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utilizadas como forma de perpetuar a cultura local e que há uma nego-
ciação entre o que é tradicional e as novas tecnologias que se inserem
na comunidade.

1. O brincar como conexão entre as temporalidades:
intergeracionalidade,culturae práticaslúdicas

Tomando as culturas como os diferentes modos de fazer e sig-
nificar a experiência de reprodução da vida e a brincadeira infantil
como uma reprodução interpretativa (CORSARO, s/d), procurou-se
compreender as relações entre a cultura lúdica adulta e a infantil no
contexto da vida social do assentamento ruraL A brincadeira é uma
das formas culturais que melhor define o vínculo geracional, posto
que é um terreno próprio do agenciamento infantil, que lhe dá sen-
tido vivencial, mas também é tributária das representações adultas da
infância, que lhe fornecem os meios de realização.

A criança é, portanto, co-partícipe da construção da cultura desde
a mais tenra idade. É nesta perspectiva que se encontra o conceito de
reprodução interpretativa, uma vez que, quando brinca, a criança cria
cultura e, por meio da interpretação da realidade, ela intervém e pro-
duz mudanças na cultura geral da qual participa. Conforme Corsaro
(2009), as brincadeiras são contextualizadas e transformadas pela cul-
tura a qual estão inseridas, contribuindo assim para a reinterpretação
e recriação desta.

Aries (1981), ao estudar a infância, compreendeu que esta é um
produto histórico:

a infância foi uma invenção da modernidade, constituindo-se numa
categoria social construída recentemente na história da humanidade.
A emergência do sentimento de infância, como uma consciência da
particularidade infantil, é decorrente de um longo processo histórico,
não sendo uma herança natural.

Atualmente compreende-se que a infância é um período específico
da vida repleto de singularidades. Como ressalta Arenhart (2007, p.17):

Há uma problemática das limitações que se estabelecem para a vivên-
cia da infância em nossos tempos, em decorrência principalmente
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do desenvolvimento do capitalismo que acirrou as situações de desi-
gualdade social. Atualmente ocorre um confinamento das crianças e
um cerceamento de suas possibilidades de usufruírem a infância que
afetam a todas as classes sociais, as crianças vivenciam a infância de
forma bastante limitada, tanto espacial, quanto temporalmente.

Sabe-se que a infância, enquanto construção histórica, é fruto
de um longo processo de transformações sociais, que, entre outras
mudanças, separou o público do privado e definiu este último como o
domínio das mulheres e espaço das crianças:

A infância é historicamente construída, a partir de um processo de
longa duração que lhe atribuiu um estatuto social e que elaborou as
bases ideológicas, normativas e referenciais do seu lugar na socieda-
de. Esse processo, para além de tenso e internamente contraditório,
não se esgotou. É continuamente actualizado na prática social, nas
interacções entre crianças e nas interacções entre crianças e adultos
(SARMENTO, 2005, p. 365 e 366).

Na modernidade tardia, assiste-se a uma reinserção da criança na
esfera pública e a criança passa a ser vista como "ator social" (PROUT,
010).Compreende-se, assim, que a socialização não é um processo

v .rtical e unidirecional, dos adultos para as crianças, mas um processo
ti ' mão dupla, para o qual as crianças também contribuem. A infância
c, desse modo, concebida como categoria geracional, encontrada nos
diferentes contextos histórico e geográfico, e, ao mesmo tempo, plural
na suas formas de expressão, em função de particularidades do espaço
, do tempo em que é vivenciada.

Por geração podemos compreender a partilha de aspectos sociais
.ulturais comuns a pessoas de uma mesma faixa etária e que é dire-

tamente afetada por mudanças históricas, políticas e sociais. Sarmento
(2005) pensa a infância como uma categoria social do tipo geracional
(' Alanen (2014) pensa a infância a partir da sociologia de Bourdieu.
Sua proposta é comprender geração a partir de relações, utilizando o
l onceito bourdieusiano de campo. Com isso é possível entender que a
d -finição de um termo como "criança", por exemplo, está diretamente
I' d " dI"I~a o ao termo a u to .

A família é vista como um campo intergeracional de manutenção
Ik posicionamentos adulto-criança. Esta visão opõe-se à consideração

49



Infância e relações etnorraciais em pesquisa

da infância meramente como estrutura, que tomaria a geração como
variável independente. Tomando, ao mesmo tempo, estrutura e rela-
ção, Alanen (2014) dá visibilidade à geração como variável dependen-
te e também independente, em seus elementos sincrônicos e diacrô-
nicos, o que Sarmento (2005) considera permitir uma historicização
deste conceito. A infância se mantem como estrutura e é constante-
mente atualizada através das práticas sociais.

Em suma, o conceito de geração não só nos permite distinguir o que
separa e o que une, nos planos estrutural e simbólico, as crianças dos
adultos, como as variações dinâmicas que nas relações entre crianças e
entre crianças e adultos vai sendo historicamente produzido e elabo-
rado (SARME TO, 2005, p.366).

São os aspectos invisíveis e abstratos que tecem a vida social que
compõem a cultura de uma sociedade e contribuem para a formação
da identidade dos sujeitos que a partir dos significados que atribuem
às suas práticas se apropriam da realidade reconstruindo-a.

Os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de sentido.
A ação social é significativa tanto para aqueles que a praticam quanto
para os que a observam: não em si mesma, mas em razão dos muitos
e variados sistemas de significado que os seres humanos utilizam para
definir o que significam as coisas e para codificar, organizar e regu-
lar sua conduta uns em relação aos outros. Estes sistemas ou códigos
de significado dão sentido às nossas ações. Eles nos permitem inter-
pretar significativamente as ações alheias. Tomados em seu conjun-
to, eles constituem nossas "culturas". Contribuem para assegurar que
toda ação social é "cultural", que todas as práticas sociais expressam ou
comunicam um significado e, neste sentido, são práticas de significa-
ção (HALL, 1997, p.26).

As práticas lúdicas constituem um desses sistemas de significa-
ção que mantém uma relação de mão dupla com os demais e, por isso,
a identidade geracional é definida relacionalmente.

A compreensão da infância enquanto categoria geracional e a
centralidade social que a criança assumiu no decorrer das mudanças
que emergiram na Idade Média implicaram o surgimento de novas
demandas em relação à infância, incluindo os espaços que as crian-
ças deveriam ocupar num mundo que, até então, era de soberania do
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,I lulto e correspondia aos interesses da vida adulta. No que diz respei-
to aos produtos e atividades voltadas ao público infantil, atualmente
,ISinstituições, a mídia e a sociedade produzem efeitos que atingem as
diversas infâncias e oferecem às crianças alternativas pautadas no sis-
tema capitalista de produção: os brinquedos, os jogos e as brincadeiras
,\ .ontecem imersos nesta esfera. Com cada vez mais frequência, sur-
• .rn serviços voltados especificamente ao público infantil, que, con-
forme a lógica capitalista, trata-se de consumidor em potencial.

A cultura, na contemporaneidade, encontrou um desenvolvimen-
to em precedentes, na medida em que os meios de produção, circula-
~ao e troca cultural, em particular, têm se expandido, através das tec-
nologias e da revolução da informação (HALL, 1997).

A cultura lúdica infantil e, por consequência, as formas históricas
do infantil não ficaram alheias a essas transformações. Tais mudanças
"Irantiram grande visibilidade à infância, tanto no que se concerne

,IOS aberes quanto à governabilidade, de modo que se pode falar de
lima colonialidade na relação adulto/criança, na qual o segundo termo
I concebido como o negativo do primeiro.

Arenhart (2007) considera que esta realidade atinge tanto crian-
,IS de classes menos favorecidas quanto aquelas de classes mais favo-

11'1 idas economicamente de forma paradoxal, posto que a infância
'I m se consolidando enquanto categoria geracional, porém as crian-
,I ainda são consideradas incapazes e inferiores aos adultos.

Diante desta lógica, as práticas lúdicas consideradas tradicio-
1I,\iS a abam perdendo espaço em determinadas sociedades, ao mesmo
ti 111]10 em que se preservadas, são uma forma de troca intergeracional
1 I 111 tural.

A transmissão cultural ocorre num contexto social e devido a
I .1) o grupo é elemento essencial para que esta transmissão aconteça.
1',,) tunto, a cultura do brincar e as brincadeiras tradicionais são repas-

u l.rs de um sujeito para outro dentro grupo o qual pertencem, sendo
I ())j.!;anização social necessária para que este processo ocorra; é um
11111 imento de partilha e de intensa comunicação, mas o que se deve
I tarar é que a cultura que é transmitida é modificada e reinventada

,\ RVALHO et a!. 2006).
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As brincadeiras tradicionais são uma forma de continuar algo
que nos foi ensinado e proporcionam a sensação de pertencimento ao
grupo social, além de permitirem que haja movimento dos jogado-
res, permitem também que as crianças conheçam e respeitem regras,
utilizem a imaginação através do faz de conta com estórias, passem a
conhecer o folclore presente em suas comunidades, o que representa
seu patrimônio imaterial.

Faz-se necessário reconhecer que vivemos na contemporaneida-
de, existe uma gama imensa de possibilidades, as crianças acompa-
nham este ritmo e algumas das brincadeiras populares já não fazem
parte do cotidiano infantil com tanta frequência, ou se fazem foram
adequadas, modificadas a ponto de ficarem quase imperceptíveis. Com
o acesso aos jogos eletrônicos, as influências da mídia e as mudanças
no estilo de vida da sociedade, o espaço para a brincadeira fica cada vez
mais reduzido; brincar ao ar livre, com espaço para usar a imaginação é
privilégio de poucos, e isto se aplica também ao meio rural.

É fato que nossa cultura e, talvez, mais ainda a das crianças, absorveu
a mídia e, de um modo privilegiado a televisão. A televisão transfor-
mou a vida e a cultura da criança, as referências de que ela dispõe. Ela
influenciou particularmente sua cultura lúdica (BROUGERE, 2006).

No entanto, é possível ressaltar que, mesmo com inúmeras modi-
ficações, o que é popular permanece, resiste e se renova dependendo da
sociedade e da importância dada ao que é tradicional. O que possui sig-
nificado para um povo e que resiste às mudanças temporais e espaciais é
a riqueza cultural deste, denominada de bem imaterial. Sem dúvidas, há
mudanças na estrutura das brincadeiras: estas passam por adequações,
pois as crianças as reconstroem a partir das suas leituras, de suas vivên-
cias e experiências contextualizadas, mas a base, a essência da brincadei-
ra permanece e preserva os mesmos elementos e uma mesma estrutura.

A cultura é dinâmica e, por esta razão, envolve o que é novo e
tradicional, gerando novas formas de perceber o mundo e consequen-
temente novos elementos culturais. Brougére (2006) destaca que há
uma gama de brincadeiras conhecidas e disponíveis, de costumes lúdi-
cos, brincadeiras individuais, tradicionais, universais e geracionais, as
quais compõem a cultura.
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Desta forma, as brincadeiras estão nesta linha tênue entre passa-
" dI! e presente, que se encontram e reformulam o patrimônio lúdico,

l'l!is ao brincar a criança adquire novos conhecimentos e também pro-
dlll outros. De acordo com Sarmento (2004), as culturas da infância

primem a cultura da sociedade e fazem isto de forma distinta das
.ulturas adultas, ao mesmo tempo em que constroem suas culturas
!"Irti ulares e universais. Tanto a universalidade do brincar quanto o
I ontexto onde ocorrem as brincadeiras devem ser considerados.

A transmissão cultural ocorre num contexto social por isso
1I grupo é elemento essencial para que esta transmissão aconte-
,I. Portanto, a cultura do brincar e as brincadeiras tradicionais são

Il"pa sadas de um sujeito para outro dentro grupo, sendo a organiza-
\ ,10 ocial necessária para que este processo ocorra, pois é um movi-
uunto de partilha e de intensa comunicação, mas o que se deve des-
',Iear é que a cultura que é transmitida é modificada e reinventada
(l ARVALHO; PONTES,2003).

Quanto à memória cultural presente nas brincadeiras do
\sscntamento, citamos Sales (2006), quando salienta que a memória é
historicamente condicionada, mudando de cor e forma de acordo com
11 (!ue emerge no momento, sendo alterada de geração em geração,
I mbora seja dirigida pela tradição. Junto à noção de memória cultural,
I abc denotar o patrimônio imaterial como um conjunto de práticas
qll refletem a cultura como forma de transformação social.

. Práticaslúdicasintergeracionais: um elo entre transmissão
inovação no assentamento rural

Embora o Brasil seja um país de origem rural e que, historica-
mente, tenhamos vivenciado longos processos de migrações entre o
I ;lmpo e as cidades, esta realidade é negligenciada e tendemos ao erro
quando buscamos separar o rural e o urbano como realidades que
omcnte se compõem. Entretanto, não há como ignorar as diferenças

i-xisrentes entre estes dois espaços, pois só evoluímos e nos desenvol-
'( mos quando conseguimos reconhecê-Ias como necessárias.

A população camponesa, assim como negros, indígenas e qui-
lombolas, vem traçando uma luta pelo reconhecimento de seus valo-
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res, de suas particularidades e afirmação de direitos. Neste processo
encontra-se um novo cenário, que demanda visão crítica além de ações
diferenciadas voltadas a esta nova realidade.

Em relação ao processo de luta pela terra, pode-se destacar que,
historicamente, o Brasil sofreu com má distribuição de terras, desde
a colonização que originou o surgimento e consolidação dos latifún-
dios. Neste sentido, o que implicou no surgimento de problemas foi a
forma de distribuição das terras, com graves consequências sociais. O
modelo que se instituiu no século XIX, priorizando o latifúndio dos
europeus, ainda se faz presente e deixou rastros em nossa história, pois
apenas tardiamente veio a se pensar e discutir sobre a necessidade da
Reforma Agrária no Brasil.

Fatores demográficos, sociais e políticos justificam a intensa aten-
ção voltada à Reforma Agrária a partir do século XX. As mudanças
sociais, culturais e econômicas no mundo desembocaram na neces-
sidade de se pensar numa melhor forma de distribuir terras. Fatores
como o crescimento populacional acelerado e a exigência de transfor-
mação dos padrões de produção tradicionais para aumentar a produti-
vidade agrícola contribuíram para o aumento das desigualdades sociais
e provocaram mudanças na estrutura social e nas comunidades rurais.

Conforme Stédile (2012), pode-se dizer que nunca houve
Reforma Agrária no Brasil, e, por esta razão, a concentração da pro-
priedade da terra aumenta, indo de encontro à lógica capitalista.

De acordo com Martins (2005), pesquisas realizadas no Brasil
revelam que o movimento de migração estaria se invertendo, mesmo
que ainda sejam apontados altos índices de êxodo rural, o campo vem
se transformando e se revigorando, sendo revalorizado por uma ideo-
logia agrarista, devido ao apoio da Igreja e de movimentos sociais, tais
como o MST.

Este movimento vem acompanhado também da ideia de que a
cidade já não é o lugar ideal para se viver e da luta pela reforma agrá-
ria, que, de acordo com o autor, é, numa certa medida, uma reforma
urbana, no sentido de que abre e amplia a alternativa de uma vida rural
urbanizada e moderna para populações que há gerações foram confi-
nadas nos espaços residuais do atraso econômico e social.
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Barroso (2005) aponta que um dos fenômenos demográficos,
III iais e culturais do início deste milênio é a revalorização das regiões

iutcrioranas, acompanhando este movimento vem a busca pelo conta-
111 com a natureza e revalorização dos saberes tradicionais.

"O surgimento de uma nova geração de movimentos populares
111 " bem como o MST, buscam organizar, conscientizar e articular

11 interesses dos setores menos privilegiados do país tem contribuído
muito para este processo" (CARTER, 2010, p. 65).

No Brasil, em relação à luta pela terra, três instituições se destacam
110 que diz respeito à organização dos trabalhadores rurais: o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais (STR), a Comissão da Pastoral da Terra
(l PT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
t orno exemplo de ações que caracterizam a luta pela reforma agrária,
remos os assentamentos rurais que se constituem em formas concretas
deste movimento pela reforma agrária: são espaços repletos de signifi-
I .rções, de histórias, de luta pela terra e assim tecem suas culturas.

Os assentamentos configuram novas formas de organização
() .ial, de unidades de produção e modos de vida. Conforme Leite

( 012), da década de 1980 até a atualidade, os assentamentos vêm
J.lnhando maior proporção, cada vez mais trabalhadores rurais parti-
I ipam do processo de ocupação da terra, que origina os acampamentos
(' posteriormente os assentamentos. De acordo com o autor, a deno-
minação assentamento rural originou-se dos assentamentos urbanos

data dos anos 60.
Conforme apontamentos de Andrade (2009), o conceito de

.rssentarnento rural e do estilo de vida do campo são necessários para
" compreender também a lógica latifundiária e como se deu a cons-

trução dos latifúndios brasileiros. Para o autor, os latifúndios signifi-
(aram uma forma de poder na sociedade. Na Região Nordeste, onde
.1 propriedade de terra estava atrelada à detenção de poder, os campo-
I1 es acabavam submissos aos proprietários da terra, fortalecendo as
divisões sociais no campo e as relações de poder.

Conforme Alencar (2000, P: 49), "todos os projetos de assen-
t.unentos vinculados ao Governo FederaVINCRA seguem uma sis-
temática de criação, implantação e implementação, compondo-se de
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quatro fases: Precondição do Projeto; Conhecimento dos Recursos;
Habilitação dos Recursos e Consolidação do Projeto".

A noção de que a terra tem uma função social também está ligada
ao conceito de assentamento rural, visto que estes são formados pre-
dominantemente por trabalhadores rurais e seus familiares na busca
pela concretização da Reforma Agrária e, consequentemente, por
melhores condições de vida no campo.

A terra onde se localiza o assentamento normalmente é um latifúndio
que foi desapropriado e comprado pelo governo e destinado à utili-
zação dos agricultores. Os assentamentos organizados a partir da luta
do MST procuram planejar e organizar a produção, para viabilizar o
assentamento, garantir a subsistência das famílias assentadas, promo-
ver o desenvolvimento econômico e social dos camponeses que con-
quistam a terra (ALENCAR, 2000, p. 47).

Além desta característica, o assentamento é um espaço de cons-
trução de um novo modo de viver, formado em movimento com a con-
tribuição de vários indivíduos que se unem por um objetivo comum,
primeiramente pelo acesso à terra e depois a outros direitos. De acor-
do com Carvalho (1998 apud SALES, 2006, p. 89), "o assentamento
rural além de ser um espaço físico, constituído a partir de um projeto
administrativo e de lutas pela posse da terra, é um agregado de grupos
sociais heterogêneos, formado por famílias de trabalhadores rurais".

Para Bogo (1999 apud BIAHIN,2001),é de fundamental impor-
tância a organização política e econômica, social e humana do assen-
tamento, bem como estabelecer regras de cuidados com a natureza, de
respeito e preservação, pois o assentamento é espaço de renovação e
renascimento da vida.

As populações camponesas hoje são compostas por uma diver-
sidade de pessoas de várias origens, o que caracteriza uma heteroge-
neidade rural que se originou de fatores distintos. Conforme Sales
(2006, p. 94), "se antes eram camponeses isolados, moradores, pos-
seiros, fazendeiros e comerciantes, depois se acrescentaram a estes os
capitalistas agrários, empresários, técnicos, assalariados, trabalhadores
sem terra, agregados, assentados".

Os assentamentos rurais surgiram para responder à pressão das famí-
lias sem terra que, organizadas, lutavam por terra e trabalho e foram se
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transformando em projetos governamentais. A organização dos sem-
-terra, na década de 1980, apareceu num momento em que a dinâmi-
ca da modernização da agricultura apontava que "a questão agrária no
Brasil estaria superada e que a reforma agrária seria uma medida fora
do lugar e deslocada no seu tempo histórico (MEDEIROS; LEITE,
1999 apud SALES, 2006, p. 93).

A forma de organização territorial e social do assentamento sus-
cita a ideia de pertencimento,já que a este espaço que foi apropriado
ao conferidos significados, situando o assentamento entre caracterís-

t i as simbólicas e materiais. As configurações da infância assumem
diversas formas e variam de acordo com cada sociedade. A infância
vivenciada na zona urbana apresenta aspectos distintos da infância
vivenciada na zona rural, no entanto, se compõem mutuamente.

Os assentamentos rurais são espaços de construção de novas for-
mas de viver; geralmente são originados de um processo de luta pelo
a .csso à terra, pela posse da terra e por direitos de permanecer no
,ampo. A partir desse processo surgem novas demandas, organiza-se
lima comunidade com pessoas de origens distintas que se unem em
busca de objetivos em comum.

De acordo com Carvalho (1998 apud SALES 2006, p. 89), "o
,I scntamento rural além de ser um espaço físico, constituído a partir
til um projeto administrativo e de lutas pela posse da terra, é um agre-
'ado de grupos sociais heterogêneos, formado por famílias de traba-
lhadores rurais".

Desta forma, o assentamento rural é um contexto específico no
qual se estabelecem relações e práticas que proporcionam a possibi-
[idade de trocas intergeracionais; o brincar configura-se como uma
(I, ssas práticas. É indispensável considerar a históri~ local, as influ~~-
. rus ociais e políticas que fazem parte da comunidade, a memona
,I,IS a sentados, bem como a importância da brincadeira para o
lI! .nvolvimento humano, identificando-a como fundamental para
qlll' determinados preceitos construídos ao longo de nossas histórias
(11 vida sejam desmistificados e reconstruídos.

O Assentamento Recreio está localizado no município de
( ui eramobim, no Sertão Central do Ceará, com distância de 220 km
d,1 cidade de Fortaleza. Atualmente a comunidade conta com 209
I unilias, que estão dispostas nas três comunidades (Descanso, Mocó
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e Recreio), numa área total de 2.646,2284 ha. É importante destacar
que o Assentamento está envolvido em questões sociais, políticas e cul-
turais específicas que dialogam com a lógica que fundamenta o MST.

Três gerações compõem o Assentamento e constituem uma nova
configuração social a partir das relações e interações comunitárias.
Inaugura-se outra forma de construção de identidades: a partir da
posse da terra, a organização do assentamento se estabelece, as pessoas
passam da condição de sem-terra a assentados, surgindo a construção
da identidade deste grupo. É no interior de determinada cultura que
são fortalecidas as subjetividades dos sujeitos e a identidade se cons-
trói constantemente.

Em relação à memória lúdica dos assentados, os mais velhos
demonstram que as brincadeiras na época de suas infâncias eram
semelhantes as de hoje, com um diferencial: o uso de aparatos tecnoló-
gicos que as crianças de hoje têm como uma das formas de brincar. As
brincadeiras que estão presentes no Assentamento têm origens diver-
sas, mas a grande parte foi aprendida na convivência com avós, pais
e professores, ou criada pelas próprias crianças. Há uma forte relação
das crianças com brincadeiras tradicionais da comunidade que uti-
lizam somente o espaço físico e a interação com as demais crianças.
As crianças brincam com materiais disponíveis na natureza e cons-
troem seus próprios brinquedos, fazendo pouco uso de brinquedos
industrializados.

Um diferencial importante, já referido em pesquisas anteriores
de Costa (2010), diz respeito à mediação midiática e de tecnolo-
gia digital que caracteriza a cultura lúdica contemporânea. Tanto as
crianças quanto os adultos assentados contribuem com suas práticas
para a preservação e recriação da cultura lúdica. Nada é tão enges-
sado que não se modifique nem o novo é tão arrebatador que impe-
ça a continuidade de brincadeiras e formas de viver que existiam no
passado.

Além desse fator, existem brincadeiras próprias daquela região
interiorana. Foram catalogadas as brincadeiras do Lenço, do Mata, da
Amarelinha, do Trisca, do Passar o anel, de Andar a cavalo e outras,
que podem ser caracterizadas como sazonais, pois o aparecimento e a
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permanência de cada uma varia conforme cada época do ano, como é o
raso da brincadeira de soltar pipa, de jogar o pião, do jogo de bilas, tam-
hérn encontradas entre crianças urbanas da periferia (LIMA, 2010).

Além da valorização de brincadeiras tradicionais, crianças também
introduzem modificações na cultura lúdica da comunidade influen-
dadas pelos apelos da cultura midiática e tecnológica. No entanto, a
comunidade estabelece regulações em termos de tempo, local e acesso,
de tal sorte que possa ser preservado o espaço de cultivo da cultura tra-
dicional e acolhido as novas demandas da cultura infantil.

Quanto à relação com a cultura lúdica contemporânea, em espe-
I ial midiática, embora a televisão, o computador e a internet se façam
presentes na comunidade, o que se pode destacar é que o uso da te c-
nologia é regulado. Os assentados administram educacionalmente o
uso de tecnologias como é o caso da internet. Há um dispositivo ins-
titucional que limita o acesso à internet à 2 horas por dia, após as ati-
vidades educativas e laborais das crianças e jovens, sob a supervisão
de adultos. O que de fato demonstra que as práticas lúdicas daque-
la comunidade se fortalecem e se renovam conforme trocas de expe-
ri ências intergeracionais é a permanência do que é tradicional junto a
inclusão da cultura midiática e da tecnologia.

onsiderações finais
As práticas lúdicas dos SUjeitos envolvidos neste estudo estão

fundamentadas na cultura do assentamento, enquanto contexto espe-
I ífico do brincar. As trocas intergeracionais estão fortemente presen-
Il'S e contribuem para que haja uma negociação entre brincadeiras tra-
di .ionais e atuais. Algumas características que permeiam as brincadei-
I as das crianças assentadas são perpetuadas de uma geração a outra,
rmbora existam novas formas de brincar e de interagir com a introdu-
~;tO do uso das novas tecnologias e da cultura midiática.

Tanto os brinquedos quanto as vivências dos assentados possi-
hilitam a percepção de que há uma negociação entre o tradicional e o
IIOVO, de forma que ampliam para as gerações mais novas as possibili-
.ludes de brincar. O contato das crianças com os adultos e idosos é um
dos fatores fundamentais para que as brincadeiras tradicionais conti-
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nuem presentes na comunidade. Além disso, percebeu-se que a orga-
nização comunitária em questão, por ser originária de um movimento
político de forte demanda por transformações sociais no meio rural,
que se configura como contracultural, se mantém à custa de nego-
ciações com as demandas intergeracionais, sendo as práticas lúdicas
emblemáticas desse processo.

Os costumes, os valores, o modo de viver próprio dos assentados
se fazem presentes e foram internalizados pelos assentados à medi-
da que construíram suas histórias, constituindo assim uma espécie
de culminância de valores. Estas modificações acontecem devido às
crianças serem produtoras de cultura: não são passivas e estão imersas
numa realidade, apropriando-se dela e ressignificando-a,

No assentamento, encontramos brincadeiras que fazem um elo
intergeracional e estão presentes não só na memória dos pais, mas no
cotidiano das crianças assentadas (como a disponibilidade de espaço,
de brinquedos específicos, contato com a natureza). As crianças inseri-
das neste contexto, com modos tão peculiares de viver instituídos his-
toricamente naquela comunidade, expressam em suas práticas lúdicas
os valores advindos do movimento social do qual resultou o assenta-
mento e as relações sociais que marcam a vida comunitária.

Desta forma, o que foi encontrado nas práticas lúdicas do assen-
tamento Recreio foi a negociação entre o que é atual, entre novas
brincadeiras, novas formas de interação e o tradicional, brincadeiras
próprias do interior que convivem juntas e formam a cultura lúdica
daquela comunidade. Para tanto o controle e influência dos adultos é
de fundamental importância e visa garantir que a cultura local perma-
neça e seja vivenciada por todas as gerações de assentados.
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