inconsciente, do 

jogo da criança. Em suas palavras: 

“A criança expressa suas fantasias, desejos e experiências de uma forma simbólica, 

através de jogos e brinquedos. Ao fazê-lo utiliza os mesmos modos arcaicos e filogenéticos 

de expressão, a mesma linguagem com que já nos familiarizamos nos sonhos; a plena 

compreensão dessa linguagem só será obtida se delas nos acercarmos da maneira que 

Freud nos ensinou a nos acercarmos dos sonhos”.  (p.30).   

Sendo assim, como na análise de sonhos, a brincadeira da criança também deve ser 

analisada em termos de “conteúdo manifesto” e “conteúdo latente”, ou seja, aquilo que se 

pode apreender no plano consciente e aquilo que, por pertencer ao plano inconsciente, 

emerge de forma cifrada e deve ser desvelado, decifrado. Klein (1932) ainda acrescenta: 

“Assim como as associações aos elementos do sonho levam à descoberta do conteúdo 

latente do mesmo, também os elementos do jogo da criança, que correspondem a estas 

associações, permitem uma visão de seu significado latente”. (p.44). A análise dos jogos, 

então, para Klein, apóia-se no método de interpretação dos sonhos descrito por Freud, 

utilizando os mesmos mecanismos de expressão. Desta forma, podemos antever que, o 

princípio da psicanálise de crianças se assemelha ao de adultos, o que difere é a técnica.  

Considerando que a psicanálise tem como objetivo maior desvelar os conteúdos 

inconscientes do sujeito, foi preciso lançar mão de uma técnica que pudesse fazê-los 

emergir. Segundo Mello (p.38), estudiosa de Psicanálise e membro da Sociedade Brasileira 

de Psicanálise de São Paulo:  

“No caso da análise de crianças a nova ferramenta foi a técnica do brincar. O 

caráter primitivo do psiquismo infantil exigiu uma técnica específica e esta foi encontrada 

na técnica lúdica. Por meio dela foi possível alcançar as fixações e experiências mais 

profundamente recalcadas da criança e exercer uma influência importante em seu 

desenvolvimento”.  

Desta forma, diferentemente da técnica psicanalítica empregada em adultos, a 

criança, devido a sua incapacidade de verbalizar suas associações, sentimentos, angústias e 

etc., precisou de uma técnica específica e esta foi por meio da brincadeira, do jogo. Sendo 

esta uma atividade fundamental da infância, ou seja, a criança brinca a despeito do olhar ou 
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do desejo do adulto, a análise lúdica procura compreender o significado de cada brincadeira 

e fornecer uma interpretação que possa auxiliar na elaboração de conflitos e ansiedades. 

Sobre isto, Mello (p.36) acrescenta: 

 “Melanie Klein observou que o brincar da criança poderia representar 

simbolicamente suas ansiedades e fantasias e, visto que não se pode exigir de uma criança 

pequena que faça associações livres, tratou o brincar como equivalente a associações 

verbais, isto é, como expressão simbólica de seus conflitos inconscientes”.  

 Sendo assim, a análise da brincadeira de crianças pôde contribuir para a 

compreensão dos diversos mecanismos que regem a psique infantil. Segundo a teoria 

kleiniana, as primeiras relações estabelecidas pelo bebê ao nascer são relações de objeto e 

elas oscilam entre boas e más, ou seja, quando a sensação geral da experiência com aquele 

objeto foi prazerosa ao bebê ele sente que o objeto é bom, quando a sensação é 

desprazerosa o objeto é sentido como mau. Sendo assim, desde a tenra infância o sujeito 

utiliza objetos e símbolos que o ambiente lhe fornece para repetir, “simular” tais relações e, 

desta maneira, elaborar as experiências vividas e as ansiedades desencadeadas por elas. 

Como pontua Aberastury (1991), Psicanalista que teve na obra Kleiniana sua maior 

inspiração:  

“(...) as crianças fazem transferências positivas e negativas para os objetos 

conforme estes excitem ou aliviem sua ansiedade e este mecanismo é a base de toda sua 

relação com os objetos originários. Através das personificações no brinquedo, observa-se 

como o objeto pode modificar-se com rapidez de bom para mau, de aliado para inimigo. 

Por isto, o brinquedo infantil, quando normal, progride constantemente para identificações 

cada vez mais aproximadas da realidade”. (p.17). 

Além disso, Klein acrescenta que através do brinquedo e da atividade lúdica em 

geral a criança pode extravasar a agressividade, os sentimentos de ódio, de ciúmes e inveja 

que podem surgir em relação aos seus “objetos de amor”. Estes seriam a mãe, o pai e os 

irmãos, principalmente. Isto acontece porque os brinquedos são apenas representantes 

destas figuras. Se considerarmos que a criança, ao mesmo tempo em que pode odiar sua 

mãe, também a ama, é fundamental a ela que seu ódio não venha a destruí-la efetivamente e 

por isso o brinquedo é tão importante como representante simbólico da mãe ou de qualquer 

outra figura por quem a criança tenha sentimentos ambivalentes de amor e ódio. Aberastury 
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(1991), aponta justamente este aspecto quando discute, por exemplo, os ciúmes despertados 

na criança pelo nascimento de um irmão e a utilização da atividade lúdica para expressá-lo. 

Ela coloca:  

“Os ciúmes despertados pelo nascimento de um irmão podem ser expressados 

através do brinquedo porque estes personificam os objetos reais e porque a ação sobre 

eles podem realizar-se sem a angústia e sem a culpa que sobreviriam se a descarga de 

sentimentos agressivos recaíssem sobre objetos reais. Não esqueçamos de que a criança 

além de rejeitar o irmão, a mãe e o pai , também os ama , necessita deles e quer conservá-

los. A canalização de afetos e conflitos para objetos que ela domina e que são substituíveis 

cumpre a necessidade de descarga e de elaboração, sem pôr em perigo a relação com seus 

objetos originários”. (p.16). 

Tulha (1999, p.144), em seu artigo “O pensamento kleiniano a respeito do brincar” 

procura sintetizar as bases da atividade lúdica de acordo com este pensamento e acrescenta: 

1) “A mente humana pensa, desde o início em termos de objetos em relação 

uns com os outros e com o sujeito; 

2) A criança busca alívio dos reveses de seu mundo interno mediante a 

externalização das piores situações persecutórias; 

3)  Parte do desenvolvimento natural da criança consiste em buscar novos 

objetos como substitutos dos anteriores e brinquedos, coisas e 

companheiros de jogos são formas de praticar a simbolização deste tipo; 

4) O voltar-se para novos objetos é também movido pelos conflitos com o 

objeto arcaico, de maneira que se ganha uma folga pela descoberta de 

um novo objeto, um símbolo”. 

Este esquema nos fornece um pequeno resumo do que foi dito até então em relação 

à obra kleiniana. Uma vez que a criança desde o início, desenvolve seu pensamento em 

termos de objetos com os quais se relaciona e com os quais experimenta toda a sorte de 

sentimentos, parte da função dos brinquedos é a de simbolizar tais objetos e de externalizar, 

por meio da brincadeira, as mais aterradoras fantasias que ela possa experimentar em suas 

relações com estes objetos. Isto acontece porque além da procura por novos objetos ser 

parte do desenvolvimento de todo ser humano a simbolização destes através do brinquedo 
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permite que a criança dirija seus sentimentos de ódio, de voracidade, de destruição aos 

objetos de seu amor sem que estes efetivamente se destruam. 

D.W.Winnicott, pediatra que contribuiu sensivelmente com seus estudos e 

observações para a Psicanálise de crianças, construiu uma reflexão importante sobre o 

brincar. Em seu livro “O brincar e a realidade” (1971), ele coloca o brincar como um tema 

central do estudo, tanto na perspectiva clínica como em seus significados para o 

desenvolvimento da psique infantil. Diferentemente de Freud e Klein que, como vimos, se 

empenharam no estudo da brincadeira infantil com um olhar voltado para a sua utilização 

na clínica, Winnicott preocupou-se em compreender o brincar em si, como ele ocorre, qual 

a sua participação na vida infantil e qual a sua função no processo de aculturação do sujeito 

humano. Em suas palavras: 

“Não se trata de uma crítica a Melanie Klein ou a outros que descreveram o uso da 

brincadeira por uma criança na psicanálise infantil. Fazemos um simples comentário 

sobre a possibilidade de que, na teoria total da personalidade, o psicanalista tenha estado 

mais preocupado com a utilização do conteúdo da brincadeira do que olhar a criança que 

brinca e escrever sobre o brincar como uma coisa em si” (p.61).  

Na tentativa de demonstrar de que forma o brincar vem sendo tratado pela 

Psicanálise, ele chama atenção para outro fator importante: o brincar, no campo teórico da 

Psicanálise, está por vezes vinculado a atividades masturbatórias. No entanto, na 

perspectiva Winnicottiana, este não pode ser confundido com o puro alívio das excitações 

sexuais da criança, pelo contrário, a criança que está muito excitada, envolvida em seus 

instintos, não consegue brincar. Segundo ele “Tenho procurado demonstrar que o elemento 

masturbatório está essencialmente ausente no momento em que a criança brinca; ou em 

outras palavras, quando uma criança está brincando, se a excitação física do envolvimento 

instintual se torna evidente, então o brincar se interrompe, ou pelo menos se estraga”. 

(Winnicott, 1971, p. 60). 

Desta forma, podemos concluir que o autor tinha o interesse de compreender esta 

atividade tão importante e vital da infância, não apenas entendendo a brincadeira como um 

meio de comunicação utilizado na clínica, mas como um processo que se desenrola da 

infância até a idade adulta sem o qual não há saúde possível para o desenvolvimento 

satisfatório do sujeito. Sobre isto, ele faz uma distinção interessante: “É evidente que estou 
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fazendo uma distinção significante entre o substantivo „brincadeira‟ e o verbo 

substantivado „brincar‟” (1971, p.61). Com esta fala, ele coloca em questão a diferença 

entre „brincadeira‟ e „brincar‟. Enquanto a primeira refere-se a uma atividade a qual recebe 

um nome, „brincadeira‟, a segunda palavra, um verbo, quando substantivado ganha um 

caráter de processo. O brincar, portanto, pode ser entendido aqui como um processo que faz 

parte do desenvolvimento da criança e que permeia toda a sua vida. Além disso, Winnicott 

vai além da teoria Freudiana de que a criança brinca para elaborar as experiências vividas. 

Ele busca compreender em que “lugar” da experiência humana se encontra o brincar. Para 

entendermos melhor esta questão, alguns esclarecimentos teóricos devem ser feitos.   

 O brincar, segundo a visão de Winnicott, se inicia nas primeiras relações do ser 

humano com sua mãe, seu cuidador. Isso ocorre porque é a partir desta relação primordial 

que o sujeito adquire a capacidade de ilusão, a capacidade de criar e de recriar a sua 

realidade. Segundo Gilberto Safra (p.157), estudioso da obra de Winnicott, “O brincar, na 

perspectiva winnicottiana, tem um estatuto próprio; não se pode colocar o brincar ao lado 

do fantasiar. O brincar implica na interação com objetos e é um processo que se inicia no 

fenômeno da ilusão”. Sendo assim, Winnicott entende que, a relação primária entre mãe e 

bebê, quando suficientemente boa, permite que a mãe identifique-se de tal forma com as 

necessidades deste bebê que possa, através da satisfação destas necessidades no exato 

momento em que elas são requeridas, deixar-se criar pelo bebê. Este pode, gradualmente, 

aceitá-la e rejeitá-la, gerando assim uma ilusão de onipotência. Nas palavras do psicanalista 

Inglês:  

“A adaptação da mãe às necessidades do bebê, quando suficientemente boa, dá a 

este a ilusão de que existe uma realidade externa correspondente à sua própria capacidade 

de criar. Em outras palavras, ocorre uma sobreposição entre o que a mãe supre e o que a 

criança poderia conceber”. (1971, p. 27)  

 Uma vez que esta adaptação mãe-bebê pode ser estabelecida de maneira satisfatória, 

a mãe, gradualmente, passa a “desiludir” o bebê. Ou seja, a partir das capacidades do bebê 

de tolerar a frustração, que são determinadas pela forma como a primeira relação de 

adaptação completa com a mãe pode se dar, ela passa, gradualmente, a não suprir mais 

todas as suas necessidades e ele, devido à segurança gerada pelo primeiro estágio da 

relação com seu ambiente, consegue tolerar cada vez mais a frustração. Como Winnicott 
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(1971, p.25) bem coloca: “A „mãe‟ suficientemente boa (não necessariamente a própria 

mãe do bebê) é aquela que efetua uma adaptação ativa às necessidades do bebê, uma 

adaptação que diminui gradativamente, segundo a crescente capacidade deste em 

aquilatar o fracasso da adaptação e em tolerar os resultados da frustração”. É no 

desenrolar deste processo que aquilo que antes era produto da imaginação e criação do bebê 

começa a ganhar um contorno de realidade. Ele começa a perceber, através da desilusão, 

que não pode criar tudo, que existe um ambiente externo do qual necessita. E Winnicott 

(1990 [1988], p. 126) acrescenta:  

“No decorrer do tempo, surge um estado no qual o bebê sente confiança em que o 

objeto do desejo pode ser encontrado, e isto significa que o bebê gradualmente passa a 

tolerar a ausência do objeto. Desta forma, inicia-se no bebê a concepção da realidade 

externa, um lugar de onde os objetos aparecem e no qual eles desaparecem”. 

 A partir do processo de ilusão e desilusão característicos das primeiras relações 

entre mãe e bebê é que este “sujeito” (ainda no processo de tornar-se sujeito), vai 

estabelecer suas primeiras relações com a realidade externa, que serão pautadas pela 

constante ambivalência entre o que é recebido do ambiente pelo bebê e o que é por ele 

concebido. Mas é importante salientar que este é um processo gradativo e que, neste 

momento, trata-se apenas de impressões e sensações que precedem a percepção do outro 

(do ambiente) e, mais adiante, de si próprio.    

Desta forma, na perspectiva winnicottiana o ser humano, desde o nascimento 

encontra-se imbricado na relação entre o que é criado subjetivamente e o que é 

objetivamente percebido e compartilhado e, segundo ele: “na solução deste problema, não 

existe saúde para o ser humano que não tenha sido iniciado suficientemente pela mãe”. 

Em outras palavras, somente a partir de uma adaptação satisfatória da mãe para com seu 

bebê e pela gradual “desadaptação” é que este pode criar e recriar sua realidade por 

intermédio da ilusão e desilusão. 

Assim, podemos dizer que, ao criar e recriar o ambiente acolhedor (mãe), o bebê 

está desenvolvendo o espaço onde, posteriormente, será localizada a experiência lúdica, um 

espaço onde ele pode criar novos sentidos e novas realidades, o que ele denomina Espaço 

Potencial. Nas próprias palavras de Winnicott (1971): 



 26 

“No estado de confiança que se desenvolve quando a mãe pode desempenhar-se 

bem nessa difícil tarefa (não se for incapaz de fazê-lo), o bebê começa a fruir de 

experiências baseadas num casamento da onipotência dos processos intrapsíquicos com o 

controle que tem do real. A confiança na mãe cria aqui um playground intermediário onde 

a idéia da magia se origina, visto que o bebê, até certo ponto, experimenta onipotência. 

(...) Chamo isto de playground porque a brincadeira começa aqui. O playground é um 

espaço potencial
1
 entre mãe e bebê ou que une mãe e bebê”. (p.71) 

 Assim sendo, a partir do sucesso das primeiras relações da criança em permitir a 

sensação de ilusão que esta pode começar a experimentar sua capacidade de criar a 

realidade, de simbolizar. Podemos entender, então, que os fenômenos transicionais são 

fundamentalmente dependentes da figura cuidadora da criança, na maioria dos casos, a 

mãe, e sua capacidade de sintonia com o filho. Se não há objeto ou capacidade de conectar-

se com este, não há relação, e, por consequência, não existe a comunicação desta relação. 

Segundo Françoise Dolto (1988, p.107), “o objeto transicional está ligado ao mesmo 

tempo à necessidade e à pessoa que a criança deseja - a qual está articulada, na origem, à 

satisfação de suas necessidade e, portanto, à sua segurança”. É também a partir do 

sucesso das primeiras experiências da criança com seu ambiente em lhe proporcionar a 

ilusão e a desilusão que esta começa a utilizar objetos que simbolizem essa relação com seu 

ambiente (mãe). 

Winnicott introduz um novo conceito para caracterizar estes objetos que a criança 

utiliza e que ele primeiramente assinala como a “primeira possessão não-eu” do bebê, ou 

seja, um objeto que não faz parte de seu mundo interno, nem tampouco da realidade 

compartilhada, como ele costuma se referir ao mundo externo do sujeito. É um objeto 

pertencente à realidade que se situa entre o bebê e sua mãe, que fala dessa relação e que vai, 

posteriormente, abrir caminho para a possibilidade de separação mãe-bebê, separação entre 

eu e não eu. A este objeto, ele dá o nome de Objeto Transicional. Sobre isso, Winnicott 

(1971, p.76) fala: 

“A criança traz para dentro dessa área da brincadeira objetos ou fenômenos 

oriundos da realidade externa, usando-os a serviço de alguma amostra derivada da 

realidade interna ou pessoal. Sem alucinar, a criança põe para fora uma amostra do 

                                                 
1
 Grifo nosso. 
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potencial onírico e vive com essa amostra num ambiente escolhido de fragmentos da 

realidade externa”.  

Assim, se retomarmos as idéias de Freud de que a criança brinca para reviver 

situações de separação com sua mãe, Winnicott vai além e percebe que o brinquedo pode 

cumprir o papel de simbolizar esta relação que constantemente oscila entre ser e não ser, 

entre ter a mãe e não mais a ter. Lançando mão de um objeto que pertence à realidade 

externa, a criança pode simbolizar a relação com sua mãe, recriando a ela e a si-mesmo. O 

carretel a que Freud se refere em Além do Princípio de Prazer (1920) pode ser 

compreendido como um objeto transicional, que não somente representa a separação entre 

o bebê e sua mãe, auxiliando-o na elaboração de vivências tão difíceis, como também a 

própria relação que o bebê estabelece com este ambiente. Uma relação que é de profunda 

união e também de separação e que envolve tanto o mundo interno quanto a realidade 

externa. 

Os objetos transicionais, portanto, têm origem no processo de ilusão experimentado 

pelo bebê nos primeiros estágios do seu desenvolvimento e abrem caminho para que o 

sujeito possa significar suas futuras relações com a realidade externa. Sendo assim, 

Winnicott (1971) pontua: “Os fenômenos transicionais representam os primeiros estágios 

do uso da ilusão, sem os quais não existe, para o ser humano, significado na idéia de uma 

relação com um objeto que é por outros percebido como externo a esse ser”. (p.26) 

Estes objetos, aos quais Winnicott deu o nome de objetos transicionais, são aqueles 

que a maioria de nós teve quando criança, ou ao menos já ouviu alguma mãe comentar. Os 

“paninhos”, bichinhos de pelúcia, “fraldinhas”. Estes são os mais comuns. No entanto, os 

objetos transicionais podem ser os mais variados e, inclusive, não precisam ser palpáveis, 

podem ser cheiros, sons, enfim, um universo de recursos para significar as vivências entre 

uma criança e sua mãe. Segundo ele: “Introduzi os termos „objetos transicionais‟ e 

„fenômenos transicionais‟ para designar a área intermediária de experiência, entre o 

polegar e o ursinho, entre o erotismo oral e a verdadeira relação de objeto, entre a 

atividade criativa primária e a projeção do que já foi introjetado” (Winnicott, 1971, p.14).  

Desta forma, os objetos transicionais podem ser entendidos como fenômenos que, 

para o bebê, não são internos ou externos, não são parte dele mesmo nem tampouco da 

realidade compartilhada, mas de uma área intermediária. Ou seja, são objetos que, mesmo 
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retirados da realidade e isto é pré-condição para que sejam objetos transicionais, são 

também criados e recriados pelo bebê a fim de simbolizar a natureza de suas relações de 

objeto. Assim, a partir de uma relação primária de total adaptação da mãe para com seu 

bebê e, posteriormente, a partir de uma gradual “desadaptação” por parte desta, o bebê 

começa a utilizar-se destes objetos provenientes da realidade para simbolizar sua relação 

com a mãe. Sobre isto, Winnicott (1990 [1988]) pontua: 

 “No dia-a-dia da vida do bebê, podemos observar como ele explora esse terceiro 

mundo, um mundo ilusório que nem é a sua realidade interna, nem é um fato externo, (...). 

Vemos o bebê chupando os dedos ou adotando alguma técnica de mexer no rosto ou 

murmurando um som ou agarrando algum pano, e sabemos que neste momento o bebê está 

declarando o seu controle mágico sobre o mundo por meio destes diversos instrumentos, 

prolongando (e nós permitimos que ele o faça) a onipotência originalmente satisfeita pela 

adaptação realizada pela mãe”. (p.126)  

É importante ressaltar que o objeto transicional não precisa ser necessariamente 

concreto e isso é especialmente importante em se tratando de um estudo que pretende 

introduzir o universo das cantigas e brincadeiras populares nos estudos sobre o Brincar. 

Dolto (1988), em seu seminário sobre objeto transicional e fetiche, coloca que: “como já 

disse, os melhores objetos transicionais, para mim, são as palavras - aquelas das canções, 

notadamente das canções de ninar que se cantam para as crianças”. (p.107). O próprio 

Winnicott (1971) chama atenção para este fato quando diz: 

“Tudo isto estou chamando de fenômenos transicionais. De tudo isto, também (se 

estudarmos qualquer bebê), pode surgir alguma coisa ou algum fenômeno – talvez uma 

bola de lã, a ponta de um cobertor ou edredão, uma palavra ou uma melodia, ou um 

maneirismo – que para o bebê se torna vitalmente importante no momento de dormir, 

constituindo uma defesa contra a ansiedade (...)”. (p.17) 

Desta forma, podemos sugerir que, em determinadas situações, as brincadeiras e 

cantigas populares podem assumir o papel de objetos transicionais, que, através de suas 

histórias e símbolos, comunicam a difícil tarefa de separar-se da mãe, de tornar-se sujeito e 

de relacionar-se com o mundo. Ainda que certa cantiga ou brincadeira faça parte da 

realidade compartilhada e, mais que isto, da herança e produção culturais, elas podem 

cumprir, para a criança, o papel de simbolizar a sua vivência da relação com sua mãe e seu 
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ambiente, abrindo caminho para a possibilidade de seu desenvolvimento enquanto sujeito 

humano e para sua inserção na cultura. 

Segundo Winnicott (1971): “É com base no brincar, que se constrói a totalidade da 

existência experiencial do homem. (...) Experimentamos a vida na área dos fenômenos 

transicionais, no excitante entrelaçamento da subjetividade e da observação objetiva, e 

numa área intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade 

compartilhada do mundo externo aos indivíduos”. (p.93) 

Com esta frase ele nos deixa com a certeza da importância do brincar para a vida 

humana, já que esta abre caminho para o surgimento de uma área da experiência sem a qual 

seríamos seres puramente adaptativos ao ambiente, não poderíamos criar ou mesmo 

representar as relações que estabelecemos com o ambiente que nos cerca através de 

símbolos. Para ele, a área da transicionalidade é que permite que nós experimentemos o 

mundo da única forma saudável que podemos: por meio da criatividade, que nos permite 

criar a partir daquilo que nos apresenta a realidade. Sendo assim, faz-se necessário que 

exploremos melhor este assunto e para isto, vamos ao capítulo seguinte. 
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Capítulo IV- O Brincar e a Criatividade  

 

“É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança 

ou o adulto fruem sua liberdade de criação”. 

   D. W. Winnicott 

  

 Chegamos a uma nova etapa de nossa viagem pelo universo do brincar da criança, 

em que iremos nos aproximar de uma das bases de toda a atividade lúdica e de toda a 

existência humana (segundo a teoria winnicottiana): a criatividade. A esta altura já é 

possível perceber que procuro embasar minhas reflexões na teoria winnicottiana sobre o 

brincar e isso não será diferente em se tratando da criatividade, um dos temas centrais de 

sua obra. No entanto, é preciso começar este capítulo pelas bases, e é novamente a Freud 

que nós iremos recorrer. 

 Em seu artigo: “Escritores criativos e devaneio” (1908 [1907]), ele faz a seguinte 

pergunta que acredita ser uma curiosidade universal: “de que fontes esse estranho ser, o 

escritor criativo, retira seu material, e como consegue impressionar-nos com o mesmo e 

despertar-nos emoções das quais talvez nem nos julgássemos capazes?”.(p.135). A partir 

dessa indagação, Freud se propõe a desvelar a natureza da atividade criativa dos grandes 

artistas, poetas, pintores, enfim, todos aqueles que nos espantam com sua capacidade de 

arrebatar a todos com uma simples frase ou um pouco de tinta sob uma tela em branco. Para 

tanto, inicia o artigo buscando na infância os primeiros “traços de atividade imaginativa”. 

Em suas palavras:  

“Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se comporta como um 

escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu 

mundo de uma nova forma que a agrade? Seria errado supor que a criança não leva este 

mundo a sério; ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e despende na mesma 

muita emoção. A antítese do brincar não é o que é sério, mas o que é real”. (Freud 1908 

[1907], p. 135). 

Com esta idéia, ele nos mostra seu desejo de comparar a atividade criativa de um 

artista com a criança que brinca e que, ao fazê-lo constrói e reconstrói seu mundo ao seu bel 

prazer. Além disso, Freud ainda enfatiza a seriedade da atividade lúdica para a criança, já 

que é a partir desta que ela pode, criativamente, jogar com elementos da realidade sem ter 
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que se haver com os obstáculos que o mundo real lhe impõe. Ele dá segmento a proposta 

fazendo a comparação: “O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca. Cria um 

mundo de fantasia que leva muito a sério, isto é, no qual investe uma grande quantidade de 

emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade”. (Freud 

1908 [1907], p. 135). 

A partir daí, o artigo se desenvolve em torno do ato de criar dos grandes artistas e 

acaba fazendo uma relação entre o brincar infantil e o fantasiar. Sua proposta é a de que a 

criança brinca, e, ao fazê-lo, experimenta o mundo adulto. Já o adulto, ao crescer, passa a 

fantasiar, ele acrescenta: “a criança em crescimento, quando pára de brincar, só abdica do 

elo com objetos reais; em vez de brincar, ela agora fantasia. Constrói castelos no ar e cria 

o que chamamos de devaneios. Acredito que a maioria das pessoas construa fantasias em 

algum período de suas vidas”. (p.136). Além disso, ele nos mostra que, assim como a 

brincadeira infantil, o fantasiar também é determinado por desejos, aqueles insatisfeitos e 

que o fantasiar seria uma forma possível de realização de tais desejos. No entanto, para os 

fins deste capítulo, basta compreender que neste artigo, para Freud, a criatividade está 

aliada às grandes criações dos mais aclamados artistas que, como o faz a criança, criam um 

mundo fantasioso e nele despendem grande emoção. 

Por sua vez, D. W. Winnicott (1971), em sua obra, deu um novo significado ao tema 

da criatividade acreditando que, até então, nenhum estudo da área da Psicologia havia se 

aproximado desta questão de maneira satisfatória. Como bem pontua: 

“Nas tentativas empreendidas pela psicanálise para a abordagem do tema da 

criatividade, perdeu-se de vista, em grande parte, o tema principal. O autor analítico pode 

ter escolhido determinada personagem notável nas artes, detendo-se em observações 

secundárias e terciárias e ignorando tudo o que se poderia chamar de primário”. (p. 100). 

Ou seja, Winnicott critica os trabalhos que se propõem a compreender a criatividade 

a partir do estudo das criações dos grandes artistas, justamente pela sua ineficiência em 

abordar a criatividade em seus aspectos centrais. Segundo ele, apesar de trazerem 

contribuições significativas nenhum destes estudos jamais pôde explicar por que este ou 

aquele artista conseguiu produzir este ou aquele trabalho. Em suas palavras: “parecendo 

estar chegando a algo, e aparentemente capazes de explicar por que aquele homem foi 
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grande e aquela mulher conseguiu tanto, sempre desviam a indagação para o lado 

errado”. (Winnicott, 1971, p. 100). 

Sendo assim, o autor faz a diferenciação entre o viver criativo e a criação artística. 

O viver criativo diz respeito a uma aproximação do mundo de forma a agir sobre este e a 

criar neste. É aquilo que nos faz querer viver e apreciar as experiências que temos. “É 

através da experiência criativa, mais do que qualquer outra coisa, que o indivíduo sente 

que a vida é digna de ser vivida”. (Winnicott, 1971, p. 95). Tudo isto sem que seja 

necessário um talento especial para a pintura ou para a poesia, por exemplo. E ele continua: 

“No viver criativo, tanto você como eu descobrimos que tudo aquilo que fazemos 

fortalece o sentimento de que estamos vivos, de que somos nós mesmos. (...) Ainda que 

aliadas ao viver criativo, as criações artísticas (...) são diferentes. Vocês concordarão que, 

se alguém está engajado numa criação artística, espera-se que tenha um talento especial. 

Mas para uma existência criativa não precisamos de nenhum talento especial. Trata-se de 

uma necessidade universal”. (Winnicott, 1999 [1989], p. 28). 

Em outras palavras, toda a criação artística pressupõe uma aproximação criativa do 

mundo, no entanto, este viver criativo, se estende para além da arte, está presente em todas 

as dimensões da existência, desde que não seja uma existência puramente reativa e 

adaptativa ao ambiente. O viver criativo, ou impulso criativo atua sempre que um sujeito se 

volta para algo de seu mundo e se apropria dele de maneira autônoma. Ainda sobre esta 

diferenciação entre criação artística e impulso criativo, Winnicott (1971, p.100) acrescenta:  

“O impulso criativo, portanto, é algo que pode ser considerado como uma coisa em 

si, algo realmente necessário a um artista na produção de uma obra de arte, mas também 

algo que se faz presente quando qualquer pessoa – bebê, criança, adolescente, adulto ou 

velho – se inclina de maneira saudável para algo ou realiza deliberadamente alguma 

coisa”. 

Desta forma, é possível compreender porque este tema é tão fundamental para um 

trabalho que se propõe a olhar para o brincar. A criatividade está nas bases de toda e 

qualquer experiência humana e, em relação ao brincar isto não seria diferente. Ab‟Saber, 

em seu artigo na Revista de Psicanálise Percurso (1996), intitulado: “Um jogo de 

Winnicott”, descreve esta relação quando afirma que “Afirmação de uma condição humana 

universal, que sempre, em condições médias, se colocará para a existência, a criatividade 
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é um princípio unificador de toda a ação humana.”(p.24). Sendo assim, a teoria do brincar 

têm suas raízes no conceito de criatividade, como o autor explicita mais adiante no artigo: 

“A teoria do brincar, expressão primeira de toda a criatividade em um mundo de objetos 

internos e externos, impulso mesmo da transicionalidade, também se configura na 

articulação da força primeira do criar (...).” (p.24).  

Por fim, Ab‟Saber, vai além, opondo-se, como ele mesmo afirma,“à velha tradição 

biologizante da Psicanálise”, sugerindo que a criatividade também estaria nas bases da 

atividade cultural:    

“Criatividade não é derivada, a cultura e a civilização não são o ponto de chegada 

de um processo de humanização, que na sublimação se tornaria possível; mas onde houver 

pessoas humanas, a cultura e a civilização já estão. O lugar da experiência cultural é o 

lugar da experiência de criação humana, força unificada de qualquer existência que possa 

se realizar.” (p.24) 

A abordagem Winnicottiana da criatividade, extremamente inovadora, trata o tema 

como um ponto central para o entendimento do viver humano. A criatividade é, para ele, a 

forma como o sujeito aproxima-se da realidade que o cerca e relaciona-se com ela. 

Pressupondo uma capacidade cerebral básica que permita que o sujeito participe da 

comunidade em que vive, seu fazer, seu viver, é criativo. Assim sendo, o sujeito que se 

apropria do mundo de forma criativa é aquele que neste mundo se sente presente e dele 

quer fazer parte de forma ativa.  

Sendo assim, o autor nos diz: “Para ser criativa, uma pessoa tem que existir, e ter 

um sentimento de existência, não na forma de uma percepção consciente, mas como uma 

posição básica a partir da qual operar. Em conseqüência, a criatividade é o fazer que, 

gerado a partir do ser, indica que aquele que é está vivo”. (1999 [1989], p.23).  

Para tanto, é necessário que o sujeito possa agir sobre o seu mundo e não somente a 

ele se adaptar. Segundo esta concepção, um fazer que é reativo ao ambiente não pode ser 

criativo; somente aquele impulso que se propõe a reconstruir a realidade pode sê-lo. Em 

conseqüência disto, somente este fazer pelo impulso criativo é que pressupõe um 

sentimento de pertencimento ao mundo humano. Apenas aquele que sente que é, que está 

vivo e agindo sobre o que está a sua volta é que está pleno de um impulso criativo, e vice-

versa. Sobre isto, ele pontua: “Pra poder ser, e para ter o sentimento de que é, deve-se ter 
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uma predominância do fazer-pelo-impulso sobre o fazer-reativo”. (Winnicott, 1999 [1989], 

p.23). 

Neste ponto, para que continuemos nossa empreitada pelo universo da teoria 

winnicottiana sobre a criatividade, faz-se necessário que busquemos as origens da mesma 

de acordo com as proposições do autor. “A origem, portanto, (da criatividade) é a 

tendência geneticamente determinada do indivíduo para estar e permanecer vivo e para se 

relacionar com os objetos que lhe surgem no caminho durante os momentos de obter algo, 

mesmo que seja a Lua”. (Winnicott, 1999 [1989], p.26). Com isto, Winnicott introduz a 

idéia de que cada ser humano possui uma tendência, segundo ele, herdada de seus 

antepassados, em direção à vida e ao relacionamento com o mundo. Isto quer dizer que 

cada ser humano possui esta tendência herdada para o impulso criativo, para voltar-se ao 

mundo com interesse, para querer estar vivo e estabelecer relações. 

Além disso, é preciso também que voltemos a um conceito bastante importante, 

segundo o pensamento winnicottiano, e que já foi levantado no capítulo anterior, o conceito 

de ilusão, que tem grande expressão em sua obra justamente por tratar do valor que o 

ambiente tem para o desenvolvimento humano e que se situa nas bases do viver criativo. De 

acordo com ele: 

“Descobrimos que os indivíduos vivem criativamente e sentem que a vida merece 

ser vivida ou, então, que não podem viver criativamente e têm dúvidas sobre o valor do 

viver. Essa variável nos seres humanos está diretamente relacionada à qualidade e à 

quantidade das provisões ambientais no começo ou nas fases primitivas da experiência de 

vida de cada bebê”.  (Winnicott, 1971, p. 103). 

 Assim como no caso dos objetos transicionais, o conceito de criatividade tem 

estreita relação com o processo de ilusão proporcionada pela adaptação materna nos 

momentos iniciais da vida do bebê. É a partir da criatividade, considerada por Winnicott 

como universal, que o bebê pode sentir a ilusão onipotente de criar aquilo que lhe é 

fornecido pelo ambiente. De acordo com o autor: 

“O bebê torna-se preparado para encontrar um mundo de objetos e idéias, e, 

segundo seu crescimento neste aspecto, a mãe vai lhe apresentando o mundo. Desta forma, 

em função do seu alto grau de adaptação durante esses tempos iniciais, essa mãe capacita 

o bebê a experimentar a onipotência: a encontrar realmente aquilo que ele cria, e a criar e 
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vincular isso com o que é real. O resultado prático é que cada bebê começa com uma nova 

criação do mundo”. (Winnicott, 1999 [1989], p. 34). 

Desta forma, a partir na medida em que a mãe pode apresentar o mundo ao bebê no 

momento em que este necessita, este pode, através da ilusão da onipotência, criar o mundo 

num impulso criativo, relacionar-se com a realidade exterior sem que ele ao menos saiba 

que o está fazendo. 

Em seu artigo, publicado na edição especial da revista “Viver – mente e cérebro”, 

intitulada “Memória da Psicanálise”, Tales Ab‟Saber, procura explicar para o leitor o que é 

criatividade para Winnicott, e quais são suas origens. Segundo ele:  

 “(...) muito antes do desenvolvimento gradual da película protetora simbólica que 

constitui para o humano o eu e o não-eu, o dentro e o fora, o eu e o mundo, e por fim o eu e 

o outro, Winnicott pressupunha uma relação primária com a realidade exterior, relação que 

se constituía em um paradoxo: o de o bebê conceber como vindo dele, onipotentemente, 

aquilo que realmente lhe importa e o faz viver, o seio, quando na realidade ele vem de 

fora, do mundo externo, que o enriquece simbolicamente com sua própria existência, mas 

que o bebê ainda desconhece em toda a sua dimensão independente dele”. (Ab‟Saber, 

p.72). 

Com isto, Ab‟Saber nos leva a um momento da infância em que ainda não há 

separação entre eu e não-eu, sequer é possível falar em eu e não-eu, porém mostra que 

mostra que, na perspectiva winnicottiana, já existe neste momento uma relação com o 

ambiente, com a realidade exterior, bastante específica e ambivalente. O bebê, ao se 

apropriar de algo que pertence à realidade externa, o seio, o faz de maneira a sentir que este 

é produto de sua própria criação, e assim, cria sua própria existência. Sendo assim, a partir 

do processo de ilusão próprio desta fase, experimenta seu potencial criador enquanto 

experimenta o mundo. Sobre isto, Ab‟Saber (p.76) ainda acrescenta:  

“para Winnicott todo o gesto simbólico humano, necessariamente espelhado em um 

outro vivo, a mãe ou a cultura, é gesto de um virtual potencial criador, que fundamenta a 

imantação do sentido, do existir e do fazer no mundo humano, em uma reflexidade que 

realiza mesmo a condição humana”. 
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 Desta forma, o gesto criativo é próprio da condição humana de espelhar-se no 

outro, na cultura a fim de produzir sentido para seu existir, para realizar seu próprio existir 

em um mundo pleno de sentidos. 

No entanto, é importante ressaltar que algumas condições são necessárias para que o 

gesto criativo possa se manifestar e ocorra o processo de ilusão de onipotência. É 

necessário que a mãe (o ambiente) seja suficientemente boa e possa apresentar o mundo 

para o bebê, possa se adaptar às suas necessidades. Nas palavras de Winnicott (1990): 

“O mundo é criado de novo por cada ser humano, que começa o seu trabalho no 

mínimo tão cedo quanto o momento do seu nascimento e da primeira mamada teórica. 

Aquilo que o bebê cria depende em grande parte daquilo que é apresentado no momento 

da criatividade, pela mãe que se adapta ativamente às necessidades do bebê. Mas se a 

criatividade do bebê está ausente, os detalhes apresentados pela mãe não terão sentido”. 

(p.130).  

Em outras palavras, é necessário que a criança possa manifestar sua capacidade de 

criar, ou então não poderá receber aquilo que lhe é apresentado e em conseqüência disso irá 

desenvolver um fazer reativo ao ambiente, puramente adaptativo às condições deste. 

 Por fim, voltemos ao nosso título. Em que medida o brincar da criança se relaciona 

com o conceito de criatividade proposto pelo pensamento winnicottiano? A fim de 

responder esta pergunta, o próprio Winnicott (1971, p.80) pontua: “É no brincar, e somente 

no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e usar sua personalidade 

integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)”. Nesta frase, o 

autor aponta alguns aspectos de suma importância para o entendimento do viver humano. 

Para ele, o brincar abre, para o sujeito, a possibilidade de entrar em contato com o eu, de 

sentir-se vivo e existente no mundo. Isto nada mais é do que o viver criativo do qual tanto 

falamos, um aproximar-se do mundo de forma ativa, sentir-se pertencente a ele, sentir-se 

vivo e que a vida vela ser vivida. 

 “Dessa forma o ato criativo traz, já na origem, o que é específico do humano, a 

imantação para si mesmo do self criador, que encontra o que já estava lá para ser 

encontrado, o humano no mundo humano. Esse ato criador sustentado, difusamente 

erótico, lúdico, próprio ao humano, lançará o pequeno ser na zona de ilusão, no brincar e, 

posteriormente, no mundo da cultura”. (Ab‟Saber, p. 77). 
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  Ao final deste capítulo, fiquemos com estas palavras de Ab‟saber que, tão 

poeticamente como um artista criativo, nos fala desse ato de criar o real que pertence ao 

universo do humano, que coloca o sujeito em contato com o mundo e o insere na cultura. 

Considerando o ato de brincar do sujeito humano como um ato criativo que o insere 

no mundo da cultura, o capítulo seguinte tem a proposta de se aprofundar neste aspecto da 

teoria. Para isso, faz-se necessário esclarecer melhor um conceito de suma importância na 

obra winnicottiana: o espaço potencial.  
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Capítulo V - O Brincar e a Cultura 

 

 Por fim, chegamos ao momento em que pretendo situar o Brincar como 

manifestação cultural e sua participação no desenvolvimento do sujeito humano. 

No entanto, antes de qualquer colocação neste sentido, é necessário definir como a 

cultura é entendida pela Psicanálise e, para isto, não existe melhor auxílio do que o de 

Sigmund Freud. Em “O Mal Estar na Civilização” (1929), o autor discorre sobre o tema da 

cultura, definindo-a da seguinte forma:  

“a palavra civilização descreve a soma integral das realizações e regulamentos que 

distinguem nossas vidas das de nossos antepassados animais, e que servem a dois intuitos, 

a saber: o de proteger os homens contra a natureza e o de ajustar os seus relacionamentos 

mútuos”(p.96) 

Ou seja, a cultura pode ser compreendida como o conjunto das realizações humanas 

que tornaram possível um controle mínimo das forças indômitas da natureza pelo homem, e 

do estabelecimento de normas, regulamentos e leis que possibilitaram os relacionamentos 

humanos. Esta fabulosa construção que é a civilização exigiu de nós uma boa dose de 

sacrifícios no que diz respeito ao controle de nossos instintos e desejos e uma abdicação de 

parte de nossa liberdade individual em prol da vida em comum e da cooperação mútua. Tal 

sacrifício acabou redundando em uma certa medida de hostilidade com relação à 

civilização, o que Freud tão bem apontou neste trabalho. Ele parte da premissa de que o 

relacionamento do sujeito humano com os outros sujeitos é a maior fonte de desprazer que 

a civilização pode proporcionar. Em suas próprias palavras:  

 “O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: do nosso próprio corpo, 

condenado á decadência e a dissolução (...); do mundo externo, que pode voltar-se contra 

nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, de nossos 

relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que provém dessa última fonte talvez 

nos seja mais penoso do que qualquer outro” (p.85). 

 Assim sendo, ele volta seu olhar para este relacionamento na tentativa de 

compreender as razões pelas quais o homem nutre tamanha hostilidade em relação à 

civilização que ele mesmo luta tão arduamente para manter. Ao mesmo tempo que a 
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necessidade de sobrevivência uniu os homens e proporcionou que eles se relacionassem, 

certas regras e restrições foram necessárias: 

“O poder dessa comunidade é então estabelecido como „direito‟, em oposição ao 

poder do indivíduo, condenado como „força bruta‟. A substituição do poder do indivíduo 

pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da civilização. Sua essência 

reside no fato de os membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades de 

satisfação, ao passo que o indivíduo desconhece tais restrições. A primeira exigência da 

civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, 

não será violada em favor de um indivíduo”. (p.102). 

Porém, uma das resoluções possíveis desse conflito entre liberdade individual e 

necessidade civilizatória é o desvio de grande parte de nossa libido para atividades ditas 

“superiores” humanas, como a arte, a ciência e a religião. Freud vê o exercício destas 

atividades como uma sublimação dos instintos diretamente sexuais e mesmo dos impulsos 

agressivos. Como bem coloca:  

“Outra técnica para afastar o sofrimento reside no emprego dos deslocamentos de 

libido que nosso aparelho mental possibilita e através dos quais sua função ganha tanta 

flexibilidade. A tarefa aqui reside em reorientar os objetivos instintivos de maneira que 

eludam a frustração do mundo externo. Para isto, ela conta com a assistência da 

sublimação dos instintos. Obtém-se o máximo quando se consegue intensificar 

suficientemente a produção de prazer a partir das fontes do trabalho psíquico e intelectual. 

(...) Uma satisfação desse tipo, como, por exemplo, a alegria do artista em criar, em dar 

corpo às suas fantasias, ou a do cientista em solucionar problemas ou descobrir verdades, 

possui uma qualidade especial que, sem dúvida um dia poderemos caracterizar em termos 

metapsicológicos”.(p.87). 

Com esta afirmação de Freud, podemos entender que, em vista de sua condição de 

eterna insatisfação que provém de uma organização da qual talvez o homem nunca irá 

prescindir, só lhe resta lançar mão de uma série de artifícios para contornar o sofrimento. 

No que tange às produções artísticas e científicas, por exemplo, a área da cultura que se 

refere à criatividade humana, tema que muito nos interessa neste trabalho, Freud caracteriza 

em termos do processo de sublimação. É neste ponto que tomaremos um novo caminho. 



 40 

Winnicott vê a cultura como um espaço de intersecção entre o mundo externo e o 

mundo interno. Um espaço compartilhado em que as tendências individuais encontram a 

corrente da herança humana e onde o sujeito pode atuar.   

Voltemos a um conceito importante na obra winnicottiana, o objeto transicional. 

Como vimos nos capítulos anteriores, através do processo de ilusão que se torna possível 

pela adaptação completa da mãe em suas primeiras relações com o bebê, este pode viver a 

ilusão onipotente de criar o mundo que está a sua volta. Assim sendo, o bebê lança mão de 

objetos, denominados objetos transicionais, que possam representar essa relação com seu 

ambiente e que são, ao mesmo tempo, provenientes deste ambiente e “criados” pelo bebê; 

um objeto transicional que se situa entre o que pertence à realidade compartilhada e o que 

por ele é concebido. Na medida em que, gradualmente e mediante as necessidades deste 

bebê, a mãe passa a “desiludi-lo”, não atendendo mais a todas as suas necessidades, este 

começa a vivenciar a separação de sua mãe. De acordo com Winnicott (1971): 

“De um estado de sentir-se fundido com a mãe, o bebê passa para um estádio de 

separá-la do eu (self), enquanto a mãe diminui o grau de sua adaptação às necessidades 

do bebê (tanto em conseqüência de ter se recuperado de um alto grau de identificação com 

ele, quanto devido à sua percepção da nova necessidade dele, a necessidade de que ele 

seja um fenômeno separado)”. (p.149) 

O bebê, então, utiliza os objetos transicionais como forma de simbolizar sua união 

com sua mãe, podendo, assim, suportar a separação que se coloca como inevitável. Sobre 

isso, ele acrescenta: 

“O objeto (transicional) constitui um símbolo da união do bebê e da mãe (ou parte 

desta). Este símbolo pode ser localizado. Encontra-se no lugar, no espaço e no tempo, 

onde e quando a mãe se acha em transição de (na mente do bebê) ser fundida ao bebê e, 

alternativamente, ser experimentada como um objeto a ser percebido, de preferência a ser 

concebido. O uso de um objeto simboliza a união de duas coisas agora separadas, bebê e 

mãe, no ponto, no tempo e no espaço, do início de seu estado de separação”. (1971, p.135) 

Com esta afirmação, podemos notar que ele introduz a idéia de que existe um 

espaço, um lugar onde ocorre a transicionalidade. Esse espaço é chamado por ele de espaço 

potencial, um espaço que não é interno ao indivíduo nem tampouco externo, onde o sujeito 
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pode transitar entre estes dois mundos, vivenciando a passagem dolorosa do estágio de 

dependência absoluta para com seu ambiente para o estágio de dependência parcial.  

Podemos aferir, então, que é um lugar de transição entre o bebê ser o outro, estar 

fundido com o outro e, por fim, separar-se deste, tornando-se um sujeito. Segundo Neto, em 

seu artigo sobre a transicionalidade, publicado na edição especial da revista “Viver – mente 

& cérebro”, neste momento “A criança está iniciando a transicionalidade, ingressando no 

espaço transicional (ou espaço potencial), assim chamado por fazer parte do processo 

maturacional ligado à transição da dependência absoluta para a dependência 

relativa”.(p.21). Ou seja, o espaço potencial é por ele caracterizado como parte do 

desenvolvimento do sujeito humano em sua tarefa de separar-se da mãe. E ele acrescenta: 

“Esse objeto (o objeto transicional) vai se localizar na zona intermediária, na separação 

entre a mãe e o bebê, e vai permitir que o próprio processo de separação seja tolerado, 

uma vez que esse objeto é ao mesmo tempo parte da mãe e parte do bebê”. (p. 21). O 

espaço potencial tem, portanto, a função de auxiliar o bebê na tarefa de separar-se da mãe, 

de tornar-se sujeito e de tornar-se parte da cultura, como veremos mais adiante. 

 De acordo com Winnicott (1971), o espaço potencial depende intimamente das 

primeiras experiências de vida do sujeito com seu ambiente. Em suas palavras: 

“Para todos os indivíduos, o uso desse espaço é determinado pelas experiências de 

vida que se efetuam nos estádios primitivos de sua existência (...) Desde o início, o bebê 

tem experiências maximamente intensas no espaço potencial existente entre o objeto 

subjetivo e o objeto objetivamente percebido, entre extensões do eu e do não-eu. Esse 

espaço potencial encontra-se na interação entre nada haver senão eu e a existência de 

objetos e fenômenos situados fora do controle onipotente”. (p.139). 

Desta forma, é possível perceber que esse espaço reivindicado por ele, é um lugar 

onde o sujeito experimenta a sua subjetividade, na medida em que têm experiências de 

existir como um ser separado do mundo e, por conseqüência, pode perceber o mundo que 

dele se separa. Tudo isto mediante uma relação primária com o ambiente que se mostre 

suficientemente capaz de garantir as condições para isso. Em suas palavras: “O espaço 

potencial acontece apenas em relação a um sentimento de confiança por parte do bebê, 

isto é, de confiança relacionada à fidedignidade da figura materna ou dos elementos 

ambientais (...)”.(Winnicott, 1971, p.139). Ou seja, só é possível que exista este espaço que 
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simboliza o processo de união e separação entre o bebê e sua mãe quando este passa a 

registrar a confiança e a fidedignidade do ambiente. E isto se estende para a sociedade e o 

mundo: 

“O espaço potencial entre o bebê e a mãe, entre a criança e a família, entre o 

indivíduo e a sociedade ou o mundo, depende da experiência que conduz à confiança. Pode 

ser visto como sagrado para o indivíduo, porque é aí que este experimenta o viver 

criativo”. (Winnicott, 1971, p.142). 

 Assim, através da adaptação da mãe às necessidades de seu bebê, este começa a ter 

certa medida de fidedignidade. A confiança do bebê na fidedignidade do ambiente e, por 

conseqüência, na fidedignidade das outras pessoas de sua convivência, dá respaldo para que 

ele inicie o processo de separação e de percepção do eu e do não-eu. Este espaço de 

separação, no entanto, é preenchido pelo espaço potencial, o espaço do viver criativo e da 

simbolização. Segundo o autor:  

“Onde há confiança e fidedignidade há também um espaço potencial, espaço que 

pode tornar-se uma área infinita de separação, e o bebê, a criança, o adolescente e o 

adulto podem preenchê-la criativamente com o brincar, que, com o tempo, se transforma 

na fruição da experiência cultural”. (Winnicott, 1971, p.150) 

 No entanto, a vivência dos fenômenos transicionais se modifica ao longo da 

vida do sujeito humano. Se no início a criança lança mão de objetos, estes não perduram na 

idade adulta. A tendência é que estes, gradualmente, percam a carga significativa que antes 

possuíam. De acordo com Winnicott (1971, p.19), o objeto transicional: “Não é esquecido 

nem pranteado. Perde o significado, e isto se deve ao fato de que os fenômenos 

transicionais se tornaram difusos, se espelharam por todo o território intermediário entre 

a „realidade psíquica interna‟ e „o mundo externo, tal como percebido entre duas pessoas 

em comum‟, isto é, por todo o campo cultural”. 

Com estas colocações, Winnicott demonstra de que forma o brincar pode fazer parte 

da inserção do sujeito na cultura. Não se trata de uma simples substituição da brincadeira 

pela cultura, essa separação nunca foi feita. O que ele sugere é que a partir do momento em 

que a criança avança em sua capacidade de simbolização os fenômenos transicionais vão se 

tornando cada vez mais complexos e cada vez mais estes se misturam nas diferentes 

dimensões da experiência do sujeito, tanto internas, quanto na área da cultura.  
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Chegamos ao momento de analisarmos de que forma Winnicott caracteriza a 

experiência cultural em sua obra. Segundo ele, esta pode ser entendida como uma evolução 

do brincar. “Parto da hipótese de que as experiências culturais estão em continuidade 

direta com a brincadeira: a brincadeira daqueles que ainda não ouviram falar em jogos”. 

(1971, p.139). Assim como o brincar, a experiência cultural localiza-se no espaço potencial 

existente entre mãe e bebê, entre eu e não-eu. A experiência humana da cultura desde seus 

primórdios acontece em decorrência de suas primeiras relações com o ambiente e é da 

mesma ordem do brincar, mais que isso, é a sua continuidade na linha do desenvolvimento 

humano. Em “O brincar e a realidade” (1971), que já contribuiu muito ao presente estudo, 

Winnicott faz, ele mesmo, essa comparação, colocando o brincar no estatuto de fundamento 

para a experiência cultural: 

 “Observe-se que estou examinando a fruição altamente apurada do viver, da beleza 

ou da capacidade inventiva abstrata humana, quando me refiro ao indivíduo adulto, e, ao 

mesmo tempo, o gesto criador do bebê que estende a mão para a boca da mãe, tateia-lhe 

os dentes e, simultaneamente fita-lhe os olhos, vendo-a criativamente. Para mim, o brincar 

conduz naturalmente à experiência cultural e, na verdade, constitui seu fundamento”.(p. 

147). 

 Neste trabalho, o autor procura caracterizar os fundamentos da experiência cultural. 

Ao tentar definir o que entende por cultura, sem ter certeza de poder fazê-lo, arrisca-se a 

caracterizar o conceito como tudo o que pertence ao conjunto de tradições de um povo e ao 

mesmo tempo tudo o que é da ordem do gesto criativo, da apropriação criativa do homem 

de seu ambiente. Em suas próprias palavras: 

“Empreguei o termo „experiência cultural‟ como uma ampliação da idéia dos 

fenômenos transicionais e da brincadeira sem estar certo de poder definir a palavra 

„cultura‟. A ênfase, na verdade, recai na experiência. Utilizando a palavra „cultura‟, estou 

pensando na tradição herdada. Estou pensando em algo que pertence ao fundo comum da 

humanidade, para o qual indivíduos e grupos podem contribuir, e do qual todos nós 

podemos fruir, se tivermos um lugar para guardar o que encontramos”. (Winnicott, 1971, 

p.137) 

 Temos, portanto que na concepção do autor, a cultura é um lugar onde o sujeito vive 

criativamente toda a produção de conhecimentos e experiências humanas, onde produz 
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sentidos e simboliza tudo o que vive. Uma das grandes contribuições é justamente situar 

essa experiência humana em um lugar muito específico, o espaço potencial, espaço este de 

fruição da cultura.  

Um outro aspecto importante da teoria winnicottiana a este respeito é que se na 

infância a criança é incitada a experienciar este lugar da experiência, na idade adulta isto 

não acontece. Não é sequer socialmente tolerado que um sujeito adulto pretenda viver entre 

a realidade compartilhada e a criação desta realidade. No entanto, isto torna-se possível e 

socialmente aceito se vivenciado através das artes e da religião, ou seja, em tudo o que 

pertence ao espaço potencial sem que seja necessariamente pertencente ao mundo infantil.  

Com isso, o autor nos sugere que as artes, a religião e até mesmo a ciência são os 

equivalentes, no mundo adulto, das brincadeiras das crianças. Isto é, um encontro criativo 

deste com o mundo, cheio de descobertas e pleno de sentidos. Se levarmos em consideração 

que o brincar é uma atividade que propicia à criança criar a partir de sua interação com os 

elementos da realidade que o cerca, um pintor que realiza uma obra, ou mesmo um cientista 

à procura do significado das coisas, situam-se num interjogo entre os anseios de seu mundo 

interno e o ambiente que os inspira. Como Winnicott (1990 [1988], p.127) sugere: 

“Entre o subjetivo e aquilo que é objetivamente percebido existe uma terra de 

ninguém, que na infância é natural, e que é por nós esperada e aceita. O bebê não é 

desafiado no início, não é obrigado a decidir, tem o direito de proclamar que algo que se 

encontra na fronteira é ao mesmo tempo criado por ele e percebido ou aceito no mundo, o 

mundo que existia antes da concepção do bebê. Alguém que exija tamanha tolerância numa 

idade posterior é chamado de louco. Na religião e nas artes vemos essa reivindicação 

socializada, de modo que o indivíduo não é chamado de louco e pode usufruir, no exercício 

da religião ou na prática e apreciação das artes, do descanso necessário aos seres 

humanos em sua eterna tarefa de discriminar entre os fatos e a fantasia”.  

  Podemos entender, então, que na obra do psicanalista inglês as manifestações 

culturais têm um papel central no desenvolvimento psíquico da criança. Ele considera que 

não somente a família nuclear, mas também o ambiente cultural mais amplo de convivência 

do bebê exerce grande influência na forma como este irá viver e significar suas relações 

interpessoais dentro do ambiente cultural de sua referência. Sobre isto, Parente (sem ano, 

p.22) diz: 
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“Um ponto de grande importância para compreender o pensamento de Winnicott é 

que ao enfatizar a importância do fator maturacional e o papel da mãe suficientemente 

boa, ele inclui não apenas o pai, mas também os ancestrais e a cultura em que todos estão 

inseridos. Nosso autor reconhece a importância de considerar a inserção da família numa 

dada cultura para compreender o tipo de relação e a atribuição de significado que a 

criança em desenvolvimento na relação com seu ambiente familiar atribui aos elementos 

que a cultura lhe oferece”.   

  Com isso, o autor enfatiza a necessidade de se asseguras, dentro da organização 

cultural, uma proteção e atenção especiais ao estado de preocupação materna primária, seja 

com dispositivos de leis trabalhistas, seja com o reconhecimento puro e simples deste 

período importante do desenvolvimento do sujeito humano. Como um exemplo disto, 

podemos notar que, ao estabelecer algumas exigências para que o espaço potencial possa 

estabelecer-se, Winnicott (1971) não só enfatiza a necessidade de uma mãe suficientemente 

boa que possa estabelecer uma ambiente de confiança: 

“(...) há em primeiro lugar, a necessidade de proteção do relacionamento bebê-mãe 

e bebê-genitor, no estádio primitivo do desenvolvimento de todo menino ou menina, de 

forma a que possa ser criado o espaço potencial em que, devido à confiança, a criança 

brinque criativamente” (p.152). 

O autor também traz a importância de se ter cuidadores que coloquem este sujeito 

em contato com as tradições do meio em que vive e, por conseqüência, com a cultura. Em 

suas palavras:“Em segundo lugar, há que referir a necessidade de uma exigência a ser 

cumprida por aqueles que cuidam da criança: devem ser capazes de colocá-la em contato 

com os elementos da herança cultural, de modo apropriado, de acordo com a capacidade 

da criança, idade emocional e fase de desenvolvimento”. (Winnicott, 1971, p.152). 

 Como vimos, o espaço potencial, lugar da brincadeira e da experiência cultural 

depende fundamentalmente das experiências de vida do sujeito e, de acordo com Winnicott 

(1971) nada tem a ver com a genética. Sobre isto, ele diz:“A característica especial desse 

lugar em que a brincadeira e a experiência cultural têm uma posição está em que ele 

depende, para sua existência, de experiências do viver, não de tendências herdadas. 

(p.150)”. Nem tampouco é um fenômeno que segue o padrão de funcionamento 

corporal:“Se esta área for imaginada como parte da organização do ego, teremos aqui 
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uma parte do ego que não é um ego corporal, que não está fundada no padrão de 

funcionamento corporal, mas nas experiências corporais”. (p.140). Ou seja, o lugar a que 

ele se refere é um lugar de experiência, um lugar em que a dimensão objetiva e a subjetiva 

se fundem criando uma terceira dimensão por onde o ser humano transita na sua tarefa de 

tornar-se um sujeito humano inserido na cultura. 

 Por fim, Parente, se propõe a resumir o que é o brincar segundo a orientação 

winnicottiana e com sua bela citação, chegamos ao fim deste capítulo. 

“Assim, o brincar é uma atividade sofisticadíssima na criação da externalidade do 

mundo e condição para o viver criativo, no qual se desenvolve o pensar, conhecer e 

aprender significativos. É brincando que se aprende a transformar e a usar os objetos do 

mundo para nele realizar-se e inscrever os próprios gestos, sem perder contato com a 

própria subjetividade. Por meio do brincar, podemos manipular e colorir fenômenos 

externos com significado e sentimentos oníricos, além de podermos dominar a angústia, 

controlar idéias ou impulsos e, assim, dar escoamento ao ódio e à agressão. Brincar 

envolve uma atitude positiva diante da vida. Por meio do brincar, podemos fazer coisas, 

não simplesmente pensar ou desejar, pois brincar é fazer. O brincar é uma experiência que 

envolve o corpo, os objetos, um tempo e um espaço. É como a vida: tem início, meio e fim”. 

(p.27)   

 A partir de agora, só nos resta brincar. Em sendo assim, o próximo capítulo tem o 

propósito de aproximar a teoria desenvolvida até aqui, da realidade dos folguedos e 

cantigas brasileiras. Levando em consideração que tais brincadeiras se situam no espaço 

potencial descrito por Winnicott neste capítulo, podemos aferir seu papel na vida psíquica 

de crianças e até mesmo de adultos que cresceram ouvindo cantigas de ninar e brincando de 

roda. Para nos auxiliar nesta empreitada, irei utilizar alguns relatos de brincadeiras e 

cantigas populares que povoam o imaginário das crianças de todo o país, a fim de integrar a 

ciência e a arte e de fruir esta terceira área da experiência humana. 
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Capítulo VI – Brincando com a teoria 

 

  

A partir de agora, convido a todos para uma viagem ao universo das brincadeiras e 

cantigas populares brasileiras, sob o olhar específico da Psicanálise, buscando compreender 

as questões inconscientes que se encontram na base de tais manifestações culturais. 

 Considerando que a cultura popular é um tema muito amplo e que mesmo as 

brincadeiras e cantigas constituem-se em um universo de significações, seria impossível 

abarcar todas elas. Portanto, aqui é feito um recorte pequeno, que considera apenas a 

dimensão do brincar infantil presente nas cantigas e brincadeiras populares brasileiras, e 

que não pretende esgotar o tema da cultura popular, nem tampouco do universo da 

Psicanálise, igualmente vasto.  

Desta forma, este capítulo é destinado a uma pequena aventura no sentido de aplicar 

a teoria psicanalítica na interpretação das manifestações do inconsciente presentes em 

algumas cantigas e brincadeiras populares. Para tanto, pretendo selecionar algumas cantigas 

que se mostraram adequadas aos objetivos do trabalho, detendo-me nos temas presentes nas 

cantigas, bem como no contexto em que estas são apresentadas para as crianças. Por fim, 

após esta breve delimitação do objeto de estudo, podemos continuar nossa empreitada. 

Algumas das cantigas que selecionei, tinham como tema principal às vivências 

edípicas e, como não poderia deixar de ser, este fato me remeteu à teoria freudiana, afinal, 

Freud foi quem primeiro organizou o conjunto de experiências próprias desta fase em um 

conceito, o Complexo de Édipo e constatou sua universalidade. Ainda que o propósito deste 

estudo não seja fazer um esboço teórico sobre nenhum dos temas ou conceitos que pretendo 

citar aqui, é necessário que sejam feitas algumas considerações, mesmo que superficiais, a 

fim de auxiliar na compreensão das interpretações a que me proponho.  

Na obra freudiana, em linhas gerais, as vivências particulares de união e separação, 

exclusão e perda do objeto pela criança em seu processo maturacional encontram-se 

reunidas dentro do conceito de Complexo de Édipo
2
. Segundo ele, após a fase mais 

primitiva do relacionamento do bebê com sua mãe, fase esta caracterizada pela total fusão e 

indiscriminação por parte deste, inicia-se um novo processo, ao qual ele denominou 

                                                 
2
 Com este nome, Freud faz uma alusão à personagem de Sófocles, que fadado a matar o pai e casar-se com a 

mãe desde o nascimento, acaba, sem saber, cumprindo seu destino. 
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Complexo de Édipo. Nesta fase, existe uma sensível diferença entre a experiência da 

menina e do menino. No caso dos meninos, após a gradual separação feita pela figura 

paterna do relacionamento que mantinha até então com a figura materna, este passa a nutrir 

fantasias sexuais em relação à mãe, com a intenção de mantê-la como principal fonte de sua 

libido e conquistar também o status permanente de único depositário do amor materno. 

Como afirma Freud (1940 [1938]):  

“(...) a sua masculinidade, precocemente despertada, procura ocupar o lugar do 

pai junto a ela (a mãe); este, até aqui, seja como for, constituía um modelo invejado para o 

menino, devido à força física que nele percebe e à autoridade de que o acha investido. O 

pai agora se torna um rival que se interpõe em seu caminho e de quem gostaria de livrar-

se”. (p.202) 

No que se refere à experiência feminina do Complexo de Édipo, Freud descreve 

como sendo uma vivência mais complexa, já que trata-se de uma modificação no objeto de 

amor. Se de início, este era caracterizado pela figura materna, na fase edípica há uma 

inversão. A menina passa a ter o pai como objeto e rivalizar com a mãe por seu amor. 

A despeito das diferenças, é possível inferir que a fase edípica, tanto para as 

meninas quanto para os meninos, é uma fase fundamental para o desenvolvimento sadio da 

sexualidade humana e também de todas as outras formas de relacionamento interpessoal. 

Segundo o pai da Psicanálise, o Complexo de Édipo é um fenômeno presente em todas as 

culturas e é o processo que possibilita a instauração no sujeito da lei, representada pela 

figura paterna que reivindica a separação do sujeito de seu objeto primário, possibilitando 

que este se volte para o mundo e procure novos objetos para direcionar a sua libido. 

Há uma série de cantiga pertencente ao folclore brasileiro que desenvolvem esta 

temática. Vejamos uma que parece feita sob medida: 

 

Terezinha de Jesus
3
 

 

Terezinha de Jesus, 

Numa queda foi ao chão. 

Acudiu três cavaleiros, 

                                                 
3
 Domínio público. 
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Todos três chapéu na mão. 

O primeiro foi seu pai, 

O segundo seu irmão,  

O terceiro foi aquele  

Que Tereza deu a mão. 

 

 A cantiga de roda, “Terezinha de Jesus” traduz de forma poética e metafórica a 

passagem do sujeito humano através da fase edípica. Segundo a música, ao pai é destinado 

o lugar de primeiro objeto de amor da menina. No caso de uma resolução edípica saudável, 

Teresinha de Jesus (ou qualquer menina) pode estender esse amor a uma figura ainda 

próxima da paterna: seu irmão. No entanto, é apenas a um terceiro, a quem Terezinha não é 

proibida, que esta estende sua mão.  

Desta forma, podemos notar como as cantigas populares podem ir de encontro às 

angústias das crianças que com ela tomam contato. Terezinha de Jesus fez o que todas as 

meninas precisam fazer se quiserem iniciar de forma “saudável” sua vida amorosa e se 

inserir definitivamente no mundo como um sujeito da cultura: ela teve de abrir mão de uma 

relação incestuosa com seu pai e, por extensão, com seu irmão. Porque somente lhe é 

permitido destinar sua libido a um terceiro não pertencente ao seio familiar. Se 

considerarmos, também, que Tereza “deu a mão”, símbolo do casamento, isto fica ainda 

mais claro. É importante ressaltar que o terceiro cavaleiro não tem nome ou qualquer 

caracterização. Ele é apenas um terceiro, representante do mundo externo, de tudo aquilo 

que não sou eu, ou do que está perigosamente próximo de mim, como o pai e o irmão.  

 Decerto, a adequação da cantiga à experiência do édipica, apesar de não ser 

planejada conscientemente, não foi mera coincidência, pois é esta a sua função no 

imaginário infantil, externalizar a angústia de união e separação com seu objeto de amor, o 

que tanto assombra as crianças nesta fase. 

 Um outro exemplo de cantiga de roda que versa sobre o tema da separação e da 

sensação de exclusão da criança frente à realidade do amor dos pais um pelo outro e da 

impossibilidade de tê-los para si, é a cantiga chamada popularmente de O meu galinho
4
, 

assim descrita: 

                                                 
4
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O meu galinho 

 

Faz três noites que eu não durmo,  

Pois perdi o meu galinho,  

Coitadinho, olá lá! 

Pobrezinho, olá lá! 

Eu perdi lá no jardim. 

 

Ele é branco e amarelo,  

Tem a crista vermelinha,  

Bate as asas, olá lá! 

Abre o bico, olá lá! 

Ele faz quiriquiqui. 

 

Já rodei em Mato Grosso, 

Amazonas e Pará, 

Encontrei, olá lá! 

Meu galinho, olá lá!  

No sertão do Ceará! 

 

 A canção do galinho foi selecionada em razão da grande emoção que me causava na 

infância (e que me causa até hoje), pois traduz uma das experiências mais traumáticas da 

vida infantil que é a sensação de exclusão da criança do casal parental. Esta, quando tem 

um rival no amor, tem de se haver com o fato de não poder tomar o lugar de único objeto 

de amor daquele em quem a criança deposita sua libido. O amor que ela percebe que os pais 

sentem um pelo outro dá a ela a dimensão de uma relação da qual ela está excluída e que é 

maior que ela. O galinho da música pode representar esta sensação, já que uma vez em que 

é perdido, encontra-se sozinho, excluído. Aquele que o perdeu sofre do mesmo mal, ou 

seja, angustiado e desprovido de seu objeto de amor, vaga pelo “Brasil” em sua procura.  

Sendo assim, através da canção podemos inferir que, uma vez que o sujeito perde 

seu objeto de amor (que lhe é proibido pelas leis da cultura), ele volta-se para o mundo para 
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procurá-lo. A ironia é que deve encontrá-lo o mais longe possível de onde ele foi perdido. 

Os objetos substitutivos encontram-se no mundo, fora do contexto familiar. No entanto, 

eles sempre serão substitutivos.  

Na primeira estrofe da cantiga, há uma informação importante. Voltemos a ela: “Faz 

três noites que eu não durmo, Pois perdi o meu galinho...”. Nesta passagem, podemos notar 

uma alusão à dificuldade do sujeito de se desprender do objeto por medo de perdê-lo. Para 

dormir, a criança precisa poder deixar seu objeto de amor, e isto só é possível se ela têm 

qualquer confiança de que este vai permanecer. Na cantiga, a perda do galinho foi concreta, 

a angústia de perda do objeto foi concreta e o menino não pode mais dormir, não pode mais 

se desprender do objeto que perdera, possivelmente porque nele confiara.  

 Portanto, o galinho pode ser interpretado tanto como o objeto perdido, quanto pode 

materializar a sensação de exclusão e de estar só. Ainda assim, quem não pode dormir é o 

narrador da história, aquele que o perdeu.  

 Há ainda um universo de cantigas e brincadeiras que podem ilustrar estas reflexões, 

no entanto, pretendo destacar mais uma brincadeira de roda que têm a peculiaridade de 

envolver o corpo na concretização daquilo a que ela se refere. Seu nome é Fui no Tororó
5
 

e funciona da seguinte maneira: com um número ímpar de crianças, estas formam pares e, 

em uma roda, giram em torno da que ficou sem par, enquanto entoam: 

 

Fui no Tororó 

 

Fui no Tororó 

Beber água não achei, 

Encontrei linda morena  

Que no Tororó deixei. 

Aproveita minha gente 

Que uma noite não é nada, 

Se não dormir agora 

Dormirá de madrugada. 

Ó Mariazinha 

                                                 
5
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Ó Mariazinha 

Entrarás na roda ou ficarás sozinha. 

 

 A criança que está no meio, por sua vez, usando o nome de alguma criança que se 

encontra na roda, canta: 

 

Sozinha eu não fico  

Nem hei de ficar 

Porque eu tenho a ................. 

Para ser meu par 

 

 Após essa estrofe, ela dirige-se à criança a quem chamou e, se esta a aceitar, 

tornam-se um novo par, enquanto aquela criança que era seu par original, deve ir ao centro 

da roda para uma nova rodada e assim sucessivamente. 

Nesta brincadeira, as crianças podem viver concretamente a experiência de estar 

excluído, seja do casal parental, seja da cultura (representada pela roda). Se nos detivermos 

na segunda opção, a cantiga nos conta que aquele que não assumir para si as leis da cultura 

e simbolicamente entrar na roda, ou seja, aquele que não puder abrir mão dos primeiros 

objetos de amor, não terá um lugar neste ambiente cultural e será também excluído, “ficará 

sozinho”. Por conseguinte, aquele que ficou sozinho, conformado com a idéia de abrir mão 

de seu desejo a fim de não ser excluído, lança um apelo ao outro (ao mundo?) para que este 

o salve de tamanha desgraça: “Sozinho eu não fico, nem hei de ficar, Porque eu tenho o 

“fulano” para ser meu par”. Por fim, ao aceitá-lo como seu par, como seu objeto de amor, o 

outro possibilita que este entre novamente na roda e possa, simbolicamente voltar a ser 

pertencente à aliança cultural. 

 Assim sendo, todas estas brincadeiras possibilitam a criança que se encontra no 

processo de tornar-se um sujeito inserido em uma determinada cultura, externalizar e 

vivenciar de forma socialmente aceita, seus medos, angústias e fantasias. Mais do que isto, 

elas permitem a esse sujeito, que experimente a sensação de pertencimento que surge a 

partir do momento que esta criança escuta do outro algo que se passa dentro dela. Não é 
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apenas um alívio de ansiedade e angústia, mas uma afirmação constante de que “eu faço 

parte de algo”, portanto, “eu sou algo”.  

Outra questão que apareceu no rol de cantigas que escolhi foram as fantasias em 

relação à concepção. Freud, em seus “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), 

fala de forma bastante clareza sobre este tema:  

“Muitas pessoas recordam com clareza a intensidade com que se interessaram, no 

período pré-púbere, pela questão da proveniência dos bebês. As soluções anatômicas então 

concebidas foram de diversos tipos: eles sairiam do seio, ou se recortariam do ventre, ou o 

umbigo se abriria para deixá-los passar. Fora da análise, é muito raro haver lembranças 

de uma investigação correspondente nos primeiros anos de infância; há muito ela 

sucumbiu ao recalcamento, mas seus resultados são uniformes: os filhos chegam quando se 

come determinada coisa (como nos contos de fadas) e nascem pelo intestino, como na 

eliminação de fezes”. (p.184)  

Desta forma, é natural que uma curiosidade tão presente na vida mental da criança, 

esteja também representada pela cultura popular. Nesta cantiga, intitulada Mamãe é uma 

roseira
6·

, esta questão aparece de forma mágica e, como é de praxe, metafórica. 

 

Mamãe é uma roseira 

 

Mamãe é uma roseira 

Que o papai colheu; 

Eu sou um botãozinho  

Que a roseira deu. 

  

A canção “Mamãe é uma roseira” traduz a tentativa da criança de produzir teorias a 

respeito da sua origem. As possibilidades são diversas, contudo, esta canção baseia-se na 

natureza, aonde a sexualidade, mais especificamente a reprodução, aparece com freqüência 

para a criança (ou para que quiser ver) e de forma bastante natural.   

 A partir de agora, nosso enfoque será as cantigas de ninar e, para isto, utilizaremos a 

teoria de Winnicott, autor cujas idéias sobre o brincar infantil se tornaram os principais 
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alicerces deste trabalho. O que aqui nos interessa, é sua grande contribuição no campo da 

transicionalidade, bem como seu enfoque em como as cantigas são apresentadas para as 

crianças, sua forma musical e etc.  

Se tomarmos suas teorias como referencial, é possível inferir a localização do 

universo folclórico a que me refiro na esfera da transicionalidade. As cantigas e 

brincadeiras tomadas como exemplo, são representantes de uma relação do sujeito com seu 

mundo, do sujeito com as figuras que dele cuidam e expressam o interjogo entre o que é 

vivenciado internamente e o que lhe é fornecido pela cultura. 

Se levarmos em consideração que, segundo Winnicott (1971): “(...) o balbucio de 

um bebê e o modo como uma criança mais velha entoa um repertório de canções e 

melodias enquanto se prepara para dormir, incidem na área intermediária enquanto 

fenômenos transicionais” (p.14), nós entramos em um universo novo que diz respeito ao 

lugar onde esta experiência ocorre. Uma área onde a cultura se situa e aquilo que é 

fornecido pelo ambiente e aquilo que é interno no indivíduo não pode ser separado.  

Tomemos como um outro exemplo uma canção de ninar amplamente conhecida e 

utilizada pelas mamães Brasil afora. Assim ela diz: 

 

Boi da cara Preta
7
 

 

Boi, boi, boi, 

Boi da cara preta 

Pega esta menina  

Que tem medo de careta 

Não, não, não 

Não coitadinha, ela ta chorando  

Porque é pequenininha 

Caipó lá do meu sertão 

Pega esta criança 

Pra levar no teu surrão.  

 

                                                 
7
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 O “Boi da cara Preta” é uma figura extremamente amedrontadora para as crianças 

pequenas. Ela fala de seus medos mais profundos. Através de uma figura primitiva e 

perversa, que leva embora as criancinhas, a cantiga vai de encontro aos medos de separar-se 

da mãe (não nos esqueçamos que o Boi é uma figura masculina e o pai é aquele que 

simboliza esta separação), o medo dos próprios sentimentos de agressividade e destruição 

da criança que podem voltar-se contra ela, enfim, algumas das angústias mais aterradoras 

de nossa infância. No entanto, é uma canção de ninar, que auxilia os pequenos a relaxar e a 

dormir, deixando para trás tudo o que têm tanto medo de perder.  

 Sendo assim, o esta cantiga pode oferecer-se como um fenômeno transicional que 

possibilita à criança representar também a separação com sua mãe. É um elemento 

fornecido pela mãe, ou por qualquer outro cuidador (portanto, pela cultura), e que também 

faz parte do bebê, já que vai de encontro as suas necessidades e representa os conflitos que 

ele vive no momento.   

Segundo essa abordagem, o conteúdo da cantiga, apesar de importante torna-se 

apenas uma parte das possibilidades de simbolização que este fenômeno representa, e isto 

ocorre porque, ao cantarolar uma canção de ninar para o seu bebê nos momentos de 

preparação para o sono (um delicado momento de separação iminente), a mãe apresenta a 

esse bebê algo que pode, de certa forma, representá-la e, portanto, fornecer um conforto 

para os momentos em que ela não está presente.  

Sendo assim, se levarmos em consideração as cantigas de ninar, por exemplo, 

poderemos constatar o quão importante é o tom de voz em que elas serão entoadas, o ritmo, 

o contato com a mãe nestes momentos, sua atenção, etc. Quem quer que pretenda fazer com 

que uma criança durma, não há de gritar em sua orelha algum ritmo pesado, com uma voz 

grossa. A cantiga de ninar precisa ser entoada em uma voz doce, suave e maternal, num 

ritmo igualmente suave. Todos estes aspectos contribuem para tornar essa experiência com 

a cantiga um fenômeno pertencente à área da transicionalidade.  

 Tomemos como um exemplo uma canção não tão conhecida como a anterior, que 

pertence especificamente ao universo da Umbanda. Para isto, será necessário que nos 

esqueçamos por alguns momentos de todo o conjunto de simbolizações religiosas 

possivelmente presentes na cantiga, isolando apenas a sua utilização como cantiga de ninar. 

Sua letra consiste apenas em três palavras, que são: 
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É de Nanã
8
 

 

É de Nanã 

Mmmmm 

É de Nanã 

Mmmmm 

  

Apesar de a letra fazer alusão a Nanã, um Orixá cuja simbologia está ligada à 

maternidade, o que a torna apropriada par ser utilizada nestes momentos é seu ritmo calmo 

que segue o dos braços da mãe ao ninar um bebê. A música é repetitiva e hipnótica, 

levando o bebê a um estado de conforto que só o colo da mamãe pode fornecer. 

 As cantigas de ninar, portanto, possibilitam que a criança se aproxime do ambiente 

em que a mãe se encontra. Elas representam a relação do bebê com sua mãe, pois levam 

este de encontro a ela ou à sua ausência (“Boi, Boi, Boi, Boi da cara preta, leve esta menina 

que tem medo de careta”). Elas fazem parte da realidade compartilhada, são fornecidas ao 

bebê pelo ambiente. No entanto, o bebê não o sabe, para ele fazem parte dele mesmo, não 

como uma ilusão, mas algo que está na fronteira entre o que é externo e o que é interno.

 Safra (1996), em seu artigo intitulado A vassoura e o divã, discorre sobre esse 

aspecto da obra de Winnicott, apontando que:“Através desse objeto (transicional), a 

criança poderá não só lidar com a ausência da mãe, mas também constituir a sua relação 

com o mundo, de tal forma que esse objeto – como um proto-símbolo – veicule seu estilo de 

ser, abrindo o espaço potencial”. (p.71) 

 As cantigas e brincadeiras podem cumprir este papel, não somente auxiliando a 

criança na tarefa de separação de sua mãe, mas também abrindo caminho para o mundo da 

cultura, para o espaço potencial. 

 Existem inúmeras cantigas que poderiam ser citadas e o próximo exemplo é 

bastante conhecido: 
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Dorme neném
9
 

 

Dorme neném  

Que a cuca vem pegar 

Papai foi na roça 

Mamãe foi passear 

 

 Assim como os exemplos anteriores, esta cantiga lida com a temática dos medos 

infantis ligados ao momento de dormir. Novamente nos deparamos com a contradição: uma 

cantiga de ninar, cantada para os bebês logo antes de eles dormirem, com o propósito de 

acalmá-los e auxiliá-los nesta tarefa, conta uma história em que, assim que o bebê dormir, 

será levado pela cuca. Nesta cantiga, a cuca representa também uma figura primitiva e 

bestial que viria para separar o bebê de sua mãe, fantasia esta assustadora, particularmente 

neste momento em que ele deve desprender-se dela para poder dormir. No entanto, a 

cantiga o acalma. Transporta o bebê para um ambiente conhecido, materno, onde se sente 

seguro. 

 Além disso, a cantiga traz um elemento novo. A passagem: “papai foi na roça, 

Mamãe foi passear” não deve ser negligenciada, pois dá à criança a dimensão de que existe 

um mundo que vai além da relação já conhecida que ela estabelece com as figuras 

parentais. O papai tem seu trabalho e a mamãe tem seus olhos e interesses voltados para 

este mundo agora. Ou seja, quando o bebê dorme, inevitavelmente perde seus pais para o 

mundo. 

 Este ambiente de conforto, segurança e familiaridade trazido pela canção de ninar é 

talvez a vivência da transicionalidade. É familiar porque é parte do bebê, mas ao mesmo 

tempo não o é, porque é trazido pelo ambiente, estabelecendo uma ponte entre a realidade 

interna e a externa. E é neste lugar que incide a experiência cultural. É a partir destas 

vivências que se torna possível ao ser humano tornar-se sujeito e apropriar-se da herança 

cultural. 
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Capítulo VII – Considerações Finais 

 

 Chegamos ao fim desta reflexão com apenas a convicção de que seu resultado nada 

mais é do que uma série de indagações acrescidas de muita aprendizagem sobre a 

linguagem e suas formas de expressão e de que o trabalho nunca está pronto, a reflexão 

jamais se esgota e, ao cabo de cada página, já não somos os mesmos, já pensamos de uma 

maneira diferente.  

 Iniciei esta viagem com apenas a vivência prática das danças brasileiras e uma boa 

dose de teoria psicanalítica adquirida ao longo dos cinco anos de minha formação 

acadêmica na bagagem. Porém acabei experimentando algo mais. Um olhar diferenciado 

que somente foi possível compreender a partir de muita pesquisa e também de uma 

primeira (e intensa) vivência da prática clínica da qual ninguém sai ileso. 

 Eu também não saí ilesa deste processo. Nele foram depositadas muitas expectativas 

e muito trabalho, aliados ao grande prazer de refletir sobre aquilo que desperta a sua 

curiosidade, que realmente lhe interessa.  

 Sendo assim, é possível inferir que o aquilo fora proposto no início do trabalho foi 

conquistado por mim de forma satisfatória. As brincadeiras e cantigas populares infantis se 

tornaram para mim fenômenos que guardam uma estreita relação com o universo 

psicanalítico e, sua aproximação, foi quase que inevitável. 

No entanto, este estudo não acaba por aqui. A dimensão religiosa presente neste 

fenômeno bem como o fator transgeracional são apenas alguns aspectos do tema que foram 

descartados deste trabalho, mas que merecem atenção.  

 A pesquisa realizada contribuiu para clarear um fenômeno que há muito havia 

experimentado na pele e situá-lo em seu lugar de direito. As manifestações populares aqui 

referenciadas são parte do viver infantil, do processo do brincar e todas as suas vicissitudes. 

A despeito da abordagem teórica que aqui possa ter sido utilizada, podemos inferir que elas 

participam do processo de aculturação de cada membro da espécie humana, desde que este 

possa usufruir delas e inserir-se na cultura como participante ativo de seu meio social. 

 Ao optar pela cultura popular como objeto de estudos, além do fato de que o tema 

me encanta, uma questão se mostrava de suma importância, e ainda o é já que não foi 

respondida (talvez no futuro). Esta dizia respeito ao valor de recuperar e manter certas 
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tradições da cultura popular que caminham a passos largos para a extinção. Não pretendo 

encerrar este trabalho com uma resposta definitiva, creio que muito do que foi apresentado 

aqui caminha para a construção de um número maior de indagações do que respostas. 

Contudo, arrisco dizer ao menos que antes que esta parte de nossa cultura se perca (se é que 

isto pode ocorrer), é necessário que muita pesquisa seja feita, a fim de compreendermos 

melhor que valores estamos perdendo e por que valores os estamos substituindo.  

 Além disso, faz-se necessário uma maior apreensão das dimensões psíquicas 

presentes no fenômeno, que possa abranger desde sua importância como parte da tradição 

brasileira até o conteúdo simbólico presente em tais manifestações e o seu papel no 

desenvolvimento humano. 

 Trabalhos como estes que foram sugeridos, poderiam contribuir até mesmo para 

uma reflexão sobre o valor da transmissão de valores e tradições e da produção cultural 

coletiva em uma sociedade como a que experimentamos hoje em que a produção cultural, 

em sua maioria, é autoral e tem valores e objetivos diversos dos que podemos experimentar 

com a cultura popular.  

 Concluo este trabalho com uma sugestão dedicada aqueles que se esqueceram da 

infância, que acreditam que ser adulto é não mais poder brincar: Brinquem! Pois tudo o que 

foi feito aqui nada mais é do que uma brincadeira. 
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