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RESUMO 

 

Este trabalho discute as noções de jogo popular caracterizado enquanto parte da cultura 

material e imaterial e a relação que o mesmo estabelece em sua apropriação com a condição 

de ser criança. Do ponto de vista metodológico buscou-se investigar a realidade encontrada 

dos jogos populares em meio às “rodas” de brincadeiras do mundo contemporâneo e as 

adventícias consequências disso no que remete a ideia de figuração social. Isso posto, 

Recorremos aos espaços das praças consideradas principais do município de Bezerros-

Pernambuco e tentamos fazer um esboço do ambiente, dos indivíduos, das brincadeiras e dos 

elementos considerados principais que interligam essas crianças ao ato de brincar. Não são 

poucas as discussões estabelecidas por diversos pesquisadores brasileiros sobre os jogos 

populares em tom de revisão. Só para exemplificar, citamos os casos de Bernardes (2008) 

com o título ‘Jogos e brincadeiras: ontem e hoje’; Cabral (1998), cujo tema é ‘Jogos populares 

infantis’ e ainda o trabalho de Aberastury (1971) ‘A criança e seus jogos’. Tomando por base 

alguns desses estudos e percebendo que pesquisas relacionadas com a temática apresentavam 

uma lacuna pelo menos de dez anos, propusemos uma investigação que caminhou pelo 

universo empírico onde foi utilizada a pesquisa de campo. 

 

Palavras-chave: Jogos populares. Brincadeiras. Figuração social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work discusses the notions of popular game characterized as part of the material and 

immaterial culture and the relation that it establishes in its appropriation with the condition of 

being a child. From a methodological point of view, we sought to investigate the found reality 

of popular games in the midst of the "wheels" of games of the contemporary world and the 

adventitious consequences of this in what refers to the idea of social figuration. That said, we 

resort to the spaces of the squares considered main of the municipality of Bezerros-

Pernambuco and we try to sketch the environment, the individuals, the games and the 

elements considered main that interconnect these children to the act of playing. There are not 

many discussions established by several Brazilian researchers about popular games in a 

review tone. Just to give an example, we mention the cases of Bernardes (2008) with the title 

'Games and games: yesterday and today'; Cabral (1998), whose theme is 'Popular children's 

games' and also the work of Aberastury (1971) 'The child and his games'. Based on some of 

these studies and realizing that research related to the subject had a gap of at least ten years, 

we proposed an investigation that went through the empirical universe where field research 

was used. 

 

Keywords: Popular Games. Jokes. Social Figuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................. 9 

2 POR UMA PERSPECTIVA DOS JOGOS POPULARES ........................................................................... 13 

3 FIGURAS E FIGURAÇÃO DAS BRINCADEIRAS DE CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE BEZERROS 

- PE ....................................................................................................................................................................... 15 

3.1 Notas, traços e imagens que figuram as praças: iniciando a incursão no campo ..................................... 15 

3.2 Figuras que formam figurações .................................................................................................................... 21 

3.2.1 Tecendo as formas, maneiras e brincadeiras.............................................................................................. 24 

4 CONCLUSÃO .................................................................................................................................................. 28 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................................. 30 

ANEXO A – COMITÊ DE ÉTICA .................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Uma das intenções deste texto foi atender a uma exigência da graduação em Educação 

Física junto do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco para 

fins de conclusão do Curso de Licenciatura. Não se pode dizer que essa fosse uma meta 

secundária, porém, havia também a pretensão em produzir algo envolvendo a temática, jogos 

populares e veio, portanto, o respectivo artigo. Com ele uma das principais intenções foi de 

caracterizar o espaço de brincadeiras de meninos e meninas do município de Bezerros-PE e 

retratar algo desse contexto social ou, se preferirmos, da figuração social local. 

Podemos encontrar diversas versões da origem da cidade e do seu respectivo nome. 

Nós, porém, optamos pelos registros oficiais do IBGE o qual revela que Bezerros foi 

“formado” a partir de uma família que criava gado na região e inicialmente fez com que a 

cidade se desenvolvesse através dessa atividade.  

A família Bezerra, assim conhecida e representada pelos irmãos Tarciano e Zenóbio 

torres, foram sucedidos na fazenda pelos irmãos José e Francisco Bezerra que proporcionaram 

o desenvolvimento e a sustentabilidade da região. No início, a cidade recebera o nome de São 

José dos Bezerros, em homenagem ao considerado padroeiro da respectiva família, São José, 

que foi homenageado através da construção de uma capela na região e também o sobrenome 

da família Bezerra que residia no local. Porém, como sabemos, a cidade tem seu nome 

alterado e até hoje é conhecida simplesmente por Bezerros.   

Neste pequeno referencial histórico, vale ainda mencionar que a cidade de Bezerros 

segundo dados do IBGE (2010) possui a população de 58.668 habitantes, área de 490,817 

km², o bioma de caatinga e mata atlântica e com uma distância de 114 km da capital Recife. 

Ademais, em larga medida, o referido lugar é conhecido por ser um município marcado por 

uma tradição de um folclore multifacetado.  

Ao observarmos, pois, a representatividade sociocultural conferida ao município de 

um modo geral, a discussão que fizemos se encontra ligada à sociedade contemporânea, 

porém, num plano mais especifico o nosso trabalho envolveu um lócus espaço-temporal que 

evoca singularidades, a saber: o fato de havermos pesquisado um município do agreste do 

Estado de Pernambuco acima destacado e nele ter como meta principal as crianças em suas 

diversas ocupações de tempo livre com o jogo. 

O tema que estudamos fala de jogos populares, sendo este um objeto que - segundo 

teoria desenvolvida por Norbert Elias (1994) - pode ser explicado por sua capacidade de ligar 

os indivíduos. Para o nosso autor, não se pode pensar em sociedade separada dos indivíduos e 
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por semelhança acreditamos que seja incoerente imaginar a brincadeira sem meninos ou 

meninas. Esses indivíduos são a razão dos jogos, brinquedos e brincadeiras existirem, aliás, 

um só é por causa do outro. Há uma ideia de interpendência expressa nessa relação, pois, “o 

jogo e a criança caminham juntos desde o momento que se fixa a imagem da criança como um 

ser que brinca” (KISHIMOTO, 2000, p. 11). 

 No jogo, precisamente, os indivíduos são os responsáveis diretos por constituírem elos 

de pertencimentos entre os que se juntam e se encontram de modo intencional ou não para 

brincar e nisso tudo produzem figuração. 

 Quando, pois, miramos na ideia de estudar o fenômeno do jogo popular, naturalmente, 

se de modo intencional ou não, passamos a tecer em nosso imaginário e representações sociais 

de nossa infância, bem como do lugar em que vivemos, sendo inevitável um retorno às certas 

tradições e figurações que elas revelam. E, em meio a elas o jogo popular revela-se atrelado a 

uma cultura local e a uma herança social que comumente se transmitia de uma geração a outra 

como uma espécie de ethos
1
.  

Diante, pois, da hipótese de que a figuração social contemporânea se revele um tanto 

distinta da vivida por nós e de que certa tradição do jogo popular possa se encontrar em vias 

de desaparecimento, pretendemos investigar em que medida na infância contemporânea 

encontramos nas praças da cidade de Bezerros “rodas” de brincadeiras ligadas à tradição dos 

jogos populares e que figuração social disso é possível. 

 A diversão e o jogo revelam uma dimensão da infância que inclui as brincadeiras e 

brinquedos populares na cultura dos indivíduos e uma vez inseridos tendem a serem 

transmitidos de geração para geração, preservando seu fundamento inicial e por vezes 

passando por transformações como apontam Fadeli et. al., (2003). 

 Ocorre, porém, de suspeitarmos que o contato das crianças em sua infância com 

determinados brinquedos, brincadeiras e jogos populares parece vir perdendo espaço para 

equipamentos de alta tecnologia, como: videogames, computadores, celulares, enfim e isso 

tem seus impactos sociais.  

 Por essas e outras coisas perguntamos o que há de ser da figuração social 

contemporânea do brincar e do jogar? Noutras palavras, que rumo o brincar e a infância 

tomam em nosso tempo? O que se pode descrever do cenário social a partir das brincadeiras 

atuais? Aqui as possibilidades reflexivas focam os fios e as teias que projetam as imagens 

                                                           
1
 Santos (2015, p. 53), baseado em Motta (2012) “aponta-lhe um sentido de costume, caráter e valor como 

requisitos básicos que marcam as pessoas de um grupo”. 
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produzidas pelos próprios investigados. Tendo como referência o jogo e a rede de significados 

- valores, crenças e normas - que ele estabelece, vislumbramos possibilidades de uma 

figuração que os meninos e meninas constroem por meio de suas interações cotidianas em 

Bezerros. 

Segundo Elias (1994), o conceito de figuração cabe para sociedades formadas por um 

número infinito de pessoas e para grupos relativamente pequenos. No entanto, diz ele que 

quanto maior a figuração maior será a ligação entre os presentes. E é essa conexão entre as 

pessoas, com um grau de dependência mútua entre elas que a forma, a qual Elias chama de 

figuração.  

Conforme Dunning (1992, p.25), figuração “refere-se à teia de relações de indivíduos 

interdependentes que se encontram ligados entre si a vários níveis e de diversas maneiras”.  

A concepção que encerra o objeto jogo popular se enquadra a nosso ver perfeitamente 

na ideia conceitual de figuração, porque tal fenômeno na prática é protagonizado por 

indivíduos que se ligam de modo interdependente através do brincar e que, portanto, formam 

uma figuração. 

Diante, pois, das colocações até aqui apresentadas o que esperar da relação criança e 

jogo no contexto em que a pesquisa se insere? Ou que cenário encontramos num município 

como o de Bezerros quando o olhar focaliza crianças em suas ocupações de tempo livre? Na 

atualidade, o jogo e a criança andam de fato lado a lado neste município? O que circulava nas 

“rodas”
2
 de brincadeiras das crianças dessa cidade? Essas “rodas” ainda existem nesta cidade 

do interior Pernambucano? Em caso afirmativo qual figuração se sobressai? Essas e outras 

questões problematizaram a pesquisa base que mediatiza a relação indivíduo/mundo real em 

suas diversas ocupações com o jogo. 

Do ponto de vista metodológico, buscou-se neste trabalho investigar a realidade 

encontrada dos jogos populares em meio às “rodas” de brincadeiras do mundo contemporâneo 

e as adventícias consequências disso no que remete a ideia de figuração social. Para tanto, 

escolhemos como escopo da pesquisa a cidade de Bezerros localizada no estado de 

Pernambuco e o universo de algumas praças por considerarmos um lugar onde muitos 

meninos e meninas brincam ou deveriam. 

 A escolha deste munícipio sinaliza para importância de ampliarmos nossos objetos de 

investigação na área da pesquisa social e educacional deslocando a natureza habitual do foco 

                                                           
2
 O termo roda é usado num sentido figurado e neste sentido serve para pensar todo e qualquer ajuntamento de 

meninos e meninas que jogam, brincam. 
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do centro para periferias, ou seja, priorizamos os lugares por vezes invisíveis, talvez, por seus 

afastamentos geográficos dos grandes centros.  

Com o estudo também pensamos numa maior integração de textos e imagens que 

diante das aceleradas mudanças da sociedade acabam por agregar formas diferentes de 

realizar o trabalho científico, incorporando novas tecnologias e recursos digitais e 

audiovisuais. Contudo, sem deixar, conforme Mills (2009), de perseguir as virtudes do artesão 

intelectual, paciente e detalhista, evitando o “fetichismo do método e da técnica”.  

 Aqui optamos pelo método qualitativo para realização da pesquisa o qual, segundo 

Santos (2009, p. 150) envolve: entrevista, observação, levantamento bibliográfico e 

documental, roteiro de entrevista. As técnicas que deram subsídio ao método escolhido 

apontam, sobretudo, para observação, registros de imagens e revisão literária. 

 Pouco a pouco, os dados e informações construídas no processo ganharam formas e 

assim no curso dinâmico do jogo, o tema foi se conformando e revelando ao leitor uma 

realidade que nós optamos por projetá-la por meio daquilo que nominamos de perspectiva. 
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2 POR UMA PERSPECTIVA DOS JOGOS POPULARES 

 

Em se tratando de delimitar o tempo e espaço da origem social do jogo popular, 

ressalta Kishimoto (1999) que esse é um processo deveras delicado porque, além das fontes 

poucos confiáveis sobre o assunto acrescente-se o fato de que muitas das informações sobre o 

tal fenômeno social não fora sistematizada como convém o que deixa inúmeras lacunas 

investigativas para pensar tal processo
3
.  

No entanto, a despeito de considerarmos o que diz Kishimoto, outras fontes, a 

exemplos de Bernardes (2008); Fadelli et al (2003) e Santos (2009) propõem outras reflexões. 

Sendo assim, enquanto uns ressaltam que a origem dos jogos populares é algo incerto, outros 

mencionam a possibilidade de que possam ter surgido no século XVI, na Grécia e na Roma, 

com o intuito de ensinar letras para as crianças e assim revelando um caráter sócio educativo. 

Seja como for, a origem dos jogos populares abarca um contexto de entendimento 

complexo e até certo ponto confuso em sua delimitação espaço temporal e nas próprias 

maneiras como eles se perpetuam entre gerações.  

Talvez, o que se pode afirmar é que o jogo, em linhas gerais, guarda uma característica 

universal, qual seja: que em suas diferentes formas e concepções atravessa a existência de 

diversos povos se constituindo, assim, enquanto parte de suas heranças. Mas, a despeito dessa 

universalidade em função das mudanças sociais, são passíveis de sofrer modificações ou 

adaptações em seus elementos, sem, porém, inviabilizar até onde alcançamos sua manutenção 

e perpetuação na história. 

Basta dizer que, 

 

Esses jogos foram transmitidos de geração em geração através de conhecimentos 

empíricos e permanecem na memória infantil. Muitos jogos preservam sua estrutura 

inicial, outros se modificam, recebendo novos conteúdos. A força de tais jogos 

explica-se pelo poder da expressão oral. Enquanto manifestação espontânea da 

cultura corporal, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e 

desenvolver formas de convivência social (KISHIMOTO, 1993, p.15).  

 

Tal afirmativa reforça, pois, o sentido daquilo que observamos quanto ao modo como 

se transmite o fenômeno social do jogo entre gerações preservando algo de uma memória 

histórico e social.  

                                                           
3
 Essa situação fora constatada a partir de pesquisas bibliográficas por nós realizadas e que se encontram 

apontadas em nossas referências.  
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Nestes termos, é dito por Mendes (2006) que a história do jogo foi sendo modificada 

de acordo com a necessidade de cada sociedade. Cada contexto existente seja ele social ou 

econômico influenciou e na contemporaneidade, em que pese, continua influenciando a 

prática dessas atividades. 

Observando, pois, ainda que brevemente as influências sofridas num longo curso da 

história social de nossa formação enquanto povo que herda determinados habitus
4
, então, o 

foco recaí sobre a influência europeia dos colonizadores portugueses que, num dado sentido, 

moldou características culturais e econômicas em nosso meio durante e mesmo após todo 

período colonial o que imaginamos haver alcançado as gerações posteriores. Desta forma, 

imaginamos que em meios as diferentes heranças a nós legadas, a prática dos jogos populares 

aparecem como mais um legado herdado e que por meio de sua dinâmica singular assinala um 

processo civilizatório e da própria história dos indivíduos. 

Os jogos populares convencionalmente falando é caracterizado por formas de jogar 

e/ou brincar que marcam a sociedade dos indivíduos no tempo e no espaço. Alguns exemplos 

evocam: barra bandeira, amarelinha, pular corda, pique esconde, pega congelou, e que tanto 

mantêm seus padrões tradicionais, como incorporam novas caracterizações, pois, cada 

geração tem na sua voz uma descrição ímpar do que representa cada passatempo. 

Por exemplo, recorrendo à memória da pesquisadora sobre o jogo popular em sua 

infância era comum ver na cidade grupos de crianças nas ruas brincando constituindo a maior 

parte de entretenimento. Jogos de videogame e outras tecnologias, naquela época existiam, 

mas, como o acesso não era tão fácil, o acesso destes se resumia as Lan houses. Então, as 

praças, as ruas, os becos, enfim, eram o universo social comum do brincar e jogar, mas, hoje, 

a impressão que nos sobrevém, é que os padrões sociais e interações passam por uma 

metamorfose. 

Destarte, as formas, a história e a expressividade dos jogos podem ser apresentadas de 

maneira plural e para tentar esboçar sua realidade é necessário observar diversos fatores que 

podem vir a influenciar a brincadeira e o jogo em diversos momentos. Logo imaginar como as 

crianças brincam e porque brincam implica em diferentes questionamentos e reflexões e um 

dos quais nos remete a pensar, por exemplo, sobre as cadeias de interdependências que ligam 

os sujeitos por meio do jogo e que servem para cogitar sobre as figuras e figurações. 

                                                           
4
 Numa alusão a Bourdieu (1982) o habitus refere-se a um tipo de herança social que os atores sociais 

herdam daqueles que os antecedem impondo-lhes determinados padrões de comportamentos. 
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3 FIGURAS E FIGURAÇÃO DAS BRINCADEIRAS DE CRIANÇAS NO MUNICÍPIO 

DE BEZERROS - PE 

 

 Esta parte do nosso estudo remete à pesquisa de campo e àquilo que construímos a 

partir de algumas observações envolvendo os indivíduos e um cenário específico das 

brincadeiras: as praças. Aqui elas ganham especificidade e nos ajudam a esboçar algo da 

figuração social que envolve as crianças de Bezerros em suas formas contemporâneas de 

brincar.  

Dito isto mergulhamos juntamente com o leitor em nossas observações a fim de ligar 

linhas, fios e imagens que vão pouco a pouco projetando um retrato formado por: ludicidade e 

seriedade, regras e liberdade, tradição e inovação, simplicidade e complexidade que revelam a 

nossa percepção das rodas das crianças envolvidas com o ato de jogar, mas, que comportam 

outras visões. 

 

3.1 Notas, Traços e Imagens que Figuram as Praças: iniciando a incursão no campo 

 

Em nossa imersão no campo, fomos semelhantes a um pesquisador etnográfico 

registrando em nosso “caderno de campo”, pormenores que de algum modo retratam o 

cotidiano das crianças em sua relação com o brincar e jogar. 

Entre os registros compartilhados iniciamos uma espécie de manuseio pondo em 

movimento algo da imagem por nós tecida que projeta os indivíduos em de interação quando 

jogam. E, para tanto, tomamos como ponto partida a descrição de algumas praças que se 

constituem um dos lugares onde as crianças de Bezerros brincam
5
. 

Na projeção do retrato que iniciamos a construir abrimos um parêntese para destacar 

três bairros do munícipio, porque neles se encontram as praças observadas. São bairros 

tradicionais e cada um com sua importância para a história da cidade conformem alguns 

moradores antigos com quem falamos. Conforme tais fontes
6
 esses bairro são lugares onde 

foram formados os primeiros grupos sociais da cidade e a partir deles, ocorrem o 

desenvolvimento dos respectivos bairros de forma um tanto rápida.  

                                                           
5
 É sabido de nós e de muitos que há outros espaços destinados em Bezerros onde as crianças jogam, por 

exemplo, os campinhos de várzeas, ruas, pátios de escolas, enfim, porém, nossa opção é pelas praças enquanto 

espaços públicos. 
6
 Embora o foco de nosso estudo se atenha as crianças, foram necessárias buscar algumas informações com 

moradores mais antigos desses bairros.  
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Os bairros escolhidos foram: Santo Amaro I, São Pedro e São Sebastião, que se 

encontram aproximadamente a um quilômetro do centro da cidade de Bezerros. 

Sendo assim, iniciamos o processo de descrição e detalhamento pondo em perspectiva 

o Bairro de Santo amaro I, fazendo sobressair caracterizações e singularidades da Praça Nossa 

Senhora do Rosário que destacamos em detalhes na figura abaixo. 

 

Figura 1- Praça Nossa Senhora Do Rosário – 24/10/2016 - Traços da 

figuração social do Bairro Santo Amaro I. 

 

Fonte: SANTOS, V. M., 2016. 

 

Aqui traços, imagens e anotações constituíram-se em elementos que findaram por 

figurar um painel do lugar que marca o encontro das crianças que brincam, jogam, e ocupam 

o seu tempo livre no Bairro Santo Amaro I. A praça como temos reiterado é lugar das 

interações sociais, do fiar das cadeias de interdependência, da construção mesmo que não 

intencional de uma imagem que projeta a figuração social do brincar. E é nesse espaço que o 

jogo entre meninos e meninas se materializa, ganha vida, assume diferentes formas. O lugar 

dessa prática social é a Praça de Nossa Senhora Do Rosário destacada na figura acima e um 

dos alvos de nossas observações.  

Como estamos falando de figuração ela se notabiliza essencialmente por vínculos 

humanos, então, a praça - enquanto parte física - deve ser compreendida pela dimensão das 

teias humanas que as crianças produzem quando jogam e constroem diferentes formas de 

relações sociais que serão vista mais adiante numa parte denominada ‘tecendo formas, 

maneiras e brincadeiras’. 
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Retornado a discussão da praça, ela num sentido eliasiano é um ambiente das 

interações humanas e que desenvolve elos que ligam indivíduos de modo interdependente e 

em meio às interações temos a prática do jogo popular. Esse mesmo que na 

contemporaneidade revele certo abandono da tradição do jogar nas ruas e praças dos grandes 

centros urbanos, ainda se pode ver em cidades menores – caso de muitas cidades do interior 

de Pernambuco - a permanência desta tradição. 

Assim, com base na teia que liga os fios das imagens e registros apontados em nosso 

caderno de campo, fomos traçando linhas e contornos na tentativa de esboçar algo da imagem 

“real” da Praça Nossa Senhora Do Rosário e alguns traços desse retrato é o que pomos em 

evidência desde então. 

Para inicio de conversa, uma descrição aproximada do lugar projeta um espaço 

público de convívio social que habitualmente costuma ser frequentado por diversos 

indivíduos entre os quais as crianças. Mas, deixando por um instante os indivíduos, damos 

vazão aos aspectos objetivos e subjetivos que integram estruturalmente tal espaço. E são essas 

coisas que nos serviram de referências para procedermos a um esboço do ambiente.  

Munidos das percepções iniciamos pelo formato da praça e, neste particular, pode ser 

dito que este se assemelha a uma figura geométrica oval e acima desse plano oval algumas 

peças e partes vão se sobrepondo ou se ligando.  

Dentro da perspectiva integrativa das partes físicas mencionamos a biblioteca pública 

vinculada ao Projeto do SESI que funciona para atender toda e qualquer criança do munícipio. 

A biblioteca - que é parte da praça – conta com computadores integrados a internet, um 

segmento de livros para “contação” de histórias infantis e outro voltado a jogos educativos. 

Na parte externa dela, mas, como elo, temos duas figuras em formas de lápis - um destinado a 

banheiro e outro a depósito de material. 

Além da estrutura da biblioteca, deve-se acrescentar duas árvores de algarobas de 

pequeno porte, um pequeno jardim, alguns canteiros e um piso a base de blocos de concreto 

que vão ao todo configurando o ambiente. A praça - os elementos apontados – tem sua 

edificação fundada em vários níveis de piso e no último patamar é que se localiza biblioteca. 

A praça é mais elevada que o plano das ruas e do bairro em si. 

Por fim, alguns pontos de referências (construções, edificações e outros) que se 

localizam próximo à referida praça são ligeiramente destacados e aparecem nesse quadro 

como um pano de fundo, a saber: a Igreja Católica de Nossa Senhora do Rosário, o cemitério 

mais antigo da cidade, conhecido como Cemitério Velho, o Colégio Nossa Senhora das 
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Dores, e um “cais” – uma espécie de vale que serve de obstáculos para as crianças brincarem 

ou apenas de assento para outras pessoas que circulam no local. 

No esboço, das imagens que configuram os espaços de jogar e brincar, nos 

encaminhamos ao segundo lugar desta cadeia, no caso, a Praça Maria Do Carmo Sales De 

Azevedo Melo no Bairro São Pedro que aparece na figura abaixo.  

 

Figura 2 - Praça Maria Do Carmo Sales De Azevedo Melo (24/10/2016) – 

O Bairro São Pedro e a figuração do possível.  

 

Fonte: SANTOS, V. M., 2016. 

 

Semelhantemente ao esboço anterior, aqui também descrevemos singularidades do 

espaço em que crianças constroem certas cadeias de interpendências através do vínculo social 

do jogar. No caso desta praça revela um desenho gráfico similar a anterior da figura oval com 

uma diferença peculiar: as suas dimensões são bem menores de forma que estamos diante do 

que se costuma chamar de uma “pracinha”.  

Ela retrata, em nossa concepção, certa idiossincrasia: sua dimensão é tão incomum que 

os outsiders
7
 podem não vê-la como uma praça, mas, dentro do município investigado assim 

se constitui a mesma. 

A tarefa de descrevê-la tornou-se um tanto complexa porque “a pracinha” foge a nossa 

compreensão do que seja de fato um espaço público com tais referências
8
. Mas, a despeito das 

                                                           
7
 Usamos o termo cunhado por Norbert Elias (2000) para designar os que são de fora, portanto, não conhecem a 

realidade do lugar. 
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definições, é nesse lugar que algumas crianças brincaram, continuam a brincar e a se 

encontrar, mesmo que o ambiente denuncie a falta de um lugar para tal.  

Para além do tamanho inabitual, em nossa acepção, estamos diante de um espaço 

bastante simples, a imagem é pitoresca porque aponta uma mistura de cimento e areia que 

retrata um vazio: o vazio da vontade política brasileira que nega as crianças desse e de muitos 

outros municípios um direito social “inalienável” de ser criança e de ter infância recuperando 

mais uma vez Le Goff e Truong (2006). 

A praça, ousamos dizer, de extensa mesma só o nome possui e que por certo 

contabiliza o registro do poder público. Com relação a sua “pequena” extensão há um piso 

“chão batido” e em seu entorno pedras de paralelepípedos que impedem a passagem da areia 

para além do pequeno espaço. Nesse espaço de areia existem algumas “miloias” que servem 

para designar os buracos utilizados no jogo de bola de gude e um “mastro” de ferro que serve 

de “mancha”
9
 para jogos conhecidos por pega e pique esconde.  

Por via similar, aqui já empreendida também destacamos traços de alguns lugares 

situados próximos à praça, por exemplo, em frente encontra-se uma igreja evangélica 

chamada Vale da Benção e ao redor e entorno casas de moradores e de comércios que 

retratam a diversidade de detalhes e riquezas que marcam a vida num bairro de subúrbio. 

Nesses espaços sociais em que muitos jogam e vivem parte de suas infâncias, partimos 

a analisar e descrever a terceira e última praça conforme se pode observar na figura logo 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
8
 Apesar de não ser uma outsider moramos em Bezerros desde três anos de idade, temos outra referência do que 

se constitui uma praça pública. 
9
  Um ponto de referencia onde todos devem tocar ou para serem pegos ou para estarem livres. 
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Figura 3 - Praça São Sebastião (24/10/2016) – A Figuração nas linhas do 

Bairro São Sebastião 

 

Fonte: SANTOS, V. M., 2016. 

 

Chegamos a Praça São Sebastião, mais um desses cenários onde se encontram 

inúmeras crianças. Em relação às outras duas, essa é consideravelmente maior, uma condição 

que havemos de detalhar. 

 Iniciamos a descrição por um monumento localizado no centro da praça, no caso, a 

Igreja São Sebastião a qual, arquitetonicamente falando, foi construída em formato retangular 

e comporta uma torre e um salão paroquial em anexo. No entorno da igreja existe uma área 

relativamente ampla utilizada para a prática de atividades físicas, para fins de alimentação e 

brincadeiras, essa última reunindo crianças que moram tanto no bairro como em outros. 

A praça é, talvez, requisitada por se ambiente que conta com uma excelente 

iluminação do local. Além disso, é relativamente arborizada, pois, nela existem árvores de 

pequeno e grande porte e várias plantas em seu jardim. Também parece ser importante o fato 

de que os espaços disponibilizados na praça são acessíveis e de boa qualidade para o uso da 

comunidade sendo frequentada por diversas pessoas de diferentes idades que a usam em suas 

diferentes práticas sociais e educativas e o jogo é uma das práticas convencionais do lugar que 

mobiliza as crianças.  

Embora a praça seja um espaço físico total integrado chamamos atenção para sua 

“pracinha de areia”, um ambiente com um canteiro com duas árvores pequenas e algumas 

plantas, delimitado por uma borda de cimento e pedra. E porque o destaque? Pelo fato de ser 

este um lugar preferido para muitas brincadeiras e jogos que as crianças realizam conforme 
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pudemos constatar em meio às observações. Atrás desse espaço de areia – abrindo um 

parênteses - existe uma parede com pequenas ondulações e oito imagens dos “Papangus de 

Bezerros”
10

 e acima delas os dizeres: “cultura e natureza”.  

Recuperando algo da memória da pesquisadora é importante registrar que há 

aproximadamente cinco anos, esse espaço de areia contava com alguns brinquedos como: 

balanço, gangorra e escorrego que eram considerados os principais espaços recreativos, mas, 

devido à má utilização e depredação foram retirados do local sem serem recolocados até hoje.  

Como já mencionamos, a Praça São Sebastião abriga diversas atividades e estruturas. 

Há nela, por exemplo, dois quiosques que se destinam a venda de alimentos – simulando uma 

praça de alimentação - construídos com materiais rústicos, alguns azulejos e ao redor de 

ambos há bancos de madeira para o atendimento das pessoas. Os donos dos quiosques 

atendem escolas do entorno, visitantes da praça e frequentadores da igreja. 

Por fim, cabe ressaltar que a Praça São Sebastião é frequentada por uma diversidade 

de pessoas - crianças, jovens estudantes das escolas circunvizinhas e adultos – precisamente 

um “aglomerado urbano” que buscam lazer, descanso e a prática de atividades esportivas 

facilitadas pela pista de cooper e instrumentos nela existentes para a prática de barra fixa, 

abdominais e alongamentos de uma forma geral. E assim, de um esboço dos lugares passamos 

as imagens dos indivíduos. 

 

3.2 Figuras que Formam Figurações 

 

 As coisas que aparecem ao longo desta subdivisão invocam um repertório 

sociocultural das figuras dos pequeninos que por meios de suas ações e ligações fazem 

história, constroem laços sociais e, a grosso modo, a sociologia eliasiana se volta para 

compreender como esses seres humanos e suas sociedades ou modos de ser social se 

constroem. 

 As figuras nada mais são que os sujeitos humanos que produzem formas concretas de 

vida através do pensar, falar, trabalhar, mas também pelas formas históricas e tradicionais 

como se divertem e encontram prazer e segundo nos parece ser essa uma condição que o jogo 

bem retrata. 

                                                           
10 Imagens de fantasias que fazem parte do folclore popular da cidade e que é comum, sobretudo, no carnaval, 

como diz , De Queiroz Ramos(2011). 
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 Ainda com a ideia da dimensão que o jogo representa na e para a sociedade dos 

indivíduos aqui recorremos a um pensamento de Elias e Dunning quando ele diz que:  

 

As investigações sociológicas sobre o problema do desporto tem a responsabilidade 

de explicar alguns dos seus aspectos que não se conheciam antes ou que, se eram 

conhecidos, o seriam apenas de uma forma muito vaga. [...] a compreensão do 

desporto contribuiria para o conhecimento da sociedade (Elias e Dunning, 1992, p. 

39). 

  

Nós tomamos a liberdade de ampliar o que falam os autores em comento dizendo que 

esta observação, talvez, não perca sentido algum se trocarmos o termo desporto pelo termo 

jogo de modo que há também muito que se ver sobre aspectos e as relações que o jogo 

compreende e sendo mais incisivo há uma compreensão de que quando crianças jogam que 

possibilita retratar muito do que vem a ser a sociedade contemporânea em que vivemos. 

A ideia, então, aqui quando falamos das figuras que brincam não é apenas contribuir, 

ainda que modestamente, para o conhecimento de algo sobre o jogo popular é também, na 

medida do possível, compreender sobre a sociedade humana que em alguma medida resulta 

do que fazem os que se divertem, brincam, jogam, afinal essas coisa são partes da vida. 

Consideremos, então, essa participação dos que jogam uma possibilidade de 

compreender o mundo social o que se pode dizer das crianças do bairro Santo Amaro 

envolvidas com tal fenômeno? Talvez, para início de resposta podemos pensar em algo dito 

por Elias e Dunning (1992, p.15) de que “[...] até hoje nenhuma sociedade humana existiu que 

não tivesse algo equivalente ao desporto moderno”. E porque não acrescentar o próprio jogo 

tido como instrumento de brincadeira, diversão e passatempo? 

Juntando, pois, teoria e cenários práticos nós encontramos aqueles que brincam e estes 

quando assim procedem através das tantas e diferentes “rodas” mostram  características e 

compreensões ímpares dos indivíduos que ao simples ato de jogar revelam-se serem crianças 

e viverem a infância. 

Em meio, pois, a condição de observadora que objetiva mostrar como algumas figuras 

produzem figurações singulares, nos sobrevém um pensamento de que o que legitima uma 

investigação científica não é o método, mas, sim, a descoberta (ELIAS, 1994, p.41) e por isso 

passamos a elas.  

Na essência, os achados e descobertas nos levam as figuras e ao que elas parecem 

revelar. Os dados construídos nos levam a pensar sobre quem são esses indivíduos que jogam 

nas praças de Bezerros? Passemos a eles e as figurações que se fundam através das rodas de 

brincadeiras.  
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Figuras ou crianças que nas praças brincam são aqui sinônimas e as vistas durante o 

tempo da pesquisa na Praça Nossa Senhora do Rosário parecem ser elas de origem humilde e 

oriundas dos bairros vizinhos. Em média contabilizamos trinta crianças com 

aproximadamente sete e treze anos de idade e nesse quantitativo os meninos são maioria 

quando comparados às meninas que jogam, brincam e se divertem nessa praça.  

Essas mesmas crianças – conforme tomamos informações - que participam das 

atividades propostas pela biblioteca do SENAI a qual conforme já destacada é parte do 

cenário e da própria praça. Quando as tarefas mediadas pelos bibliotecários encerram ou não 

são do interesse da participação dos pequenos, eles se reúnem do lado de fora do espaço da 

biblioteca e iniciam as brincadeiras e jogos que nos parece invocar a ideia do jogo 

despretensioso, do lúdico, enfim. 

Só para mencionar algo que nos chamou atenção enquanto os pequenos jogavam é que 

os meninos geralmente estão vestidos de camiseta, bermuda e ficam de pés descalços e as 

meninas estão vestidas de camiseta, short, estão de pés descalços e cabelos amarrados em 

forma de rabo de cavalo, ou seja, eles e elas apesar das diferenças em muitos momentos se 

parecem e se confundem. 

 Ora, falamos de uma roda que se origina e acontece na Praça Nossa Senhora do 

Rosário, mas, e o que é das crianças que vivem sua infância brincando e jogando no bairro 

São Pedro na Praça Maria Do Carmo Sales De Azevedo Melo?  

Com relação aos personagens das “rodas” da Praça Maria Do Carmo as nossas 

observações nos levam a dizer que aqueles que vimos jogar e brincar nesse lugar de encontros 

sociais é em maioria filhos dos moradores mais próximos da praça. Conforme constatamos há 

um grupo comum e habitual de meninos - aproximadamente oito- que nominamos dos sócios 

da praça
11

. Esses garotos nas ocasiões em que estivemos no lugar – aproximadamente 6 vezes 

- estavam vestidos de camiseta, bermuda e alguns calçados e outros descalços. Os Sócios 

brincam geralmente de bola de gude e de futebol improvisado, onde o jogo de bola de gude 

acontece na parte de areia da praça e o jogo de futebol acontece na rua ao lado da praça. A 

respeito do último jogo as sandálias dos jogadores representam as traves do gol e é jogado 

com os participantes de forma reduzida (oito jogadores geralmente). 

 Seguimos a tarefa que aborda as figuras em meios as suas figurações e a vez de 

projetar e descrever as crianças encontradas no bairro São Sebastião, precisamente, as que 

durante a pesquisa testemunhamos frequentarem e brincarem na Praça São Sebastião.  

                                                           
11

 Eles podem perfeitamente ser assim intitulados porque o lugar virou habitat comum deste grupo social. 
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 Geralmente os sujeitos deste espaço interacional carregam consigo uma peculiaridade, 

eles vêm com os pais e o quantitativo é difícil mensurar com precisão, pois, depende do dia da 

semana e do horário. Geralmente no fim da tarde percebemos a presença de mais crianças - 

em torno de quinze a vinte crianças - e essa quantidade também varia de acordo com os dias, 

por exemplo, um dia de feriado ou fim de semana. Com relação ao fator idade, pela nossa 

percepção das crianças que frequenta a praça, percebemos  que a idade é um aspecto  que 

oscila bastante e neste caso brincam na praça de crianças de colo até pré-adolescentes
12

.  

Com relação a forma com que as crianças se vestem para virem brincar, cogitamos 

uma hipótese um tanto particularizada porque como se trata de um espaço de lazer onde as 

crianças frequentam com os seus pais acreditamos que as crianças são induzidas a se vestirem 

com as roupas que eles – adultos – querem ou direcionam. Seja como for, as meninas vestem 

calças compridas, shorts, saias, vestidos, blusas e camisetas acompanhadas de sapato, tênis ou 

sandálias e cabelo bem arrumados e os meninos se vestem de calça comprida, bermuda, 

camiseta, camisa, acompanhados de sapato, tênis ou sandália fechada.  

Nós falamos das figuras que jogam e brincam e onde eles realizam tais atos, mas, e as 

brincadeiras e jogos o que aparecem nestes cenários?  

 

3.2.1 Tecendo as formas, maneiras e brincadeiras 

 

A fim de não fugir da dinâmica com que vimos entrando nas “rodas”, junto com o 

nosso leitor agora “pulamos”, “corremos” e “saltamos” de praça em praça - coisa de quem 

brinca e joga - para mostrar os fios das brincadeiras que vão gerando as figurações do jogo. 

Como mencionamos  damos ênfase aquela brincadeira popular que predomina no cenário. 

A brincadeira que pareceu-nos ter maior representatividade na Praça Nossa Senhora 

do Rosário foi a conhecida localmente por pique esconde, a diversão começava com 

aproximadamente trinta crianças e elas mesmas escolhiam uma pessoa para contar virada de 

costas no lápis azul - que é o banheiro da praça- e a partir de um comando de voz a meninada 

corre e se esconde na própria praça, no cais na frente da praça e nas casas ou espaços que 

rodeiam a praça. Nesta hora praça e bairro estão interligados de modo interdependente.  

A brincadeira acaba quando a pessoa que está contando acha todos os participantes e 

faz uma batida para cada um na parede que contou de costas ou quando alguém “salva” a 

                                                           
12

 Essas observações em conjuntos são apontadas porque estivemos na praça em horários e dias diferentes. 
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brincadeira tocando nessa mesma parede que seria o lápis azul e sinalizando a “batida salve 

todos”. 

Antes de avançar ou saltitar para além, registramos que as crianças também exploram 

neste lugar outros jogos tais como: barra bandeira, pega congelou, toca, dono da rua, estou no 

poço entre outras brincadeiras. 

 Um salto só ou em muitos deles nos levam a Praça Maria Do Carmo Sales De 

Azevedo Melo as rodas de brincadeira são representadas, sobretudo, pelo jogo de bola de 

gude e pelo jogo de futebol em espaço reduzido.  

 No jogo de bola de gude, as crianças traçam uma linha quase no fim da praça e na 

outra extremidade da mesma jogam a bola de gude com o intuito da bola que se aproximar 

mais da linha ou ficar em cima dela ser a bola da primeira criança a iniciar a brincadeira. 

Depois de ter definido a ordem de participação dos jogadores, as crianças tentam tocar uma 

bola de gude na outra para acertar os outros jogadores ou acertar diretamente na miloia e 

consequentemente ganhar as bolas de gude das outras crianças. 

No jogo de futebol os pequenos se dividem em dois grupos iguais, marcam os espaços 

do gol com suas próprias sandálias de borracha que representam socialmente as traves ou 

metas de gols e estipulam uma determinada quantidade de pontos para que se possa ter um 

grupo vencedor e poder mudar de brincadeira ou fazer outro jogo, geralmente essa quantidade 

é definida com o melhor de três, ou seja, o melhor de três gols. Nessa praça, de fato não vimos 

outras brincadeiras, talvez, assim supomos que pelas suas dimensões serem tão pequenas 

dificulte o jogar e brincar embora as crianças não a despreze para tal. 

 Finalmente retratamos um pouco das figuras que povoam a Praça São Sebastião um 

espaço extremamente rico na diversidade das brincadeiras encontradas, talvez, porque além da 

faixa etária de idade ser um tanto diversificada, por lá passam muitas crianças sejam elas 

trazidas pelos próprios pais ou que chegam sozinhas. 

 A partir dos trechos das notas e observações registradas é possível perceber que a 

composição dessa figuração social envolve algumas crianças maiores – aparentando idade 

entre oito e doze anos de idade - que levam seus brinquedos como: bicicleta, skate, patins, 

patinete entre outros e utilizam os mesmos separadamente, através da supervisão dos pais ou 

com um grupo de amigos mais próximos.  

 Porém, há também outro grupo – segundo percebemos - de faixa etária menor entre 

três e seis anos que brincam da brincadeira de “toca” de forma aparentemente 
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desorganizada
13

. Nesse último grupo, eles definem de forma “aleatória” quem irá pegar as 

outras crianças ou uma delas toma a iniciativa de ser o primeiro a começar a brincadeira como 

pega. Os pequenos começam a correr e conforme as crianças vão sendo pegas a brincadeira 

vai sendo renovada de forma espontânea.  

 Há, também, crianças que levam brinquedos como bonecas e bonecos e se juntam com 

outras crianças com o mesmo tipo de brinquedo e começam a contar histórias e interagir umas 

com as outras. Geralmente essa roda de brincadeira acontece com um número máximo de 

quatro crianças ou um número menor de uma criança apenas brincando. 

 Recuperando uma imagem das nossas observações nos vemos diante do tamanho da 

Praça São Sebastião e comparando-a com as outras destacamos que a mesma dispõe de uma 

estrutura e uma localidade que nos proporcionou encontrar um maior número de crianças das 

diferentes faixas etárias e uma maior diversidade de brincadeiras. Podemos também citar que 

esse espaço foi ao longo da pesquisa o mais frequentado e consequentemente com uma maior 

circulação de pessoas e as crianças que são observadas pelos pais frequentemente o que não 

ocorre nas demais praças. 

 Seja, porém, como for e onde for que as figuras se encontrem ao final das observações 

nos deparamos com uma ideia, qual seja: de que os laços estabelecidos são inúmeros, do 

social ao afetivo. 

 Para finalizar esta parte, digo que refletir sobre as figuras que formam figurações é, 

dentre outras coisas, compreender que a estrutura construída a partir de um cenário múltiplo e 

diverso, coberto por teias de relações sociais interdependentes, que incorpora diferentes níveis 

da prática que os indivíduos promovem a partir do jogar e brincar.  

 Um cenário que [...] nos permite percebê-lo a partir dos indivíduos que o construíram 

cotidianamente, e os diversos sentidos planejados, como também [...] os padrões de relação 

[...] que emergiram de forma planejada ou não” (SILVA, 2013 p. 32). 

 Assim, a noção do conceito de figuração invoca a dimensão relacional em que 

manifestam as diversas relações que tecem os indivíduos, uma relação na qual como diz Elias 

a ideia de indivíduos encontra-se atrelado a ideia de sociedade. 

 Para ele: 

 

A base de todos os mal-entendidos no tocante à relação entre indivíduo e sociedade 

reside no fato de que, embora a sociedade, as relações entre as pessoas, tenham uma 
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 É arriscado dizer que mesmo na aparente desorganização não haja uma forma de organização que é própria da 

idade. 
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estrutura e regularidade de tipo especial, que não podem ser compreendidas em 

termos do indivíduo isolado, ela não possui um corpo, uma “substância” externa aos 

indivíduos (ELIAS, 1994b, p. 56-57). 

  

 Talvez, por isso recorro novamente a Silva (2013, p. 33) para dizer que “as relações 

entre as pessoas que possibilitam a existência da sociedade possuem uma característica central 

para Elias: a interdependência”. E foi por meio dessa característica que fomos vislumbrando 

cada “roda” real e imaginária e em meio a tal ato uma possibilidade real foi ganhando forma, 

a de crianças que formam figurações quando tão somente brincam e jogam na sociedade 

contemporânea de um munícipio brasileiro como tantos. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Na contemporaneidade as especificidades e principais características dos jogos e 

brincadeiras não têm sido consideradas relevantes ao ponto de serem vistas de forma curiosa e 

investigativa, de maneira que, a importância desse tema vem sendo esquecida. Podemos 

afirmar que as crianças quando se reúnem para formar rodas de brincadeiras e jogos estão 

assim ligadas por razões similares e essas razões as levam aos mesmos objetivos dentro do 

jogo . 

Como já foi exposto anteriormente, o conceito de figuração cabe para sociedades 

formadas por um número infinito de pessoas e para grupos relativamente pequenos .Conforme 

Dunning (1992) figuração “refere-se à teia de relações de indivíduos interdependentes que se 

encontram ligados entre si a vários níveis e de diversas maneiras”. Desta forma, pudemos 

perceber a importância de estudar o fenômeno dos jogos, das brincadeiras e da figuração 

social deste grupo da sociedade nesse processo. A forma pela qual os jogos e brincadeiras se 

manifestam são de certa forma abraçados por um grupo de indivíduos que se relacionam de 

formas interdependentes.  

Ao pensarmos neste trabalho intitulado: “Jogos populares, infância nas praças e rodas 

de brincadeiras: que figuração social é possível na contemporaneidade em Bezerros-

Pernambuco? pensamos em retratar como o fenômeno do jogo se apresenta nos dias de hoje e 

assim fazer um resgate na história do que já foi celebrado e possibilitar que o estudo sobre o 

assunto continue e não se perca ao longo da história. 

Pudemos fazer observações importantíssimas no desenvolvimento do trabalho, entre 

elas, podemos citar a realidade da falta de estrutura da Praça Maria Do Carmo Sales De 

Azevedo Melo, localizada no bairro São Pedro, esse espaço mesmo com condições 

insatisfatórias de lazer não despertou a falta de interesse das crianças pela brincadeira, elas se 

reuniam da mesma forma e de acordo com as condições do espaço que possuíam montavam 

as rodas de brincadeiras.Com essa análise podemos afirmar que através do tempo mesmo com 

circunstâncias desfavoráveis para a prática do brincar, os jogos populares continuam tendo 

sua representatividade de forma considerável. 

Com ênfase no objetivo do trabalho que seria investigar a realidade encontrada dos 

jogos populares em meio às “rodas” de brincadeiras do mundo contemporâneo e as 

adventícias consequências disso no que remete a ideia de figuração social, consideramos que 
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o objetivo da pesquisa foi alcançado e que com as observações que foram realizadas foi 

possível ter uma aproximação das rodas de brincadeiras e a partir disso identificar como elas 

se formam(sua composição, a hora que começam e terminam) e suas características principais 

referentes ao espaço e aos sujeitos participantes. Destarte, concluímos que as figurações que 

envolvem esses indivíduos podem se dar de diferentes formas. 

Com a intenção de continuar o estudo de forma sistematizada, pretendemos por meio 

da entrevista das crianças que se encontram nesses ambientes  fazer uma comparação entre o 

que observamos e o que será relatado pelas mesmas, por consequência, poderemos dar 

continuidade ao estudo e ter outro ponto de vista a respeito dos jogos e brincadeiras, sendo 

que agora no olhar dos próprios sujeitos participantes. Diante das informações que queríamos 

obter através do objetivo do trabalho por hora nos satisfazemos com as informações 

pesquisadas e os resultados encontrados.  
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ANEXO A – COMITÊ DE ÉTICA 

 

  


