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APRESENTAÇÃO 

o presente trabalho tem por finalidade investigar 

o objeto brinquedo, importante recurso material empregado na 

atividade lúdica, e suas implicações na formação da criança. 

O brincar é uma atividade construtiva, através da 

qual a criança elabora a sua percepção do mundo e, conseqUen

temente, a estruturação de sua personalidade. Contudo, cabe 

ressaltar que muitos dos brinquedos colocados à disposição 

da criança trazem em si mensagens vinculadas a idéias que 

reproduzem relações sociais de dominação, reforçando, por

tanto, determinadas condutas sociais na transmissão de valo

res da sociedade, atuando, desde cedo, no estabelecimento de 

um modo de ser e de pensar tipicamente capitalista. 

Como o brinquedo industrializado apresenta uma es

trutura previamente montada para um determinado modo de brin

car, a atividade lúdica está, gradativamente, deixando de ser 

o espaço essencialmente criativo da criança e se transfor

mando num instrumento de reprodução de formas pré-estabele

cidas. O mundo moderno passa a comprometer o brincar, levan

do ao empobrecimento da interação da criança com seus brin

quedos. Atualmente, desenvolve-se nas brincadeiras um tipo 

de "modelização do comportamento" da criança que é, ao mesmo 

tempo, lúdico e semiótico. 

Face ao exposto, procurou-se, primeiramente, in

vestigar a importância da atividade lúdica na estruturação 
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do eu da criança e definir o objeto utilizado pela criança 

nas brincadeiras -- o brinquedo. A pesquisa bibliográfica 

resultou no Capítulo I, tendo como destaque as diferentes 

abordagens do brincar e as funções do brinquedo: terapêuti-

ca, pedagógica e socializadora. 

Num segundo momento, buscou-se analisar o mundo 

circundante da criança e o tipo de sociedade em que ela e sua 

família estão inseridas. ~ preciso desvelar como a socieda

de capitalista está construída hoje e quais são os seus pi

lares de sustentação, para melhor avaliar: a) o tipo de brin

quedo que é colocado no mercado, b) o comportamento dos pais 

em relação ao brincar da criança, e c) a opção de escolha que 

os pais fazem ao presentearem os filhos com brinquedos. 

Assim, no Capítulo 11 são examinadas as caracte

rísticas da sociedade moderna, utilizando-se das categorias 

marxistas -- trabalho, alienação e mercadoria na intenção 

de revelar que tanto no trabalho como no brincar estão sub

jacentes processos idênticos de realização do ser humano. A 

expansao da eletrônica, presente no cotidiano das pessoas, 

cria um novo estilo de vida que se reflete na atividade lú

dica da criança. Na tentativa de se interpretar este novo 

"brincar pós-moderno" da criança, foram utilizados os refe

renciais: tempo, simulacro, publicidade e consumo. Por ser 

a base de sustentação da sociedade capitalista, o consumo 

recebe um destaque especial. Toda a parafernália produzida 

gira, através da midia, em torno do homem que nao tem outra 
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saída a nao ser a de consumir bens, serviços e id~ias. Con-

tudo, não basta colocar cada vez mais um número crescente de 

produtos no mercado para serem adquiridos; -e preciso, tam-

bém, criar necessidades no indivíduo que o impulsionarão ao 

desejo de ter. 

O homem moderno está destinado a consumir. Motivos 

nao faltam na seleção dos objetos. Consumir passou a ser um 

imperativo do nosso tempo. Todos são capturados: homens, mu

lheres e até mesmo as crianças. Mas, o que impulsiona as pes-

soas a adquirirem objetos quando não estão com vontade de 

possui-los? 

O Capítulo 111 aborda o desejo como condutor do ho

mem na busca incessante pelo objeto ideal. O desejo ~ discu

tido sob duas perspectivas distintas: a1 a da Psicanálise, 

que trata o desejo como a formação de uma carência consti-

tuída nos primeiros anos de vida da criança e que arrastará 

o indivíduo numa procura infindável; e b) a de Deleuze e 

Guattari, que aponta o desejo como modo de produção de algo. 

O desejo é a energia do homem para produzir coisas no mundo. 

Porém, a criança de hoje já não sabe mais inventar 

brincadeiras. O seu brincar são formas estereotipadas. Ao 

se relacionar com os brinquedos, repete os modelos dissimu

lados pela televisão. Entretanto, ela insiste em colecionar 

a pr6xima novidade em brinquedo. 

Para explicar este comportamento atual da criança, 

o Capítulo IV desenvolve o pensamento de Deleuze e Guattari 
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em dois processos que ocorrem com o desejo a nível social: 

a) a Produção de Subjetividade do indivíduo, para que este 

corresponda aos anseios da sociedade capitalista -- o dese

jo, neste caso, é domesticado e transformado numa economia 

de mercado; e b) os Processos de Singularização, que sao ex

pressões criativas do desejo para romper com o que já está 

estabelecido -- o desejo é visto como uma força revolucioná

ria que cria o mundo social. 
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RESUMO 

O brincar é uma atividade construtiva através da qual a 
criança elabora a sua percepção do mundo e, conseqUentemente, 
a estruturação de sua personalidade. Os brinquedos podem ser 
utilizados como instrumentos de criação, quando permitem ã 
criança liberar suas fantasias, ou de dominação, ao reforça
rem a reprodução de idéias, valores e papéis sociais. ~ pre
ciso conhecer o universo circundante da criança: a família e 
a sociedade na qual ela vive, para se poder avaliar os brin
quedos que são colocados no mercado, o comportamento dos pais 
em relação ao brincar da criança e a opção de escolha que os 
pais fazem ao presentearem os filhos com brinquedos. Atual
mente, a sociedade coloca ã disposição da criança brinquedos 
que trazem em si mensagens que reforçam condutas sociais, 
atuando, desde cedo, no estabelecimento de um modo de pensar 
tipicamente capitalista. O objetivo é desenvolver nas brin
cadeiras um tipo de "modelização do comportamento" da crian
ça que é, ao mesmo tempo, lúdico e semiótico. 

Para melhor entender "as regras deste jogo", as carac
terísticas da sociedade foram examinadas com base nas cate
gorias marxistas: trabalho, alienação e mercadoria. Na ten
tativa de se interpretar esta versão do "brincar da criança" 
utilizou-se, ainda, os referenciais tempo, simulacro, publi
cidade e consumo. Este com destaque, por ser a base de sus
tentação da sociedade capitalista. Consumir passou a ser um 
imperativo do nosso tempo. Todas são capturados: homens, mu
lheres e crianças. 

O desejo é a matéria-prima geradora de consumo. ~ ele 
que conduz o homem na sua busca incessante pelo objeto ideal. 
O desejo pode ser visto como formação de uma carência, cons
tituída nos primeiros anos de vida da criança, que arrasta o 
indivíduo numa procura in[indivel (visão psicanalítica), ou 
como produção coletiva do homem, processo de ruptura do sis
tema que o oprime, de acordo com Deleuze e Guattari. A "apro
priação" do desejo da criança através do brinquedo é, certa
mente, um instrumento poderoso, que leva não só à exploração 
do consumo mas, principalmente, a uma subjetividade construí
da sob valores que estão voltados, unicamente, para a econo
mia de mercado. 
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ABSTRACT 

Playing is a constructive activity through which the 
child elaborates his/her perception of the world, and so, 
his/her personality. Toys can be used as instruments of 
creation when they allow the child to release his/her fan
tasies, or of domination when they reinforce the reproduction 
of ideas, values and social roles. 

It is necessary to know the universe around the child: 
the family, the society In which they live, so that we can 
evaluate the toys which are displayed at the market, the 
behaviors of parents in relation to the entertainment of 
the child and the parents's choice when they give toys to the 
child. 

Nowadays the society puts toys at the child's disposal 
that bring messages that reinforce social conducts by acting, 
from the beggining, in the creation of a way of thinking 
that is typically capitalist. The aim is to develop with 
the children's plays a kind of "modelling of the behavior", 
which is playfull and semiotics at the same time. 

For a better understanding of "the game rules", the 
characteristics of the society were examined with the support 
of three Marxist categories: work, alienation and merchandise. 
AIso, by trying to understand this new version of "the child 's 
play", the following references were used: time, simulacrum, 
advertisement and consumption. This last one is detached from 
the others, because it is the base of the capitalist society. 
Nowadays, to consume becomes an imperative. Everybody is in
volved in it: men, women and children. 

Desire is the raw material, the creator of consumption. 
It leads the man to chase the ideal object incessantly. 
Desire can be seen as a formation of lack, constituted in 
the early days af the child' s life which, in a psychoanalytic 
view, invalves the person with an endless search. It alsa 
can be seen as a callecti ve praduction af the man, a pracess 
of breaking with the system that apresses him, accarding to 
Deleuze and Guattari. 

The "appropriatian" of the child's wish by the toy is, 
surely, a powerful instrument that leads not anly to the 
exploratian af cansumption, but also to a subjectivity cans
tructed upon values that refer only to market's economy. 
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INTRODUCÃO 

As pesquisas realizadas a respeito da "Atividade 

Lúdica" e, em especial, sobre "Brinquedo" 

necessidade de aprofundamento de estudos 

apontaram para a 

sobre o desenvolvi-

mento infantil, com o objetivo de desvendar os diversos re

cursos de que a criança se utiliza para um crescimento sadio 

e harmonioso. 

As informações obtidas contribuíram para a reformu

lação de minha visão do brincar, que a partir de então passou 

a considerar não somente a riqueza da fantasia nos jogos e 

brincadeiras, mas também o uso do brinquedo como transmissor 

de ideologias do mundo adulto. 

A possibilidade de se transformar o brinquedo num 

instrumento, ora de criação, ora de manipulação, bem como as 

conseqUências advindas da utilização de uma ou outra vertente 

para o desenvolvimento da personalidade da criança me fizeram 

refletir, inclusive, sobre os papéis que venho desempenhando 

enquanto educadora e mae. 

Os pais, ao brincarem com os filhos, têm, na maio

ria das vezes, a intenção de transformar as brincadeiras em 

algo educativo. Procuram mostrar sempre o "lado positivo", 

revelando uma lição em cada ato dos filhos. Contudo, para en-
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tender a criança é preciso conviver com ela de "coração aber-

to". -Vencer o desafio de ser criança novamente e, portanto, 

o passo mais importante para o estabelecimento de uma verda

deira empatia com os pequeninos, sem a qual é praticamente 

impossível penetrar no universo infantil e dele extrair o que 

há de mais autêntico: a espontaneidade. Partindo desse prin-

cÍpio, passei a observar com mais cuidado as brincadeiras do 

meu filho Rodrigo, tentanto, na medida do possível, "entrar 

no seu jogo" para compreender os seus significados subjacen-

teso 

Um dia Rodrigo me chamou para brincar com seus bo-

necos. Coube a mim ficar com o boneco do mal, o GENERAL, ini

migo nfimero um do RAMBO, pois quem escolhe os personagens é o 

dono do brinquedo. A brincadeira começou com o RAMBO indo 

atrás do GENERAL, no seu jipe cheio de armas. Depois os dois 

começaram a brigar e a história continuou com os dois sempre 

lutando. Entediada pela história repetitiva dos bonecos brin-

cando de lutar, tentei mudar o enredo, mas fui repreendida com 

a alegação de que "não sabia brincar". Então, decidi indagar 

o porquê dos bonecos como lIe-Man ou Rambo não brincarem de ou-

tra maneira e ele respondeu que eles só "sabem lutar". Estra-

nho, mas não são os bonecos que nao sabem brincar, são as crian-

ças que nao conseguem mais criar um outro tipo de brincadeira 

com os seus brinquedos. 

De repente, o tema se fez presente: o Brinquedo e 

as suas implicações na formação da criança. Para conhecer de 

perto o objeto de meu estudo passei a observar as brincadei-
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ras das crianças em idade pré-escolar, nas escolas onde atuo 

como Orientadora Educacional. Com a ajuda das professoras, 

as crianças foram incentivadas a levar para a escola os pró-

prios brinquedos. E gratificante e, ao mesmo tempo, um desa-

fio penetrar na fantasia da criança para compreender o seu 

significado e a relação que ela estabelece com o mundo real. 

Porém, não foi difícil perceber que as histórias 

elaboradas pelos alunos eram as mesmas que ouvira do meu fi-

lho. Bastava que a criança tivesse um desses bonecos para 

que a história se apresentasse pronta. E como assistir ao mes-

mo filme várias vezes. A responsável por esta massificação 

e, certamente, a televisão, que invade todos os lares com o 

poder de "horizontalizar" as diferentes camadas sociais. An-

tes dos bonecos serem lançados no mercado, os filmes são as-

sistidos todas as manhãs pelos "baixinhos". Naturalmente, a 

criança moradora de um bairro nobre vai lidar com os seus brin-

quedos de modo análogo ao da criança dos bairros da perife-

ria, pois o processo de assimilação vai-se dando diariamente. 

Mas, não são apenas os bonecos que limitam a ação da criança. 

Atualmente há um número muito grande de brinquedos automáti-

cos, de corda, movidos a pilha ou a bateria, que impedem a 

criança de fantasiar, de criar e de transformar estes objetos. 

O brincar é a forma infantil da capacidade humana 

de exploração e experimentação do mundo para, assim,poder do

minar a realidade. fl brincando que a criança traduz seus de-

sejos, interpreta o desconhecido, projeta o que lhe causa dor 

interior e também os seus medos instintivos. Brincar -e uma 
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crlaçao contínua, espontânea, livre de conflitos e de tensões, 

na qual há sempre um elemento de prazer e pela qual a criança 

conquista sua relação com o mundo exterior e entra em contato 

com a realidade. 

Portanto, através da brincadeira espontânea a crian

ça é livre para recorrer à fantasia e exercer domínio sobre 

seu próprio mundo, criando várias táticas para solucionar seus 

problemas de vida. Graças ao exercício da imaginação,a crian

ça é capaz de suportar mais facilmente a frustração que en

contra na realidade. Quando brinca com monstros, por exem

plo, mostra que pode lidar simbolicamente com algo que a ameaça. 

Nos primeiros anos de vida as brincadeiras podem ser 

traduzidas como formas de auto-conhecimento e os brinquedos 

utilizados pelo bebê são partes do seu próprio corpo,como seus 

dedos. Mais tarde, a criança terá de lidar com a separaçao 

da mãe, com a luta para se impor no mundo e, depois, com a 

sexualidade. Ela precisa vivenciar as diferentes fases da 

infância com equilíbrio e superar uma após outra. Em cada uma 

destas etapas a brincadeira é a pedra angular, que vai permi

tir ao pequeno expressar sua ansiedade. 

A criança quando não brinca deixa de se aventurar 

em algo novo, no desconhecido. Quando brinca, revela ter acei

to o desafio do crescimento, avançando para novas etapas de da

mínio. e junto com os recursos materiais, empregados nas bri~ 

cadeiras, que a criança conquista a capacidade de manobrar os 

dados da realidade, gerando em si um sentimento de poder, de 

ser "causa". Ela se encanta com a novidade do poder que des-
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cobre ao explorar um brinquedo. 

O brinquedo pode ser qualquer objeto, independente 

da forma, tamanho ou cor, utilizado pela criança em suas brin

cadeiras. ~ caracterizado por ser destituído de algum obje

tivo externo determinado. O brinquedo não é um meio, mas um 

fim em si mesmo. são pedaços de madeira, caixas de papelão, 

argila, vasilhames, tampas de panela, bonecas, carrinhos de 

bebê, trenzinhos, carrinhos, caminhões, carros de bombeiro ou 

de polícia, animais de pelúcia, etc., tudo que possibilita a 

passagem do que é conhecido para algo desconhecido, de manei

ra ativa e viva. 

Embora o brinquedo esteja sendo classificado como um 

objeto, ele necessita da ação do sujeito para se realizar. 

Uma caixa de sapato é somente uma caixa de sapato, mas pela 

ação da criança pode se transformar num ônibus. ~ através do 

brinquedo que a criança imprime sua própria vontade, seu po

der de ação na realidade. O brinquedo leva a criança a um 

esforço de superar os limites de sua própria existência e traz 

como conseqUência o aperfeiçoamento constante da aquisição de 

poderes no campo das emoções, das relações sociais e da cog

nição. A criança é quem descobre e explora o brinquedo, trans

formando-o num material din5mico, carregado de simbolismo. 

Entretanto, o avanço tecnológico permitiu que as in

dústrias fossem aperfeiçoando seus objetos brinquedos, crian

do fantásticas engenhocas eletrônicas que tudo fazem; bonecas 

que beijam e cantam; trenzinhos que andam e apitam sozinhos; 

carros que andam movidos a pilha; ursinhos que contam histó-
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rias, etc., mas que, em conseqUência, levam a um empobreci-

mento da forma de brincar da criança. Os brinquedos têm vida 

própria. Agindo sozinhos, não permitem que os pequeninos in

terfiram no seu funcionamento. Há também aqueles em que a 

participação da criança se dá em maior grau, porém, sempre da 

mesma forma: sao os bonecos e o videogame. Graças aos "emo-

cionantes" desenhos animados e filmes japoneses tipo "He-Man", 

"Rambo", "Tartarugas Ninja", "Jaspion" e "Jiraya", a criança 

tende a reproduzir sempre o mesmo modelo de brincadeira. As

sim como nos filmes, seus bonecos-heróis apenas lutam. No vi

deogame o processo é idêntico. Embora a criança tenha opçoes 

de caminhar na tela do vídeo, as opções já estão pré-estabe

lecidas pela máquina e a [unção é a mesma, ou seja, derrotar 

o inimigo, lutando e matando. 

Neste ponto surgem algumas dúvidas, como por exem

plo: a criança é capaz de conferir um novo significado aos 

objetos? Os objetos podem trazer em si mesmos uma força de

terminada? Quem determina o tipo de brinquedo a ser colocado 

no mercado? Quais são os critérios estabelecidos pelos pais 

na aquisição de um brinquedo? Por que importante para os 

pais comprar brinquedos mais sofisticados e caros para os fi

lhos? O que leva a família a este tipo de comportamento? 

As respostas a estas questões serão dadas à medida 

que se conheça o tipo de sociedade em que a família está in-

serida. O comportamento dos pais em relação ao brincar da 

criança, bem como o tipo de brinquedo com que eles a presen

teiam estão diretamente relacionados às transformações sociais 
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e, principalmente, à visão de mundo do homem de hoje. ~ pre

ciso acompanhar a trajetória do homem moderno até a era da 

eletrônica. 

A modernidade tem início com a revolução industrial, 

que vai provocar mudanças profundas na vida do homem. O tra

balho foi o principal vetor de transformação da sociedade, 

dando uma nova reorganização ao mundo. Antes, o artesão era 

responsável pela idealização e confecção dos objetos. Dono do 

seu produto, podia comerciá-lo livremente. A indústria manu

fatureira rompe com a visão que o homem tinha de ser o cria

dor do produto. 

Através do trabalho o homem desenvolve suas facul

dades, toma conhecimento de suas limitações e imprime sua von

tade. Então, o produto do seu trabalho acaba sendo parte de-

le, pois é a partir da concepção de mundo 

objeto é idealizado. De modo semelhante, 

deste homem que o 

a atividade lúdica 

possibilita à criança lidar com os dados da realidade, de for

ma simbólica, para melhor se adaptar ao que está ao seu redor. 

Na relação com os brinquedos a criança "concretiza" o seu de

sejo, ao testar sua capacidade de transformar a realidade, e 

toma ciência de suas potencialidades e limitações. 

O mundo moderno se apropriou do modo de produção do 

homem, transformando-o num ser alienado. Ao interagir com a 

natureza, dando-lhe um significado próprio, o homem afirmava 

a sua existência numa realização pessoal e prazerosa que se 

perdeu diante das especializações e da automação. Processo 

idêntico ocorre com a criança, que diante de brinquedos "pron-
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tos", impregnados de conteúdos, se vê impedida de agir livre

mente no mundo, com sua imaginação e criatividade. ConseqUen

temente, o objeto passou a ter mais importância, nesta socie-

dade, do que aquilo que a criança é capaz de fazer. o brin-

quedo valorizado é o industrializado; as chapinhas, os carre

téis de linha usados ou as latas de refrigerantes vazias nao 

são aceitos pelos pais como brinquedos, são considerados como 

mera sucata, sem nenhum valor. 

Estas não são, porem, as únicas características do 

mundo moderno responsáveis pela mudança no modo de brincar da 

criança. O nível de desenvolvimento a que chegou a sociedade 

chamada de pós-moderna provocou alterações na produção econo

mica e nos hábitos cotidianos. A eletrônica faz parte das fá

bricas, do dia-a-dia das donas de casa, do lazer e do diver

timento infantil. A informática dá maior velocidade à infor

maçao e à imagem. Agora é a rapidez que chega ao mundo in-

fantil num reflexo da vida dos pais. Característico da era 

pós-moderna, o videogame, um computador de entretenimento,re

produz fielmente a época de hoje. Brinquedo de última gera

ção, introduz a criança numa maneira acelerada de brincar. As 

imagens são instantâneas e exigem pressa na atuação da crian

ça. Pronto, com regras pré-estabelecidas, ritmo programado e 

cenário bem acabado para dar a ilusão ótica exigida, o brin

quedo não dá tempo para a criança pensar. Ela tem que apertar 

o botão a cada imagem surgida. Passiva, sem espaço para atuar, 

ela não exercita seus poderes para desvendar o desconhecido. 

Mas o videogame não é o único brinquedo cobiçado pe-
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la criança. O ursinho que mexe a boca enquanto canta, a arma 

laser, o carro que dá marcha à ré quando se aproxima de um obs

táculo, o carro-tanque que dá cambalhota, a boneca que anda 

sozinha ou na bicicleta, a Barbie e todo o seu guarda-roupa, 

os bonecos dos filmes japoneses e seus acessórios como moto, 

cinto, etc. Enfim, existem inúmeros objetos brinquedos que 

são lançados no mercado e explorados pela m~d~a para que a 

criança os compre. Mas, por que, de uns anos para ca, o mun

do capitalista se voltou para a criança? Qual a intenção de 

transformá-la num pequeno comprador, dando-lhe várias opções 

de compra? 

O consumo é a base de sustentação do sistema capi

talista. A comercialização de mercadorias provoca o aumento 

na produção que, por si, aumenta a acumulação do dono do ca

pital e o seu poder. Assim, o brinquedo deixou de ser um sim

ples objeto inofensivo, feito apenas para distrair a criança

da. No mercado econômico, ele é confeccionado unicamente com 

o objetivo de gerar lucros e a indústria de brinquedos está en

tre as mais rentáveis do mundo capitalista. Por isso, vários 

profissionais são contratados para idealizarem objetos que se

jam do interesse da criança; outros, como pedagogos e psicó

logos, atuam para combinar brinquedo e idade, brinquedo e de

senvolvimento mental, brinquedos voltados para a socialização 

ou brinquedos apropriados para o espaço físico dos apartamen

tos. 

Produção e consumo estão intimamente relacionados; 

ambos aparecem como meio e existem por mediação do outro, co-
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mo afirma Marx. Para que haja produção e necessário haver 

consumo e este surge, a princípio, da necessidade do homem de 

obter algo que lhe falta. Sob a perspectiva sociológica, o 

homem se torna um consumidor diante dos artigos. Isto justi

fica a variedade de brinquedos que são colocados no mercado. 

Hoje, a indústria de brinquedos além de criar os objetos prin

cipais que levam o nome do personagem, alimenta o consumo 

produzindo os acessórios que acompanham a série. ~ preciso que 

os pequeninos não parem de comprar. Agora, eles podem adqui

rir a coleção de um único personagem brinquedo. A "Barbie" é 

um desses exemplos, pois esta boneca tem diversas formas de 

se apresentar. Os trajes e o cabelo dão o estilo esportivo, 

social, romântico e outros. A criança vai aos poucos comprando 

o guarda-roupa da boneca, a mobília que projeta uma casa lu

xuosa, o carro esporte e até o namorado da Barbie. Diferente 

das outras, esta coleção não tem fim, visto que a cada momen

to uma peça da boneca é lançada no mercado para a garotada. 

Os meninos também entram nesse jogo do consumo acumulando ob

jetos de uma série de brinquedos. O "Rambo" é apresentado com 

ou sem camisa; há o jipe do herói, seus amigos bonecos e os 

inimigos. O boneco "Black Kamen Rider", personagem de um fil

me japonês do mesmo nome, tem como acessórios a moto, o cin

to, os bonecos amigos e os inimigos, etc. Torna-se impossí

vel catalogar estes brinquedos, já que a imaginação do pro

fissional dessas indústrias n50 tem limite. 

O consumidor dos brinquedos é a garotada que passa 

o dia inteiro grudada em frente ao aparelho de televisão. No 
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Brasil, a televisão e o meio mais importante para atrair os 

pequeninos. A vida moderna exigiu a participação da mulher 

na força de trabalho, assim, a televisão acabou sendo a gran-

de babá das crianças. A proximidade dela com as crianças a 

transformou no meio mais eficaz para seduzi-las, tendo a pu

blicidade como sua principal cúmplice. 

Mas o que leva a criança a desejar este ou aquele 

tipo de brinquedo? A criança vai em busca da última novidade 

em brinquedo. ~ a m~d~a que lhe diz o que deve escolher. Tra-

balhando com a sedução através de formas, imagens e mensagens 

encantadoras, a publicidade e a propaganda envolvem o indiví-

duo de todas as maneiras. São fatores apelativos que estão 

na órbita do irracional, penetrando na magia das fantasias, 

aspirações e expectativas que cada um tem para si. A publici-

da de dos brinquedos pretende satisfazer a criança em todos os 

seus desejos usando o slogan que a transforma num ser podero-

so que tudo pode e tudo tem. A nível de fantasia, 
~ 

o que e 

vendido não é o produto em si, mas a promessa da satisfação 

imediata de uma necessidade. O prazer se resume em ter, já 

que a criança não encontra no brinquedo as informações que 

foram transmitidas pela propaganda. Vivendo entre a fantasia 

e a realidade, os pequeninos acreditam em todas as promessas 

de propaganda vinculadas aos brinquedos. Graças ao pensamen

to mágico, característico de sua idade, tudo é possível e tu-

do a leva a querer mais. 
~ 

Ouve-se comumente a expressa0 de que "a criança e o 

futuro do país". Será por isso que os olhos do capitalismo, 
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nas últimas décadas, estão voltados para ela? Hoje, a criança 

tem demonstrado o mesmo comportamento dos adultos: o de po-

tente consumidor. Com grande facilidade os "baixinhos" con

somem tudo que vêem. 

Entretanto, a trama do consumo nao se esgota com a 

explicação de que há uma imposição do sistema capitalista pa

ra que o indivíduo consuma. A organização da sociedade não é 

feita aleatoriamente. Não existe um poder que determine as 

coisas e as pessoas simplesmente obedeçam. A manutenção do 

capitalismo não está somente na vontade de consumir do indi

víduo, mas no desejo que ele tem de fazer parte deste sis~ma. 

Consumir passou a ser uma necessidade do homem mo

derno. Necessidade ou desejo, o homem está sempre em busca 

de alguma coisa. A necessidade é um conceito que liga o su

jeito ao objeto, contudo ela está no âmbito do biológico. São 

exigências orgânicas que ao serem atendidas cessa a manifes-

tação. Pela ótica psicanalítica, o desejo -e o responsável 

pela busca incessante que o homem realiza, ou seja, a procura 

do objeto específico que num determinado momento lhe deu o 

prazer absoluto. 

A criança, nos seus primeiros anos de desenvolvi-

mento, vai sofrendo cortes em sua vida que sao rupturas afe-

tivas. Esses cortes tornam-se uma ameaça para o sujeito e, 

em conseqUência, fazem com que os objetos de prazer fiquem 

recalcados no inconsciente, dando origem ao desejo. Então, o 

desejo vai-se constituir na procura desses objetos que fica

ram perdidos no passado, mas que permanecem presentes pela 
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imposição da falta que é sentida. 

Os objetos recalcados estão na ordem das represen

tações simbólicas. Eles pertencem ao inconsciente, sendo as

sim, o desejo jamais será realizado por completo. Entretanto, 

para que a pulsão de morte não invada o indivíduo, ele terá 

que encontrar na realidade algum tipo de prazer. Assim, come-

ça a construção do sujeito, que será a história das tentati-

vas que ele fará ao negociar com a realidade e os seus obje

tos, para encontrar satisfações substitutivas. g com os obje

tos achados no mundo real que o indivíduo vai encontrar as 

possibilidades dos prazeres substitutivos. Na realidade é que 

o desejo ganha uma fala, que são as representações dos obje

tos inseridos num código cultural pelo qual o homem toma co-

nhecimento desses objetos. A palavra passa a substituir o 

objeto, passa a estar no lugar dele. 

Se o desejo da criança é brincar, qualquer objeto 

poderia exercer esta função, no entanto, o que se percebe no 

mundo capitalista é que o desejo tem nome: "Barbie", "Tarta-

rugas Ninja", "Caloicross". Também não importa se 
~ 

e este ou 

aquele objeto, o importante é querer, de preferência objetos 

industrializados. 

g a mãe quem, na verdade, apresenta o primeiro ob-

jeto da realidade ao filho, o seio. Ela vai oferecendo os ob

jetos necessários i sobrevivência do filho e, assim, antecipa 

o eu da criança. Ao julgar o que é indispensável ao filho, a 

mãe está impondo a ele o seu desejo. A criança passa, então, 

a ver o mundo pelos olhos da mae e a desejar o desejo dela (do 
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-Outro). Logo, o desejo da criança e o desejo do desejo do ou-

tro. A princípio, o outro pode ser a família, ou mais tarde 

assumir a representação do coleguinha, do comercial e da so

ciedade. Apesar da criança ser o alvo principal da indústria 

de brinquedos, os pais não são esquecidos, por serem os me-

diadores entre o filho e os objetos desejados. A criança, ao 

desejar um brinquedo, pode ser reforçada, ou não, pelo com-

portamento dos pais. 

Neste ponto, tanto a família como os meios de comu-

nicação vão orientando a criança na aquisição dos brinquedos 

e na maneira de utilizá-los. O brinquedo acaba se tornando o 

filtro pelo qual a criança enxergará a realidade. Apesar do 

brinquedo ser um instrumento de concretização do desejo da 

criança, está, atualmente, levando a uma uniformidade na ma-

neira de brincar. 

Na concepção psicanalítica o desejo se constitui a 

partir da falta. Divergindo desta posição, Deleuze e Guatta

ri colocam o desejo numa outra vertente: força de produção do 

homem. O desejo é a energia que faz o homem criar coisas no 

mundo. Para eles, o inconsciente é uma máquina desejante que 

pode produzir qualquer coisa. Sempre produtivo, o desejo es

tá em toda parte, percorrendo o social, estabelecendo cone-

xoes e relações, criando realidade. 

A criança também é máquina desejante produzindosen

tido com os objetos, que lida no mundo real. Através da ati

vidade lúdica a criança pode simular outras formas de ver o 

mundo e de se relacionar na vida, pois quem tem a possibili-
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dade de dar um novo sentido aos brinquedos -e quem os manipu-

la com imaginação e criatividade. Brincar é inventar coisas. 

Porém, as crianças, hoje em dia, brincam sempre do mesmo mo-

do. Elas nao conseguem mais inventar novas brincadeiras com 

os brinquedos que têm. As brincadeiras se desenvolvem atra-

vés dos modelos estereotipados apresentados na programaçao 

infantil. 

Segundo Guattari, há uma produção de subjetividade 

do indivíduo que vai modelizando o seu comportamento, desde o 

nascimento, para que ele corresponda aos anseios desta socie

dade capitalista. ~ uma produção que ocorre a nível incons-

ciente, que determinará a maneira do homem perceber o mundo. 

Quanto mais cedo a produção de subjetividade estiver agindo na 

criança, mais apta ela estará para decifrar os diferentes có

digos do poder. Assim, desde o início a criança é trabalhada 

para se transformar num ser consumista, que se cansa rapida-

mente dos seus brinquedos e passa a cobiçar - . . a proxlma nOVl-

dade. 



CAPíTULO I 

O BRINQUEDO 

1 -- A EVOLUÇÃO DO BRINQUEDO 

O brinquedo é um objeto palpável, finito e material

mente construído, podendo-se construir segundo formas varia

das de criação, desde aquelas artesanais até as inteiramente 

industrializadas. 

Oficialmente tudo começou há cerca de 2000 anos an

tes de Cristo, no Egito Antigo, durante a epoca do Médio Im

pério. Os objetos em miniatura, chamados de urhabtis, imita

vam a imagem do ser humano e tinham a incumbência de acompa

nhar os faraós na incursão ao mundo dos mortos. Para substi

tuírem parentes e escravos que antes eram enterrados vivos com 

seus reis, essas bonecas passaram a ser confeccionadas em 

grande quantidade. Sua origem não está ligada à criança. Por 

se tratar de totens com poder de vida e morte sobre as pes

soas, eram de exclusividade dos sacerdotes, feiticeiros e 

curandeiros. O mundo das bonecas tem sido, até hoje, o ninho 

predileto da magia, da fantasia, da arte e da religiosidade. 

O registro dos colecionadores constata que as bonecas sempre 

estiveram e estão presentes em todas as civilizações. 

1 6 
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o brinquedo na antigUidade fazia parte de rituais 

comemorativos de festas e/ou religião, onde a criança tinha 

acesso porque lhe cabia também um papel nestes eventos. 

Os registros que se têm de objetos, miniaturas imi

tativas da realizade, são da Grécia Antiga, onde as crianças 

construíam uma andorinha de madeira que girava em torno de um 

eixo, toda enfeitada de flores, que levavam de casa em casa pa

ra receberem presentes. A reprodução do pássaro não era um 

brinquedo individualizado e sim um objeto que fazia parte de 

uma festa coletiva ocorrida nos primeiros dias de março, por

tanto sazonal e cultural. Da mesma forma, o balanço surgiu 

de uma outra festa prevista pelo calendário, as Aiora, que era 

exclusiva da juventude. As meninas eram empurradas nos ba

lanços como rituais de fecundidade. 

A bola, o arco, a roda, a roda de penas e os papa

gaios sao brinquedos antigos e arcaicos que tiveram sua ori

gem nos cultos religiosos. O chocalho, que hoje em dia é da

do ao bebê para estimular o sentido da audição, na antigUida

de era um instrumento de defesa contra os maus espíritos. Ou

tra prática comum era depositar nos túmulos cópias de objetos 

familiares dos mortos, como homenagem, ou então as bonecas 

urhabtis. 

Diante desse quadro, percebe-se que o brinquedo fa

zia parte de uma relação estreita entre a cerimônia religiosa 

comunitária e a brincadeira que compunha seu rito essencial. 

Com o tempo, segundo Philippe Aries (3),a brincadeira foi se 

libertando de seu simbolismo religioso e perdendo seu caráter 
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comunitário para se tornar profana e individual. São objetos 

de culto doméstico ou funerário, ex-votos dos devotos de uma 

peregrinação que, dessacralizados, passam a ser monopólio das 

crianças incorporadas ao repertório de brincadeiras que sur

gem da coleção de manifestações coletivas abandonadas. 

Mais tarde, por volta do século XV, foram encontra

das iconografias de crianças brincando com cavalinhos de pau, 

cataventos, pássaros presos por cordão e bonecas. Certamente, 

esta foi a forma que a criança encontrou para imitar o mundo 

dos adultos, para representar de forma reduzida as coisas e 

as pessoas da vida cotidiana. 

Os famosos presépios napolitanos, as casas de ar

quitetura sofisticada e os mobiliários (réplicas detalhadas 

dos objetos familiares) eram manifestações que agradavam tam

bém ao público adulto. Na França, esses objetos eram chama

dos de "bibelô" e ficavam fora do alcance das crianças. Por 

isso, não é de se estranhar que no início do século XVII nao 

houvesse separação entre as brincadeiras e jogos reservados 

às crianças e as brincadeiras e jogos destinados aos adultos, 

os mesmos eram comuns a ambos. As brincadeiras eram permiti

das até os três ou quatro anos de idade, e a partir desse pe

ríodo a criança jogava os mesmos jogos e participava das mes

mas brincadeiras dos adultos, quer entre crianças, quer mis

turada aos adultos. Jogavam boliche, participavam de jogos 

de azar como carta, dados, apostando moedas. Inversamente, os 

adultos também participavam de jogos e brincadeiras que hoje 

reservamos às crianças. 
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o ponto culminante da engenharia dos brinquedos 

ocorre a partir do século XVII até o século XIX, com a Alema-

nha se tornando o centro espiritual dos brinquedos. As regras 

rígidas que governavam o comportamento das crianças começavam 

a ser mais tolerantes, o que permitiu 
~ 

as indústrias criarem 

técnicas que pudessem aperfeiçoar seus inventos. W. Benjamin (6) 

afirmava que uma boa parte dos mais belos brinquedos guarda-

dos em museus podiam ser considerados como um presente alemão 

ã Europa e ao mundo, já que sua indústria especializada no 

assunto era internacionalmente conhecida. 

De fato, Nuremberg é a pátria do soldadinho de chum

bo e dos esmerados animais da arca de Noé; a mais velha casa 

de boneca de que se tem notícia provém de Munique; a cidade 

de Sonneberg especializou-se em fabricar bonecas de madeira, 

enquanto Erzgebirge se encarregou das belas árvores de aparas 

de madeira; a fortaleza de Oberammergaues, as lojas de espe-

ciarias e chapelarias, a festa da colheita em estanho vinham 

de Hannover. 

Esses brinquedos nao foram invenções de fabricantes 

especializados, surgiram das oficinas de entalhadores de ma

deira, de fundidores de estanho, etc ... como subprodutos das 

atividades regulamentadas corporativamente, o que significava 

que cada oficina só podia produzir o que correspondesse ao 

seu ramo. Isso se deu em conseqUência da Reforma Protestan-

te, que obrigou o artista, que antes produzia obras artesa

nais grandiosas para as igrejas, a orientar seus trabalhos 

para objetos de arte menores que passaram a compor a decora-
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ção das casas. Deu-se, assim, a extraordinária difusão do 

mundo das coisas minúsculas que tanto fazia a alegria das 

crianças. Encontravam-se animais de madeira com o marcenei

ro, soldadinhos de chumbo com o caldereiro, figuras de doce 

com o confeiteiro e bonecas de cera com o fabricante de ve

las. 

Somente no século XIX a produção de brinquedos será 

objeto de uma indústria específica. Antes, o formato pequeno 

das peças artesanais exigia o olhar constante do adulto, o que 

limitava a ação da criança, mas com o advento da industriali

zaçao os objetos foram se tornando maiores, o que permitia 

uma certa independência. Entretanto, o brinquedo foi perden

do aos poucos seu aspecto discreto, minúsculo e sonhador mos

trando-se cada vez mais estranho aos olhos da criança e aos 

dos pais. A indústria que começava a se instalar procurava 

imitar a realidade quer com materiais falsos, quer, por exem

plo, na produção de bonecas com delicados rostos de louça ou 

confeccionadas de papi~~ mâ~hé com os traços fisionômicos 

idênticos aos do adulto. 

Walter Benjamin (6) considerava a madeira o material 

mais apropriado ao brinquedo, pela sua resistência e por sua 

capacidade de absorver cores. O autor revela outros materiais 

como ossos, tecidos e argila na importância de compor o mundo 

da criança, por serem identificados por ela através do conta

to com a natureza. A criança, naturalmente, compreende muito 

melhor um objeto produzido por técnicas primitivas do que um 

outro que se origina de um método industrial complicado. 



21 

No início do século XX a Alemanha já era conhecida 

mundialmente pelos minúsculos objetos que fabricava como brin

quedos. No entanto, os russos apresentavam brinquedos mais 

ricos e variados. A Rússia era um país com centenas de gru

pos étnicos, cada um possuindo, por sua vez, uma atividade 

artística mais ou menos primitiva e desenvolvida. Havia, por

tanto, brinquedos com centenas de linguagens de formas, nos 

mais diferentes materiais -- madeira, argila, osso, feltro e 

papie~ mâehé -- que apareciam sozinhos ou combinados, enrique

cendo ainda mais os objetos que tomavam conta do espaço e da 

mente da criança. 

Por um longo período as indústrias de brinquedo co-

meçaram a aumentar o tamanho destes objetos, procurando indu

zir a lógica de que um brinquedo maior era também um brinque

do mais caro e de prestígio. Neste sentido surge a boneca 

"Amiguinha", que correspondia à altura de uma criança de três 

anos· os brinquedos "Ferrorama" e "Fórmula 1" , , que exigiam 

lugares amplos para a sua montagem. Entretanto, como os apar-

tamentos foram se tornando cada vez menores, estes brinquedos 

tornaram-se obsoletos, não cabendo mais no novo tipo de ar

quitetura. 

Nas últimas décadas, a indústria do brinquedo vem 

se expandindo, ora porque se encontrou um veio de lucrativi

dade antes não pensado, ora pelo momento vivido pelas famí

lias na modernidade. As mães, por problemas orçamentários, 

começaram a se ausentar dos lares e os filhos, por causa dos 

perigos da rua, tiveram o seu espaço de brincar reduzido a um 
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cômodo da casa. 

Atualmente, os brinquedos sao fabricados com resina 

e materiais químicos que tentam imitar a realidade. Quase 

sempre estão ligados a programas de TV destinados à criança 

ou recompondo o mundo adul to, na ilusão de que assim as crian

ças estariam melhor preparadas para o futuro. 

2 -- RELAÇÃO BRINQUEDO X JOGO 

O brincar, para a criança, se constitui numa ativi

dade séria na qual pode dar livre curso a sua fantasia. Brin

cando, a criança manobra os dados da realidade, sente-se po

derosa, explora seu potencial criador, aprende a cooperar, a 

dominar situações conflitantes e a relacionar sua percepçao 

com as experiências anteriores, adaptando-a as suas necessi

dades. Assim sendo, as funções dos jogos e brinquedos estão 

voltadas não somente para o mundo das emoções e da sensibili

dade, mas também para o domínio da inteligência, colaborando, 

inclusive, em linhas decisivas, para a evolução do pensamento 

e de todas as outras funções mentais superiores. O brinquedo 

é o caminho para a criança compreender o mundo em que vive. 

O exame da literatura específica evidencia uma mul

tiplicidade de significados atribuídos aos termos "brinquedo" 

e "jogo". Para alguns autores, o "brinquedo" pode significar 

o objeto utilizado nas brincadeiras; para outros, ele é a pr6-

pria ação de brincar, é construção, é realização. 
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o brinquedo associado à infância assume a postura 

de uma linguagem universal. O brincar é próprio da criança, 

sendo sua utilização caracterizada por grande flexibilidade, 

podendo gerar vários significados. 

~ através do brinquedo que a criança observa, co

munica-se, verbaliza, sente, associa, relaciona, experimenta, 

descobre e produz. No entanto, a característica comum de uma 

grande parte dos brinquedos atualmente disponíveis no mercado 

é dar à criança um mundo já feito, terminado, cujas regras de 

funcionamento estão estabelecidas para sempre, imutáveis, co

mo ressalta Marlene Rodrigues (74). 

Uermura (79), em sua pesquisa "O Brinquedo como Prá

tica Pedagógica", define o brinquedo como uma possibilidade e 

um convite para ... ~ um vir-a-ser. Para a criança ele e a 

própria realidade, é o estar sendo, é a ação. O material da 

brincadeira é chamado de objeto-brinquedo. Ele pode dispensar 

a existência de um sujeito ou se tornar o próprio sujeito da 

açao, como é o caso dos brinquedos eletrônicos. 

A idéia do brinquedo associado ao "fazer" da crian

ça também é partilhada por Vigotsky (82) ao considerar que a 

parte material pode ser dispensada do ato, quando, por exem

plo, a menina imagina que está pulando corda. Posição seme

lhante é assumida por Leontiev (82) quando afirma que a ca

racterística do brinquedo está no fato do seu alvo residir no 

próprio processo, ou seja, no conteúdo real desse processo. 

No brincar, portanto, para Vigotsky (82), os obje

tos perdem a sua força determinadora e a criança passa a 
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vê-los nao como eles são, mas como ela gostaria que eles fos-

sem, passando a lhes conferir um novo significado. Uma vas-

soura se transforma num cavalo, com todos os gestos que o ato 

de cavalgar exige. 

Leif e Brunelle (52) afirmam que o brinquedo é um 

"objeto de consumo" e que a mercadoria de mesmo nome propoe 

qualquer objeto consumível para ser adquirido como brinquedo. 

Assim, a fabricação dos objetos lúdicos, destinados ao diver-

timento, acaba seguindo as próprias leis da estrutura econo-

mica. 

Uemura (79) insiste que a palavra brinquedo vincula-

da ao material tem significado limitado e restrito, pois dis-

pensa os significados dados pelo sujeito em sua ação, limi-

tando-o apenas ao rol de objetos. "O brinquedo exige um sujei-

- -. to que o concretize, porque ele e o proprlo fazer e, como to-

do fazer, só se realiza através do sujeito" (70:30). Enquanto 

palavra, o brinquedo é somente uma possibilidade e, enquanto 

ação, é uma realização. Constata-se isso quando a imaginação 

infantil transforma uma caixa de sapato num enorme e possante 

caminhão. 

O jogo é visto como uma atividade funcional do de-

senvol vimento da criança que permi te a organização de sua per

sonalidade, o desenvolvimento da inteligência e o manejo do 

pensamento simbólico. Para Lebouci e Diatkine (51), o jogo 

começa,na verdade, quando a mãe presenteia a criança com chu

petas e brinquedos que considera entretenimento. 

A associação do "brinquedo" ao objeto e do "jogo" a 
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açao do indivíduo nao é mutuamente excludente; a manipulação 

de um brinquedo qualquer implica necessariamente uma açao e, 

ainda, o jogo pode se utilizar de objetos e de suportes mate-

riais para se realizar, segundo Paulo Oliveira (66). 

-Out ros autores cons ideram o "br inquedo" como uma pra-

tica ocorrida individualmente, na qual a criança imprime a 

própria vontade e fantasia na sua relação com o objeto, en-

quanto que o "jogo" exige a participação de outras pessoas e, 

por isso, é uma prática eminentemente coletiva, com uma série 

de regras e prescrições que todos devem dominar e seguir para 

levar a cabo a açao. 

Para Ferran (30), a palavra "jogo" designa uma ati-

vidade intelectual e física que tanto pode ser compreendida 

como o brincar em si, como também um conjunto de objetos que 

são utilizados com a finalidade de brincar. A palavra "brin-

quedo" determina somente o objeto que serve para brincar. Nes-

te caso a palavra "jogo" é mais vasta, já que determina a ativi-

dade de jogar o objeto que serve para o jogo. 

O presente trabalho se deterá nos objetos utiliza

dos pela criança para brincar e na análise da participação do 

brinquedo na formação da criança e na determinação de sua vi

são de mundo. Não só objeto em si que será analisado, mas a 

relação desse "objeto-brinquedo" com a criança. Sabe-se que o 

sujeito não se faz sozinho, mas na sua relação com o mundo 

das coisas e das pessoas, e também consigo mesmo. 
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3 -- CARACTERIZAÇÃO DO BRINQUEDO 

Existem brinquedos que nao têm identidade própria, 

que nao trazem uma mensagem específica em seu bojo. São obje

tos que se tornam brinquedos na medida em que a criança passa 

a usá-los de maneira livre, criativa e espontânea, culminando 

na construção de uma representação do seu desejo. 

Para Uemura (79) o sujeito é quem descobre e explo

ra o brinquedo, mudando a natureza desse material frio e iner

te para torná-lo impregnado de dinamismo. A criança constrói 

com seus brinquedos um mundo que tem representação simbólica. 

Ela brinca com qualquer coisa, "como se ... " 

Em contrapartida, a criança tem acesso também a brin

quedos autônomos que trazem em si uma idéia concebida, uma imi

tação perfeita da realidade. São brinquedos que, por terem 

identidade e vida própria, não permitem que a criança dê asas 

à imaginação e à criatividade. Tudo já vem pronto e funcio

nando ... 

3.1 Brinquedos não-estruturados 

Os brinquedos não-estruturados sao objetos simples 

e facilmente encontrados na natureza. Por não terem, neces

sariamente, tamanho ou forma definidas, eles incitam a crian

ça a criar e a fazer uso da imaginação. Pedaços de madeira, 

osso, argila e tecidos são exemplos de materiais facilmente 

encontrados pela criança e que podem se tornar instrumentos 
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valiosos de criação. Assim, um pedaço de pau pode, de repen-

te, se transformar em um cavalo, ou uma caixa de papelão em 

um esplêndido ônibus. 

A criança tem papel fundamental na utilização do 

brinquedo, pois é quem reorganiza e transforma o mundo das 

coisas e das pessoas. Sendo assim, o brinquedo não-estruturado 

é o que mais permite realizar este jogo. Brincar com sólidos 

coloridos de madeira leva a criança a inúmeras alternativas 

de construção que são verdadeiros desafios. Ela terá que se-

lecionar o material e descobrir todas as soluções que ele ofe-

rece. 

São brinquedos não-estruturados: terra, água, papel, 

argila, pedras, marimbas, bolas, blocos de construção, cubos 

de encaixe, tintas de várias cores, lápis, giz, contas de en-

fiar, massa de modelagem, tecidos, chocalhos, caixas com tam-

pas ou então sucatas que a criança reaproveita. Segundo w. 
Benjamin, "a criança faz a história a partir do lixo da his

tória quando transforma objetos que os adultos jogam fora em 

brinquedos" (5:13). 

3.2 Brinquedos estruturados 

Os brinquedos estruturados podem ser de fabricação 

artesanal ou industrializados. Sua principal característica é 

possuir uma identidade e uma função explícita. Assim, um car

ro será sempre um carro, seja construído de maneira artesanal 

ou industrial, de madeira ou de matéria plástica, pois -e um 
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objeto que já vem com uma idéia concebida. São brinquedos que 

imitam a realidade de forma reduzida e falsa. Alguns possuem 

vida própria e a criança, diante deles, age como uma simples 

espectadora. 

Os brinquedos estruturados podem ser agrupados em 

três categorias distintas: 

a) Prontos: sao brinquedos que já vem com mensagens 

decifradas. A forma e a cor deverão corresponder às caracte-

risticas do modelo, ou seja, do tipo de mercadoria (objeto) 

que se deseja reproduzir: se é um carro de bombeiro, cami-

nhão, um policial, um bebê, um avião, navio etc ... 

Geralmente estes brinquedos sao industrializados, 

feitos de matéria plástica, e simulam os elementos encontra

dos na natureza. Podem também ser feitos em oficinas artesa-

nais, utilizando-se técnicas primitivas com a madeira, que 
~ 

e 

o elemento mais apropriado para o brinquedo, em virtude de sua 

resistência e de sua capacidade para assimilar cores. 

w. Benjamin (6) critica as indústrias modernas por 

tentarem imitar a realidade com materiais falsos, buscando dar 

à criança o vínculo com o primitivo. O plástico substituiu a 

madeira, às vezes até mesmo na aparência. Porém, um brinquedo 

feito de matéria plástica tem uma estrutura de montagem mais 

complexa, que dificulta à criança penetrar nos mistérios de 

seu funcionamento. 

b) Mecânicos: sao brinquedos prontos, com forma de-
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limitada e riqueza de detalhes, coloridos e feitos de mate-

rial plástico, resina ou metal. Neles são utilizados eixos 

ou suportes para a manutenção dos movimentos. 

A tecnologia avançada utilizada na sua fabricação 

garante um acabamento completo e um funcionamento perfeito. 

Movem-se, correm, deslizam, voam e disparam. Os bonecos e os 

animais cantam, sorriem, mamam, gargalham, urinam, trabalham, 

cantam, batem palmas e têm sexo. São brinquedos que dispen-

sam a existência de um sujeito. 

Para Marlene Rodrigues este tipo de brinquedo -e 

"químico e frio, feito de plástico ou de metal. Não traz pra-

zer ao tato, não estimula a investigação nem incentiva o es-

pÍrito criador. Ele morre rapidamente nos cantos da casa e uma 

vez morto, não tem para a criança nenhuma vida póstuma" (74;81). 

O mundo dos brinquedos mecânicos é um mundo já regulamentado, 

no qual nao há espaço para a criança mudar ou inventar. 

c) Eletrônicos: sao brinquedos movidos a energia elé

trica, acoplados geralmente a uma televisão ou a um vídeo. 

Fabricados com alta tecnologia de ponta, são difundidos tanto 

nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos. Jogos de 

bolso, videogames e microcomputadores são tipos de brinquedos 

eletrônicos que exigem uma manutenção cara e constante. 

Na visão de muitos consumidores, os vídeo-jogos sao 

importantes para o desenvolvimento do raciocínio, da percep

ção e dos reflexos motores da criança, além de introduzi-la 

no mundo da Informática. Vale ressaltar, no entanto, que quem 



30 

estabelece as regras do jogo e o tempo de açao - -. e a maquIna, 

cabendo à criança obedecê-las para vencer o jogo. Esses brin

quedos passam a ser o sujeito da ação, porque trazem uma ló

gica de jogo que é imposta à criança. 

o incentivo à competição também -e evidenciado, na 

medida em que o adversário deixa de ser alguém com quem se 

contracena para se transformar em algo que deve ser suprimi

do, arrasado e destruído. Tudo se passa de forma rápida, tão 

depressa que não há tempo para refletir e questionar a açao 

vivida. 

Para W. Benj amin (6), quanto mais atraentes forem os 

brinquedos, mais distantes estão de seu valor como instrumen

to do brincar. Além disso, a criança compreende muito melhor 

um objeto produzido por técnicas primitivas do que um outro 

que se origina de um método industrial complicado, porque des-

sa maneira a criança pode imaginar como os seus brinquedos são 

feitos. Imaginando como o brinquedo é feito, a criança esta-

belece uma relação viva com as suas coisas. 

4 -- O BRINQUEDO IDEAL 

A criança, de um modo geral, quer criar seu pequeno 

mundo de imitações: seus brinquedos devem ser simples porque, 

desprovidos de detalhes e de sofisticação, permitem o uso de 

suas habilidades, trabalham o equilíbrio, o domínio do corpo 

e levam à imaginação pela flagrante ausência de rotina e pela 
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busca renovada de experiências genuínas. O "faz-de-conta" é o 

mundo das possibilidades absolutas. Ele permite que qualquer 

coisa, qualquer situação, qualquer fato ou pessoa, sejam usa

dos a qualquer tempo e para qualquer fim. O que dará vida, 

finalidade e especificidade às situações é a açao. 

No seu brincar, a criança escolhe o material lúdico 

que a cultura em que está inserida põe à sua disposição, ma

nuseando-o de acordo com sua idade. Numa análise da infância 

e do social, Erikson (24) considera que o material lúdico de 

que dispõe a criança depende das circunstâncias culturais e, 

portanto, é comum a todas as crianças que compartilham essas 

circunstâncias. 

A escolha do bom brinquedo depende da idade da crian

ça. Por exemplo, entre dois e quatro anos, os brinquedos ade

quados são os que propiciam à criança a destruição e a recria

ção; ligam-se à terra e à água: argila, baldes, pás, pedras, 

carrinhos de mão, comidinhas, etc. Dos quatro aos sete anos 

de idade, os brinquedos devem permitir o movimento, a drama

tização, a identificação afetiva e a expansão dos talentos e 

habilidades inatas; desta maneira, são indicados: blocos de 

construção, lápis e tintas, argila, massa de modelagem, pa

péis e tesouras, contas de enfiar, bolas, etc. Para as crian

ças de sete a onze anos as brincadeiras passam a ser altamen

te socializadas e são indicados: xadrez, dama, marionetes,ins

trumentos musicais, etc. 

Marlene Rodrigues (74), em pesquisa realizada em 

1970 com crianças da capital de São Paulo entre as idades de 
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três e sete anos, constatou que a maioria delas prefere brin-

quedos com os quais sejam possíveis o movimento, a investiga-

çao, a descoberta e a dramatização. 

Exemplos: 

a) Sílvia, cinco anos: "Gosto das bonecas que nao 

falam, porque as que falam dizem sempre a mesma coisa" (74: 

78) . 

b) Paulo, sete anos: "Todos os brinquedos funcionam 

sozinhos e quem brinca é papai" (74:78). 

De acordo com Leontiev, "uma criança prefere brin-

car com uma boneca velha, que ela encara de forma mais in

teira, mais próxima, do que uma nova" (82:129). Cada crian-

ça procura tirar o máximo de seus brinquedos para obter os 

melhores efeitos. Assim, os brinquedos são emprestados para 

tantas outras brincadeiras e, quanto mais antigos no uso, a 

açao imaginária fica mais ampliada. 

o mais importante -e que os brinquedos sejam um 

incentivo e nunca um produto acabado. o fundamental -e a 

atividade (brincadeira) que a criança exerce sobre o ob

jeto (brinquedo). No entanto, o que se constata na reali-

dade -e que o mundo dos jogos e dos brinquedos é um mundo 

já regulamentado: não e para ser inventado, nem para mudar. 
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5 -- FUNCOES DO BRINQUEDO 

5.1 Função terapêutica do brinquedo 

A criança, durante a sua evolução, passa por um pro-

cesso de adaptação às exigências do meio no qual vive, harmo-

nizando o equilíbrio entre as suas necessidades internas e as 

pressões advindas do ambiente. Essa adaptação nao se dá sem 

esforço ou sem conflitos, que são próprios do desenvolvimen-

to. Na luta pelo crescimento, a criança deve, paulatinamen-

te, ir deixando o "princípio do prazer", deve aprender a con-

siderar a realidade e a postergar a satisfação imediata dos 

impulsos instintivos, equilibrando seus impulsos agressivos e 

amorosos. 

Neste momento em que há divisão interna de forças, 

o brinquedo assume importância vital para a saúde mental da 

criança, que revela ao brincar corno está enfrentando os desa

fios. A criança que brinca está fantasiando, está recriando 

a realidade e está aceitando o desafio do crescimento, a pos-

sibilidade de errar, de tentar e de arriscar para progredir e 

evoluir. 

Os psicanalistas sao os que mais se preocupam com o 

brincar da criança. Para eles, o brincar, por si só, 
~ 

e urna 

terapia. A criança traz, dentro dessa área da brincadeira, 

objetos ou fenômenos oriundos da realidade externa que esta-

rao a serviço dos elementos surgidos da realidade interna. No 

jogo, a criança transfere sua angústia para o ato de brincar 
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e assim ameniza a sua ansiedade. Essa angústia vivida pela 

criança e concebida como a luta dos instintos de vida e dos 

instintos de morte. O brinquedo, então, passa a ser uma re-

presentação direta da luta desses instintos, isto é, dos ob-

jetos bons e maus internalizados e constantemente "extrapro-

jetados". 

A duplicação da realidade na fantasia, apontada por 

Melanie Klein (43), encontra amplo consenso na malorla dos 

autores da linha psicanalítica, para os quais a atividade lú

dica caracteriza-se por uma réplica paralela ao real, mais ou 

menos modificada, mas sempre intensamente motivada. A quanti

dade e a qualidade das informações que podem ser obtidas a 

respeito da criança, no momento em que ela está brincando, 

fazem com que os brinquedos se constituam num valioso instru-

mento de investigação do psiquismo infantil e no tratamento 

de problemas da criança. 

Para Melanie Klein (46), blocos de armar, figuras 

humanas descaracterizadas de alguma ocupaçao profissional, 

carrinhos, casas, papel, tinta, pincel e cola são alguns brin

quedos próprios para a técnica lúdica da psicanálise. O tera-

peuta deve lidar com materiais que possuam formas s~les, dis-

pensando os brinquedos mecanizados para que a criança, ao 

brincar, possa fazer uso completo da linguagem simbólica. A 

simplicidade dos hrinquedos capacita a criança a reorganizá-los 

em situações bem diversificadas. 

Os primeiros objetos manuseados pela criança -sao 

chamados por Winnicott (85) de objetos transicionais. Este ob-
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jeto é simbólico e representa a transição do bebê do estado 

em que se encontra fundido com a mae para o estado em que es

tá em relação com ela como algo externo e separado. Os obje

tos transicionais funcionam como defesas contra o estado de 

ansiedade e depressão ocasionados pela ausência da mae. Na 

relação com o objeto transicional o bebê passa a distinguir a 

fantasia do fato, os objetos internos dos objetos externos e 

a criatividade primária da percepçao. Através deste jogo, a 

criança começa a controlar suas relações com o melO. 

Segundo Winnicott (85), há uma evolução direta dos 

fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brin

car compartilhado, e destes para as experiências culturais. 

A criança que brinca está se experimentando e se 

construindo através do brinquedo. Aprende a dominar a angús

tia quando passa a fazer representações do mundo externo pa

ra, mais tarde, agir sobre ele. A criança consegue, ao mani

pular seu brinquedo, constituir-se como sujeito de sua histó

ria, já que ocorre a transformação de sua angústia em movi

mento de satisfação e prazer. O brinquedo e um trabalho de 

construção e de criação. 

Proporcionando um jogo dialético de significados 

(real-imaginário; latente-manifesto; adulto-criança), o brin

quedo dá ã criança a possibilidade de modificar as coisas de 

acordo com a sua vontade e de sofrer transformações internas 

a partir dessa modific~çjo provocada no real. O que a crian

ça realiza é uma prática educativa que recusa o universo de 

coisas prontas e a elas confere novo significado. 



36 

5.2 Função pedagógica do brinquedo 

o brinquedo é para a criança um meio privilegiado 

de inserção na realidade, obrigando-a, até certo ponto, a re

fletir, ordenar, desordenar, destruir e reconstruir o mundo à 

sua maneira. 

Para Piaget (71), a inserção da criança ao meio se 

dá pelos processos de assimilação e acomodação. A assimilação 

consiste em mudar a informação de entrada de acordo com as 

exigências do indivíduo, enquanto que a acomodação faz com 

que a criança adapte a realidade às suas próprias necessidades. 

O brinquedo passa, segundo Piaget, por três está

gios sucessivos: 

a) Estágio I (O - 2 anos) - sao os "jogos de exer

cÍcios", fase em que o corpo passa a ser objeto e ação da crian

ça. Os dedos constituem seu primeiro brinquedo. Depois vão 

sendo incluídos pequenos objetos (chupeta, chocalho), aumen

tando o universo de experimentação da criança. 

b) Estágio II (2 - 7 anos) - são os "jogos simbóli

cos", em que a criança passa a imitar o mundo exterior. g o 

momento no qual a criança esforça-se por se acomodar ao mundo 

e assimilá-lo. g a transformação do objeto simples em objeto 

simbólico. 

c) Estágio 111 (7 - 11 anos) - é caracterizado pelo 

"jogo de regras". Cor responde à fase da socialização e as 

crianças passam a brincar com as outras de maneira organiza

da. 
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Inicialmente a criança brinca com seu próprio cor

po, numa etapa posterior representa suas açoes e a dos ou

tros, "fazendo-de-conta", e por fim começa um processo predo

minantemente lógico, no qual joga com inúmeras possibilidades, 

respeitando as regras, bem como criando novas. 

A importância do brinquedo na educação se dá pelo 

uso que a criança faz do mesmo. Segundo Ferran (30), as fun

ções educativas ou formativas das brincadeiras variam confor

me os suportes materiais que estarão ao alcance da criança. 

Porém, o desenvolvimento da criatividade da criança 

nao está diretamente relacionado com a quantidade de brinque

dos a que ela tem acesso, mas sim na habilidade em lidar com 

eles. 

A criança tem papel fundamental na utilização do 

brinquedo, pois é quem reorganiza e transforma o mundo das 

coisas e das pessoas, é o "fazedor" dos acontecimentos. O 

brinquedo infantil é o processo de produção da criança, é um 

estar fazendo enquanto sujeito desta ação que transcenderá os 

resultados simples que provoca no brincar para as relações 

mais complexas do mundo organizado das coisas e das pessoas. 

A prática do brinquedo auxilia a criança na sua trajetória em 

busca da autonomia e da auto-realização. 

Brincando, a criança desenvolve a percepçao, a me

mória, a inteligência, a experimentação e a convivência com o 

outro. Portanto, o brinquedo contribui para a formação inte

lectual sem arrastar a criança para o intelectualismo penoso 

e rígido. 
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5.3 Função socializadora do brinquedo 

A socialização é parte integrante do desenvolvimen-

to cognitivo e afetivo da criança. Brincando, a criança des-

cobre o outro e o objeto da brincadeira vai constituir a pon

te entre o sujeito que é a criança e o mundo das coisas e das 

pessoas. ~ através do brinquedo que a criança conquista sua 

primeira relação com o mundo exterior. 

o jogo oferece ã criança a possibilidade de entrar 

em contato com o outro sob a forma simultânea de cooperaçao 
~ 

ou de confronto. Para Ferran, "a socialização e a presença 

do outro em mim e a minha tomada de consciência do fato de me 

situar necessariamente em relação aos outros" (30:23). 

A socialização da criança começa no estágio dos jo-

gos simbólicos, momento em que ela passa a representar o mun-

do através dos jogos. Os objetos simples, como um cabo de 

vassoura, passa simbolicamente a representar um cavalo, ou uma 

caixa de fósforo passa a ser um automóvel. Porém, nao basta 

que a criança transforme uma caixa de sapato em garagem; 

preciso que ela se torne real e que alguém possa vê-la, 

~ 

e 

como 

também aceitar entrar nessa garagem. Portanto, faz-se neces-
~ . 

sarlO um outro na brincadeira, para que a fantasia da criança 

se torne verdadeira, segundo Leontiev (82). 

Desde que a criança consiga arrastar um parceiro pa-

ra o ciclo de suas simbolizações, surge, então, o jogo com re-

gras e, pouco a pouco, a ordem, a disciplina e as normas vao-se 

estabelecendo na vida da criança. O jogo regulamentado 
~ 

e, ao 
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mesmo tempo, uma ficção, por se tratar de uma atividade lúdi-

ca, e uma realidade, quando estabelece um conjunto de regras 

a serem cumpridas. 

Brincando em grupo, a criança aprende a rivalizar, 

a conceder, a mandar e a estabelecer. Aprende como manipular 

as cargas agressivas que vêm do grupo e a sentir prazer com a 

aceitação do grupo, constituindo os fundamentos de sua futura 

vida em sociedade. 

As diferenças entre os jogos de meninos e meninas 

podem ser relacionadas com os brinquedos que lhes sao conce-

didos, pois já estão carregados de mensagens decifradas. Os 

brinquedos sao suporte de ideologia, que exprime particular

mente dois domínios: o da divisão do papel sexual e das ta-

refas, e o da socialização política. Há uma carga cultural 

forte, que estabelece com que objetos meninos e meninas podem 

brincar. Para as meninas sao dados: bebês, bonecas, cesto de 

compras, carrinhos de bebês ou de compras, mobília de casa, es

tojo de maquiagem e cabeleireiro, vassouras, tábuas de engo

mar, máquina de costura, imitação de utensílios de cozinha 

etc. Para os meninos são dados: carros, caminhão de entrega, 

de bombeiro, de lixo, metralhadora, tanques de guerra, motos, 

comboios, helicópteros, armas, carros de corrida, aviões etc. 

Segundo Ferran (30), esta repartição é baseada numa certa re-

presentação dos papéis masculinos e femininos na nossa socie-

dade e tende a favorecer a sua perenidade. Ser rapaz 
~ 

e ser 
~ 

soldado, e aprender a controlar e dissimular suas emoções, e 

ser moça e ser mãe e dona-de-casa. Embora exista toda uma 
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aculturação que acompanha a escolha de um brinquedo para uma 

criança, não existe brinquedo para menino nem brinquedo pa-

ra menina, mas apenas representações que os adultos fazem dos 

papéis do homem e da mulher e que são inculcados às novas ge

raçoes por intermédio dos brinquedos. 

Atualmente, o brinquedo moderno altera a relação que 

a criança tem com o outro. A questão é que a criança está 

interagindo com a máquina, seu companheiro 
~ 

e o microcomputa-

dor que passa a jogar com ele. Existe também, no seu funcio-

namento, uma dualidade ética, binária e bipolar. A ordem é 

que se destrua o companheiro, para vencer o jogo. A escolha 

recai sobre matar ou morrer / bom ou mau / certo ou errado e 

traz como conseqUência o empobrecimento da relação de "compa-

nheirismo" que deveria ser incentivada pelo brinquedo e que 

funciona como treino para as relações sociais futuras. Da mes-

ma forma que os brinquedos tradicionais, o videogame passa a 

concepção de que "coisas difíceis" são para homens, visto que 

os personagens dos jogos eletrônicos são, na sua maioria, mas-

culinos. A mulher nao e caracterizada neste tipo de jogo que 

exige coragem, decisão e desafios. Mais uma vez, um jogo pa-

ra "macho", embora as meninas já tenham entrado nesta onda. 

A atividade lúdica funciona como uma espécie de trei-

no, um aperfeiçoamento constante, que leva o indivíduo a ad-

quirir certos poderes tanto no campo das emoções e das rela

ções sociais, quanto no campo da cognição. 



cAPfrULO 11 

A SOCIEDADE 

6 - A ERA DA ELETRONICA TRANSFORMANDO O HOMEM 

A sociedade atual, do final do século XX, espelha o 

auge do sistema capitalista. Nela predomina a concentração 

de renda e o consumo. ~ hora de trocar mercadorias, é preci

so consumir, aumentar o capital ... 

No entanto, para multiplicar cada vez mais o capi

tal nao basta colocar um número crescente de produtos no mer

cado para ser consumido, é preciso, também, criar novas ne

cessidades no homem, que o impulsionarão no desejo de posse. 

A idéia é vender não apenas o real, mas principalmente o ima

ginário. Assim, mulheres, homens e crianças são bombardeados 

pelos meios de comunicação para comprarem algo de que muitas 

vezes não necessitam; o que está sendo vendido nao é o objeto 

propriamente dito, mas a ilusão dos benefícios que ele poderá 

trazer a quem o adquire. Neste contexto, a 

como alvo ideal. Não lhe é dado tempo para 

criança aparece 

explorar total-

mente o brinquedo que ganha, pois, imediatamente, se fabrica 

um novo exemplar mais sofisticado que vai-lhe oferecer maior 

satisfação, segundo a propaganda ... 

41 
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o brinquedo é feito pelo adulto, que sente, igual

mente, necessidades, desejos, ansiedades e aspirações que vao 

sendo colocados na proposta do lúdico. A criança, na sua re

lação com os objetos do brincar, vai-se transformando num no

vo ser que, indubitavelmente, provocará o surgimento de uma 

outra dinâmica social. Os brinquedos mais recentes, lançados 

no mercado, como por exemplo os videogames, levam a criança 

ao isolamento. Ela não precisa mais de amigos; a máquina é a 

companheira que lhe ensina a destruir o parceiro. 

Da mesma forma que a criança, o adulto também está 

perdendo, gradativamente, o contato com os outros seres huma

nos. Nas atividades do dia-a-dia, em nome da rapidez e da 

eficiência o adulto é levado a interagir cada vez mais com a 

máquina; para obter o extrato de sua conta bancária, basta di

rigir-se ao terminal de computador, o refrigerante pode ser 

adquirido colocando-se uma moeda em uma máquina e, ainda, seu 

waik-man lhe possibilita ouvir a música que deseja sem com

partilhá-la com alguém. 

Face ao exposto, de nada adiantaria emitir julga

mentos de valor, acentuando afirmações do tipo "a vida antes 

era melhor", "as crianças de antigamente eram mais sadias do 

ponto de vista psicológico porque sabiam brincar", ou, em re

sumo, que "a sociedade era mais humana". O que importa, na 

verdade, é revelar como a sociedade está construída hoje; quais 

são os pilares de sua sustentação (o consumo, a midia e a des

nacionalização); é mostrar os imperativos do mundo em que vi

vemos (produção de necessidades e incentivo ao consumo) e, 



43 

principalmente, demonstrar que o brincar da criança espelha o 

modo de vida da "gente grande", se constitui num verdadeiro 

treinamento para o desempenho dos pap~is que assumiri no fu

turo e, ainda, para a construção de relações interpessoais 

amadurecidas, que nortearão sua vida adulta em sociedade. 

Atualmente os brinquedos são miniaturas dos instru

mentos utilizados no cotidiano das pessoa-s adultas. O compu

tador ensina inglês e matemática; a arma laser ensina a crian

ça a se defender; o "Banco lmobiliirio" insere a criança no 

mundo dos negócios. 

O presente capítulo se propoe a desenvolver urna re

flexão sobre a construção da sociedade moderna: o trabalho, a 

alienação, a mercadoria, e a acompanhar o homem neste desen

volvimento, at~ os dias de hoje, tendo como eixo principal o 

brinquedo, usado pelo sistema capitalista para moldar o novo 

ser que deverá atender às suas exigências. 

As parafernálias eletrônicas, o simulacro, a propa

ganda e o consumismo serão abordados com o propósito de ava

liar sua participação no cotidiano das pessoas e a maneira 

pela qual interferem na percepção e na modificação da reali

dade. 
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6.1 Construção da sociedade moderna 

6.1.1 Trabalho 

o trabalho é a maior fonte de riqueza da humanida

de, seja ele manual ou técnico. A atividade produtiva visa a 

transformação da natureza em benefício das necessidades do 

homem frente ao mundo para melhor adaptá-lo a este. Assim sen

do, constitui-se na gênese da sociedade humana. 

Através do trabalho o homem revela a sua essência 

humana e a sua existência, desenvolve suas faculdades, passa 

a se conhecer e, ainda, estabelece relações mútuas de convi

vência. O produto do trabalho realizado pelo homem consiste, 

portanto, em parte dele, uma parte que se concretiza. 

O brincar possui o mesmo sentido para a criança que 

o trabalho tem para o adulto. Ambos revelam a capacidade do 

ser humano de lidar com os materiais encontrados na natureza 

para transformá-los em objetos de sua necessidade. Ao nascer, 

a criança encontra um mundo já estruturado ao qual terá que 

se adaptar. Deverá compreender os elementos que estão ao seu 

redor e usar a sua capacidade para interagir com esses ele

mentos. Ao mudar a função de uma caixa de papelão de simples 

embalagem para um disco voador, a criança examina o material 

(cor, textura, consistência, volume e tamanho) e testa a sua 

capacidade de modificá-lo. Assim, o disco voador torna-se a 

concretização de suas idéias, um produto que confirma a exis

tência desse pequeno ser. 
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Tanto o trabalho quanto o brincar sao a produção de 

algo. Adulto e criança são artesãos que idealizam e confec

cionam os objetos para a sua sobrevivência, um comercialmente 

e outro de maneira l~dica. Mas o trabalho, al~m de ser fonte 

de realização, também se mostra como forma de alienação do 

homem. Impossibilitado de acompanhar todas as fases de ela

boração do produto pela sociedade moderna, o homem não mais o 

reconhece como seu e, em conseqUência, o resultado de seu es

forço torna-se estranho a ele. Como não se identifica no pro

duto acabado, não se percebe, deixa de existir. Diante desta 

situação, o homem se torna uma peça a mais na maquinaria que 

o ajuda na confecção de uma mercadoria. Perdendo a sua iden

tidade no que produz, o homem não encontra prazer no traba

lho, vira máquina produtiva, perde a sua consciência. 

Para melhor se entender a condição de alienação a 

que chegou o homem, é preciso conhecer a evolução do mundo do 

trabalho, as forças que operaram para roubar o ato criativo 

do homem e estabelecer a relação com o brincar da criança na 

modernidade, que também foi usurpado. 

Na Idade M~dia, uma organização social, econômica e 

política começou a existir: o feudalismo. A base econômica 

era a propriedade dos meios de produção e da terra, ou seja, 

os feudos pertencentes aos suseranos. Os servos trabalhavam 

nas terras e pagavam trihutos ao senhor feudal pelo seu uso. 

Entretanto, dois fatores contribuíram para minar 

esse regime. Por um lado, os servos que se dedicavam ao ar

tesanato e ao comércio iam aos poucos comprando a sua liber-
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dade e as cartas que tornavam livres as cidades (os burgos); 

e, de outro lado, o mercantilismo, que impôs -um numero cres-

cente de mercadorias e estabeleceu no dinheiro a forma perma-

nente de troca entre as pessoas. Surgiu, então, o burguês, 

nova figura social que, com o acúmulo de dinheiro, começou a 

almejar o poder. Desta maneira, no interior do feudalismo, 

inicia-se o capitalismo. 

o pensamento liberal, tendo Locke como seu princi-

paI representante, colahorou muito para a ruptura do sistema 

feudal, pois ampliou o conceito de propriedade, "tudo o que 

pertence a cada individuo, ou seja, sua vida, sua liberdade e 

seus bens" (Maria Lucia Aranha (2:249)). 

A liberdade passou a ser vista como um exercício de 

posse. Em suma, o homem é proprietário do seu corpo, de suas 

capacidades e do resultado de seu trabalho. Mesmo que não te-

nha bens, é dono de sua vida; portanto, é livre. Mas, embora 

o homem fosse proprietário de sua vida, só aqueles que acumu-

laram fortuna tinham gozo pleno da cidadania, porque era vis

to neles o interesse pela preservação da propriedade. Esta ma-

nobra da representação do "homem livre" serviu, Segundo Maria 

Lúcia do Eirado (22), para concretizar as relações contratuais 

livres, condição para a venda e alienação de tudo que perten

cia ao homem, até mesmo a sua força de trabalho. Pode-se di-

zer, inclusive, que o sujeito livre foi fabricado para ser 

comprado. 

o trabalho na modernidade é a fonte permanente de 

produção de capital. 
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Capital é tudo que possa gerar lucro e aumentar a 

riqueza de quem o detém: dinheiro, máquinas, matéria-prima e 

recursos materiais. Para Marx, "o capital é a potência eco-

nômica da sociedade burguesa que passa a dominar tudo" (57:22). 

~ o poder que produz bens materiais e suga a força criadora 

de valor. 

No capitalismo, o trabalho se constitui numa merca-

doria a ser comprada por quem tem poder (capital). o traba-

lhador para sobreviver vende ao capitalista a única mercado-

ria que possui, a sua capacidade de trabalhar em troca de um 

salário. Marx chama a atenção para o fato de que "tanto o es

cravo, como o servo e o operário assalariado recebem,pela for-

ça de trabalho que dispendem, uma quantia de alimentos que 

lhes permite existirem como escravo, servo, operário assala-

riado" (57:6). 

o capitalista compra o trabalho, mas paga por ele 

-um preço aquem de seu exato valor. o objetivo maior -e o lu-

cro. ~ graças à "mais-valia" que o capitalismo se mantém e 

se expande. Para Gadotti, "a 'mais-valia' é a materialização 

do tempo e do trabalho que não [oi pago, é trabalho roubado, é 

causa de toda acumulação de capital" (36:70). 

~ preciso fazer com que o trabalhador renda cada vez 

mais. As tarefas especializadas devem ser executadas em tem-

po reduzido, com vistas ao aumento da produção ... 

Se o trabalho é fonte permanente de produção de ca-

pital, as brincadeiras também o sao. O capitalismo tem se 

apropriado das idéias que dão forma às brincadeiras, para co-
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merciá-las. Jj o caso do "Jogo da Velha" vendido em tabulei-

ros com as peças em plástico. Uma outra criação das crian-

ças, chamada de "Dedanha", recebe da Grow o nome de "Estalo". 

Conta-se o número de dedos colocados ã frente pelos partici

pantes, depois faz-se a relação com as letras do alfabeto e 

cada jogador deverá preencher uma lista de itens com a ini

cial da letra sorteada. A massa de modelar, rica pela flexi

bilidade que permite ã criança criar uma quantidade infinita 

de formas, é lançada pela Estrela com aparelhos que determi

nam a forma das peças. Não é somente o produto do trabalho 

humano que está sendo usurpado pelo dono do capital, mas, igual

mente, as formas inventivas da criança quando lida com o meio 

são transformadas economicamente em mercadoria. 

6.1.2 Alienação 

o homem vende sua força de trabalho e esta passa a 

pertencer ao capitalista juntamente com os bens materirus pro

duzidos por ele. Assim, a produção do trabalhador vai adqui

rindo uma existência independente do seu autor. A perda do 

objeto produzido determina outra perda para o operário, ou 

seja, o nao reconhecimento de si mesmo. 

O produto do trabalho é a realização do homem e tam

bém uma tomada de consciência. Quando a criança brinca, des

cobre igualmente as suas limitações e potencialidades; passa 

a existir diante da presença do que realiza, ao experimentar 

o poder de ser causa. A criança e o homem, ao criarem um ob-
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jeto, projetam nele a sua Vlsao de mundo, de tal forma que um 

pouco de si mesmo passa a fazer parte do objeto. ~ a síntese 

de suas experiências dando forma à matéria. 

Mas, com a divisão do trabalho, imposta pelo mundo 

moderno, o indivíduo fica privado de pensar concretamente no 

que está produzindo. Como executa somente a parte do objeto que 

lhe é determinada, não se sente o criador de seus 
~ . 

proprlos 

atos e, assim, é impossibilitado de influenciar as condições 

de sua própria existência, torna-se um ser alienado, despro

vido de interesse pela vida porque nao é ele quem a vive. Sua 

açao é orientada por forças alheias à sua vontade. Não cabe a 

ele tomar decisões. Surge a indiferença pelo que sente, pelo 

que realmente é. Afastando-se de si, as emoçoes que fazem 

parte de sua experiência normal vão-se perdendo e o indivíduo 

é reduzido a uma máquina de produção, se coisifica. 

Para Gadotti, "ao executar seu trabalho em migalhas, 

o trabalhador não reconhece a própria marca no obj eto que pro

duz", e este passa a ser estranho ao seu criador (36:41). Uma 

vez separado do homem, o objeto surge com poderes extraordi

nários que passam a ameaçá-lo e a determinar o rumo de sua 

vida. Marx chamou de fetichismo da mercadoria o modo de sa-

cralização, de fascínio e de sujeição psicológica através do 

qual os indivíduos interiorizam o sistema generalizado do va-

lor de troca, segundo Baudrillard (4:83). 

Ao adquirir brinquedos com funções estabelecidas, a 

criança deixa de interagir com esses objetos para se tornar 

uma mera espectadora dos acontecimentos. Perdendo a capacida-
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de de usar a imaginação, o seu mundo fica à merce das forças 

externas. São os brinquedos industrializados que vao coman

dar a brincadeira, o ursinho conversa com ela, o carrinho se 

movimenta sozinho, a boneca anda embalando LUn outro boneco-bebê 

e o videogame determina as regras para brincar com ele. Per

dendo o exercício da brincadeira, a criança passa a valorizar 

e a cobiçar esses brinquedos "bonitos". 

6.1.3 Mercadoria 

Entende-se por mercadoria toda produção comerciali

zada; tudo o que possa ser vendido ou trocado. 

O capitalismo tem como suporte a produção de merca

doria que, simultaneamente, inicia um processo de formação de 

dinheiro. Este sistema, ao jogar um produto no mercado, lhe 

outorga um valor próprio, independente de tudo o que ocorreu 

na fase de produção; em razão disto, a mercadoria assume uma 

autonomia que lhe faculta poderes superiores aos dos homens. 

Tanto operários quanto patrões passam a ser governados pela 

dinâmica do mercado. 

Marx (57) apontou duas funções básicas para o pro

duto do trabalho humano: valor de uso e valor de troca. 

Um objeto tem valor de uso quando é útil ao homem, 

fazendo-se necessário à sua existência. No valor de uso estão 

implícitos os meios de subsistência. O que está regendo a na

tureza do objeto é a lógica funcional, a lógica da utilidade 

prática. Por exemplo, o casaco para abrigar o homem do frio 
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ou o pao para saciar a fome. 

No entanto, à medida que os objetos foram se dife-

renciando e se multiplicando, foi havendo uma acumulação de 

excedentes produzidos que passaram a entrar numa relação co-

mercial. Esta variedade de produtos criados pelo homem, ori-

ginando as trocas entre si, deu surgimento ao valor de troca. 

Neste momento, o objeto é denominado de mercadoria por estar 

inserido numa relação de troca. 

No início, a lógica implementada nesta relação foi 

a da equivalência, isto e, os produtos tinham o mesmo valor 

apesar de sua aparência variada e do emprego de trabalho qua-

litativamente diferente. Em seguida, foi adotada a lógica do 

mercado, que passou a estipular o valor da mercadoria pela 

relação de oferta e de demanda. 

Mas, o homem preferiu trocar todo o seu excedente 

por uma mercadoria muito especial -- o dinheiro, que 
.. 
e capaz 

de comprar outras mercadorias que vão satisfazer outras ne-

cessidades humanas. Gadotti comenta: "o dinheiro é a mercado-

ria mais importante para o capitalista pois pode comprar, in-

clusive, a fonte de valor, a força de trabalho do homem" (36: 

71 ) • 

Baudrillard (4) acrescenta às funções básicas para 

o produto do trabalho -- valor de uso e valor de troca, des-

cri tas por Marx uma outra função: o valor-signo, que se tra-

duz numa lógica de sacrifícios pelo status, pelo prestígio, 

pela vontade do desperdício. são os gastos ou consumo de 

prestígio em que o chefe de família procura ostentar a sua 
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riqueza, atribuindo aos membros de sua família objetos que ser-

virão como expoentes de status no seu grupo social, inclusive 

os brinquedos. 

No estágio em que se encontra a sociedade -- volta-

da para o consumo --, o valor-signo passa a desempenhar um 

papel tão importante quanto os bens materiais. Não se trata 

de um objeto necessário ao uso ou à troca, trata-se de algo 

que tem a função de diferenciar os homens. A lógica ora im

plementada é a da diferença, do status, que define o campo do 

consumo. O valor-signo permite a distinção das classes so-

ciais, é o "pertencimento" a uma camada social que 
, 

permite a 

burguesia se afastar da massa. Para Baudrillard, "o -signo e 

um discriminante: estrutura-se por exclusão" (4:186). 

O valor-signo associa uma imagem ao objeto, trans-

mitindo-Ihe as suas qualidades. Um exemplo sao as g~~6óe~, ou 

melhor, as marcas que acrescentam às mercadorias um valor ca-

paz de servir como instrumento de distinção social. Este ob

jeto passa a ter um nome próprio carregado de conotações di-

ferenciadas de status, prestígio e moda, passando a ganhar 

sentido na diferença com os outros objetos. Hoje o que preva

lece é a imagem. Segundo Carmem Rial, "vestem-se, comem-se, 

habitam-se signos" (73:40). 

Fazendo parte dessa dinâmica das relações sociais, 

os pais vão assumindo uma postura diante do brincar que com-

promete a visão de mundo que a criança constrói para si. Por 

medo de ser identificada com a massa, a família se ve na obri-

gação de presentear o filho com um brinquedo de valor elevado 
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para comprovar, junto aos seus pares, 
, 

que pertencem a mesma 

classe social. O computador, o videogame ou brinquedos im

portados são signos de ascensão social para toda a família. A 

criança percebe que ter é importante, porque traz prestígio e 

poder frente aos coleguinhas, já que são poucas as crianças 

que têm condição de adquirir brinquedos de preços altos. 

A estrutura de mercadoria funciona como modelo ge-

nérico para todas as relações na sociedade relações pes-

soais, emocionais, sexuais, relações com a arte, a cultura, a 

ciência, a educação, o esporte --, organizadas segundo o prin

cípio básico de conversibilidade onde a lógica da mercadoria 

fala todas as línguas, atende aos interesses mais variados, 

servindo, portanto, a todos. 

6.1.4 O trabalho e o brincar (O homem e a criança) 

O sistema capitalista, além de se apropriar da for

ça de trabalho do homem, também dita as regras do brincar da 

criança, impondo sua maneira de agir com os objetos-brinque-

dos. 

Ao nascer, a criança encontra um mundo hostil a ela 

e, assim como o homem, que procura desvendar a natureza para 

se adaptar, a criança necessi tará compreender o que está à sua 

volta para agir. e através da atividade lúdica que a criança 

toma conhecimento de si mesma e do mundo que a cerca. Na in

teração com os objetos, vai descobrindo seu funcionamento e 

as novas formas de utilizá-los e, ainda, percebe seus medos, 
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suas limitações e capacidades. O trabalho e a atividade lú

dica são processos dialéticos que transformam a natureza (ob

jeto) e o pr6prio homem (criança). Mounier, citado por Maria 

Lucia Aranha, "revela que todo trabalho trabalha para fazer 

um homem ao mesmo tempo que uma coisa" (2:56). 

Para Piaget (71), a interação da criança com o ob-

jeto faz parte do desenvolvimento mental do homem e se cons

titui como função da inteligência. Diante do inexplicável, a 

criança passa a agir sobre o seu meio (assimilação) e vai 

apreendendo o seu mecanismo de funcionamento para transfor

má-lo (acomodação). ~ lamentável, no entanto, constatar que 

hoje a criança não mais confecciona os seus brinquedos, nao 

age no mundo com sua imaginação para modificá-lo e, assim, -e 

menos um canal do mecanismo de identificação do ser humano 

(projeção e introjeção); tudo já vem pronto para ser consumi

do: os objetos e a forma de utilizá-los. 

O lançamento de brinquedos como He-Man, She-Ra,Ram-

bo, Thunder Cats, Transformers, Comandos em Ação, Jaspion,Ji-

raya, Jiban, Change-Man, Tartarugas Ninjas, Flash-Man e ou

tros, é precedido de filmes ou de desenhos animados que en-

tram diariamente na casa das pessoas, pela televisão. 

Com o boneco, personagem principal, 

toda a família da série filmada e os acess6rios 

sao lançados 

(carros, mo-

tos, armas, castelos, etc.), que além de aumentarem a coleção 

da criança, estruturam de forma completa (pela ge~tatt-fecha

mento) o modo pelo qual este pequeno indivíduo vai brincar. 

Cabe ressaltar que todos estes personagens sao defensores do 
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universo e precisam destruir (sempre, pois a cena se repete 

dia após dia na TV) os seus inimigos. Então, por exemplo, quan

do se pede ã criança para mudar a brincadeira, ela responde 

que o He-Man só sabe lutar. 

A criança passa a ser guiada de fora para dentro, 

corno o trabalho manufatureiro do adulto. Não produzindo o ob

jeto-brinquedo usado na sua atividade lúdica, não se realiza 

e nao se satisfaz na brincadeira, logo se cansa e vai em bus

ca de novos objetos que possam lhe dar prazer, contentamento. 

Aí chega a propaganda, que lhe oferece o preenchimento deste 

vazio. 

A alienação do trabalhador no sistema capitalista se 

dá, segundo Marx, porque o homem deixa de ser o centro de si 

mesmo, não escolhe o seu salário e nem o ritmo de trabalho, 

já que passa a ser comandado de fora. Na criança pode ser ob

servado o mesmo processo alienatório quando ela se ve frente 

a um videogame. Este novo brinquedo impõe o ritmo da açao e 

se a criança não se esforçar para segui-lo, perde. Ela nao 

pensa, diante desta máquina; apenas ve, num lance, quem terá 

que matar, o que terá de destruir ou o que terá que pular pa

ra se salvar. Qualquer distração ou erro é morte na certa, 

significa "perder o jogo". 

Mais urna vez e o fetichismo da mercadoria: o video

game adquire vida e se torna mais poderoso do que aquele que 

lhe dá vida, quem o coloca para funcionar. 

a brinquedo corno mercadoria entra na lógica da tro

ca simbólica, ou melhor, na lógica da ambivalência que permi-
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te retribuir o carinho e o gostar da pessoa por outro objeto. 

Mas, para o capitalista, esta lógica é desprezível pois nao 

existe o valor representado em dinheiro, o valor e simbólico 

e qualquer coisa pode ter o significado que se deseja impri-

miro 

Na sociedade moderna o brinquedo é visto como uma 

forma de status para a criança e para a família. Através dos 

brinquedos a criança sabe a qual classe social pertence e, quan-

-to mais caro for o objeto, maior sera o poder da criança que 

o possui na direção da brincadeira. 

6.2 O mundo pós-moderno 

O que caracteriza a pós-modernidade ou, como alguns 

denominam, sociedade pós-industrial, é a automação. S a era 

da tecnologia eletrônica. S a mecanização sendo substituída 

pela automação (linhas de montagem robotizadas), na qual os 

circuitos de informação computadorizada se espraiam por todas 

as áreas de produção e conhecimento, segundo George Yudice (86). 

Antes, os computadores eram restritos aos centros 

de pesquisa para fornecer com maior precisão e rapidez as in-

formações necessárias ao processo de descoberta e, assim, agi

lizar os avanços tecnológicos. Hoje, a tecnologia eletrônica 

já faz parte da vida comum das pessoas, indo desde o alimento 

processado até os microcomputadores utilizados no entreteni

mento das pessoas, ou por quem adquiriu um carro de ~ltima 
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geração. A tecnologia avançada se faz presente em todos os 

momentos da vida do cidadão moderno, afetando, inclusive, as 

relações pessoais, que estão sendo progressivamente substi

tuídas pelos contatos mediatizados por aparelhos como, por 

exemplo, do telefone ao fax, ou do disco laser ao vídeo. Os 

progressos da tecnologia, por conseguinte, estão delineando 

uma nova maneira de viver do homem e um outro tipo de civili

zação está surgindo. Como afirma Maria Lucia Aranha, "a ci-

vilização tecnicista nao e uma civilização do trabalho, mas do 

consumo e do bem-estar" (2:63). 

-O consumo se torna a ideologia da sociedade pos-mo-

derna. O consumismo passa a ser o bem mais idolatrado do mun-

do capitalista, mesmo que nao se realize de fato, pois, como 

afirma Ciro Marcondes Filho, "o importante é manter as massas 

pelo menos ansiosas, sonhando com as maravilhas que podem ofe

recer os bens materiais" (56:142). Esta cultura burguesa já 

penetrou todas as relações sociais, proclamando a chance do 

indivíduo de ser um pouco aristocrata. Segundo Maria Lucia 

Duarte, '~anto os capitalistas que acumulam o capital extrain

do a mais-valia, quanto os operários que reivindicam aumento 

salarial e o direito de consumir, reproduzem a ordem social 

que mantém as desigualdades e misérias" (21 :49). Esta maneira 

de ser está tão impregnada no agir cotidiano, no seu expres-

sar, nas formas de relações pessoais estabelecidas, enfim, na 

visão de mundo de cada um, que Marcondes Filho (56) a denomi-

nau de "modo capitalista de pensar", que parece ser uma es-

trutura inconsciente que se coloca como forma imperativa de 
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vivência do homem. 

A propagaçao da idéia de que o indivíduo tem de vi

ver melhor, de gozar de conforto e de bem-estar, consagra ca

da vez mais a hegemonia do burguês; o que está por trás de 

tudo é um mundo de ilusões e de esperanças. 

Antes, a sociedade industrial detinha-se em fabri

car bens materiais. Atualmente, a sociedade pós-industrial, 

além de produzir uma gama muito maior de objetos para atender 

e agradar a todos os gostos, produz, também, serviços que vao 

facilitar a vida das pessoas. ~ um novo estilo de vida a ser 

vivida. 

A sociedade pós-moderna nao estimula apenas o con

sumo de bens materiais, mas também o consumo de prestação de 

serviços, que podem ser simples como a lavagem de roupas em 

lojas especializadas, ou complexos como a utilização do car

tão de crédito, personalizado e individual, para fazer com

pras. Conforme Jair Ferreira dos Santos (77), toda a para

fernália produzida pelo capitalismo gira, através da m~d~a, 

em torno do homem, que nao tem outra saída a não ser a de con

sumir bens e serviços, num jogo personalizado. Para que o ho

mem tome conhecimento das novidades que são colocadas a cada 

instante no mercado, uma avalanche de informação o bombardeia 

diariamente. ~ a publicidade, que, através dos meios de co

municação, fabrica necessidades no indivíduo atomizado por men

sagens vindas de todos os lados, impondo-lhe sempre a opçao 

de compra. 

Assim, todas as quinquilharias oferecidas pelo sis-
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tema capitalista se tornam uma necessidade, seja para facili

tar a vida doméstica ou cultuar o físico, seja para desfrutar 

um novo lazer ou ostentar o status de ter o que está na moda. 

O homem atual está sempre em busca do prazer do aqui e agora, 

não tem resistência à frustração e o seu reino é o da plena 

satisfação dos seus desejos; com isso, passa à paixão por si 

mesmo, à glamourização da sua auto-imagem. ~ um homem narci

sista e vazio, já que inexistem os projetos mediatos. 

Três compostos importantes estão atuando nessa nova 

era: o TEMPO, o SIMULACRO e a PUBLICIDADE, todos convergindo 

para um único fim: o CONSUMO, a troca de tudo por dinheiro. 

6.2.1 O tempo 

A informática introduziu uma nova relação do homem 

com as coisas do mundo e, conseqUentemente, consigo mesmo. A 

concepção de tempo foi mudada. Vive-se um tempo mais rápido. 

Informações como o saldo da conta bancária sao dadas imedia

tamente, as imagens chegam instantaneamente e pode-se saber 

o que está ocorrendo agora no Oriente Médio. O homem não toma 

conhecimento somente do que fizeram os seus ancestrais, mas 

também do que fazem os seus contemporâneos; a aquisição de um 

bem material é personalizada e automática, sem dinheiro ou 

cheque, basta o uso do cartão de crédito. "As sociedades pos

industriais são programadas e perfomatizadas pela tecnociên

cia para produzir mais e mais rápido em todos os setores e, 

com isso, presumivelmente facilitar a vida das pessoas", ana-
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lisa Jair Ferreira dos Santos (77:25). 

Fato semelhante ocorreu na sociedade industrial quan-

do um outro ritmo de convivência tinha sido imposto e o homem 

havia-se deparado com o primeiro choque de velocidade estabe

lecido pela linha de montagem nas fábricas. A indústria manu

fatureira exigia rapidez na produção de parte dos objetos; um 

outro choque imposto pela velocidade foi o perceptivo, propi

ciado pela aceleração do transporte ferroviário, que apresen-

tava ao homem objetos que mudavam de posição e perspectiva, 

desaparecendo num passe de mágica a paisagem. Esta mecaniza

ção do mundo moderno vem sendo substituída pela automação,que 

dá à informação uma velocidade gigantesca, chegando a atingir 

todos os setores das áreas de produção e de conhecimento. A 

informação é, portanto, a peça fundamental do jogo que leva o 

homem a consumir. 

Deseja-se o que se conhece, pois, sabedor das fina

lidades do produto, o homem poderá avaliar se quer ou não fa-

zer uso do mesmo. Portanto, o homem pós-moderno é o homem 

mais bem informado sobre tudo: política, descobertas cientí-

ficas, moda, lazer, produtos etc. Vista como um novo consu-

midor que surge no mercado, a criança não escapa ao bombar-

deio de informações sobre os vários brinquedos que estão 
, 
a 

sua disposição nas lojas especializadas. 

Porém, as informações passam a circular de uma for-

ma que dificulta a apreensão de seu conteúdo. Para Yudice(86), 

a informação já não é um signo com conteúdo e forma; -e algo 

que se processa e desaparece rapidamente, dando lugar a outra 
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informação, e assim sucessivamente. Consome-se informação no 

de~ign, na embalagem, em tudo. Hi um bombardeio constante de 

formas que se processam e desaparecem, dando lugar a outra 

mensagem. Uma propaganda nos Estados Unidos dura em média 

seis segundos. O tempo da pós-modernidade é o tempo do ~iip, 

o tempo do comercial. ~ o mundo transformado pela velocida

de. Assim, a exaltação da velocidade cria novas dimensões e 

paisagens que escapam do controle racional do homem. Para 

Jair Ferreira dos Santos, "digitalizados, os signos pedem es-

colha. Não uma decisão profunda, existencial, mas uma res-

posta ripida, impulsiva, boa para o consumo" (77:17). 

A informitica chega também ao mundo dos brinquedos, 

o videogame introduz no brincar um tempo instantâneo que exi-

ge rapidez nos movimentos. Não hi o que pensar, -e preciso 

apertar sempre o botão para vencer os obsticulos. A percepçao 

ligada is imagens que mudam a cada segundo obriga o jogador a 

ficar atento o tempo todo. Este procedimento constitui-se num 

exercício permanente da criança para obedecer aos comandos da 

- . maquIna. 

Mas, sem dúvida, o tempo é a questão central da vi

da atual e traz conseqUências profundas nas relações pessoais 

do homem e na sua percepçao de mundo. Agora é o homem se re

lacionando com a miquina, e esta passando a ser a mediatiza

dora de suas relações pessoais, numa simbiose homem-miquina. 

O computador substitui o professor e o videogame -e o novo 

amigo das crianças. 

Como a miquina é o símbolo da perfeição e da ra-
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pidez, provocará no homem a mesma relação com o seu seme-

lhante, exigindo dele, igualmente, rapidez e perfeição. 

6.2.2 Simulacro 

Os questionamentos sobre simulacro vem desde os tem-

pos de Platão. Em "O Mito da Caverna", Platão aborda a idéia 

de que a realidade pode ser escondida por outras experiências. 

Para ele, existe uma verdade que deve ser atingida, mas, no 

entanto, vários acontecimentos poderão escondê-la. 

O caminho traçado por Platão 
~ 

e o de distinguir a 

essência e a aparência, o inteligível e o sensível, a Idéia e 

a imagem, o original e a cópia, o modelo e o simulacro. Em sua 

análise, a cópia é o único processo com direito a representar 

a realidade, em virtude de ter uma imagem dotada de semelhan-

ça com o original. "A cópia se regula em função das relações 

e proporções constitutivas da essência do objeto" (15:263).Já 

o simulacro é visto pelo platonismo como algo falso, construí

do a partir de uma dissimulação que estabelece o efeito de 

semelhança somente com o exterior do objeto. 

Entretanto, o simulacro em Deleuxe (15) indica a po

tência para produzir um efeito. ~ incorreto ver neste proces

so uma reprodução imperfeita da realidade, uma vez que ele não 

quer ser nem o original, nem a cópia e nem o modelo. O simu-

lacro existe apenas como qualquer outra forma de potência na 

natureza. Os camaleões, por exemplo, são répteis dotados da 

capacidade de mudar de cor, podendo, assim, se proteger dos 
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inimigos. Esse comportamento camaleônico nao se esforça para 

ser a árvore ou a muralha, ele existe como produção química 

que permite a esse animal se esconder numa simulação da su-

perfÍcie em que se encontra. Segundo Deleuze, lia natureza de

ve ser pensada como o princípio do diverso e da sua produção" 

(15:274). A situação de camuflagem do camaleão é tão real e 

verdadeira quanto o próprio animal em estado normal. Platão 

quer estabelecer a diferença entre a coisa e o simulacro, po

rém "a coisa é o próprio simulacro, o simulacro é a forma su-

perior, e o difícil para toda coisa e atingir seu próprio si-

mulacro, seu estado de signo" (14:122). 

Nesta trajetória, pode-se afirmar que a atividade 

lúdica é um simulacro da realidade percebida pela criança. 

Quando brinca, a criança cria os brinquedos para ocuparem um 

determinado lugar. Por exemplo, ao desejar montar um cavalo, 

a criança lança mão de objetos da realidade que sejam como o 

cavalo; neste caso, o cabo de vassoura toma o lugar do cavalo 

na brincadeira. Não é uma imitação da realidade, pois um ca

bo de vassoura não é um cavalo, mas a autora experimenta nes-

te material o símbolo do cavalo. Conforme constataram J. Leif 

e L. Brunelle, "o brinquedo e um objeto simbólico que prova

velmente constitui a matriz de toda a atividade semiótica" 

(52:65). Então, a criança monta o seu cavalo com todos os 

gestos que o ato de cavalgar exige. Não é mais fantasia, 

realidade, pois ambas passam a se completar. 

-As crianças procurar usar seus brinquedos com o ma-

ximo de possibilidades na obtenção dos melhores efeitos. Mas, 
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segundo Leontiev (82), nem todo objeto pode representar qual

quer papel na brincadeira. Um pauzinho pode dar o sentido de 

alguém andando, mas uma bola nunca poderá tomar o lugar de 

alguém andando. Também uma bola não poderá ser um cavalo; um 

cabo de vassoura tem essa possibilidade. Em contrapartida, a 

atividade lúdica é um delírio sadio que representa uma saída 

da realidade para o campo do imaginário. O brinquedo do faz

de-conta é uma construção imaginária que permite à criança a 

elaboração de um mundo paralelo à realidade. Freud, no caso 

"For-Da", percebeu que o menino ao brincar com um carretel 

amarrado por uma linha estava simbolizando a ausência da mãe. 

Na visão psicanalítica, o carretel substituía a mãe, estava 

no lugar dela. Entretanto, o simulacro não e uma cópia de

gradada da realidade. Ele tem a virtual idade para produzir 

efeitos: o carretel não é um substituto da mãe, mas sim a pró

pria mãe. O menino do caso "For-Da" está lidando com a mae, 

do contrário não conseguiria compreender sua ausência. Como 

enfatiza G. Deleuze, "o observador faz parte do próprio simu

lacro, que se transforma e se deforma com seu ponto de vista" 

(15:264). "A brincadeira da criança não é instintiva mas sim 

uma atividade objetiva de conteúdo baseada na percepçao que 

ela tem do mundo" (82: 120), o imaginário vem da açao. Leontiev 

acentua que "não é a imaginação que determina a açao, mas sao 

as condições da ação que tornam necessária a imaginação e dão 

origem a ela" (82: 127). 

O simulacro é um artifício produzido para causar 

efeito. Porém, o mundo capitalista tem se apropriado dos 
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efeitos dos simulacros na intenção de provocar outros efei-

tos, quase sempre diferentes dos originais. Os críticos do 

mundo moderno, trabalhando o simulacro sob um outro ponto de 

vista, condenam o uso nos brinquedos de matéria plástica imi

tativa da madeira, os fios sintéticos que reproduzem o pêlo 

dos animais etc. Acreditam que o homem forma o seu conheci-

mento em contato com a realidade, mas se esta for uma simula-

ção, os princípios que nortearão a apreensão das coisas tam

bém serão falsos. Assim, ao se apreender a ilusão do real 

vai-se criando uma consciência falsa e quando diante da rea-

lidade ter-se-á dificuldade de discernir as coisas. 

Muniz Sodré define o simulacro como sendo lia produ-

çao artificial (mecânica, química e eletrônica) de uma ima-

gem, que não precisa referir-se a um modelo externo para a sua 

aceitação, mas também não funda nenhum valor de originalidade" 

(78:24). O sucesso do simulacro, nos tempos atuais, está na 

possibilidade técnica da reprodução infinita de cópias dos 

objetos destinados à massa consumidora. 

O consumidor pós-moderno pertence à classe média. 

Seu progresso na escala social é sempre relativo e 
~ 

as vezes 

irrisório. Na tentativa desesperada de elevar seu status de 

classe social, procura adotar modelos simulados da organiza

ção doméstica da burguesia. O simulacro, por ser de fácil re-

produção e por ter um custo relativamente baixo, satisfaz a 

classe média, que passa a viver com a aparência dos objetos 

portadores de status, ostentando pura e simplesmente os obje

tos simbólicos da vida e da luxúria burguesa como, por exem-
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pIo, a mesa de jantar forrada com fórmica aparentando o jaca

randá, madeira nobre, ou, então, a arca com características 

semelhantes às do século XVIII, só que num material mais liso 

e brilhoso que a madeira bruta. 

a simulacro passa a ser um outro referencial da rea

lidade, uma reprodução técnica do real que fascina o homem 

pela propriedade que tem de embelezar a realidade. Para Jair 

Ferreira dos Santos, "se o real é duro, intratável, o simula

cro ê dócil e maleável o suficiente para permitir a crlaçao 

de uma hiper-realidade" (77:97). 

Num esforço para atrair cada vez mais a atenção do 

consumidor, a sociedade pós-moderna investe no espetáculo, in

tensifica o real, tornando-o bastante atraente. A vida passa 

a ser um show constante de novidades, regido pelo de~lgn, pe

la moda, pela publicidade e pelos meios de comunicação. 

Quem mais espetaculariza a realidade é a televisão, 

principalmente as telenovelas. As cenas de pessoas pobres, 

doentes, defeituosas, ou a reprodução de ambientes de miséria 

sao estilizadas e todas passam por um embelezamento estético, 

por uma assepsia que interessa à imagem que sequer idealizar. 

a mundo triste, brutalizado e feio fica do lado de fora, nas 

ruas. 

Um outro ambiente que foge da realidade é o Shopping 

Center, chamado por Ciro Marcondes Filho (56) de LSD da clas

se média. Ali não há miséria, mendigos, assaltos, violência, 

tristeza ou sujeira. ~ um universo repleto de signos que 

transmitem a vida sem conflitos, nem desordem ou insatisfação, 
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numa ambientalização européia-americana. 

O simulacro consegue suprimir a diferença entre o 

real e o imaginário, entre o verdadeiro e o falso. Para Nel

son Brissac Peixoto (70), a paisagem contemporânea parece es

tar dominada por cenários artificiais, simulações, embalagens 

enganosas e o homem está perdido à procura de algo que so co

nhece através da fotografia. 

Distanciando-se da realidade em contato com os si

mulacros, o homem vai perdendo a referência do real, vai-se 

desreferenciando. A realidade não mais existe e o objeto 

simulado, que dispensa o real, assume-se como verdadeiro. 

As crianças sao as que mais sentem a falta de con

tato com a realidade. Os brinquedos apresentam embalagens con-

vidativas; a propaganda embeleza o produto e 

naquele que o possui. A cor dos objetos e 

zindo, por exemplo, uma fruta saborosa como 

insinua prazer 

atraente, indu

se fosse verda-

deira. Porém, as frutas não possuem mais o sabor que a simu

lação delas induz e nem os brinquedos atraem maIS as crianças 

do que a imagem surgida na televisão. Quando são indagadas do 

por quê de abandonarem o brinquedo, elas respondem que nao 

era aquilo que imaginavam, ou ... o que foi induzido pela pro

paganda. 

6.2.3 Publicidade e propaganda 

A criança de hoje se preocupa mais em colecionar 

brinquedos do que em explorar ao máximo os que já tem. Isso 
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revela uma característica dos novos tempos. O homem pós-moderno 

consome compulsivamente. A publicidade, ao se utilizar da se

dução como um de seus mais fortes instrumentos de persuasao, 

diz de mil maneiras ao indivíduo: libere todos os seus dese

jos, existe algo especialmente para satisfazê-lo; mas como o 

consumo nao e mais um meio, e sim um fim em si mesmo, ele se 

torna um poço sem fundo, um desejo nunca satisfeito, um sem

pre querer mais, como revela Maria Lucia Aranha (2). 

Na estrutura pós-moderna a publicidade e a propa

ganda assumem um papel de grande importância, pois formam uma 

espécie de técnica de condicionamento do indivíduo em função 

do mercado. Surge, portanto, um processo de substituição do 

controle disciplinar pelo controle à base de persuasao e con

senso, sempre a serviço da classe dominante e dos interesses 

econômicos. 

A ideologia burguesa proclama que tudo é accessí

vel, bens e serviços, basta ter um pouco de dinheiro para que 

todos possam participar do mundo que só pertence a uma classe 

privilegiada. Desta maneira, a publicidade, sub-repticiamen

te, nas mensagens que divulga, esvazia as contradições exis

tentes numa sociedade dividida em classes. ~ a ilusão dos po

bres de viverem a vida dos ricos com produtos que simbolizam 

a ascensao social. Assim, a sustentação efetiva do capita

lismo está nas bases. 

Na publicidade, pode-se destacar como forma de con

vencimento a repetição e a simultaneidade das mensagens ope

rando no plano da estrutura psíquica, formando a compulsão de 
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compra. Esse sistema de convencimento é muito mais fácil de 

ser percebido quando dirigido i criança. Durante a programa

çao infantil, as propagandas de brinquedos são insistentemen

te conduzidas pelas emissoras de televisão o dia inteiro. Brin

quedos de todos os tipos são anunciados nos pequenos espaços 

dos intervalos. No final de um período do dia, manhã ou tar

de, a criança já visualizou dezenas de vezes o mesmo brinque

do. Um outro processo de indução i compra de brinquedos vem 

dos desenhos animados e dos filmes japoneses e americanos que 

sao exibidos diariamente pelos canais de televisão. Depois de 

algum tempo, verifica-se um enxame dos bonecos personagens 

desses programas nas mãos das crianças. Recentemente, o filme 

"Família Dinossauro", apresentado na telinha de segunda a se

gunda, provocou uma febre do boneco "Baby Sauro" por toda a 

cidade, e até a fala do boneco foi repetida por várias pes

soas, nao somente pelas crianças. 

Graças ao trabalho massificante a que foi submeti

do, o homem teve as suas relações afetivas comprometidas, o 

que gerou o distanciamento de seus companheiros. Deste modo, 

a busca de entretenimento representa para ele, ao mesmo tem

po, a fuga do trabalho alienante e a busca do encontro da afe

tividade na relação humana. Segundo Maria Lucia Duarte, os 

meios de comunicação trabalham em cima da afetividade, para 

permitir ao indivíduo a fuga, a aus~ncia, o mergulho na ilu

são funcionando como válvula de escape para as pressoes do 

sistema capitalista, dando a impressão de resgatar a afetivi

dade perdida na competição imposta pela vida do mundo moder-
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no (21:10). ConseqUentemente, este mundo atinge também as 

crianças que, ao se sentirem abandonadas em casa, pela mae, 

entregam-se ã televisão em busca de companhia. 

Muniz Sodré (78) também admite um caráter conforta

dor simulado pela publicidade para atingir uma população que 

se encontra desenraizada, solitária e, sobretudo, mal-empre

gada, que só deseja ser amada e consolada. O domínio da fan

tasia das massas foi rapidamente exercido pela indústria ca

pitalista do sonho e da imaginação. Assim, a publicidade tor

na aparentemente possível os sonhos dos desesperançados neste 

mundo, até então irrealizáveis, de acordo com Ciro Marcondes 

Filho (56:143). A publicidade veio para aliviar o homem e 

satisfazê-lo em suas necessidades. 

A sociedade pós-moderna acena para o homem a satis

fação imediata, o gozo pleno no ter, por isto os meios de co

municação transformam o mundo num espetáculo, sempre buscando 

a melhor performance. "A espetacularização converte a vida 

em um show contínuo e as pessoas em espectadores permanentes: 

tudo fica 'incrível', 'fantástico', 'sensacional''', afinna Jair 

Ferreira dos Santos (77:96), e o cotidiano passa a ser o es

paço para o envio de mensagens encantadoras destinadas a cap

turar o desejo da massa. 

Entretanto, para Muniz Sodré "o que seduz na TV -

do lumpen favelado ao pequeno burguês ou ao iluminado inte

lectual - e a morte da referência concreta (do real), é o va

zio que existe por trás de toda sua demonstração do real, pois 

a espetacularização da realidade faz parte do simulacro" (78:132). 
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A televisão é que melhor desempenha o papel de me-

xer com o inconsciente coletivo. Além disso, ela lidera os 

processos de penetração horizontal e vertical da indústria de 

comunicação, atingindo as diferentes camadas sociais, fazendo 

coexistir sofisticação tecnológica com miséria absoluta, diz 

Ciro Marcondes Filho (56). Já Muniz Sodré (78) acrescenta que 

o espelho televisivo produz a própria fascinação da luz, que 

não é de natureza apenas visual, mas também oral, tátil; ver 

é também tocar, absorver, saborear. 

Na década de 50 foi feita uma pesquisa nos Estados 

Unidos e chegou-se ã conclusão de que o que motiva o indivÍ-

duo a comprar não são os apelos lógicos e racionais, pelo con-

trário, são os fatores irracionais que entram nessa - . maglca; 

sao as necessidades, as fantasias, as aspirações que cada um 

tem ou espera para si mesmo e, também, a imagem que o indivÍ-

duo quer manter perante o seu grupo social. 

A publicidade transforma o objeto no fetiche que 

satisfaz, pois o que se vende nao é o produto, este e o que 

menos importa, o que se vende sao os elementos ideológicos de 

diferenciação (ter o que o outro não pode ter), sao as pro-

messas de satisfação de uma necessidade ou aspiração que ex-

trapola, em muito, as possibilidades do produto como o "carro 

feito para um grupo de pessoas especiais", o "cigarro para 

quem sabe o que quer" ou o "cigarro do sucesso". Então, basta 

comprar o carro, o cigarro, o jeans, o relógio para se conse

guir sucesso profissional, segurança, charme, inteligência e 

o que mais se desejar. O que a publicidade vende é o univer-
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so circundante da mercadoria, o mundo no qual se inserem as 

relações sociais que ela promove: os uísques sao saboreados 

em ambientes caros e finos; os carros estão estacionados em 

ricas mansões, servindo a mulheres finas, observa Ciro Mar-

condes Filho (56). 

Portanto, sao os apelos emocionais que vao mexer 

com os indivíduos. A intenção da propaganda é despertar emo-

çoes de prazer, alegria e felicidade no comprador em poten-

cial de um determinado produto, ou indicar que as emoções da 

frustração, da privação e do sofrimento -so serao superadas 

quando da aquisição do objeto, que passa a ter o poder de ali-

viar o mal-estar do homem. O produto aí é apenas uma peça, 

um elemento a mais no jogo publicitário, chegando até a ficar 

num plano secundário; o que se vende, na verdade, sao as pro-

messas de satisfação e de felicidade para o momento presente. 

Atualmente, a publicidade atinge, de acordo com Ci-

ro Marcondes Filho (56), uma escala transnacional e como tal 

impõe padrões de beleza, felicidade, lazer e consumo para to

da parte do mundo. "A raça dominante deve ser transmi tida co

mo a única bela, modelar e válida. O branco, para a publici

dade planetária, é o belo" (56:153). Assim, a propaganda aca

ba exercendo função modelizante, modela o comportamento por 

meio da veiculação de valores para todos os indivíduos do mun-

do, não importando a sua nacionalidade. 

Mas é claro que para essa efetiva penetração atuam 

agentes locais, que tornam possível essa atuação. Antes de 

qualquer brinquedo ser lançado no mercado, a televisão já mo-
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delou a vontade da criança e, ao mesmo tempo, trabalhou a for-

ma da criança brincar com cada brinquedo. "Nesse sentido, a 

ação publicitária visa, como a ideologia de uma forma geral, 

a criação de mentes para a submissão." A indústria da comuni-

cação tem por objetivo assegurar a mentalidade capitalista, 

segundo Ciro Marcondes Filho (56:154). 

6.2.4 A trama do consumo 

"QWLO! amaJteto, Jtetuz e.n.te. , pJte.U0.60 OUlto! 
Não, de.U6~, não 6aco ~úptie~ e.m vão ( ... ). 
AM-Ún, e.m tan.to futo tomaJtâ o pJte.:to bJtaneo, 
o Jte.pugnante. beto, o e.JtJtado ee.Jt:to, o vii nobJte., 
o vetho jove.m, o eovaJtde. vaie.n.te. ( ... ). 
POJt que. .i6to aJtJtaneaJtã VOMO~ ~aee.JtdotelJ e. 
~e.JtvidoJt~ de. vo~~o~ iado~, aJtJte.bataftã eoxi~ 
de. ~ob a eabe.ca de. home.n~ eOJtpuie.n.to~: ~te. 
~QJtavo amaJteto te.ee.Jtã e. d~pe.daeaJtâ Jtiligiõ~; 
abe.ncoaJtã o~ amaidicoado~; 6aJtã a aivaee.u:ta 
ie.pJta adoJtada; ie.vaJtã iad!tõelJ, dando-iheh 
t1:tuio~, Jte.ve.Jtêneia e. apJtovacão, ao baneo 
do~ ~ e.nadoJt~; ~to ê o que. 6az a d~ g~:tada 
viúva e~M-~e. novame.n.te.; a eta, paJta que.m 
o iazaJte.n.to e. uiee.Jto~~ 6wd~ ab!LÚr.iam 
a goeta, ~to pe.Jt6uma e. eondhne.n.ta paJta 
o dia de. abJtii novame.n.te.. Ve.m ete.me.n.to 
dando, tu, vuigaJt Jtame.iJta da humanidade., 
que. i~tai~ a fuputa na muUidão de. nacõ~ ( ... )." 

Shakespeare, Timão de. Ate.n~, Ato IV, Cena 3 
(In 57:195) 

A produção é responsável por criar objetos necessa-

rios ao homem. O produto colocado no mercado, ao ser consu-

mido realiza plenamente a satisfação do indivíduo; é para is-

so que ele existe. 

Na análise da produção, Marx constatou que enquanto 
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a produção surge como ponto inicial da engrenagem da economia 

política, o consumo é o ponto final e ambos estão ligados pe

la mesma dinâmica social. O objeto se torna produto quando é 

consumido, pois é quando recebe o acabamento final. "Ao dis

solver o produto, o consumo cria a necessidade de uma nova 

produção" (57:9). 

"Sem produção nao há consumo, mas também sem consu

mo nao há produção", afirma Marx (57:9). Para ser produzido, 

o objeto precisa ser devorado, caso contrário, cessa a produ

çao. E o sujeito que, no ato de consumir, determinará a vida 

dos objetos produzidos. 

Os objetos foram criados, primeiramente, para serem 

úteis ao homem, portanto, tinham um valor de uso. Depois pas

saram a ser trocados entre si e entraram numa relação comer

cial, adquirindo o valor de troca. De todas as mercadorias 

trocadas, o dinheiro (ouro/prata) era a que melhor convinha, 

pois podia comprar as demais mercadorias de que necessitava o 

homem. O dinheiro passou a ser a cristalização do valor de 

troca das mercadorias, "assim o processo de troca é simulta

neamente processo de formação de dinheiro" (57:54). O dinhei

ro possui a propriedade de comprar tudo, de apropriar-se de 

todos os objetos. 

Para Marx (57), as categorias dinheiro, trabalho, 

relação de troca exprimem sempre formas de modos de ser, de

terminações de existência; são elas que definem o lugar de 

cada indivíduo na sociedade capitalista. Assim, o dinheiro é 

a mais importante das categorias. Torna-se onipotente diante 
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pelo capitalista, uma vez que ou

qualquer objeto desejado pelo ho-

o dinheiro é necessário para se consumir objetos 

que fornecem prestígio e status para quem os possui. Esta e a 

essência da ideologia burguesa que propõe a diferenciação so

cial, o distanciamento dos indivíduos e a negação do outro co

mo um ser igual, simplesmente pela aquisição de bens portado

res de status, segundo Ciro Marcondes Filho (56). Portanto, o 

consumo passa a ser mais uma fonte inesgotável de exploração 

do sistema capitalista. O consumo aumenta a produção, que por 

si aumenta a acumulação do dono do capital, conferindo-lhe 

"poder" no mundo. 

O consumo passa a ser um mecanismo de discriminação 

social e de prestígio, estabelecido na base de um sistema de 

valores, que determina a ordem hierárquica da sociedade. A 

maioria dos indivíduos sabe que é julgada pelos objetos que 

possui e acaba se submetendo a este juízo. g através dos ob

jetos que cada grupo ou indivíduo procura o seu lugar numa 

ordem social, forçando até mesmo essa ordem, conforme os in

teresses pessoais, assinala Baudrillard (4:23). Será por isso 

que os pais da classe média efetuam a compra de brinquedos de 

custo elevado? 

Sem dúvida, os objetos sao portadores de significa

çoes sociais indexadas, e ainda, para Baudrillard, portadores 

de uma hierarquia cultural e social que exprime um código pe

la sua forma, cor etc... (4: 22) Um objeto barroco representa 
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toda produção artística e literária do fim do século XVI até 

o início do século XIX. E um legítimo representante dos con

flitos existentes no homem naquela época, entre o mítico e o 

terreno revelados nas tendências artísticas. Cada peça antiga 

conta a história do homem. Mas, a burguesia se apodera des

ses objetos como testemunho de sua origem de classe. Ter mó

veis "barroco" demonstra que seus ancestrais sempre mantive

ram uma posição social elevada. Por serem raros, esses obje

tos também são mais caros. 

O capital continua sendo o centro das atividades eco

nômicas e o poder está em articular o distanciamento e a se

paraçao dos indivíduos, afastando-se o máximo das massas por 

meio da aquisição de objetos portadores de status. Então, os 

gastos passam a ser o consumo de prestígio; ter muitos obje

tos de valor alto proporcionará prestígio ao homem e denun

ciará a classe social à qual ele pertence. 

Mas, o ato de consumir nunca é apenas a aquisição 

de um objeto, mas a ousadia do dispêndio numa manifestação de 

destruição da riqueza. A burguesia não se contenta apenas em 

acumular capi tal; de nada lhe vale o dinheiro se não puder os

tentá-lo. Um privilegiado modo de demonstração de poder eco

nômico está no desperdício de sua riqueza, constata Baudril

lard (4). O burguês transmite aos seus pares a riqueza que 

possui na transubstanciação do valor de troca econômica pelo 

valor de troca/signo. Sacrifica seu capital no consumo de 

objetos raros, de valor incalculável, como obras de arte, nao 

pelo valor estimado das ohras, mas pelo valor de troca/signo 
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que representam. Uma obra de arte é a demonstração visível da 

quantidade de dinheiro desnecessária para quem a adquiriu. 

Desse modo a burguesia declara que possui muito mais capital. 

O signo de uns poucos privilegiados que estão longe 

da massa é um signo de diferenciação. Ao adquirir uma roupa 

de g~~66e o burguês evidencia o seu poder econômico, tenta, 

através dos vários objetos de valor de troca/signo, indicar 

que é sempre o maior. Esse jogo se realiza por competição 

entre os pares de uma mesma classe social. Para Baudrillard 

(4), o requintado mercado de pintura passou a ser, atualmen

te, o signo da legitimidade do poder econômico e social para 

quem se apropria dos quadros de arte. Nesse momento,as clas

ses econômicas ultrapassam, transcendem e mesmo consagram o 

seu privilégio econômico em privilégio dos signos, pois este 

é o último estágio a que chegam os dominadores. 

Quem mais reforça este tipo de comportamento e a 

classe média. Excluída do poder econômico, visto que a sua 

ascensao social é sempre relativa e às vezes irrisória, a clas

se média passa a consumir cada vez mais objetos que possam se 

reverter em passaporte para a escalada social, tentanto, as

sim, festejar a sua vitória. IIá algum tempo atrás, as impor

tações eram proibidas no Brasil. Ter um brinquedo importado 

significava que a criança e, por extensão, a família, além de 

dispor de capital para comprá-lo, demonstrava ter visitado o 

país de origem desse objeto. 

O pequeno burguês esforça-se por amontoar em casa 

objetos que são signos de status e abastança, mas os objetos 
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signos de ostentação de riqueza já pertencem à burguesia: sao 

peças raras e de elevado preço. Então, num ato de desespero, 

criou-se a simulação dos modelos burgueses de organização do-

méstica. Institui-se a indústria do simulacro. Observa-se, 

por exemplo, que a aquisição de móveis rústicos, mesmo sendo 

industrializados, consagra um status relativo como promoçao 

absoluta em relação às classes inferiores; o importante é es

tar afastado da massa para ilusoriamente se achar ao nível da 

burguesia. O mesmo ocorre com os brinquedos que ostentam pres

tígio. Ter uma legítima boneca do século XVIII feita em por-

celana seria o máximo, mas troca-se essa vontade por uma bo-

neca importada, que de qualquer modo desperta a cobiça alheia. 

Os símbolos de diferenciação burguesa são estrutu-

rados basicamente em torno do capital. Ciro Marcondes Filho 

(56) enfatiza que a posse efetiva do capital e sua demonstra-

ção pública, como ocorre com o automóvel, a moradia e até mes-

mo com os brinquedos, são o eixo da esfera pública das pes

soas. ~ preciso exibir os signos de ostentação de uma vida 

de luxúria, para demonstrar que se está por cima. 

Um outro lado do consumo é o modo de vida implemen

tado na sociedade pós-moderna. Ao consumir um objeto, as pes

soas passam a consumir as idéias que estão encalacradas nele. 

O sistema capitalista, numa armadilha, não vende somente o que 

aparenta (objetos), mas também o que está por trás do 
. , 

VISl-

vel: as idéias e o estilo de vida. Para Jair Ferreira dos San-

tos (77), a massa pós-moderna é a classe média consumista que 

vive do espetáculo produzido pela m~d~a e, assim, seduzida pe-
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la estética da propaganda, atomizada pelos constantes apelos 

de compra, passa a consumir desenfreadamente. 

A sociedade pós-moderna chegou a um nível de sofis

ticação que pulveriza a massa com todos os tipos de objetos e 

idéias para satisfazer aos diferentes interesses de cada um. 

O que a ideologia pós-moderna propõe é que não haja uma única 

direção, um único caminho a seguir, tudo funciona perfeitamen

te como encaixe das pulsões. Dos objetos mais simples, como o 

cortador de pêlos do nariz ou o fazedor de ovo em cubo, até os 

mais complexos, como o fax, o computador, o vídeo-bar e a TV 

a cabo. Nos brinquedos, pode-se chamar a atenção para as pe

quenas máquinas: uma que faz tricô e outra que faz chocolate, 

e os minicomputadores infantis. Tudo já foi planejado por es

ta sociedade, programando a vida social e o divertimento 

nos mínimos detalhes. 

Um show de ofertas invade o cotidiano das pessoas. 

"Viver é estar de mudança para a próxima novidade" (77:88). 

Assim, o indivíduo se entrega ao presente, ao prazer, ao cul

to da sua própria imagem, ao consumo e ao individualismo. 

Segundo Muniz Sodré (78), em face da hegemonia do 

mercado de massa, todo mundo é virtualmente pequeno burguês, 

da classe média ascendente ao operário ou ao habitante do mor

ro. Hoje, aclama-se pelos direitos do indivíduo trabalhar, 

consumir, viver bem, desfrutar do conforto e do lazer, isto 

é, ingressar no mercado universal. Mas, é necessário que o 

homem se sinta livre e o consumo fomenta a ilusão, a liberda

de de decisão entre um obj eto e outro colocados ã sua disposição. 
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o que ocorre é um processo de educação para a massa 

tão bem trabalhado pela midia. "Hoje em dia, gasta-se mais 

para vender do que para produzir" (78:84) e a televisão é a 

que melhor realiza a tarefa, pois tem um fascinante conforto. 

Dentro do lar, o indivíduo se diverte, se informa e se ins

trui a preço e esforço mínimos. 

6.2.5 A pós-modernidade e o brincar 

As mudanças que ocorrem no mundo atingem a todos, 

inclusive invade a vida das crianças. Essas mudanças são con

seqUência das descobertas científicas que aos poucos aperfei

çoam a produção nas fábricas, facilitam o dia-a-dia das do

nas-de-casa, agilizam a vida das pessoas com a finalidade de 

melhorar o nível de bem-estar do homem. 

A principal responsável pela era chamada de Pós-In

dustrial é a eletrônica, com a introdução do computador. Ago

ra as máquinas são montadas com equipamentos eletrônicos que 

favorecem o aumento da produção. O robô auxilia a fabricação 

dos carros e o próprio veículo é equipado com painel informa

tivo e com injeção eletrônica que controla o uso do combustí

vel. Mas a eletrônica não está presente somente no mundo do 

trabalho, dividindo o mesmo espaço profissional com o homem: 

ela veio para fazer parte da vida doméstica, do divertimento, 

enfim, do cotidiano das pessoas. Da TV em preto e branco à de 

controle remoto e à TV a cabo; de um equipamento simples de 

som ao disco laser, ao forno de microondas, ao 6~eeze~, ao te-
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lefone celular, ao cartão de crédito, à máquina bancária que 

funciona 24 horas etc. ~ a tecnologia facilitando a vida do 

ser humano, e agindo na economia do tempo gasto em tarefas ha

bituais. 

o mundo do adulto alastra-se por todos os cantos e 

torna conta do mundo infantil. ~ a eletrônica ajudando nos mo

vimentos dos brinquedos, "facilitando" o brincar das crian

ças: o carrinho de controle remoto; a lancha que desliza na 

água; o avião que reproduz o som do motor, piscando as luzes 

ao fazer manobras; as bonecas que se movimentam sozinhas; o 

ursinho que conta histórias infantis; a máquina que ensina in

glês e muitos outros brinquedos que passaram a ter componen

tes eletrônicos. 

Os avanços tecnológicos, principalmente a informá

tica, introduzem no mundo um tempo acelerado. Não se pode per

der tempo, a vida moderna exige rapidez nas decisões, nos ne

gócios e no dia-a-dia. A criança habitante desse mundo pre

cisa conviver com o tempo moderno, o tempo do computador. O 

brinquedo mais recente lançado no mercado tem corno principal 

característica a utilização do tempo. O videogame passa a ser 

um exercício constante de adaptação da criança aos "novos tem

pos", isto é, às exigências da máquina e talvez às do mundo ... 

Rapidez nas imagens, nas açoes e nos resultados. Não há o que 

pensar, os jogos exigem movimentos instantâneos, e assim es

vazia-se a reflexão sobre o conteúdo desses jogos. Tanto quan

to o adulto, a criança passa a conviver cada vez mais com a 

máquina e menos com o seu semelhante. 
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Os brinquedos modernos estão mais sofisticados. A 

simplicidade quase que artesanal encontrada nos brinquedos an

tigos é substituída por processos complexos de industrializa

çao. Nessa relação, a criança perde a compreensao da estru

tura com que foi confeccionado o seu brinquedo, o que pode ter 

como conseqUência o desânimo para também querer entender o 

mundo. Antes, a sua curiosidade era satisfeita ao desmontar 

um objeto simples. Hoje, pelo custo desses brinquedos, a crian

ça é proibida pelos pais de desvendar o seu funcionamento. Nu

ma ânsia de querer representar o mundo adul to através dos brin

quedos, as indústrias vão aperfeiçoando seus engenhos nos mí

nimos detalhes. ~ o simulacro da vida adulta. A criança tem 

a oportunidade de brincar com o que simboliza a sociedade mo

derna. O ato de brincar é a capacidade da simulação do real 

percebido pela criança, mas o sistema capitalista resolveu for

necer já prontos para ela esses simulacros. 

Nem sempre um brinquedo sofisticado traz satisfação 

para a criança. Muitos deles apresentam movimentos repetiti

vos que cansam a criança, levando-a a se desinteressar pela no

vidade. Agora ela está pronta para desejar um outro brinque

do mais interessante. São os meios de comunicação que vão in

citá-la para a próxima aquisição. A ideologia do consumo tam

bém atingiu o mundo infantil. A criança está sendo levada ca

da vez mais a consumir e a televisão, através da propaganda, 

contribuiu muito para transformar este novo ser num indivíduo 

consumista. ~ um constante bombardeio de informações sobre os 

diversos brinquedos que são colocados no mercado. Existe o 
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brinquedo de pilha, de controle remoto, de fricção; a boneca 

que dança, chora; os acessórios dos brinquedos que sao lança-

dos em série; além de jogos para todas as idades. ~ impossí

vel escapar: um desses brinquedos atenderá as expectativas da 

crlança e as de sua família. Durante toda a programaçao ln-

fantil, principalmente perto das datas comemorativas do Dia 

da Criança e do Natal, os anúncios são apresentados e repeti-

dos incessantemente. 
~ 

Os brinquedos, muitas vezes, sao dados a criança nao 

pela sua função lúdica, mas porque mostrarão ao grupo social 

a que pertence o quanto a família tem de poder aquisitivo. Um 

brinquedo simples, de madeira, não fornece status a quem o 

possui, mas um pequeno computador evidencia prestígio à famÍ-

lia, mesmo que a criança ainda não esteja pronta para utili-

zá-Io. Assim, o consumo de brinquedos visa, muitas vezes, a 

atender as necessidades dos pais mais do que 
~ 

as da própria 

criança. 

Porém, à medida que a criança percebe que quanto 

mais caros e sofisticados seus brinquedos maior sera a sua im

portância diante do grupo social, vai assumindo um comporta-

mento exibicionista perante os colegas, que indicará quem irá 

comandar a brincadeira. A criança assume que ter um brinque

do caro é ter o melhor e, assim, o solicita, mesmo não saben-

do distinguir a sua qualidade. Numa pesquisa com videogames 

realizada em 1990, as crianças solicitavam, por exemplo, o 

Master System (o mais caro), e não o Bit System (menos caro), 

embora neste último pudessem ser adaptados vários jogos de 
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outros modelos de videogames. Outro escolhido foi o Phantom 

System, que apresenta um de~ign futurista: 

estética da embalagem. 

-e o consumo pela 

Consumir: um imperativo do sistema capitalista. Não 

-importa se e este ou aquele brinquedo, o importante e querer 

sempre mais. Neste jogo, as crianças e os pais são captura-

dos. 



CAPfTUlO III 

DESEJO (O AVESSO DO AVESSO) 

7 -- DESEJO: COMBUSTrVEL DO CONSUMO 

O homem, em sua trajetória de vida, vem esgotando 

todas as suas possibilidades para acumular riquezas e bens ma

teriais. Vive-se, no momento, sob o império do consumo. Con

sumir passou a ser uma necessidade para o homem moderno, que 

nao consegue ficar indiferente aos múltiplos objetos que o ro

deiam. 

O que leva o homem a consumir? Quais sao os fatores 

internos que determinam no homem uma compulsão à aquisição de 

objetos? E mais, como o sistema capitalista interfere na vida 

dos indivíduos, engendrando formas que o lançam no "paraíso" 

do consumo? 

O homem é levado a consumir por vários motivos: por 

necessidade, quando adquire produtos que lhe são úteis; por 

status ou prestígio, quando obtém objetos pertencentes a uma 

classe social abastada; ou, ainda, por ostentação de poder, 

ao exibir objetos valiosos que comprovam o tamanho de sua 

fortuna. 

O sistema capitalista conta, atualmente, com as ln-

8S 
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dústrias de prestação de serviços para auxiliá-lo na multi

plicação dos consumidores. São elas: a) a indústria do 

de~ign, que coloca a cada instante no mercado uma infinidade 

de produtos ã disposição da massa consumidora. A sua função é 

criar objetos de maneira diferente e sofisticada, igualando-se 

ã imagem bíblica da "multiplicação dos pães". Seus estoques 

estão sempre sendo renovados, pois a pessoa vai em busca do 

que nao tem; b) a indústria da publicidade e propaganda, que 

inventa mil artifícios para vender uma série de produtos para 

serem consumidos por todos ou quase todos. Através da persua

sao e da sedução enfeitiça a alma do "público", encantando-o 

com imagens e palavras, que induzem ao prazer e expulsam a 

dor. Para vender, utilizam-se recursos que embelezam o real, 

proporcionando um "show de espetáculos por segundo". Tudo é 

bonito. Há um cuidado especial com a fotografia do filme pu

blicitário e com o que circunda o objeto a ser negociado. Se

gundo Muniz Sodré (78), gasta-se mais para vender do que para 

produzir. 

Mas, apesar de tudo isto, o sistema capitalista nao 

teria tanto sucesso se não houvesse um outro mecanismo que im

pulsionasse as pessoas ao consumo. Por que o indivíduo é le

vado a adquirir coisas mesmo quando nao tem vontade de pos

sui-las? Quais sao os meandros dessa tirania incessante que 

o levam freneticamente ao consumo? 

Existem necessidades que estão no limite do corpo, 

isto é, da existência humana, e que precisam ser satisfeitas; 

sao as que envolvem a alimentação, o vestuário, a habitação, 
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o amor e outras mais. São áreas específicas e irredutíveis 

que garantem a sobrevivência do homem. Entretanto, com a sa

tisfação dessas necessidades o homem vai constituindo novas 

necessidades, chamadas necessidades secundárias, que ultra

passam o limiar da sobrevivência e entram numa ordem simbóli

ca difícil de ser identificada pelo próprio homem. 

No mundo capitalista, o universo das necessidades 

básicas é recriado para dar lugar às necessidades socialmente 

promovidas pela cultura do consumo. Segundo Ciro Marcondes 

Filho (56), vestir-se bem é mais importante do que simples

mente abrigar-se do frio. Baudrillard (4) também considera 

as necessidades secundárias como função induzida nos indiví

duos pela lógica interna do próprio sistema, da qual depende 

para seu funcionamento e sobrevivência. 

A necessidade é um conceito que liga o sujeito ao 

objeto. E a ponte mágica que funda a relação entre duas en

tidades autônomas: sujeito e objeto. O início dessa ponte se 

dá no sujeito que, diante de uma exigência interna, vai em 

busca de um determinado objeto para satisfazê-la. As necessi

dades estão relacionadas com as exigências orgânicas, estão 

ao nível biológico. Maslow, citado por Rotter (76), conside

ra que o processo de desenvolvimento do homem está fundamen

tado na expansão gradual das necessidades e dos atributos es

senciais à natureza humana. 

Nesta gradação, Maslow divide as necessidades em 

cinco estágios que vão do nível inferior, que são as necessi

dades fisiológicas tais como saciar a fome e a sede, que de-
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vem ser imediatamente atendidas, passando pelas de segurança, 

de amor, chegando às necessidades de êxito, prestígio ou re

conhecimento, até atingir o nível mais elevado, para o au

tor, que são as necessidades de auto-realização, nas quais há 

a concretização do aperfeiçoamento das potencialidades humanas. 

Diante deste espectro, a massa consumidora é captu-

rada em vários momentos. Então, têm-se, de um lado, as ne-

cessidades humanas intensificando a vontade de possuir coi

sas, de outro lado, a indústria capitalista estimulando o con

sumo. Existe, comprovadamente, uma relação de quem produz 

com quem compra, pois esses dois segmentos da sociedade es-

tão entrelaçados. 

Ao fazer um paralelo entre produção e consumo, Marx 

(57) ressaltava o caráter das necessidades na origem da pro-

dução. Para ele, existem necessidades naturais do homem, que 

dizem respeito a sua sobrevivência, e as necessidades criadas 

pela sociedade. Assim, "a produção não se limita a fornecer 

um objeto material à necessidade, fornece ainda uma necessi

dade ao objeto material" (57:10), isto é, as necessidades emer-

gem do homem quando este está diante do objeto. o homem só 

tem necessidade do que toma conhecimento. 

o objeto produzido, segundo Marx (57), precisa ser 

consumido, sob pena de não mais ser recriado. Por outro lado, 
~ 

e a necessidade do homem que vai idealizar o objeto que, ao 

ser consumido, acarretará o seu acabamento final. 

A mulher precisou trabalhar fora do lar, para cola-

borar no orçamento familiar, mas para isto necessitou de apa-
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relhos que facilitassem a sua vida dom~stica. Assim, hoje sao 

colocados à disposição o 6~eeze~, o forno de microondas, a 

máquina de lavar louça e outros utensílios. A necessidade da 

mulher trabalhar fora, e tamb~m no lar, levou -a idealização 

de objetos que, pelo consumo, foram aos poucos sendo aperfei-

çoados. 

Mas o que ~ preciso deixar claro ~ que, diante de 

uma necessidade, o indivíduo identifica o objeto capaz de lhe 

suprir esta deficiência. O objeto não ~ alucinatório; ele 

existe e pode ser selecionado. Por~m, os indivíduos não se 

cansam de buscar "algo" que preencha suas necessidades, reais 

ou nao, o que acaba por impulsionar o modo de agir, pensar e 

ser do homem moderno. 

Como a cultura no capitalismo ~ construída sobre a 

id~ia do consumo, a indústria da publicidade e propaganda vai 

acrescentar mais uma variante ao seu trabalho, que é lidar com 

a afetividade, ou seja, "mexer" com os elementos guardados no 

inconsciente do "público". Para Ciro Marcondes Filho (56), ~ 

o início do desenvolvimento da "indústria do desejo abstrato". 

At~ agora, outorgou-se às necessidades humanas a 

responsabilidade pelo consumo e ao próprio sistema as manobras 

obscuras para este intento. Contudo, isto ~ insuficiente pa

ra explicar a constante insatisfação do homem diante do que 

já possui e a obsessividade que tem de adquirir coisas, de bus-

car sempre mais e mais ... 

Certamente o "sistema" nao teria êxito se nao atin-

gisse o âmago da natureza humana. São as necessidades ou os 
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desejos que levam o homem a almejar tanto na vida? O que faz 

com que ele corra atrás de algo que nem mesmo consegue iden

tificar? Será o desejo o responsável pelo consumo? O que e 

o desejo? 

desejar? 

desejos? 

O homem já nasce desejando, ou o sistema o induz a 

Por que a história do homem é a história de seus 

O desejo é precisamente desejo de algo, de alguma 

coisa que o indivíduo não tem e não pode alcançar. O desejo é 

a constatação de que existe um vazio e que este precisa ser 

ocupado. Na ilusão de suprir a carência sentida, o homem vai 

atrás não de um objeto, mas do objeto específico, idealizado 

e perdido nos primeiros anos de sua vida, ao tomar conheci

mento do mundo. Desta maneira, o objeto procurado nunca será 

encontrado. 

O que difere o desejo da necessidade é que o desejo 

nunca se realiza, pois a cada satisfação obtida uma outra in

satisfação se faz sentir e, assim, forma-se uma corrente que 

não pára; já a necessidade, dentro dos meios adequados, chega 

a sua plena realização, eliminando, por conseguinte, o estÍ

mulo físico. 

O desejo nao é a satisfação de uma necessidade, en

tendida como biológica, pois sua estrutura está ao nível do 

simbólico, pertence à estrutura do inconsciente. Para Garcia

Roza, "de objeto em objeto, o desejo desliza como que numa sé

rie interminável, numa satisfação sempre adiada e nunca atin

gida" (38:139), porque o objeto de desejo nao está na ordem 

das coisas, mas na ordem das representações simbólicas. 
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7.1 Desejo: superaçao da morte 

Falar do desejo implica em falar do homem, do ser 

que, diante da sua vontade, transforma a natureza e, conse

qUentemente, transforma a si próprio. O desejo não só impõe 

ao homem o reconhecimento de si e dos outros, mas também re

vela a sua fragilidade perante o mundo. 

Hegel registrou três momentos que percorrem a his-

toricidade do homem enquanto ser. Sua intenção foi desvelar 

a natureza humana. No primeiro momento, o homem está na vida 

sem saber que está; é um ser natural, e um ser "em-si", com 

consciência do mundo e das coisas que estão no mundo, mas es

ta consciência é a de um ser contemplativo, que lhe permite 

através dos sentidos perceber os objetos exteriores a ele, 

porém a contemplação revela o objeto e não o sujeito, pois ain

da não há consciência de si. No segundo momento, o homem to

ma plena consciência da vida e vai, aos poucos, se distancian

do das coisas que estão nela. Não estando tão próximo, pode 

enxergá-las melhor. Agora é o homem "para-si", dotado de uma 

autoconsciência que lhe permite ter consciência de si e cons

ciência do outro. Na passagem da consciência para a autocons

ciência é que o desejo passa a existir. O homem passa a que

rer esse outro para si. Bornheim, ao citar Hegel, afirma que 

uma consciência só chega a ser propriamente consciência atra-

vês do reconhecimento de outra consciência: "eu só sou cons-

ciência porque o outro me vê como consciência" (9:150). 
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~ no trabalho que o homem domina os objetos da na

tureza e os transforma conforme a sua vontade, isto é, confor

me o seu desejo. Ele se afirma, enquanto sujeito, porque o 

objeto transformado é a comprovação de sua existência e de sua 

vontade. Então, o desejo do homem só pode se consolidar na 

medida em que a existência do outro for negada; neste caso, 

os objetos da natureza. O desejo é, portanto, a negaçao ou 

destruição do outro. 

Na relação dialética entre o senhor e o escravo se 

estabelece a luta entre duas consciências, entre dois dese

jos. Garcia-Roza diz que "só posso afirmar o meu desejo na 

medida em que nego o desejo do outro e tento impor a esse ou

tro o meu desejo" (38:142). Ao impor o meu desejo ao outro, 

eu não estou somente negando o outro como afirmação, mas tam

bém estou fazendo com que o outro me reconheça, reconheça o 

meu desejo e se submeta aos valores que meu desejo represen

ta. Porém isso não é tão simples, porque o outro também é de

sejo e, assim, "trata-se de uma luta na qual um dos dois de

sejos terá de ser destruído, pois reconhecer o desejo do ou

tro é fazer seu o valor que o desejo do outro representa",se

gundo Garcia-Roza (38:143). A autoconsciência só existe en

quanto reconhecida. Afinal, desejamos ser para o outro o ob

jeto de seu desejo. Contudo, nenhum dos dois pode morrer,por

que a morte de um deles torna o reconhecimento do outro im

possível e, para nao morrer, o adversário reconhece o vence

dor como seu senhor e admite para si mesmo a condição de es

cravo. 
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~ desta maneira que se encontra um paralelo com a 

sociedade atual. O mundo capitalista é constituído por sis-

temas hierárquicos e sistemas de valores. Assim, a burguesia, 

detentora do poder, estabelece valores superiores para aquilo 

que possui, e demonstra uma atitude de desprezo pelas formas 

criativas que emergem da cultura popular. Ao negar o outro, 

a burguesia faz com que ele se submeta aos seus valores. Sa

bedora de que é reconhecida por aquilo de que dispõe, a clas-

se média passa a querer desejar o que pertence -a classe so-

cial abastada. 

Num terceiro momento, o homem, tendo a consciência 

de si, passa a viver o que Hegel denominou de um em-si para 

si, isto é, uma nova categoria passa a fazer parte de seu exis-

tir: a razão. O homem apreende a relação enquanto relação. 

Agora seus atos são analisados prevendo conseqUências e dando 

um outro sentido a sua existência. 

Na concepção hegeliana, o desejo é a busca do homem 

pelo seu reconhecimento, uma afirmação deste no mundo. O de

sejo de reconhecimento passa a ser a força motora da história, 

um estar na vida com conseqUências. 

Fazendo uma trajetória da filosofia hegeliana e, mais 

de perto, da formação da consciência direcionada pelo desejo, 

estão Freud e Lacan, num outro campo de investigação da natu

reza humana, a Psicanálise. 

O desejo se tornou o centro da Teoria PsicanalÍti-
~ 

ca, pois e com esse material, apontado como reprimido nos pri-

mórdios da vida do indivíduo, que o analista vai atuar para 

significá-lo. 
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Freud (34), na Interpretação dos Sonhos, comprovou 

a existência de um sistema que também rege a vida do homem: o 

inconsciente. Constatou que este sistema é habitado por inú

meras representações de coisas que foram ali guardadas (re

calcadas) por terem um caráter ameaçador para o indivíduo. 

Mas, com tudo isso, as representações de coisas (desejos re

primidos) exercem uma pressão contínua em direção ao conscien

te, na busca de satisfação. Esses impulsos carregados de de

sejo, usando dois mecanismos de disfarce do inconsciente (o 

deslocamento e a condensação), vão surgir, por exemplo, na for

ma dos lapsos de memória, dos chistes e nos sonhos. 

7.2 Desejo: "objeto perdido" 

o homem está ciente de que tudo o que ele alcança 

nao o contenta. O desejo do sonho é um desejo inconsciente 

e, por isso, indestrutível. No sonho operam dois sujeitos que 

nao se conhecem, mas que estão juntos: o sujeito do enunciado 

(ser social, com o discurso da lei) e o sujeito da enunciação 

(recalcado, ligado aos elementos significantes do inconscien

te). Freud aborda o desejo incestuoso, o desejo de morte e o 

desejo edipiano ao afirmar a universalidade do desejo sexual. 

Segundo Renato Mezan, "o desejo infantil, embora reprimido e 

disfarçado, exerce influência à distância sobre os caminhos 

da libido na vida, ainda que essa influência não seja absolu

ta" (58:356). 
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o desejo se instaura a partir do fracasso do prin

cípio do prazer, forçando a criança a reconhecer a realidade. 

Assim, tem-se o início da edificação do homem como sujeito, 

como ser pensante, que procurará equilibrar as exigências vin

das do seu interior com as implicações do mundo externo. O 

sujeito que deseja, que ao se afirmar como sujeito pode dizer 

"eu quero" e, na medida do possível, identifica e se apodera 

dos objetos parciais de sua satisfação, está reconhecendo a 

realidade. Desejo, sujeito e realidade adquirem existência 

quando ocorre o rebaixamento do princípio de prazer. A partir 

desse momento, a criança será regida pelo princípio de reali

dade; ela se submeterá às leis do mundo. 

Após o nascimento, a criança é submetida aos cuida

dos da mae. Todas as necessidades físicas, biológicas e afe

tivas do recém-nascido são atendidas pela mae, que garantirá 

a sua sobrevivência. Sentindo fome, vem o seio para saciá-la; 

sentindo frio, tem o aconchego do colo e das cobertas. Essa 

relação é carregada de afeto, traduzido pelas carícias, afa

gos, beijinhos e pelo próprio olhar da mãe dirigido ao bebê. 

Agindo assim, a mãe vai proporcionar à criança uma fonte ines

gotável de excitação e de satisfação de partes de seu corpo, 

denominada pulsão. No começo, o indivíduo possui uma estru

tura psíquica rudimentar, um inconsciente constituído pelos re

presentantes da pulsão (idéias e afetos). As pulsões sao ar

ticulações que ligam partes do corpo com os objetos, tendo co

mo diferencial a sensaçao de prazer e desprazer. 

Basta a criança querer para que, num passe de mági-
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ca, o seio lhe seja oferecido e a sua falta suprida. Por ou

tro lado, a mãe ao dar o seio interpretou o choro da criança 

como sendo fome e, assim, ela vai adivinhando nos gestos do 

bebê as suas necessidades. Num dado momento, o choro que ela 

percebe é manha, aí está na hora do entretenimento; já um ou

tro choro é visto como dor e o remédio adequado surge para so

correr o pequenino. 

Nesta fase imaginária a relação dual estabelecida 

nao permite que a criança faça a diferenciação entre seu pró

prio corpo e o seio da mãe. Segundo Garcia-Roza, "ao procurar 

a si mesmo o que o indivíduo encontra é a imagem do outro" 

(38:215). Ainda nao existe vestígio da formação do sujeito, 

pois a criança forma uma representação da sua unidade corpo

ral por identificação com a imagem da mãe, que passa a ante

cipar os desejos do bebê, isto é, a significar as expressoes 

da criança. 

Ao sentir fome, por exemplo, a criança chora ou es

perneia e rapidamente é atendida pela mãe com o alimento, re

duzindo, portanto, o estímulo interno. Da tensão provocada 

pela necessidade até a chegada do alimento (prazer) existe um 

breve percurso de tempo vivenciado pela criança com o surgi

mento da percepção do alimento e já acompanhada pela sensaçao 

de prazer. Formou-se, assim, a fixação da imagem mnêmica 

(alimento) com o traço mnêmico (marca da excitação -- a satis

fação ou prazer). 

Da próxima vez em que houver o mesmo estado de ten

sao produzido pela mesma necessidade, antes mesmo de ser aten-
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dido, surgirá imediatamente um impulso psíquico que se esfor

çará para reinventar a imagem mnêmica da percepçao anterior 

(do objeto) e reevocar a própria percepção (sensação de pra-

zer), isto é, reproduzir a satisfação original. 

Essa relação é quebrada quando ocorre a ausência de 

satisfação. -A demora do alimento provocara o abandono deste 

pequeno ser pela via alucinatória ... 

Para Renato Mezan (58), o impulso é o próprio dese

jo e a reaparição da percepção é a realização do desejo. En

tão, o desejo só pode ser reconhecido porque há a demora. ~ 

o prazer, obtido da excitação provocada pelo reconhecimento 

do objeto que saciará a fome, que a criança buscará novamente 

encontrar. 

Com a espera, o objeto evocado permanece num estado 

alucinatório e, não sendo real, não tem condições de dar o 

prazer desejado; o seio alucinado não mata a fome, mas invade 

o sistema psíquico de ansiedade. Assim, o ego vai recalcar 

essa imagem e impedir que outra vez seja reproduzida alucina-

toriamente a "percepção" do objeto. O desejo visa a reprodu-

zir um estado de satisfação que ficou perdido no passado, re

calcado pela dura realidade, cuja reprodução é procurada en-

tre os objetos ditos reais. Entretanto, nenhum objeto comple

tará jamais essa satisfação plena, original, pois a imagem de 

prazer fixada e presa no inconsciente não pode ser repetida 

porque é única e pertence a um tempo remoto. 

O recalque é um recurso utilizado pelo ego para evi

tar o desprazer, porém ele não é capaz de segurar a pulsão que 
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investe a representação ideativa na tentativa de reviver a 

satisfação plena. Para saciar a demanda vinda do inconscien

te, o sujeito terá que encontrar, na realidade, algum tipo de 

prazer. Então, o ego vai desenvolver outros recursos para fa-

zer a mediação entre a realidade psíquica (pulsão) e as impo-

sições da realidade externa, negociando para que parte da pul

são seja atendida. Começa a ser estabelecido o Princípio da 

Realidade e com isso dá-se o início da construção do sujeito, 

de uma história pessoal e intransferível, que será a história 

das tentativas que ele fará para encontrar satisfação substi-

tutiva para a satisfação marcada no passado, pela imagem do 

prazer, segundo Maria Rita Kehl (44). 

Embora o desejo nunca se realize por completo, ê no 

-mundo real que ele procurara os objetos parciais de sua sa-

tisfação, num processo de contínua repetição. Para Maria Rita 

Kehl, "ê a realidade com seus pobres objetos parciais que vai 

oferecer ao sujeito possibilidades de prazer substitutivos do 

prazer alucinatório e impedir que o campo do desejo seja inun-

dado pela pulsão de morte" (44:371). 

A realização de um desejo ê a realização de um fan-

tasma, de uma alucinação. O desejo visa reproduzir um estado 

de satisfação que ê sempre anterior a sua concretização. 

Maria Rita Kehl (44) afirma que a felicidade da 

criança está em sentir fome, e nao na saciedade, embora admi-

ta que parte dessa felicidade venha da antecipação da expe

riência de saciedade. 

-Seguir desejando e o que impulsiona o homem a bus-
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car cada vez mais, sem conseguir se satisfazer com tudo o 

que o mundo tem para lhe oferecer. Mas o homem não deseja tu

do, ele deseja algumas coisas que estão no mundo. De que ma

neira o indivíduo se orienta na seleção do que deseja possuir? 

7.3 Desejo: lugar do Outro 

A apresentação dos objetos contidos na realidade é 

feita pelo Outro. O Outro e a mãe de quem a criança necessi

ta para sobreviver e com a qual, além de manter essa relação 

de dependência, mantém uma relação impregnada de afeto, com 

gestos, beijos e olhares carinhosos que levam a criança a 

alienar-se neste Outro. Portanto, "ao procurar a realidade 

em si, ela encontra apenas a imagem do Outro com a qual se 

identifica e na qual se aliena", segundo Garcia-Roza (38: 213). 

Nesse primeiro momento, a criança se encontra na fase do ima

ginário, onde a sua identidade está vinculada ã imagem da mãe. 

O Outro não é só quem mostra o primeiro objeto real 

ã criança (o seio), mas é quem abre o caminho do mundo para 

ela. O Outro é o mediador entre esse pequeno ser e a reali

dade. A criança passa a ver o mundo com os olhos da mãe. Quan

do a mãe oferece os objetos necessários a sobrevivência de 

seu filho, está antecipando o Eu da criança. Ela não só reve

la os primeiros objetos reais, como também impõe o seu desejo 

ã criança, fornecendo-lhe coisas que julga indispensáveis ao 

filho. ~ na tentativa de adivinhar, através dos gestos, ma-
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nhas e choros, o desejo da criança, que a mae dará a esta aqui-

10 que avalia como essencial para o seu bem-estar, como tam

bém é ao estabelecer o aprovado ou reprovado, aceito ou recu-

sado, que a mãe impõe os seus desejos aos atos da criança. En

tão, a criança desde o seu nascimento é simbolizada pelo Ou-

tro, os desejos dela passam pelos desejos do Outro. Para Gar-

cia-Roza, "apesar da criança não ter ainda acesso , -a sua pro-

pria fala, ela é falada pelos outros, ela já surge num lugar 

marcado simbolicamente" (38:213). 

Num segundo momento, a criança passa a querer apreen-

der o desejo do Outro. Tem a necessidade de conhecer o campo 

do desejo materno, para dominá-lo e garantir o seu lugar den-

tro dos objetos desejáveis pela mae. Nesse caso, segundo Ma

ria Rita Kehl (44), o pensar da criança sobre o próprio dese-

jo fica sempre associado a certa expectativa de imaginar "o 

que ela deve querer" e, desse modo, é o mesmo que pensar "o 

que o Outro (mãe) deseja que ela queira". Assim, a criança 

passa a querer conhecer o desejo do Outro para saber quais 

são os seus desejos. Portanto, é "ao reconhecer os objetos 

como desejáveis também no campo do código que o sujeito rea-

firma narcisicamente a sua existência como alguém capaz de ex

pressar o que também é desejável para o outro", segundo Maria 

Rita Kehl (44:370). 

A mãe e o Outro, aquela que tem o "falo" e, por is-

so, é a própria lei interditando e oferecendo o código pelo 

qual tudo terá significado; já o Outro é o semelhante, aquele 

que rodeia a criança mas n~o tem o poder da m5e. O Outro tem 

al~lIOTECA 

'U.NDACÃO GETÚLIO VARGAI 
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o domínio da realidade e a crIança o acompanha com o olhar, 

até encontrar o campo de objetos desejados pelo Outro (amãe). 

A criança vê que a mãe fala com ela, mas também se 

dirige a outras pessoas. Assim, a criança percebe que a mae 

também deseja fora dela e que ela nao é tudo para essa mãe. O 

olhar da mãe é seu próprio desejo e a criança deseja o objeto 

no qual o olhar da mãe se fixa. Nesse momento se introduz a 

relação edipiana. O olhar da mae para o pai revela o falo, 

o objeto de desejo dela (mãe) e com o qual a criança se iden

tificará. 

O pai não surgiu agora, ele já existia na vida da 

criança desde o começo, ajudando a cuidar dela. Contudo, essa 

relação é um simulacro das funções maternas. Nesse momento, a 

criança e o falo da mãc, é o objeto de desejo da mãe e, ao mes

mo tempo, ao se identificar com a mae, identifica-se com o 

objeto de seu desejo. Então, a criança se vê corno um falo, 

onipotente. A revelação do pai acontece com o olhar da mãe 

ou, numa linguagem lacaniana, o surgimento do pai se faz atra

vés do discurso da mac, que o reconhece corno homem e corno re

presentante da lei. 

Com a entrada do pai em cena há o corte, a criança 

deixa de ser o falo e a mãe deixa de ser a lei. O falo, ago-

ra, pertence ao pai, que limitará os poderes da mae. O pai 

vai interditar e deslocar o desejo da mae e provocar com isso 

a separação dela com o filho. Esse é um outro corte ocorrido 

na vida da criança que será recalcado o desejo incestuoso. 

Contudo, a criança separada da mãe começa a constituir-se co-
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mo um Eu, é o embrião de um sujeito que formulará suas 
~ 

pro-

prias experiências com o mundo. 

A castração que antes ocorTia com a mae e, conse-

qUentemente, com o filho, atinge também o pai, que perde o 

falo e passa a ser nao mais a lei, mas o representante dela. 

Há a identificação da criança com o pai e odeclfnio do ~di

po. A partir de agora é a lei que está acima da família; o 

pai é apenas o seu representante. Para Lemaire, "ter êxito 

na sublimação do ~dipo é aceitar a realidade: as diferenças 

de idade, de tempo, de geraçao; é aceitar ter um pênis real, 

ou seja, uma potência limitada" (54:233). Portanto, 
~ 

e a as-

sunção da castração que cria a falta pela qual se institui o 

desejo. O desejo é desejo do desejo do Outro. 

7.4 Desejo: a fala do silêncio 

O homem busca um objeto que ficou no passado, per-

dido nas recordações. Um objeto que não consegue identificar, 

mas que permanece presente pela imposição da procura que nun

ca finda. A procura é a conseqUência do desejo de encontrar 

o objeto que fará o indivíduo reviver o estado de prazer ori-

ginal. 

O desejo passa a ser reconhecido quando há o corte 

na unidade mãe-filho, permitindo à criança ter o conhecimento 

de si mesma e das suas possibilidades de inserção no mundo. 

Vivendo ainda sob o domínio do Princfpio do Prazer 
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(regido pelo Id), a criança experimenta o fracasso da nao 

gratificação imediata de sua necessidade, causando, assim, o 

surgimento do desejo que e a imagem de satisfação plena, re

calcada por ter um caráter ameaçador para o sistema psíquico. 

Contudo, o desejo no intuito de alcançar o estágio de prazer 

original está sempre determinado a uma incansável repetição. 

O rebaixamento deste Princípio provoca na criança 

dois acontecimentos: o de se ver fora do Outro e o de perce

ber a realidade. Começa a ser estabelecido o Princípio da 

Realidade (regido pelo Ego), que obrigará a criança a nego

ciar com as leis da real idade, na tentativa de obter alguma 

espécie de satisfação. ~ o início da construção do sujeito, 

que desenvolverá sua consciência, pensamento, atenção, memo

ria, discernimento e ação que lhe permitirão reconhecer o mun

do e agir sobre ele em troca de pequenos prazeres, buscando 

encontrar o objeto de suas representações simbólicas. Desejar 

é reencontrar, ir ao encontro de uma intensa sensação de pra

zer já experimentada nos primórdios da vida do sujeito, e e 

na realidade que o desejo ganha uma fala, ou seja, onde o in

divíduo toma conhecimento dos objetos. 

A realidade cria (re-cria) o desejo ao lhe oferecer 

uma fala, que sao as representações dos objetos, inseridas num 

código cultural. A realidade revela os objetos através da 

palavra. Portanto, a palavra passa a substituir o objeto, 

passa a estar no lugar dele. 

Ao desejar algo, o indivíduo está nomeando um obje

to que julga conhecer, por intermédio das fontes de informa-
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çao (pessoas, publicidade, etc.). Quanto mais a pessoa sou

ber sobre o objeto, mais chances terá de obter prazer. Os re-

encontros sao sempre prazerosos, enquanto o novo causa medo e 

ansiedade. Para Maria Rita Kehl, o "reencontro é uma afirma-

ção narcisista do ego, é um prazer de repetição" (44:369). ~ 

o reencontro com o que ficou perdido no passado. Embora a ex-

periência acrescente a cada acontecimento um elemento novo, 

o desconhecido é sempre uma ameaça para o ego, algo que rompe 

com o equilíbrio desse sistema, obrigando-o a se reorganizar. 

Porém, os objetos mais desejados nem sempre são fon-

te s d e e x p e c t a t i v a s de pu r o p r a z e r, e sim f o n t e do que s e c h a-

ma de angústia do prazer; a angústia que o indivíduo vive de 

não poder tolerar a felicidade plena, porque essa condição o 

remete ao reencontro com o recalcado, com a intensidade do 

prazer original. 

Portanto, o que o desejo busca em primeiro lugar é 

o reencontro com o passado para, em seguida, com a aproxima

ção dos objetos ilusórios, viver a angústia do prazer e, por 

último, atingir seu maior objetivo que é seguir desejando. A 

manutenção do desejo é a manutenção de uma fala e quem fala é 

forçosamente admitido como sujeito. "O que mais 
~ 

se deseja e 

desejar, seguir desejando, seguir sendo sujeito de um enun-

ciado que aponta para algum objeto real, reconhecido pelo ou

tro e que pode representar a reafirmação repetitiva do desejo 

no campo da realidade", segundo Maria Rita Kehl (44:370). 
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7.5 Desejo: multiplicidade da vida 

Muitos dizem que "as crianças adoram inventar coi

sas", ou então, que "as mães vivem preocupadas com o que elas 

poderão 'aprontar"'. Brincar é o mesmo que desejar inventar 

coisas. 

Para a psicanálise, o desejo se constitui nos pri

meiros anos de vida da criança e se caracteriza pela ausência 

do objeto que dará a ela o prazer pleno, original. O objeto 

perdido é justamente a causa do desejo. Sua ausência dá iní

cio ã eternização do desejo, num processo infindável da busca 

pelo homem do que ficou no passado. Dentro desta perspectiva, 

a criança vive inventando coisas porque nunca se dá por sa

tisfeita com o que realiza. Além disso, nenhum brinquedo con

seguirá agradá-la, pois os diferentes modos que a criança en

contra para lidar com os seus brinquedos passam a ser enten-

didos como uma insatisfação vivida desde a infância. Portan-

to, a criança nunca estará satisfeita com as brincadeiras que 

idealiza. Sua imaginação se torna um resíduo do recalcado, o 

fantasma do que ficou enterrado no inconsciente. 

Contrários a esta concepção se manifestam Deleuze e 

Guattari (18), ao conceberem o desejo nao como uma falta fi

xada no indivíduo, mas como uma forma de criação do ser huma

no. O desejo é a energia do homem para produzir coisas no 

mundo. Essa energia desejante é a maneira pela qual o homem 

procura dar sentido a tudo que percebe na realidade,resultan-
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do sempre, ou quase sempre, na construção de algo. As brinca

deiras traduzem as observações feitas pela criança do mundo 

que a rodeia. Ao brincar, a garotada cria formas de lidar com 

os materiais da realidade, dando-lhes um significado particu

lar. Inquieta e cheia de energia, basta um obj eto e uma idéia 

e, logo, logo, uma brincadeira surge. 

O desejo faz do homem um produtor inesgotável de coi-

sas, formas, idéias, etc. Desejo e homem formam a combinação 

de "máquina desejante". Numa linguagem deleuziana, o homem é 

a máquina desejante pronta para efetuar acoplamentos com ou

tras máquinas e emi tir sentidos. Para Deleuze e Guattari (18), 

o mundo é constituído por grandes máquinas: máquinas produti

vas, máquinas de controle social e máquinas psíquicas. As má

quinas estão umas ligadas às outras, umas emitindo fluxos e 

outras efetuando cortes. O desejo, assim, assume o caráter 

produtivo que está a todo momento estabelecendo conexões e re

lações com várias coisas do mundo, produzindo códigos. "O de

sejo não cessa de efetuar acoplamentos de fluxos contínuos e 

de objetos parciais essencialmente fragmentários e fragmenta-

dos" (18:20). 

A família, a escola, o grupo social e a televisão 

sao algumas máquinas em que a criança (máquina desejante) 

acoplada; por outro lado, estas máquinas estão acopladas 

-e 

ao 

sistema (máquina capitalista). O desejo da criança é máquina 

geradora de acontecimentos, os brinquedos sao - . maquInas aco-

pIadas ã criança. Brinquedos e criança são, portanto, a mes

ma coisa: máquinas. Por uma correm os fluxos e pela outra, os 
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cortes. Os fluxos sao os sentidos produzidos pelos acopla-

mentos das máquinas e os cortes são as interrupções do desejo 

que podem ser feitas por qualquer máquina, a família, ou mes-

mo um brinquedo estruturado que não possibilita -a criança 

criar novos fluxos. 

Como fluxos de energia, os desejos sao intensidades 

de prazer que nao param de atravessar o real e causar efei-

tos. O real é composto pelo desejo e pelo social. O desejo 

produz realidades, assim, a produção desejante e a produção 

do social. Deleuze e Guattari (18) apontam o desejo como ex-

pressao do "querer" do homem, energia que o move a produzir. 

Mas o desejo não é algo individualizado. Ele s6 existe no en

contro com outros desejos, coexistindo no psíquico e no so-

cial. -O desejo e uma força imanente que depende de um arran-

jo no qual está incluída. 

Durante o tempo em que ocorre a brincadeira, a crian-

ça exercita toda a sua capacidade de agir sobre os objetos. 

Valendo-se da imaginação e fantasia, ela é capaz de enxergar 

nos brinquedos virtual idades que lhe darão a chance de trans

formá-los em múltiplas hrincadeiras, num dispêndio de todo o 

seu potencial na concretização de algo. Isto acontece porque 

ela o deseja. Desejar é, ainda, concretizar potencialidades. 

Para Guattari (39), o inconsciente é uma produção maquÍnica, 

máquina desejante que pode tudo e qualquer coisa, como também 

produzir tudo e qualquer coisa. 



CAPíTULO IV 

SOCIEDADE X DESEJO 

8 -- PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE 

As crianças de hoje brincam muito menos com os seus 

brinquedos do que no passado. As brincadeiras apresentam for

mas estereotipadas, não há mudança no modo da criança inte-

ragir com os brinquedos. A maneira de manusear os brinque

dos é urna só, a que aprendeu ao ver a televisão. No entanto, 

ela vive numa luta permanente com os pais, desejando mais e 

mais brinquedos, pois acredita no prazer via consumo. 

Guattari (41) revela que o indivíduo -e fabricado 

desde o nascimento para corresponder e fortalecer o tipo de 

sociedade em que vive. Dentro desta mesma perspectiva, Ciro 

~arcondes Filho (56) propõe o termo "modo capitalista de pen-

sar" para denominar o comportamento da massa de almejar a 

forma de vida mitificada pelo sistema capitalista. Foucault 

(31) acredita em uma certa estrutura de pensamento a que os 

homens de uma época não saberiam escapar. 

Há uma produção de subjetividade, individual e ao 

mesmo tempo social, articulada pelo capitalismo. Esta subje

tividade consiste não só na modelização dos comportamentos 

108 
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do indivíduo, como também da sua sensibilidade, percepçao, 

memória, pensamento e afeto. Ela vai sendo produzida 
, 

a n1-

vel inconsciente, engendrando a maneira do homem perceber o 

mundo. Não é algo que venha de fora para se instalar no in-

divíduo, mas sim vivenciada por ele no campo social, pois é 

algo que permeia os níveis de produção e consumo. São os 1n

divíduos que mantêm esse sistema, pela relação que eles têm 

com as pessoas e com as coisas do mundo. 

Há muitos anos atrás, os meninos costumavam con-

feccionar um brinquedo chamado "atiradeira", a partir de uma 

forquilha de galhos de arvore presa por tiras de elástico, 

que servia para arremessar pequenas pedras. Com ele, geral-

mente, matavam-se passarinhos. Ao usar a atiradeira para ma-

tar um passarinho, a criança tinha a intenção de testar a 

sua pontaria e/ou de comer essas pequenas aves. Era tão co-

mum ter uma atiradeira que ela chegou a ser fabricada em me

tal ou plástico resistente. Qualquer criança queria ter uma 

dessas "belezas". Por outro lado, as famílias viviam em ca-

sas com grandes quintais, onde criavam animais de pequeno 

porte para serem consumidos. A própria dona da casa matava 

as galinhas para fazer seu caprichado almoço de domingo. 

Com o tempo, esta prática foi sendo substituída pelos abate-

douros e supermercados, que passaram a vender os animais já 

mortos e embalados. O ato de matar o animal em casa acabou 

e o uso da atiradeira foi, também, deixado de lado. Cessou a 

indústria deste objeto. 

Atualmente, mundo adul to e mundo infantil já se con-
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fundem. Os pais se infantilizam quando presenteiam os filhos 

com brinquedos que eles próprios gostariam de ganhar; a di

versão acaba sendo dos pais. Por outro lado, as crianças são 

tratadas como pequenos adultos que necessitam conviver ime

diatamente com os instrumentos do mundo moderno. O computa

dor é obrigatório na vida infantil, sob pena da criança não 

poder corresponder às exigências da sociedade. Num artigo so

bre o uso de computadores pelas crianças, publicado na Re

vista de Domingo do Jo~nal do B~a~~l, as crianças manifesta

ram as seguintes opiniões sobre o computador: "Gosto porque 

me sinto adul ta"; ,,~ mui to legal, posso programar a minha vi

da toda ali". Tais respostas refletem a incorporação das 

idéias que os pais têm a respeito do uso do computador para 

os filhos. 

~ no convívio familiar que a produção de subjeti

vidade começa a ser trabalhada, embora se admita que esse 

processo já ocorra na gestação. Dependendo do estilo de vi

da adotado pela mãe, o feto receberá substâncias (vitaminas) 

que o ajudarão na sua formação biológica, estímulos sonoros 

que desenvolverão sua percepção auditiva; sera, inclusive, 

fotografado para que a sua chegada não seja nenhuma surpresa 

desagradável para os pais. fiá toda uma preparação que indi

ca o lugar desta criança na sociedade e, em troca, espera-se 

dela um determinado tipo de comportamento. 

Os pais são pessoas articuladas com o modo de vida 

que o mundo lhes apresenta e é através dos personagens do

mésticos (pai, mãe e avós) que a criança vai percebendo o 
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mundo. Impregnados pelos valores da sociedade capitalista, 

os pais têm uma postura diante do brincar que reforça os s~

temas hierárquicos e de valores com os quais essa sociedade 

é construída. A carga cultural presente nos adultos é muito 

forte, a ponto de estabelecer quais os brinquedos com que os 

filhos e as filhas poderão brincar. E o poder de inculcar 

as condutas sociais é muito maior quando a criança dramatiza 

a história, incorporando o modelo que está imitando,o de do

na-de-casa, por exemplo. Outra característica manifestada na 

relação família e brincar tem a ver com a posição social ocu-

pada por aquela na sociedade. Presentear o filho com um brm

quedo de custo elevado é assegurar à criança o status que lhe 

-pertence. Os brinquedos, como qualquer outro objeto, sao m-

digos de diferenciação. 

No mundo capitalista, a produção de subjetividade 

é muito mais importante do que qualquer outro tipo de produ

çao. Para isto, o indivíduo é serializado, cadastrado e re-

gistrado sob as melhores pesquisas de opinião da m~d~a, cujos 

resultados são o espelho dos desejos capturados e traduzidos 

em demanda. Foi assim que, em 1973, a ind~stria de brinque-

dos Estrela, através de pesquisa, detectou um sentimento mui-

to comum nas mulheres que trabalhavam fora do lar: o remorso 

por deixarem seus filhos sozinhos em casa. Este sentimento 

tem sido muito explorado pela midia. As mães, para compen

sarem o sentimento de culpa ocasionado pelo abandono dos fi

lhos, procuram encher de presentes suas crias. A máquina ca-

pitalista sobrecodiflca tudo e em cima disto produz uma ima-
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gem de mae que nao pode conviver com os dias atuais. Hi urna 

espécie de reciclagem para voltar a ser mae, injetando-se re

presentações nelas e nos filhos. Impõe-se um ideal imagini-

rio lançado por sugestões coletivas, e assim institui-se a 

culpa e as compensações (que vão dar lucro). 

O uso da informação é talvez a grande arma do ca

pitalismo na produção do indivíduo normalizado e articulado 

socialmente. As informações incidem sobre os costumes, os 

hibitos, o raciocínio, a afetividade, atuando no modo de pro

dução do psiquismo. As informações apresentadas de formas 

variadas despertam as fantasias e os desejos dos adultos e 

das crianças. Diante da insegurança que paira sobre o futu-

ro profissional dos filhos, os pais consomem as mensagens re

lacionadas aos brinquedos ditos inteligentes. Os pais se pren

dem à idéia de que os filhos, para terem sucesso profissio-

nal, terão que exercitar desde cedo o seu desempenho com os 

"brinquedos inteligentes". Assim, passam a adquirir "blocos 

lógicos", "Lego", "brinquedos de encaixe", "Questron" e "mi-

nicomputadores". Mais tarde, começam a selecionar brinque

dos que vão preparar as crianças para o mundo dos negócios, 

portanto, entram os jogos que lidam com os investimentos, 

aplicações, compra e venda de imóveis; deste setor fazem par-

te "Banco Imobiliário" "Jogo da Vida" e "Bolsa de Valores" , , 

por exemplo. 

Guattari vê o inconsciente corno "um nó de intera

çoes maquínicas, através do qual somos articulados a todos 

os sistemas de potência e a todas as formações de poder que 
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nos cercam" (40:171). Assim, o inconsciente moderno é ,cons

tantemente manipulado pelos meios de comunicação e agencia-

dos pelos equipamentos coletivos de forma bem suave. Em tem-

pos remotos, os equipamentos coletivos eram máquinas terri-

torializadas, a família e a Igreja, que abrangiam os espaços 

de convívio pessoal; hoje, esses equipamentos têm um raio 

maior, atingindo o planeta como um todo: são o Estado, a em-

presa, a midia ... 

Mas é com a ajuda da publicidade que o modelo ca-

pitalista alcança uma escala transnacional e, como tal, im-

poe padrões de beleza, felicidade, lazer e consumo. Os mode-

los de brinquedos são os mesmos comercializados para toda 

parte do mundo. O modelo estético estabelecido nas bonecas 

é o da classe dominante. As bonecas são brancas, de cabelos 

lisos e magras. Ao se visitar em 1990 e 1991 a ABRINQ 

Feira de Brinquedos nao se encontrou nenhuma boneca de 

cor ouje de cabelos anelados. A explicação dada pela repre

sentante das indústrias Estrela foi a de que a população dis-

crimina bonecas com essas características, por isso não são 

fabricadas. Conscientemente ou não, a representante inver

teu a ótica dos valores estabelecidos na sociedade capita-

lista, que prima por reforçar as diferenças. A classe domi-

nante, detentora do poder econõmico, adquire, valoriza e im-

- -poe so o que for a sua semelhança. Como diz o poeta Caetano 

Veloso, "Narciso acha feio o que não é espelho". A criança 

de cor, ao lidar com bonecas e bonecos de cor clara, está tam

bém assimilando esse padrão estético de beleza, assim como 
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as meninas gordinhas precisam emagrecer 
, 

para serem iguais a 

"Barbie". Numa relação inocente com os brinquedos, a crian-

ça está modelizando a sua percepção, a sua sensibilidade e o 

seu comportamento para o que é socialmente valorizado, seja 

na Europa ou na África. A produção de subjetividade, traba

lhada em cima de modelos, é projetada em escala planetária. 

No Brasil, a televisão tem o mérito de contribuir, 

na sua quase totalidade, para a modelização do comportamento 

dos "baixinhos". Usa-se a roupa da Xuxa, o penteado da Xu-

xa, o disco da Xuxa, os brinquedos-personagens dos desenhos 

e filmes que passam no programa da Xuxa, as palavras carre-

gadas pelo "x" empregado pela Xuxa. Um tipo de epidemia in-

vadiu o país. As meninas, e muitas vezes também as mães, sõo 

vistas com os cabelos divididos em rabinhos presos por elás-

ticos, de botas e miniaturas de objetos pendurados pelo cor-

po. Nesta avalanche, tudo o que a apresentadora fizer ou 

disser será consumido imediatamente pelos pequeninos, que por 

admiração passam a copiar seu ídolo. Segundo Guattari,"as 

crianças de hoje têm tempo integral diante da televisão, ab

sorvendo relações de imagem, de palavras, de significação" 

(41:32). A subjetividade da criança está sendo, portanto, 

modelada. 

Aos poucos, o sistema anula a capacidade da crian

ça de criar e a transforma num ventríloquo que repete o modo 

de brincar dissimulado nos programas infantis. A insatisfa-

ção é permanente na criança porque, esvaziando-se o desejo, 

a necessidade invade o seu ser. Ela, agora, quer a máquina 
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de brinquedo das indústrias Estrela que faz chocolate de ver-

dade. Assim, a menina não vai precisar fingir que está fa-

zendo "comidinha". 

Quanto mais cedo a produção de subjetividade esti-

ver agindo na criança, mais apta ela estará para decifrar os 

diferentes códigos do poder. A intenção é produzir um certo 

tipo de indivíduo produtor-consumidor que responda aos impe-

rativos do "modo de produção capitalista". o resultado -e a 

produção em série de indivíduos despreparados para enfrentar 

a vida, demasiadamente frágeis e capazes de absorver cada vez 

mais as "drogas" que o poder lhes proporciona. Por isso, se-

gundo Deleuze e Guattari (18), as máquinas desejantes estão 

com sua produção desvirtuada, sem prazer pleno. 

9 - PROCESSOS DE SINGULARIZAÇÃO 

Criar é transformar, é dominar o já estabelecido 

para dar um novo sentido. A criança, quando arruma um jogo 

de cadeiras em fila no meio da sala, deixa de ver esses ob-

jetos como eles se apresentam e passa a lhes conferir um no

vo significado: o de um 6nibus com vários lugares. Logo de-

pois, o pedaço de pau assume a condição de espada, ou, então, 

o carrinho consegue ser uma super-máquina que sobe pelas pa-

redes ou anda pelo ar. ~ incrível o que a imaginação pode 

fazer, basta a criança desejar. 

O capitalismo captura todas essas expressoes do de-
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sejo com o intuito de convertê-las numa economia de mercado. 

Para Guattari (40), o capitalismo se interessa pelas máqui-

nas desejantes e pelas máquinas de produção -so enquanto es-

tas estão conectadas ã máquina de exploração, a serviço da 

economia de lucro. Este sistema vai-se infiltrando na eco-

nomia desejante do homem, permitindo que ele libere seus flu-

xos de desejo para, em seguida, se reapropriar dessa força 

produtiva que, agora, passa a não mais pertencer ao homem. 

Desta maneira, de posse das realizações do desejo, o capita

lismo vai canalizá-las em códigos de valores e normas, trans-

formando-as no mais abstrato dos modelos: o dinheiro. O mun-

do gira e gira em torno do capital, que Deleuze e Guattari 

(18) denominam de "corpo sem órgãos", o corpo improdutivo 

cuja função é o registro dos processos de produção do desejo. 

Mas o desejo tem uma particularidade: a resistên

cia a qualquer programaçao. Ele busca sempre vias possíveis 

de irrupção no campo social, inventando novas formas de vi-

ver, de se relacionar profissionalmente e amorosamente, as-

sim formando outras alianças. Por volta dos anos 60, houve 

uma inquietude pairando entre os jovens. Foi uma década de 

grandes transformações na vida daqueles jovens e para as fu-

turas geraçoes. lncon[ormados com a vida que levavam os seus 

pais, os jovens resolveram questionar a sociedade em que vi-

viam. Valores como virgindade, casamento, vestuário foram 

discutidos e julgados pela juventude daquela época. Mudaram, 

por exemplo, o modo de se vestir. Passaram a adotar roupas 

de cortes simples, calças de tecidos mais resistentes como o 
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- . jeans e o brim, antes usados por operarlos. Estavam dispos-

tos a dar um basta na forma opressiva das roupas bem estru-

turadas no corpo. 

Mas, como o capitalismo tem a capacidade de absor-

ver tudo, ele decodifica e encodifica a energia desejante 

dentro de um modelo onde estabelece lugares marcados e fixos 
, 
as pessoas numa escala de valores. Assim, o que era um mo-

vimento de protesto passou a fazer parte integral deste sis

tema. Agora é moda. As calças jeans são vendidas nas bou-

tiques com cortes inovadores, etiquetas das lojas sofistica

das e outros acessórios promovendo a diferença entre os que 

poderão adquiri-las e os que economicamente só terão acesso 

a um modelo tradicional. Constata-se que tudo e todos fi-

cam reduzidos ao código do dinheiro. Isto e possível porque 

o capitalismo é uma grande máquina desejante que cons~ue as-

sumir os desejos sociais, não fazendo objeções a nada. Ele 

capta e liga os pontos de fuga, em seu próprio benefício. São 

fluxos de riqueza, fluxos de trabalho, fluxos de linguagem, 

-fluxos de arte, tudo isto e desejo que corre. 

Foi assim quando, há tempos atrás, os meninos ti-

nham vontade de brincar com as bonecas das irmãs e eram im-

pedidos pelos pais. Nas "brincadeiras de casinha" os garo-

tos não tinham o direito de cuidar dos "filhos", esta tarefa 

cabia às meninas. ~as, apesar da repressão dos adultos, era 

muito forte nos meninos o desejo de brincar com bonecos. En-

tão, os bonecos começaram a ser fabricados. Vários bonecos 

foram lançados no mercado, masculinos, fortes, corajosos e 
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lutadores, isto é, dando um outro sentido ao desejo da crian

ça, mas atendendo aos interesses do sistema. 

~ em cima do desejo que o poder se organiza, inclu

sive na sua forma repressiva. "O signo do desejo não e um 

signo da lei, mas um signo do poder" (18:91). O desejo e urna 

força revolucionária que investe no mundo social. O perigo 

está em desejar, pois a produção de algo possibilita urna in

finidade de montagens. Essa prática de realização dá ao ho

mem o poder de mudar, o que coloca o sistema capitalista em 

perigo. Mas, enquanto o desejo estiver domesticado, ele es

tará circulando pelo poder dominante e repressivo. Hoje em 

dia, o capitalismo sabe perfeitamente reprimir os desejos, 

na ânsia de domá-los. A repressão, atualmente, assume até a 

face do terror, quando usa a morte como chantagem: traduzida 

na fome, no desemprego, nas internações, na violência urbana 

e na guerra. O homem vive a consumir vitaminas de rejuvenes

cimento, produtos naturais, incorpora a figura do antigo ca

pataz para resguardar o seu emprego, transforma a sua resi

dência em prisão domiciliar e, ainda, presenteia os filhos com 

computadores com medo de que os mesmos nao estejam prepara

dos para enfrentar o mercado de trabalho. ~ vital que o de

sejo seja reprimido pela sociedade capitalista para que os 

mecanismos de exploração c sujeição dessa sociedade possam 

continuar a funcionar. 

Embora o sistema capitalista exerça um controle so

bre o desejo, para garantir seu funcionamento, ocorrem as fu

gas que são vividas em vetores de singularidade, que não acon-
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tecem individualmente, mas numa multiplicidade de associa

çoes, reunindo dimensões de diferentes espécies. A luta con

tra a opressao é a luta dos negros, dos pobres, dos homosse

xuais, das. mulheres, dos índios e das crianças. A energia 

desejante, que atravessa o social, produz modos de subjeti

vidades originais, singulares e autonomizadores destinados a 

romper com a programação repressiva no campo da produção ca

pitalista. A essas linhas de fuga Guattari chamou de "pro

ces sos de s ingula r i zação" que reve Iam modos diferentes de vi

ver, de se relacionar, de percepção, de sensibilidade, de 

criatividade próprios que terminam por eclodir numa "revolu

çao molecular". 

Toda relação de expressa0 e criatividade contrária 

à subjetividade capitalista produz processos de singulariza

ção que são rupturas no campo desejante. Trata-se dos movi

mentos de protesto do inconsciente através da afirmação de 

outra maneira de ser. Há processos de singularização que 

ocorrem em determinadas práticas sociais, como foi o caso do 

movimento estudantil de 1992, a favor do impeachment do Pre

sidente da República. Mas, também, há procedimentos pelos 

quais se reapropriam os componentes de subjetividade capita

lista para se expressar de modo criativo; como exemplo, tem

se a campanha presidencial em 1989, onde o Partido dos Tra

balhadores montou um programa eleitoral usando todos os re

cursos oferecidos pela midia. Guattari propoe denominar de

sejo a "todas as formas de vontade de viver, de vontade de 

criar, de vontade de amar, de vontade de inventar uma outra 



120 

sociedade, outra percepçao do mundo, outros sistemas de va-

lores" (41:215). 

Atualmente, as crianças perdem muito cedo toda e 

qualquer forma de expressa0 verdadeira. As relações de pro

dução capitalista trabalham desde cedo no seu desenvolvimen-

to, para que ela corresponda aos imperativos do mundo capi

talista e seja transformada num indivíduo consumista que aju-

dará a manter esse sistema. A televisão 
~ 

e a principal res-

ponsável pela modelização da subjetividade da criançada. A 

máquina televisiva tem hoje a tarefa de adaptar a criança ao 

saber e aos valores da sociedade dominante, de modelar seu 

imaginário, injetando personagens, cenários, fantasmas, ati-

tudes e ideais. 

Entretanto, a criança sempre vive sua relação com 

o mundo e com os outros de um modo extremamente produtivo e 

criativo. Diante da impossibilidade de criar, a criança de-

monstra atitudes que são desafios a este mundo que lhe en

tregam pronto. ~ assim quando desmonta um brinquedo sofis-

ticado para entender o seu funcionamento. Mesmo correndo o 

risco de ser punida por não cuidar bem de um brinquedo caro, 

a criança introduz uma nova maneira de se relacionar com es-

te objeto. Sua curiosidade nao se contenta em assistir -a 

cena, e preciso interceder para conferir o devido valor ao 

objeto. O mesmo acontece com as bonecas que falam sozi-

nhas. ~ -O som e ouvido, mas ela não responde as outras per-

guntas feitas pela menina. O jeito é ensiná-la a falar no-

vas frases, mexendo em seu mecanismo. Deste modo a criança 
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nega o que lhe é imposto e confere outro significado ao es

tabelecido. Torna-se essencial que a criança possa exprimir 

seus desejos no campo social, forjando outras realidades, 

recriando com originalidade a vida. 



CONCLUSÃO 

Muitos autores estudaram os jogos e brincadeiras, 

e a literatura apresenta uma série de definições e funções 

para o brincar da criança. Porém, poucos se dedicaram ao 

estudo dos objetos utilizados pela criança nas brincadei

ras -- o BRINQUEDO. 

As transformações que ocorrem no mundo acarretam 

modificações nas brincadeiras das crianças e, em conseqU~n

cia, nos brinquedos colocados a sua disposição, pela socie

dade. Antigamente, a criança brincava com qualquer objeto 

encontrado no meio: as tampas das panelas serviam como vo

lantes de carro; as cadeiras da casa eram os assentos do au

tomóvel; barbantes ou cordas simulavam o contorno de um ôni

bus e, ainda, as latas vazias de leite condensado, ligadas 

por um barbante, se transformavam num telefone. Hoje, a crian

ça se v~ diante de brinquedos que procuram imitar a realida

de com riqueza de detalhes; possuem vida própria e apresen

tam alto grau de sofisticação. São movidos a pilha, a bate

ria, a corda e a energia elétrica. 

A criança, anteriormente, atuava como "diretora" 

de suas brincadeiras. Ela compunha os personagens, distri

buía os papéis e produzia o espetáculo. Agora, passa a divi-

122 
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dir a autoria das brincadeiras com seus próprios brinquedos 

e, até mesmo, a assumir algumas vezes um papel coadjuvante 

diante deles. No entanto, a criança -e capaz de aprender a 

dominar a força existente no obj eto e a impor nele a sua pro

pria vontade. Uma caixa de papelão deixa de ter a sua fun

ção específica (embalagem) para, por exemplo, se transformar 

numa casa. 

o brincar da criança está, ainda, comprometido com 

suas emoções, com as imagens assimiladas do mundo e com a 

curiosidade face ao desconhecido. Portanto, ao transformar 

os objetos numa criação própria, a criança estará traduzindo 

o sentido de sua vida. ~ uma construção fora de si, mas que, 

ao mesmo tempo, reflete na edificação interna de um mosaico 

que torna a criança o próprio sujeito da ação. 

À medida que a criança manipula os objetos empre

gados nas brincadeiras, vai adquirindo, também, a capacidade 

de manobrar os dados da realidade e, em conseqUência, começa 

a se forta lecer dent ro de la um sent imento de poder diante das 

coisas do mundo. O brinquedo representa uma parte do uni-

verso que a criança passa a explorar para compreender e, as-

sim, dar outro significado ao que está sendo percebido. Ele 

dã i criança a possibilidade de reinventar o mundo. 

Brincando, a criança reorganiza e transforma o 

mundo das coisas e das pessoas de forma lúdica e prazerosa. 

Sabe que os objetos utilizados por ela pertencem ao seu mun

do e não ao mundo dos adultos: um cabo de vassoura jogado fo-

ra pode ser um cavalo, se ela assim o desejar. Os objetos, 
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desta maneIra, tomam o lugar do real em função do desejo da 

criança. Os brinquedos podem, portanto, funcionar como uma 

ponte entre o que ~ real (percebido) e o imaginirio (inter

pretação dada ao que ~ percebido). Graças a sua imaginação, 

a criança tem o "poder" de interferir no real, de simuli-Io. 

Falar do poder de criação ~ tamb~m falar em dese

jo. Como a imaginação não tem limites, a criança pode lidar 

com os mais variados objetos na produção de tudo o que dese

jar. O brinquedo ~ sempre uma virtual idade e o desejo ~ o 

impulso da criança para criar. 

Falar do desejo ~ tamb~m denunciar ... g revelar as 

manobras de que o sistema capitalista se utiliza para captu

rar o potencial criador da criança para transformá-lo, pos

teriormente, em mercadoria. Há alguns anos atris, as meni

nas faziam as roupas de suas bonecas, idealizavam os modelos 

e os executavam com as sobras de tecido. Agora, os "modelos 

exclusivos" da "Barbie" podem ser encontrados nas lojas de 

brinquedos, acompanhados dos acessórios e com acabamento per

feito. ~ o mundo moderno, roubando as potencialidades in

ventivas da criança e comercializando-as ... 

Contudo, a "apropriação" e a "venda" do desejo nao 

sao as únicas estrat~gias usadas pelo sistema capitalista. 

Ele vai mais al~m: ele quer "anular" o desejo da criança, à 

medida que oferece brinquedos cuj a estruturação traz uma iden

tidade pronta e uma função explícita, que levam a criança a 

reproduzir sempre o mesmo modelo de brincadeira. "Rambo", 

"He-Man" e "Tartarugas Ninjas" são bonecos feitos para lutar. 
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São os defensores do bem. Tais brinquedos nao constituem um 

desafio ã imaginação e ã fantasia da criança, e levam ã pas

sividade diante dos acontecimentos. Sem o exercício da ima

ginação e da fantasia, recursos utilizados pela criança para 

manobrar os dados da realidade e dar um novo sentido ao que 

está sendo aprendido, as brincadeiras empobrecem e a criança 

vai, progressivamente, desaprendendo a brincar e aprendendo 

a consumir. Torna-se uma eterna insatisfeita, cujo desejo 

se apresenta como necessidade de querer sempre mais um brin

quedo para sua satisfaç50. 

Privada da condição de inventar e estimulada a con

sumir este é o destino da criança. e no consumo que o 

sistema capitalista se apóia. A "quantidade" e a 

"qualidade" do que é consumido servem de parâmetros para iden

tificar a classe social das pessoas. Pulverizar a criançada 

com novidades em matéria de brinquedo é incentivá-la ao con

sumo, com dois objetivos. O primeiro é provocar a dilapida

ção dos recursos financeiros da família para manter a "con

dição de escravos" diante de suas necessidades. O segundo é 

servir de radar para captar até que ponto a massa está cor

respondendo aos imperativos do capitalismo. A expressão "não 

é a mamãe" está na boca de todos, adul tos e crianças, demons

trando que o público está consumindo muito mais do que sim

ples brinquedos; ele está consumindo tudo o que o sistema 

coloca "no ar". 

Além de podar a forma criativa da criança de lidar 

com os seus brinquedos, o sistema capitalista inventou a 
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"máquina de brincar", que exerce um grande fascínio sobre as 

crianças o viueogame. Diante do brinquedo da moda, a 

criança se torna um ser passivo, à merce das regras de um 

- . jogo que tem viua proprla. Brinquedo movido a energia elé-

trica, acoplado à televisão e que necessita de cartuchos. 

São milhares de histórias simulando "situações-problema", em 

cada cartucho. Os heróis dessas histórias são sempre mascu-

linos, com exceção de dois -- o cartucho da "Barbie" e o da 

"Minie" --, numa listagem de mais de duzentos títulos. Este 

brinquedo já tem regras estabelecidas e a criança nao pode 

questioná-las. O tempo já está determinado; tudo se passa 

tão depressa que ela não consegue refletir sobre a situação 

vivida. Por estabelecer as regras, determinar o tempo e 

apresentar cenários bem acabados e ricos em detalhes,incluin-

do música de fundo que acompanha a ação do herói, - . a maqulna 

é o próprio sujeito ua açao. Cabe à criança obedecer-lhe ou 

nao, mas se quiser vencer o jogo terá de se submeter a todas 

as exigências do videogame. 

O contato permanente da criança com este tipo de 

jogo poderá transformá-la num ser: 

a) indiviuualista -- agora ela nao necessita de ou

tros amigos para brincar; a máquina lhe faz companhia e joga 

com ela; 

b) para comandar -- a máquina exige dela sempre um 

comando, uma ordem; é preciso que ela aperte um botão a cada 

instante; 

c) destruiJor -- seu parceiro de jogo passa a ser 
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o seu inimigo; se ela não o destruir, será destruída por ele. 

~atar ~ a ordem. Ganha o jogo quem conseguir destruir mais 

vezes o seu companheiro. Matar passa a ser um ato normal; 

d) passivo -- diante da máquina, ela nao tem di

reiro ã escolha. A brincadeira já vem com as regras estabe

lecidas, o cenário completo e o ritmo programado; 

e) menos criativo -- o brinquedo já vem pronto, 

acabado, não necessitando de nenhuma interferência da crian

ça, a não ser para ligá-lo ou desligá-lo. Ela não constrói 

nada; 

f) moralista -- os jogos de videogame polarizam en

tre o bom e o mau, o certo e o errado, o sim e o não; e a 

pistola, um dos acessórios deste brinquedo, treina a ponta

ria da criança para eliminar os bandidos. 

Afastada das ruas, sem áreas de lazer para brin

car, a criança de hoje vive sozinha no mundo. Seu quintal é 

sempre uma tela de cristal líquido. Ao inv~s de amigos, ago

ra ela tem o videogame para conviver. Quando o jogo propi

cia a entrada em cena de um colega, inicia-se a rivalidade 

entre ambos. ~ preciso derrotar o coleguinha para se ganhar 

o jogo. A regra do jogo ~ matar: ou você destrói o seu ami

go ou voce ~ destruído por ele. Vence quem se mantiver vivo 

até o final. Em casa, ou nas lojas de fliperama, a criança 

vai em busca do permanente desafio de vencer a máquina ... A 

garotada está entrando no sistema. 

~ importante realçar como as brincadeiras aconte

ciam antigamente. As crianças tinham o quintal das casas, 
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as calçadas e as ruas para desfrutar. Raramente brincavam 

sozinhas. Toda a vizinhança compunha a "turma", que se reu-

nia no quintal de uma das casas para a realização da brinca-

deira, ou então a rua transformava-se no espaço coletivo on-

de aconteciam as reuniões e a convivência das crianças. Brin-

car em grupo é um exercício de percepçao, troca e entendi-

mento do outro, é compartilhar o sonho e somar os desejos. 

Quando uma criança utiliza papel picado para servir de comi

dinha, é preciso que ela (comidinha) se torne real, que al

guém possa vê-la e, também, que alguém aceite comer o quitu

te; portanto, faz-se necessária a presença do coleguinha pa-

ra que a fantasia da criança se torne verdadeira. A vida ur

bana tirou o convívio em grupo e, conseqUentemente, o parti-

- ... lhar das fantasias. As parcerias nas brincadeiras sao o lnl-

cio da preparação do homem para participar da vida política 

e afetiva: casamento, associações, partidos e sindicatos. t 

isso que o mundo de hoje tenta impedir que aconteça quando, 

através da produção de subjetividade, isola a criança no ato 

de brincar. 

Foi neste sentido que o conjunto das leituras efe-

tuadas apontou para o que parece ser a questão mais impor-

tante da atividade l~dica: o PODER que o brincar confere ~ 

a 

criança. Ela transforma a realidade fazendo uso dos instru-

mentos poderosos de que dispõe: imaginação e fantasia. 

A criança tem ao seu dispor uma série de brinque

dos ou de objetos "transformáveis" em brinquedos. Os objetos 

de formas simples e sem muitos detalhes são percebidos pelas 
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crianças de maneiras distintas, podendo, 

ferentes significados. Por outro lado, 

então, assumir di

brinquedos sofisti-

cados já se "completam" por si mesmos; sao auto-determinan

tes; basta que se aperte um botão para que seja iniciado um 

verdadeiro show. Transformar uma caixa de fósforo 

sante automóvel ê diferente de apertar a barriga 

em um pos

da boneca 

para fazê-la rir ... Em amhos os casos está implícito o sen

t ido de poder. Quando a criança "cons tró i" um automóvel, seu 

poder ê absoluto. Ela é a dona da ação; quando aperta um bo

tão e faz a boneca rir, dançar e falar, ela tem a "ilusão"do 

poder, que é, em seguida, desmascarada quando percebe que a 

boneca apresentará sempre o mesmo comportamento, independen

temente de sua vontade, enquanto "dona" da brincadeira. 

A questão do "poder", presente nos jogos e brinca

deiras, parece estar diretamente relacionada ao grau de es

truturação dos "brinquedos". Quanto menos estruturado for o 

brinquedo, maior o "poder" de ser "causa", e vice-versa. A 

criança, de posse dos objetos que encontra na realidade, se 

esforçará ao máximo para dar movimento à brincadeira. 

Segundo Leontiev, "ê preciso acentuar que a açao 

no brinquedo não provém da situação imaginária mas, pelo con

trário, é esta que nasce da discrepância entre a operaçao e 

a ação" (81: 127). 

O hrincar, ato criador dos pequeninos, está sendo 

podado para permitir à criança desejar apenas o que o siste

ma deseja. O que deveria ser essencialmente lúdico passa a 

ser treino, exercício para tornar igual ... Assim se constrói 
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urna geraçao de seres pouco criativos, individualistas, vol-

tados para o consumo, despreparados e prontos a obedecer ... 

S preciso modelar desde cedo os individuos na medida deseja-

da para manter os sistemas econ6mico, politico e social fun-

cionando. A ordem capitalista é projetada na conduta e nos 

gestos da criança, atingindo até mesmo os sentimentos, afe

tos e pensamentos. As relações da criança com o mundo das 

coisas, das pessoas e consigo mesma são fabricadas, através 

desta "MÁQUINA DE PODT:R" 1 d BRINQUr.DO L c lama a 1-: ••• 

Qual a saida? 

o brincar é próprio da natureza humana. O "lúdico" 

está presente em todas as idades e, sob condições adequadas, 

crianças, adolescentes e adultos são capazes de brincar. Gra-

ças ao seu potencial criador, o homem pode transformar em 

brinquedo não somente os objetos, mas também o seu próprio 

corpo e, até mesmo, introduzi-lo na relação com os outros 

corno instrumento de aposta de um jogo de regras. Porém, o que 

acontece na atualidade é que o ser humano (criança, adoles-

cente e adulto) não sabe mais criar os seus brinquedos, ele 

os compra ... 

Reaprender a brincar e a fabricar os próprios brin-

quedos parece ser o ponto de partida para se resgatar a im

portância do brinquedo para o desenvolvimento global da crian

ça. Mas, a quem caberá a tarefa de ensinar? 

Os pais, por exercerem grande influência na vida 

dos filhos, são os principais responsáveis pela mudança no 

modo de brincar da criança. Atualmente, a qualidade de vida 
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da criança está sendo medida em função da quantidade de brin

quedos que ela possui. Os pais deveriam procurar reduzir a 

ênfase dos padrões externos, aprender a valorizar os aspec

tos internos do potencial infantil e estimular a produção 

criativa dos filhos. ~ impossível "imunizar" as crianças 

contra a influência dos comerciais da televisão. Porém, cabe 

aos pais a "contra-argumentação", ou seja, mostrar as vanta

gens e desvantagens do brinquedo e a possibilidade de sua 

substituição por outro mais simples e mais criativo. 

Pensar que o brinquedo eliminará a frustração da 

criança e uma ilusão, já que não se pode ter tudo. Os pais 

tendem a subestimar a capacidade de compreensão dos filhos e 

nao sabem que aprender a tolerar a frustração e a conviver 

com o sucesso sao pontos fundamentais para o "amadurecimen

to" das crianças. 

Além da família, a Escola é um outro setor onde o 

brincar pode se transformar num ato coletivo de realização 

dos desejos da criança. 

A Escola, por ser um ambiente de suma importância 

para a socialização da criança, é, sem dúvida, o lugar apro

priado para se "recuperar" o brinquedo. ~ lá que a criança 

passa grande parte da sua vida, assimilando códigos sociais, 

conhecimentos e valores que servirão de base para sua melhor 

atuação no mundo adulto, refletindo, inclusive, na dimensão 

social do trabalho. 

O período do Jardim de Infância parece exercer uma 

influência importante e permanente no comportamento das crian-
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ças. Longe do ambiente familiar e desprovida dos brinquedos 

que foram adquiridos por influência da publicidade, a crian

ça pode experimentar, na Escola, formas de criação que a le

varao a estabelecer novas relações entre elementos diferen

tes (analogias) e a manifestar pluralidades de respostas fren

te a um único problema (pensamento divergente). 

A analogia e o pensamento divergente, molas perma

nentes de toda atividade lúdica, podem ser desenvolvidos na 

criança com utilização de material simples e barato (suca

ta). Contudo, a estimulação da capacidade inventiva da crian

ça requer professores criativos, críticos, conscientes de seu 

papel de educador e, principalmente, que "saibam brincar". 

~ preciso que o professor perceba que o conheci

mento que chega à criança em sala de aula é filtrado por ele, 

e que os brinquedos modernos não possibilitam à criança li

dar com os elementos da realidade para reorganizá-los dentro 

de uma perspectiva pessoal. O professor pode transformar a 

sala de aula num espaço onde os conceitos, papéis e os sig

nificados dos objetos e acontecimentos sejam formados atra

vés da interação social. 

Existem muitas experimentações no cotidiano das 

escolas que dão ânfase a novas formas de convivência, de as

sociação e de trabalho emergindo em aprendizagens singulares. 

Ao permitir que a Escola seja um espaço coletivo de manifes

tação do desejo, o professor estará desafiando o mundo capi

talista para uma nova forma de uso dos brinquedos. O papel 

da Escola seria, então, ° de aglutinar os desejos, ou seja, 
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fazer com que o processo criativo seja desenvolvido e com

partilhado pelo grupo. 

Por fim, a partir do desenvolvimento 

lho, há uma proposta para que sejam incluídos 

ficados para as palavras BRINCADEIRA e BRINCAR 

deste traba

outros signi

no Novo Vi-

eioná~io da LZngua Po~tugue~a, de Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira, como o termo "ato criativo e inventiva" da criança 

de lidar com os materiais do seu meio. 
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