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RESUMO 

 

O presente texto aborda o jogo popular atrelado a uma figuração social formada por 
crianças que vivem no interior de Pernambuco. Trata-se de um trabalho de conclusão 
do Curso de Licenciatura em Educação Física, do Centro Acadêmico de Vitória, da 
Universidade Federal de Pernambuco. Com ele, buscou-se investigar como se 
caracteriza a prática dos jogos populares das crianças que integram a figuração 
cotidiana da zona rural de Feira Nova – PE, visando contribuir para a construção de 
uma cartografia do fenômeno. Para tanto, primeiramente realizou-se um mapeamento 
dos locais em que é comum a prática de jogos populares entre as crianças da 
localidade; em seguida, caracterizou-se como acontece a prática; posteriormente, fez-
se a análise de como se dá tal prática e que contribuições revela para pensar uma 
cartografia do jogo. Do ponto de vista teórico, fomos buscar em Elias (1992; 2006) e 
seus conceitos de figuração e elos de interdependência o cerne de nosso fundamento. 
No que se refere à metodologia, recorremos à pesquisa qualitativa e a algumas 
técnicas e instrumentos peculiares, tais como: observação de participantes, entrevistas 
semiestruturadas, gravadas em smartphone, e anotações registradas em uma espécie 
de “caderno de campo”, com base nas observações que fomos realizando. Para fins 
de tratamento, lançamos mão da análise de conteúdo de Bardin. A pesquisa 
abrangeu, em sua totalidade, o universo de crianças e algumas pessoas mais velhas, 
que serviram de referência sobre os que vivem nos sítios Agostinho e Cachoeira do 
Salobro, que figuram como parte da zona rural de Feira Nova. Finalmente, é 
importante mencionar que este estudo é parte de uma pesquisa maior que se encontra 
em andamento. Nesse sentido, haveremos de, no futuro, agregar os achados do 
Município de Feira Nova com os de outras regiões pernambucanas e, dessa forma, 
retratar uma figuração social mais ampla dos jogos populares na atualidade no 
contexto de Pernambuco. A intenção é mostrar, entre outras coisas, as diferenças e 
peculiaridades que fazem parte desse patrimônio material e imaterial da cultura local. 
Conclui-se que, dentro do almejado, o nosso objetivo de pesquisa foi alcançado, se 
não em sua totalidade, ao menos num patamar capaz de proporcionar a quem se 
interesse uma visão singular de um processo social que congrega algo concreto 
acerca da prática dos jogos populares no Município de Feira Nova. 

 

Palavras-chave: Jogos populares. Figuração. Feira Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This text approaches the popular game linked to a social figuration formed by 
children living in the interior of Pernambuco. It is a work of conclusion of the 
Degree in Physical Education, from the Academic Center of Vitória, Federal 
University of Pernambuco. The aim of this study was to investigate how the 
popular games of children that integrate the daily figuration of the rural area of 
Feira Nova - PE are characterized, aiming to contribute to the construction of a 
cartography of the phenomenon. In order to do this, a mapping of the places in 
which the practice of popular games among the children of the locality is 
common; then it was characterized how the practice happens; later, the 
analysis of how this practice is given and what contributions it reveals to think 
about a cartography of the game. From a theoretical point of view, we sought in 
Elias and its concepts of figuration and links of interdependence the core of our 
foundation. Regarding the methodology, we used qualitative research and some 
peculiar techniques and instruments, such as: participant observation, semi-
structured interviews, recorded on smartphone, and annotations registered in a 
kind of "field notebook", based on the observations that we have been 
performing. For treatment purposes, we used the content analysis of Bardin. 
The survey covered, in its entirety, the universe of children and some older 
people, who served as reference on those living in the Agostinho and Cachoeira 
do Salobro sites, which figure as part of the rural area of Feira Nova. Finally, it 
is important to mention that this study is part of a larger research that is 
underway. In this sense, we will have to, in the future, add the findings of the 
Municipality of Feira Nova with those of other regions of Pernambuco and, thus, 
portray a broader social figuration of popular games in the context of 
Pernambuco. The intention is to show, among other things, the differences and 
peculiarities that are part of this material and immaterial heritage of the local 
culture. It is concluded that, within the target, our research objective was 
achieved, if not in its entirety, at least at a level capable of providing those who 
are interested in a singular vision of a social process that brings together 
something concrete about the practice of games Popular in the Municipality of 
Feira Nova. 

Keywords: Popular games. Figuration. Feira Nova. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com este texto, a nossa pretensão é apresentar uma perspectiva 

daquilo que abrange o universo dos jogos populares no Estado de 

Pernambuco1. Numa dimensão mais específica, damos destaque ao Município 

de Feira Nova e uma dimensão figuracional do brincar, que marca a existência 

de pequenos indivíduos que vivem na zona rural e nesse espaço tecem, na 

maior parte do tempo, seus mais diversos laços sociais. 

Desde já, esclarecemos ao leitor que o fundamento teórico central que 

subsidia a nossa discussão encontra-se no conceito eliasiano de figuração, 

ainda que possam aparecer outros. 

Como esforço de situar nossa discussão, vale mencionar que, em sua 

origem, o estudo se volta para a ideia de construção conjunta de uma 

cartografia desse patrimônio material e imaterial conhecido por jogos 

populares. Nesse aspecto, vale dizer que este trabalho é parte de uma 

pesquisa maior, desenvolvida atualmente por meu orientador, sobre o estado 

atual da arte dos jogos populares no Estado de Pernambuco. 

Num particular, ao pensar sobre cartografia, ressaltamos que existem 

diversas possibilidades de definirmos o que ela vem a ser. Um exemplo é dizer 

que se trata de um conjunto de estudos de operações cientificas, técnicas e 

artísticas que orienta os trabalhos de elaboração de cartas geográficas. 

Outra forma aponta que,  

Diferentemente da cartografia tradicional, que traça mapas de 
territórios, relevo e distribuição populacional, uma cartografia 
social faz diagrama de relações, enfrentamentos e 
cruzamentos entre forças, agenciamentos, jogos de verdade, 
enunciações, jogos de objetivação e subjetivação, produções e 
estetizações de si mesmo, práticas de resistência e liberdade 
(PRADO FILHO et. al., 2013, p. 45).  

No caso específico de nosso trabalho, nos aproximamos muito mais 

dessa segunda visão e assim fugimos um pouco da perspectiva tradicional. Na 

essência, a ideia de cartografia no estudo que propomos implica tecer uma 

imagem das relações sociais que ocorrem entre indivíduos, por meio das 

                                                           
1
 A perspectiva de que falamos consiste no fato de que aquilo que aqui apresentamos diz 

respeito à figuração de um município, e não de todo o Estado de Pernambuco. 
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brincadeiras populares, e mediante tais ligações delinearmos uma narrativa da 

história de garotos e garotas inseridas num dado contexto que singulariza a 

condição do brincar2. Mas deixemos um pouco de lado tal instrumento e 

passemos a falar de outros pontos do trabalho, a exemplo da importância de 

estudar tal tema. 

Há muitas razões pelas quais julgamos ser importante pesquisar um 

tema como, por exemplo, o fato de que corremos o risco de, num futuro não 

muito distante, haver perdido parte de um patrimônio material e imaterial que 

integra parte da identidade do sujeito e de diversos grupos sociais ou, como 

diria Elias (1994), da sociedade dos indivíduos.  

Além desse motivo citado, há em nossa percepção uma lacuna de 

trabalhos dessa natureza, tanto no contexto teórico da educação física quanto 

no acervo da região geográfica em que nos debruçamos e mesmo na 

dimensão prática fornecendo dados e informações. 

Por fim, recorrendo mais uma vez ao sociólogo alemão Norbert Elias 

(1897-1990), que diz, em seu livro A Sociedade dos Indivíduos, que é somente 

nas relações e por meio delas que “os indivíduos podem possuir características 

humanas, como falar, pensar e amar” e por que não acrescentar o jogar, 

constituindo, portanto, mais uma razão. 

Dessa maneira, esta pesquisa surgiu com o compromisso de registrar 

traços, características e modos singulares como os jogos populares se 

manifestam por intermédio das crianças da zona rural da cidade de Feira Nova, 

visando contribuir para a preservação desse acervo.  

Por fim, uma última justificativa é que estamos diante do lugar onde 

nascemos, moramos, tecemos laços humanos e temos as raízes atreladas, 

gerando em nós um interesse em mostrar o que tem e permanece do objeto 

jogo popular nessa região. 

Destarte, o que, numa definição preliminar, pode caracterizar esses 

jogos populares? Grosso modo, são brincadeiras de ruas desenvolvidas em 

diferentes espaços, tais como praças, becos, descampados, terrenos baldios, 

quintais de casas e campos de várzeas. Enfim, seja na zona rural ou urbana, 

                                                           
2
 É preciso dizer ao leitor que não é este trabalho uma cartografia em si, mas, uma pretensão 

de ser parte constituinte dela quando juntarmos este a mais 12 trabalhos que estão em 
andamentos sob a responsabilidade de outros acadêmicos a exemplo de mim. 
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em determinadas culturas concretiza-se por meio do brincar de formas 

diferentes, similares e por vezes iguais.  

Quando o foco é o universo do jogo, o Referencial Curricular Nacional 

(BRASIL, 1998) aponta que as crianças precisam se envolver com o ato do 

brincar, que gera prazer, alegria e possibilidades de crescimento mediante o 

jogo, que revela uma forma de equilíbrio entre ela e o mundo, podendo, por 

intermédio do lúdico, encontrar um meio para se desenvolver.  

Para João Batista Freire (2009), o jogo habitualmente aparece de 

maneira lúdica, e na escola se pode trabalhá-lo com as crianças ressaltando 

essa característica, além, é claro, de outras possibilidades e formas de 

conhecê-lo como prática cultural.  

 Por sua vez, Bernardes (2005, p.46) fala que “o ato de brincar é 

importante e sempre ocupou um lugar privilegiado no universo infantil”.  

 Benjamin (1984) afirma que a maioria das crianças opta por ocupar seu 

tempo livre com coisas e objetos jogados no lixo pelos adultos. Assim é que, 

para ele, “as crianças fazem a história a partir do lixo da história” (p.14).  

Essas e outras afirmações encontradas ao longo do trabalho nos fazem 

supor que o fenômeno social do jogo e as crianças andam ligados de modo 

interdependente, conforme assinala Elias (1994) sobre cadeias de 

interdependências. 

 Assim sendo, pode-se dizer que estamos diante de uma atividade 

que desenha uma noção de liberdade. Liberdade essa que em muitos casos se 

vincula às formas como as crianças crescem, amadurecem e se desenvolvem, 

passando por etapas que caracterizam a maneira de esses indivíduos se 

situarem no mundo e tomarem o sentido das coisas. Segundo Piaget (1971), a 

forma de uma criança conhecer o objeto passa por significativas 

transformações em sua evolução no processo de adaptação ao meio, que se 

dá por sucessivos movimentos. E, assim, a criança passa por diversas fases de 

desenvolvimento. 

 Dentro desse cenário que liga criança e jogo, talvez seja 

interessante pensar que,  

[...] como fato social, o jogo assume a imagem, o sentido que 
cada sociedade lhe atribui. É esse o aspecto que nos mostra 
por que o jogo aparece de modos tão diferentes, dependendo 
do lugar e da época. Em certas culturas indígenas, o "brincar" 
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com arcos e flechas não é uma brincadeira, mas preparo para 
a arte da caça e da pesca. Se, em tempos passados, o jogo 
era visto como inútil, como coisa não-séria, depois do 
romantismo, a partir do século XVIII, o jogo aparece como algo 
sério e destinado a educar a criança (KISHIMOTO, 1992, p. 
108). 

Não importa a noção que as brincadeiras assumam, elas em muitos 

momentos se perpetuam entre gerações como uma espécie de herança social 

transmitida dos mais velhos aos mais novos, de acordo com Bourdieu (1982). 

As brincadeiras vão se adaptando e assumindo contornos criados por aqueles 

que as praticam sem perder o sentido, a essência do jogo.  

A partir dessa e de outras discussões, buscamos com este trabalho de 

conclusão de curso investigar como se caracteriza a prática dos jogos 

populares das crianças que integram a figuração cotidiana da Zona Rural de 

Feira Nova -PE visando contribuir para a construção de uma cartografia do 

fenômeno.  

A fim de captar a realidade do objeto de estudo apresentado nesta 

pesquisa, utilizamos o método qualitativo, que abrange, segundo Santos (2009, 

p. 150): entrevista, observação, levantamento bibliográfico e documental, 

roteiro de entrevista com perguntas abertas ou sequência de tópicos e 

subtópicos, planilha de observação, guia de termos em forma de compilação, 

texto narrativo, mídias audiovisuais, fichamentos bibliográfico e documental, 

arquivos de dados de entrevistas ou documentos, organização dos dados em 

temas e contextualização e interpretação do significado de imagens e sons, 

análise de discurso de depoimentos e análise de conteúdo de documentos. 

Aqui nos valemos de alguns desses instrumentos, especificamente a 

observação participante, pesquisa bibliográfica e mídia visual.  

Fizemos um mapeamento de algumas localidades e contextos sociais 

reais onde meninos e meninas usam o seu tempo livre para brincar, jogar, 

enfim. E, nesse processo, procedemos a um registro dos jogos que estão 

presentes no acervo do grupo de indivíduos e em parte dessa região. Também 

verificamos onde os jogos são praticados com certa peculiaridade e 

regularidade pelos atores protagonistas da ação do jogar. Para tanto, 

mencionamos que nesse processo a ideia foi buscar informações com as 
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crianças do local e com algumas pessoas mais velhas e como aparece entre as 

crianças o conhecimento desse fenômeno sócio-educacional e cultural. 

Para ajudar a pensar na lógica de funcionamento e caracterização dos 

jogos populares, focamos as crianças dos sítios Agostinho e Cachoeira do 

Salobro, realizando um levantamento das atividades relacionadas ao jogar e 

em que condições ocorriam. Foi também analisada a chegada aos locais e 

como eram realizados os jogos pelas crianças nesses lugares. E ainda 

procedemos a alguns registros das atividades, para que, de posse deles, uma 

descrição pudesse ser feita das brincadeiras, ressaltando aspectos mais 

comuns e gerais das vivências das crianças do Município de Feira Nova. 

Fundamentados, pois, no padrão de conhecimento acima mencionado, 

adentramos o universo do Município de Feira Nova - PE, e a escolha deste se 

deu pelo fato de ser o lugar onde nascemos, vivemos e jogamos na infância.  

Isso, sem dúvida, facilitou a nossa inserção, além de nos colocar diante do 

cenário particular que abrange um conjunto maior de pesquisa, pois, como já 

apontamos, objetiva resgatar algo da história dos jogos populares em diversos 

municípios de Pernambuco. Vale ainda dizer que as informações sobre o 

município abaixo destacadas são oriundas do site da prefeitura. 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Feira Nova (2-12-2016) 

  

 Feira Nova é um pequeno município de 118,8 km², o que corresponde a 

0,12% da extensão territorial do Estado. Está localizado na mesorregião do 

Agreste Pernambucano, inserido numa área de transição entre a Zona da Mata 

e o Agreste, fazendo limites com os seguintes municípios: ao norte, Limoeiro; 

ao sul, Glória de Goitá; a leste, Lagoa de Itaenga; e a oeste, Passira. 
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          Os primeiros caminhos que cortavam o Município serviam ao trânsito de 

gado entre Limoeiro e Vitória de Santo Antão. Ao longo deles, foram surgindo 

as casas de lavradores que trabalhavam com a cultura de subsistência de 

forma rudimentar. Desse modo, se expandiu a cultura da mandioca do 

Município de Feira Nova em áreas de pequeno e médio porte, pois essa raiz 

possui um ciclo vegetativo considerado longo (18 meses), não interessando 

aos grandes proprietários de terra por não ser rentável. 

 No local onde hoje é o centro da cidade de Feira Nova, fixou-se um 

cidadão de nome Joaquim Botelho, que ali instalou uma casa de comércio, e 

em volta de seu estabelecimento foi surgindo um povoado ao qual foi dado o 

nome de Jardim. Esse acontecimento teve início por volta de 1906, o que levou 

o Senhor Joaquim, apoiado por alguns habitantes, a fundar uma feira aos 

domingos para facilitar o comércio com o povo da região. Com o passar do 

tempo veio a ser frequentada pelos moradores das localidades vizinhas. 

 A novidade da “Feira Nova” em Vila Jardim agradou tanto que o povoado 

cresceu em função da feirinha. E, como em outro local do Município havia a 

feira antiga, que era a tradicional feira do Sítio Sebo, as pessoas referiam-se à 

feira de Jardim como a “feira nova”. Mesmo sendo do agrado da população, a 

feira durou apenas três anos, o que fez o povo da Vila Jardim deslocar-se a 

Limoeiro para fazer suas compras, porém em 1913 a feira volta a funcionar. E 

em 1938, a região passa a ser denominada Feira Nova. 

 Com o crescimento natural da vila, foram construídos cemitério, capela e 

mercado público, surgindo novos habitantes, o que, consequentemente, 

aumentou a construção de casas, assim como cresceram as atividades 

comerciais, o que atraiu novos moradores. 

 A população residente no campo vem mostrando uma forte redução, ao 

mesmo tempo em que ocorre o aumento da população urbana pelo 

crescimento das atividades comerciais, principalmente a indústria da farinha. 

Observa-se também o melhoramento da infraestrutura – com a implantação de 

saneamento básico – e do transporte, integrando definitivamente o Município 

às demais regiões do Estado. 

 A economia rural envolve a agricultura e a pecuária. Em Feira Nova, há 

predominância das culturas de subsistência, tais como mandioca, milho e 

feijão. Destes, a mandioca é explorada em maior quantidade. Por sua vez, o 
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plantio da cana-de-açúcar é insignificante, e a produção animal é 

comercializada na cidade e em Municípios circunvizinhos. O artesanato 

também tem contribuído para o desenvolvimento econômico. 

 Em termos de atividade Industrial, a que tem importância fundamental 

para o Município é a indústria da farinha de mandioca, sendo que a matéria-

prima vem principalmente do sertão pernambucano e de Estados vizinhos 

como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. O mercado de consumo do 

produto é regional e estadual, destacando-se as cidades de Vitória de Santo 

Antão, Limoeiro e a capital do Estado. 

 Também merece destaque o contexto educacional. Nesse sentido, a 

rede municipal de ensino oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação Especial e Alfabetização de Jovens e Adultos. A rede de 

educandários estaduais, por sua vez, oferece Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e o Projeto Travessia. 

 Em linhas gerais, estamos diante de um cenário municipal que não 

existiria sem os indivíduos que são parte essencial da figuração. Em particular, 

as crianças, que como temos pontuado escrevem nesse lugar suas histórias, e 

algumas delas podem ser contadas pela cultura do jogo. Voltando aos 

indivíduos e a figuração – o município –, Elias nos faz lembrar que não há 

sociedade sem indivíduos e, muito menos, indivíduos sem sociedade. E, 

quando ele diz isso, sinaliza uma relação de interdependência. 

Considerações iniciais postas, o foco se direciona desde então para o 

formato de exposição do texto, que decorre do modo de estruturação da 

pesquisa – processo de investigação, organização e análise dos dados. E, 

assim, o caminho com maior sentido didático – por nós imaginado – aponta 

para uma apresentação do trabalho em 4 partes fundamentais.   

A primeira delas é composta pela Introdução, e nela delineamos, em 

linhas gerais, o tema, objetivo, justificativa, finalidades do estudo e 

problematização. 

A segunda, denominada Jogos Populares: uma Incursão em Torno 

do Fenômeno, é um ponto do texto em que dialogamos com alguns autores e 

com aquilo que está escrito sobre esse fenômeno chamado de jogos 

populares. 
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A terceira etapa, que intitulamos Entre um Jogo e Outro, Assim É o 

Cotidiano das Crianças da Zona Rural de Feira Nova, é essencialmente o 

capítulo em que trazemos os dados investigativos do universo prático das 

brincadeiras entre crianças do município investigado. 

A quarta parte é dedicada à análise dos dados construídos em campo, e 

neste o fim é projetar a figuração encontrada, cujo título é Uma Figuração 

Social Tecida pelo Ato de Jogar... 

E, por último, as conclusões, em que são retomadas diversas questões 

abordadas ao longo do trabalho. 
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2. JOGOS POPULARES: UMA INCURSÃO EM TORNO DO 

FENÔMENO  

  

 De modo similar aos antropólogos sociais, aqui foi feita uma breve 

imersão no cenário do jogo popular, e a partir de algumas referências teóricas 

buscou-se traçar um esboço do objeto. Este aponta algumas linhas reflexivas – 

que não se esgotam neste trabalho de graduação – consideradas importantes 

para que imagem e imaginação tomassem forma e dissesse a nós e ao leitor 

algo desse fenômeno social que aqui e ali parecem ligar esses indivíduos – 

meninos e meninas rurais – mediante uma prática social. 

 Mas, com relação a esse fenômeno chamado de jogo popular, o que 

dele nessa viagem incursiva se pode observar e encontrar? Ou o que dele se 

tem a dizer no contexto mais específico e também no cenário social mais 

amplo? 

 Pensando nos jogos populares, consideramos serem de domínio 

público, caracterizados na maior parte pela transmissão oral e registrados por 

diferentes gerações em seus acervos tradicionais. Numa dada medida, eles 

vão sendo construídos e reconstruídos ao longo do tempo, pelos indivíduos – 

entre eles crianças – que em suas apreensões e manifestações os fazem 

sobressair mediante variações de regras e nomenclaturas associadas às 

diferenças geográficas, culturais e educacionais.  

De uma forma em geral, os jogos populares fazem parte da cultura 

popular e do folclore de diferentes povos, como se pode ver a seguir:  

[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida 
dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, 
segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 
um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 
ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINGA, 2000, p.33).  
 

 Em consonância com a afirmação acima, imaginamos estar diante de 

um fenômeno cuja materialidade concreta tende a misturar elementos 

característicos da liberdade humana e de uma dada ordem social que promove, 

no dizer durkheimiano, a coesão entre os indivíduos, além de caracterizar 

outras coisas que, na essência, retratam a forma de ser da própria vida 
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cotidiana. O jogo, ousamos pensar, assim como o viver, alterna momentos de 

seriedade e diversão e tende a produzir um equilíbrio na sociedade. 

Considerando-o como parte da cultura popular, o jogo compreende 

diferentes matrizes, e na sua matriz tradicional guarda, por assim dizer, a 

produção espiritual da humanidade. E, por vezes, esse mesmo jogo ou a ação 

do jogar – a depender da circunstância em que se manifesta – confunde-se 

com a própria identidade das pessoas. Nessa ordem diversa, o jogo invoca a 

cultura não-oficial, que é desenvolvida em grande parte por uma oralidade nem 

sempre cristalizada e que se encontra em constante transformação, agregando 

criações anônimas das gerações junto a si.  

Na qualidade de fenômeno de cunho folclórico, o jogo em muitos 

momentos retrata anonimato, tradição, oralidade, dinamicidade e 

universalidade. E, entre essas características, diz-se com relação a ele que não 

há uma origem exata, o que implica dizer que seus “criadores” seriam 

anônimos. Há, no entanto, quem aponte que o jogo descende de práticas 

abandonadas por adultos, de fragmentos de romances, poesias, mitos e rituais 

religiosos e coisas do tipo (KISHIMOTO, 2007). 

Ademais, o jogo popular, em seus conceitos e princípios, evidencia uma 

manifestação cultural da sociedade que está presente num longo curso de sua 

duração. Assim, uma característica básica dele é a sua passagem de geração 

a geração, projetando nesse movimento tanto elementos tradicionais quanto a 

incorporação de características mais atualizadas do jogar e brincar, que no 

conjunto total parece encarnar uma aceitação coletiva de ocupação do tempo 

livre e/ou de diversão.  

Desse modo, ousamos dizer que os grupos humanos incorporam e 

vivenciam o jogo por meio da herança social legada, que manifesta uma 

espécie de habitus3, conforme Bourdieu (1989). Como também vivenciam por 

vias de uma disposição social, que é parte do mundo contemporâneo, e ambos 

os processos parecem impactar as formas de agir das pessoas no contexto de 

suas culturas.  

Talvez, por isso, ao longo do processo social do jogar, 

                                                           
3
 Remete à ideia de comportamento ou disposição social. 
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A presença de vocábulos variados relativos ao jogo [...] em 
várias línguas da cultura ocidental, constituem, assim, uma 
indicação da necessidade de melhor caracterização de seus 
atributos, de análise de sua posição no decorrer da história 
ocidental, de uma visão mais real de seu papel na vida humana 
[...] (ROSAMILHA, 1979, p.7). 

 
Os jogos, nos diz Huizinga (2000), está presente na sociedade desde a 

antiguidade como uma manifestação cultural que foi se desenvolvendo em 

cada contexto histórico. A dinâmica do jogo, associada às demandas sociais de 

cada época, dá impulso, por assim expressar, a novas possibilidades de 

ocupação do tempo livre das pessoas, e, concomitantemente, aparecem novas 

práticas corporais vinculadas aos modos de brincar. Considerando, então, esse 

arranjo social que liga indivíduos e formas de divertimentos, cogitamos que 

nessa figuração os jogos se desenvolvem, tomam formas peculiares e são 

absorvidos como elementos de importante significado no processo de 

construção da sociedade dos indivíduos. 

Jogos, atividades de passatempos e divertimentos públicos na essência 

revelam, segundo Dunning e Elias (1992), uma forma de vida marcada por 

códigos de condutas e sensibilidades, que de algum modo dizem respeito à 

vida em sociedade. Noutras palavras, refletem o que esta é na realidade. 

Metaforicamente falando, o jogo que meninos e meninas executam em seus 

cotidianos é uma imagem de dimensão micro das coisas que ocorrem no plano 

macro da sociedade em geral, e desse modo jogo e vida se confundem. 

Com relação ao tempo e espaço social, o jogo popular é marcado em 

sua construção histórica por uma dinâmica que denota ora manutenção, ora 

alterações de padrões sociais que traduzem um processo de esportivização4. 

Esse cenário de alternância e também de convivência implicam mudanças de 

comportamentos que rebatem na figuração social do jogo popular, de modo 

que o cenário parece ser conformado por “[...] tantas tradições inventadas ao 

longo do século XIX”, se seguirmos Hobsbawm (1984). Ou num curso de uma 

longa duração, recorrendo a Elias (1995). 

Nessa construção que une formas de divertimentos e indivíduos, 

aparecem diversas matrizes e tipos de jogos vinculados à história das 

                                                           
4
 Remete à “passagem” de divertimentos públicos naquilo que hoje se conhece por esporte 

moderno (ELIAS e DUNNING, 1992). 
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sociedades humanas5. Assim sendo, o jogo popular é uma forma singular que 

parece personificar as práticas das pessoas e ganha entre nós projeções tais 

que alcançam suas regras, sentidos e significados, além de disseminá-lo por 

diversos ambientes e grupos. Tudo isso lhe confere um caráter universal, 

mesmo que pese às próprias transformações figuracionais que lhe têm 

acometido no curso da história.  

Nesse aspecto, nos diz Santos (2012, p.121) “[...] que ao jogo foi 

atribuída uma variedade de funções e características construídas e 

desenvolvidas a partir das figurações estabelecidas e das relações entre as 

estruturas sociais e estrutura da personalidade do indivíduo”. 

No plano ainda da conceituação dos jogos, é dito por Kishimoto (1995, 

p.17) que “[...] o jogo assume a imagem e o sentido que cada sociedade lhe 

atribui”. Talvez, por isso mesmo é que apareçam diversas concepções de jogo 

que na contemporaneidade ganha diferentes rótulos, imagens e definições, que 

podem, em muitos casos, nos parecer pouco familiares. 

Ao se recorrer à história processual de longa duração, constatamos que 

nela as mudanças nas formas de brincar e jogar são profundas. E, nesse caso, 

os 

[...] jogos populares infantis, parlendas e brinquedos cantados 
foram sendo perdidos (ou transformados) nos últimos 
cinquenta anos possivelmente como consequência dos 
processos de urbanização e de industrialização (DE FARIA 
JÚNIOR, 1996, p.59). 

 
 Como aponta o nosso autor, há em curso um cenário em metamorfose 

que inclui a própria forma de brincar, e nele as crianças parecem deixar de fora 

ou desconhecer em seu universo social certas tradições. Assim sendo, muitas 

formas de brincar do passado já não são consideradas na contemporaneidade, 

talvez porque os brinquedos modernos predominem ou constituam a única 

“opção” que conhecem as crianças da atualidade (OLIVEIRA, 1986). 

 As mudanças sociais que em largas proporções nos alcançam falam 

sobre condições de vida de grupos humanos e de suas práticas culturais. Um 

desses raciocínios nos levou a conjecturar, em termos teóricos, sobre a 

                                                           
5
 Jogos eletrônicos, jogos populares, jogos de tabuleiros, jogos estrangeiros, jogos de 

competição, jogos esportivos. 
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realidade figuracional que marca na contemporaneidade a relação de crianças 

da zona rural de Pernambuco com o jogo. 

 As reflexões empreendidas nos levaram a cogitar que o processo de 

mudança social6 dos últimos tempos que experimentou o mundo foi inexorável 

e radical, com consequências importantes nas mais diversas áreas sócio-

culturais, entre elas as áreas do lazer e da cultura popular, só para citarmos 

algumas, deixando marcas decisivas nelas e em seus elementos constitutivos, 

a exemplo dos jogos populares. Em resultado, a cultura popular – o espaço 

geográfico, de sociabilidade e de constituição das identidades locais dos 

indivíduos –transformou-se em um dos principais fenômenos sociais da 

atualidade, talvez por uma acentuada fragmentação e desaparecimento de 

determinadas práticas sociais locais semelhantes à que temos aqui debatido e 

investigado. 

 Em nossa compreensão, esse tipo de mudança parece alterar as formas 

de ocupação do tempo livre dos indivíduos, resultando, por exemplo, num 

processo de homogeneização das atividades realizadas por eles. Diante disso, 

nos sobrevêm algumas indagações, tais como: nesse cenário de mudanças 

profundas das tradições, o que é denominado jogos populares? Eles 

conseguem resistir no cotidiano prático das pessoas quando nos afastamos 

das grandes capitais? Tal prática ainda é forte na sociabilidade primária das 

crianças interioranas ou estão em vias de desaparecimento? Será que é 

importante registrar esse patrimônio da história de um povo? Essas e outras 

questões atravessam o nosso trabalho e aos poucos vamos debatendo-as.  

 Grosso modo, a configuração dos jogos populares é algo que 

suspeitamos entrar nessa esfera de transformação significativa – naquilo que 

diz respeito à tradição local –, ainda que não venha a ser um carro-chefe, a 

exemplo do esporte de espetáculo. Em nossa concepção, os jogos populares 

são parte de uma herança sócio-histórica de sociabilidade primária dos 

indivíduos, que antecede a ideia do jogo mercantilizado, e por isso guarda 

importância singular para o desenvolvimento dos indivíduos. Porém, ao 

mergulhar no campo, fomos pensando que essa noção primária do mundo da 

                                                           
6
 “Toda a transformação observável no tempo, que afeta, de uma maneira que não seja 

provisória ou efémera, a estrutura ou funcionamento da organização social de uma dada 
colectividade e modifica o curso da sua história" (ROCHER, 1989).   



21 
 

vida tem sido “ameaçada”, parafraseando Habermas (1984), por uma noção 

racional instrumental, que incide na sociedade capitalista com a intenção de 

homogeneizar e/ou massificar as ações dos diferentes indivíduos como algo 

comum de todos, ignorando as diferenças. 

 Por essas e outras, nós consideramos que “o jogo não nos permite 

limitá-lo a uma definição. Procurar a essência do jogo é buscar seu significado 

na produção de vida dos homens em sociedade” (SANTOS, 2012, p.41). 

Como conceitua Rosamilha (1979), o jogo em sua forma mais elementar 

é praticado dentro de limites de tempo e espaço, de acordo com certas regras 

que estabelecem normas e códigos para sua realização. Mas é preciso dizer 

que vai além dessa possibilidade, porque depende dos indivíduos e dos 

olhares que estes tecem sobre o fenômeno.  

 Se, por exemplo, tomarmos por referência o código de regras, há no 

jogo uma dimensão destinada à capacidade inventiva e à liberdade dos 

indivíduos. E, nesse particular, nós cogitamos que em meio ao jogo as pessoas 

tomem atitudes e executem ações que visam ao êxito, ao sucesso e ao triunfo. 

Porém, se há uma liberdade dentro dessa figuração social, é preciso destacar 

que ela não é plena para os que dela participam. Há, dentro da figuração, uma 

constante necessidade de acordos, a fim de que se mantenha o equilíbrio de 

tensões, conforme dizem Dunning e Elias (1992). 

É algo que vai além da essência da autossatisfação e do prazer, assim 

como dos limites que alcançam os indivíduos dentro do cenário da figuração 

social do jogo. Pareceu-nos ser essencial, em meio às reflexões que tocam o 

cenário das crianças que jogam, que fôssemos adentrando pouco a pouco a 

vida cotidiana daqueles que jogam um jogo por vez. Agindo assim, os traços 

peculiares foram ganhando forma, evidência e importância quando fomos 

observando as interações que os indivíduos iam tecendo por meio de suas 

cadeias de interdependências. E a incursão foi, por assim dizer, uma forma 

metafórica que usamos para designar “o mergulho” por nós executado ao 

adentrarmos o cotidiano do jogo, ou melhor, o cotidiano das crianças que vivem 

e brincam no contexto rural. 
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3. ENTRE UM JOGO E OUTRO: assim é o cotidiano das 

crianças da zona rural de Feira Nova 

 

 Nesta parte da pesquisa, encontram-se registrados alguns trechos do 

diário de campo, um dos instrumentos utilizados na coleta de dados. 

Selecionamos algumas partes contidas nesse instrumento que julgamos 

suficiente para esclarecer o teor do material nele encontrado.  

 A forma como o dispusemos não obedece a uma sequência exata dos 

registros nem das imagens captadas, pelo fato de que numa etapa fizemos as 

observações escritas e noutras, os registros das imagens, mas quando 

possível alocamos essas informações juntas ou próximas. Porém, em nosso 

entendimento, essas coisas em momento algum prejudicam uma ideia clara 

dos relatos. Por fim, os nomes, quando aparecem, são fictícios para preservar 

a imagem de cada uma das pessoas. 

 Optamos por destacar trechos do diário, uma vez que o principal já 

consta no artigo e, portanto, não compromete a essência do trabalho. Assim, o 

que abaixo segue são trechos diversos selecionados, por terem constituído um 

instrumento importante de nossa pesquisa; são identificados pela maneira de 

apresentação: R1 (registro 1); R2 (registro 2); e assim sucessivamente. 

 Partindo para nossas observações e anotações, recrutamos Bourdieu, 

Chamoredon e Passerón (2004, p. 12) para refletir como em algumas 

realidades sociais - “[...] nunca pensamos nas pessoas a não ser pelo fato de 

que são a personificação de posições epistemológicas que se deixam 

compreender completamente apenas no campo social no qual elas se 

afirmam”. Foi assim que cada jogo ganhou sentido, por ser lugar da práxis que, 

em última instância, gera não apenas a possibilidade de ligar os indivíduos, 

como diz Elias (1995), mas também de afirmá-los socialmente. 

 É por meio de uma arte investigativa que espelha as ligações humanas 

que procuramos retratar o cotidiano das crianças observadas “entre um jogo e 

outro”, metaforicamente falando, e que vão simbolizando na possibilidade de 

jogar com o outro um modo de ser e de humanizar-se. 

 Então, passemos ao retrato, ou melhor, a algumas figuras que durante o 

processo de nossa entrada e permanência no campo nos permitiram amealhar 
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e juntar observações que falam de um cotidiano e descrevem algo da própria 

figuração social. Um exemplo singular aparece numa de nossas anotações que 

destacamos abaixo.  

R3. [anotação do dia 22 de julho de 2016]  

 Nesse dia, num de nossos registros, observei 7 crianças numa casa, 

onde tinha uma senhora chamada Maria, de 55 anos que contava histórias de 

sua infância. Parei para ouvir o que ela contava. Dizia que quando era menor 

de idade, com cerca de 13 anos, se reunia com seus irmãos e amigos durante 

o tempo livre e escolhia uma brincadeira de que todos gostassem. Ela dizia que 

eles não tinham muito tempo, pois ajudavam seus pais trabalhando na roça e 

dividiam os serviços de casa com sua mãe. Porém lembrava que, em face da 

dificuldade de conseguir brinquedos, criavam os seus. E entre as brincadeiras 

e os jogos estavam: brincar de boneca, soldado, pega se esconder, jogar bola, 

brincar de casinha, papai e mamãe, pega-ajudou, badoque, cata-vento, carro 

de lata. 

 Observei também que, após a história narrada por dona Maria, as 

crianças que passavam suas férias na casa dela procuravam brincar as 

brincadeiras que haviam escutado. Uma coisa que nos chamou a atenção foi 

que as brincadeiras citadas pela senhora eram as que eu também costumava 

brincar quando criança. 

 Entre as diversas observações, uma que julgamos importante remete às 

imagens que conseguimos captar de crianças que brincam e jogam, a exemplo 

da que vem a seguir. 
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Figura 1 - Badoque ou estilingue (25-10-2016), atividade realizada 

embaixo de uma mangueira, num “terreiro” e ou quintal de uma casa 

do Sítio Agostinho. 

 A Figura 1 e as que seguem são trazidas ao longo do texto não por 

decisões aleatórias, mas obedecendo à sequência dos registros conforme 

foram sendo construídos no campo. Assim, à medida que íamos encontrando 

uma criança ou os grupos envolvidos com o jogo, fomos esboçando uma 

perspectiva do cotidiano desses indivíduos. No final, os pontos – uns aqui, 

outros ali – ligam-se e nos levam a perceber uma espécie de mosaico, o das 

relações humanas em sua interdependência. 

 No caso da figura acima, ela retrata o contexto de uma brincadeira um 

tanto singular na região: o uso do bodoque, “badoque” ou “baleadeira”7 por 

crianças – na maioria das vezes meninos – que tecem em seu imaginário 

associações com algo comum à vida nos sítios. Trata-se da ação da caça, e 

nesse sentido os garotos usam seus estilingues tanto para espantar bichos 

quanto para matar rolinhas e outros animais, que à primeira vista para um 

outsider pode parecer um tanto agressivo, mas para os meninos dos sítios é 

uma forma de vida natural ou de passatempo, uma vez que não possuem as 

mesmas alternativas dos meninos das grandes cidades. 

                                                           
7
 Nomes comuns na região. 
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 Também pode se mencionar que para alcançar as frutas de árvores 

altas muitos usam o instrumento. 

 O badoque é um “brinquedo” que as crianças constroem de modo 

bastante simples, pois usam gravetos em forma de forquilha, pedaço de couro 

e borrachas de câmara de pneus ou soros. Hoje, ele já é bastante vendido nas 

feiras.  

 

 

 

Figura 2 - Ilustra a brincadeira denominada “pega se esconder" (27-10-2016), 

realizada ao lado de uma casa do Sítio Agostinho. 

 

 Na Figura 2, é possivel obsevar um dos muitos espaços em que 

meninos e meninas brincam na região. E, no caso, fruto da observação, a 

brincadeira está sendo realizada ao lado de uma casa do já citado sítio, e parte 

do cenário comporta, nesse espaço, uma cisterna, algo comum nesses 

ambientes geográficos. Durante a brincadeira chamada de pega se esconder, 

como muitos sabem, uma das criança é o pega e estabelece uma contagem 

númerica, enquanto as outras se escondem evitando serem encontradas. 

Percebe-se que, na brinacadeira, o menino que está contando o faz junto à 

parede de uma garagem. Nessa brincadeira, percebi que, mesmo com a nossa 

presença a observar as crianças, elas não se intimidaram; ao contrário, 

sentiam-se à vontade e livres para correr e se enconder.  
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Figura 3 - Crianças brincando de “polícia e ladrão” (27-10-2016) num terreno usado 

para plantar milho e ao lado de um pé de goiaba. 

 

 Nessa figura, temos mais uma informação a partir da imagem do que 

vem a ser o cotidiano das crianças que vivem nos sítios onde realizamos a 

pesquisa. No caso dessa foto, ela revela como as crianças utilizam suas tardes 

para brincar com bodoques e pedaços de madeiras simbolizando pequenas 

“armas”, o que lhes permite vivenciarem uma brincadeira que elas denominam 

“polícia e ladrão”.  

 Aqui, abrimos mais um parêntesis para o registro R4.[anotação do dia 

24 de julho].  

 Essa observação é marcada por uma passagem nossa em frente à casa 

de um senhor, chamado Severino, que aparentava ter uns 65 anos. Percebi 

que ele gostava de ver crianças brincando ao redor de sua casa, e na ocasião 

elas brincavam de armas – feitas com pedaços de madeira (tronco de roça). Na 

brincadeira, dava para identificar que um era um “jogo” de nome “polícia e 

ladrão”, e havia exatamente um ladrão e dois policiais. Para sermos mais 

específicos, estavam ali envolvidos uma menina, de aproximadamente 9 anos, 
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e dois meninos, que se aproximavam de 5 e 11 anos, respectivamente. 

Conforme informações de Seu Severino, eles estudavam pela manhã e 

brincavam ali habitualmente à tarde. Nesse dia, as crianças estavam de férias 

e durante esse período costumavam ir brincar ao redor da casa e embaixo das 

árvores existentes no entorno. 

 Retomando a Figura 3 que se refere à mesma brincadeira comentada 

acima, porém registrada numa data diferente, as crianças se organizam e se 

alternam nos papéis fictícios, ou seja, uma criança ou um grupo delas é por um 

momento a polícia, que parte em perseguição a um outro grupo de garotos, 

enquanto outros correm em fuga até que sejam capturados, e assim invertem-

se os papéis no jogo.  

 De nossa parte, percebemos num dado momento da brincadeira que as 

crianças falavam de personagens de desenhos animados. Ouvimos, por 

exemplo, um “garotinho” dizer que ele era o Ben 108. Então, há motivos para 

acreditar que o imaginário social contemporâneo se construa tanto por meio 

das brincadeiras tradicionais quanto de elementos que são parte da cultura 

televisiva de massa.   

 

 

 

Figura 4 - Jogo de bola com os pés (28-10-2016) embaixo de um pé de jaca, 

próximo a uma casa e na estrada de acesso a outras no Sitio Agostinho. 

                                                           
8
 Personagem “herói” de um desenho animado exibido na TV. 
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Figura 5 - Jogo de bola usando as mãos (27-10-2016) no quintal de uma casa 

rodeado por coqueiros, onde é comum a presença de animais. No fundo, temos, por 

exemplo, um galo. 

 

 As Figuras 4 e 5 referem-se a jogos que fazem uso da bola, todavia por 

meios e formas diferente. Por exemplo, umas jogam com as mãos, e outras, 

com os pés. Na Figura 4, estamos diante daquele que é conhecido 

tradicionalmente por futebol e é jogado com os pés. Aqui, numa alusão a Damo 

(2005), a matriz é, por assim dizer, comunitária ou, se recorremos a Silva 

(2009), estamos diante do jogo de pelada, aliás, um passatempo um tanto 

corriqueiro entre meninos nos quintais dos dois sítios observados. 

 Ainda com relação à pelada, ao observar o jogo envolvendo as crianças 

notamos que um comportamento habitual seria elas colocarem suas sandálias 

para compor a barra ou meta no espaço de prática. Aparentemente, os 
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garotinhos tinham entre 12 e 14 anos e pretendiam brincar nesse local por 

conta da sombra de uma jaqueira e pela extensão do espaço limpo. 

 Na Figura 5, o jogo envolvendo as crianças se desenvolve com as mãos 

e varia desde o queimado, sete pecados e jogo de simples controle. As 

crianças que aparecem na imagem aparentam ter de 5 a 6 anos, no caso do 

menor, e o maior aproximadamente 11 anos.  

 Com relação ao jogo de bola, nós suspeitamos que apresente certa 

difusão, primeiramente porque é parte de um repertório e de uma tradição 

universal que alcança a comunidade e depois porque requer um implemento 

que quase todas as crianças de ambos os sítios possuem.  

 

 

 

Figura 6 - Jogo de bola usando os pés (27-10-2016) no campo de futebol do Sitio 

Cachoeira do Salobro. 

 

 Na Figura 6, novamente aparece o jogo de bola, no caso aquele que é 

largamente conhecido no imaginário social popular como “pelada”. De imediato, 

há nessa figura duas coisas a considerar em relação à Figura 4, em que 
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também registramos tal brincadeira entre meninos. A primeira observação diz 

respeito ao espaço em que localizamos a brincadeira: enquanto na figura 4 as 

crianças brincavam em um fundo de quintal, aqui é no campo de várzea onde o 

jogo se desenrola. A segunda questão refere-se ao lugar geográfico em que o 

dado é construído: estamos diante de meninos que moram e vivem no Sitio 

Cachoeira do Salobro, na zona rural de Feira Nova. 

 Vale mencionar que, ao considerarmos a pelada como um jogo popular, 

partimos do princípio de que essa matriz foge à concepção largamente 

disseminada em nossa sociedade de jogo esportivizado. Este revela regras 

claras, padronizadas e definidas. No caso do que observamos, o jogo é 

marcado por dimensão ampla da espontaneidade, da ludicidade, e as regras, 

embora existam, não são algo que predomina, além do que o jogo não 

obedece a um padrão. Antes, é fruto de uma construção consensual e coletiva 

dos indivíduos que o fazem. 

 Voltando à tarefa dos registros, destacamos o R1.[anotação do dia 20 

de julho de 2016]. 

 Nessa ocasião, observamos duas crianças que andavam de bicicleta 

durante a tarde, as quais aparentavam ter no máximo 13 anos. Coisa comum 

era vê-las caminharem de bicicleta por seu sítio – alguns caminhos nesses 

locais se tornaram comuns em nossos deslocamentos. Depois, soubemos que 

elas estudam pela manhã e brincam durante a tarde. São brincadeiras que, 

como se pode ver mais adiante em outras imagens, se repetem. 
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Figura 7 - Criança andando de bicicleta (28-10-2016) em uma estrada principal no 

Sitio Agostinho. 

 

 Como num processo dinâmico similar ao modo como as crianças 

brincam, nós passamos de um jogo a outro como que num passe de mágica ou 

num convite ao brincar, que gera as relações e interações. E é assim, na 

realidade, que as cadeias de interdependência são caracterizadas, pelas 

ligações que unem as pessoas em diversos contextos. Desse modo, ao 

adentramos as Figuras 7, 8 e 9, ficamos a pensar nas imagens das 

brincadeiras encontradas e fomos vendo em nossa permanência no campo de 
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pesquisa quão comum é ainda depararmos com as crianças que vivem na zona 

rural de nossa cidade9 envolvidas com certas tradições do brincar. 

 Uma brincadeira muito comum nos dois sítios em que construímos os 

dados estava associada ao uso da bicicleta. Há quem ressalte o fato de ela ser 

um meio de transporte comum nessas comunidades, porém, em nossa 

percepção, o uso e o vínculo tecem relações mais amplas. Sem ignorar a 

condição de transporte, o fato é que meninos e meninas comumente brincam 

com ela. As crianças se reúnem para fazer passeios, ensinar outros a 

andarem, brincar de apostar corrida, fazer piruetas e manobras radicais, 

ultrapassar obstáculos, enfim, a bicicleta entra no dia a dia como instrumento 

de diversão.  

 Como dissemos em nossas observações cotidianas, tornou-se habitual 

depararmos com as crianças andando de bicicleta na região, seja na função de 

transporte, por exemplo (muitas a usam para ir à escola), seja para visitar 

amigos ou vizinhos, mas sem abandonar a possibilidade de brincar. 

 Um registro ainda a se fazer quando observávamos as brincadeiras de 

bicicleta é que elas constituíam uma atividade em que qualquer pessoa podia 

participar, independentemente se eram meninos ou meninas. 

 Segue neste trabalho mais um registro o R9.[anotação do dia 28 

outubro de 2016].  

 Esse dado foi captado numa manhã, e nele damos conta de um garoto, 

que parecia ter uns 12 anos, que brincava de bicicleta num descampado perto 

de sua casa. No meio da brincadeira, muitas acrobacias eram realizadas por 

ele, mostrando, talvez, algo que lhe dá prazer de fazer. 

 

                                                           
9
 Nascemos no referido munícipio. 
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Figura 8 - Criança empinando bicicleta (28-10-2016), uma brincadeira comum 

realizada na estrada principal do Sitio Agostinho. 

 

Apontando uma maneira de brincar com bicicleta nos sítios onde vivem 

tais crianças, essa brincadeira mostrada na Figura 8 envolve manobras e 

“piruetas” que acabam, conforme percebemos, por desencadear um processo 

imitativo que poder vir a reforçar a ideia de transmissão das formas de brincar 

entre gerações, o que pode levar à preservação de uma dada tradição – essa é 

uma hipótese levantada.  
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Figura 9 - Crianças andando de bicicleta no Sítio Cachoeira do Salobro (25-11-

2016). 

 
 No caso particular da figura acima, foi registrado um grupo específico de 

meninas que andava de bicicleta no Sítio Cachoeira do Salobro. Talvez um 

observador desatento ou externo – sem contato direto com o local e as 

crianças – considere a cena uma atividade qualquer, menos algo que faça 

parte do repertório das brincadeiras cotidianas desses indivíduos. Nós, porém, 

aos poucos fomos percebendo que não constituía um mero encontro fortuito 

para andar de bicicleta. Mais que isso, ali estava posto um modo de diversão 

típica dessa gente, dadas as suas possibilidades reais de brincar. Tanto é que, 

quando uma das crianças tinha um pneu da bicicleta furado, para ela o dia se 

tornava chato e triste, pois limitava, e muito, sua participação nesse ambiente. 

 Além desse grupo de meninas, observamos, em outra ocasião, duas 

meninas que andavam de bicicleta, e suas rotinas pareciam ser marcadas por 

uma divisão habitual, qual seja, estudarem pela manhã e brincarem durante a 

tarde com suas bicicletas nas estradas de barro do sítio [anotação do dia 20 

de julho de 2016]. 
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Figura 10 - Crianças jogando bola de gude (20-11-2016) no Sítio Cachoeira do 

Salobro. 

Em diferentes dias em que estivemos observando as crianças 

brincarem, um dos jogos quase habitual era o de bola de gude, que parece ser 

da preferência dos meninos dessa região. Percebemos, com relação às bolas 

de gude, que há várias modalidades do jogo, porém a mais conhecida é o 

chamado triângulo.  

No caso da Figura 10, havia três meninos jogando. As bolas são colocadas 

nas linhas e dentro do triângulo. Para saber quem inicia o jogo, marca-se uma 

linha no chão a certa distância do triângulo, e os meninos posicionados perto 

do triângulo jogam uma bola, procurando fazer com que ela pare o mais 

próximo da linha riscada por eles. O jogo começa com o primeiro participante 

que mais se aproximou da linha, e assim sucessivamente jogando a bola para 

tentar acertar em alguma das bolinhas posicionadas no triângulo ou ficar o 

mais próximo dele. Se conseguir tirar uma das bolas quando da primeira 

tentativa, o jogador fica com a bola atingida e continua jogando até errar, 

quando dará a vez ao segundo, e assim por diante. Se a bola parar dentro do 
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triângulo, o jogador fica “preso” e só poderá participar da próxima rodada, não 

tendo direito a nenhuma bola nessa rodada.  

Os meninos se revezam entre tentar acertar as bolinhas dos amiguinhos 

e acertar a dos triângulos. Para tanto, utilizam comumente os dedos polegar e 

indicador para deslocar a bola de gude na areia, com o objetivo de atingir o 

maior número de bolas dos outros, ganhando o jogo quem conseguir ficar com 

mais bolas e ir “eliminando” os companheiros. Os meninos tinham mais ou 

menos 13 anos de idade e brincavam ao lado de uma casa, pois era onde 

achavam melhor, em virtude de haver bastante areia no local, além de alguma 

sombra. 

 Vejam as notas registradas por nós na R2.[anotação do dia 21 de julho 

de 2016] e destacadas abaixo. 

 Observamos, no curso da pesquisa de campo, em frente a uma casa um 

grupinho de crianças brincando em número de 8, com idades que variavam 

entre 8 e 12 anos. Em meio a observações, tive informações de que em 

período de férias se reuniam os primos e amigos para brincar na casa de um 

tio, Seu Pedro. Entre as brincadeiras observadas nesse dia, vimos: seu rei 

mandou, cadê o grilo, corrida de saco, pula corda, jogos de bola e jogos 

cantados. 

 Como o lugar era próximo de onde residimos, ficamos o dia inteiro 

observando as brincadeiras dessas crianças, que não queriam nem tomar 

banho só para não deixar de brincar. Percebi que procuravam brincadeiras que 

não as deixassem paradas, e essas brincadeiras ocorriam noutros dias, como 

mostram as Figuras 11 e 12 a seguir.  
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Figura 11 - Jogo tradicional local do saco (27-06-2016) observado no Sitio 

Agostinho. 

 

 

Figura 12 - Grupo de crianças em meio à brincadeira de jogos cantados (21-06-

2016) numa casa no Sitio Agostinho. 
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No caso das Figuras 11 e 12, elas retratam dois tipos de jogos e 

brincadeiras. Na primeira figura, o ambiente protagoniza meninos e meninas 

envolvidos por um jogo tradicional que em nossa região e no lugar-alvo da 

pesquisa é comumente conhecido por pular com o saco. É um jogo na 

essência, tendo como finalidade ver quem das crianças consegue, de dentro do 

saco, se deslocar mais rapidamente, saltando até um ponto de chegada, 

normalmente uma linha tracejada na terra.  

Com relação à segunda figura, observa-se um grupo de crianças que 

canta e cria seus instrumentos, coisas essas que parecem prazerosas, a julgar 

pelo envolvimento e tempo gasto com a brincadeira. Durante a atividade, a 

imaginação é coisa essencial, porque utilizavam vassouras para representar a 

guitarra, garrafas para ecoar sons, um “microfone” e uma mesa e dois 

pauzinhos para representar a bateria. Em suma, a impressão nossa é de que a 

criatividade é parte das brincadeiras. 

Para finalizar, trazemos aqui um último registro do R5. [anotação do dia 

26 de julho de 2016].  

Essa anotação dá conta de duas meninas na varanda de uma casa 

envolvidas com uma brincadeira conhecida como pular elástico. Normalmente, 

essa brincadeira precisa de mais de três pessoas, mas, como só havia duas, 

elas amarraram o elástico na pilastra da varanda, e uma segurava, enquanto a 

outra pulava. Quando a executante dos saltos entre os elásticos errava a 

sequência do jogo, era a vez de a outra pular. 

Entre um jogo e outro, foi uma metáfora que escolhemos para esboçar 

algo do cotidiano de crianças que jogam e brincam um cotidiano que, ao ligar 

esses pequenos sujeitos, tende a projetar a figuração do que pretendemos falar 

a seguir.  
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4. UMA FIGURAÇÃO SOCIAL TECIDA PELO ATO DE JOGAR... 

 

A pesquisa em relevo funda-se em termos teóricos no conceito de 

figuração, que encontra na concepção de jogo uma aproximação primeira e 

necessária à sua compreensão. Nesse sentido, Elias nos diz que, 

Se quatro pessoas se sentarem à volta de uma mesa e 
jogarem cartas, formam uma configuração. As suas ações são 
interdependentes. Nesse caso, ainda é possível curvarmo-nos 
perante a tradição e falarmos do jogo como se este tivesse 
uma existência própria. [...] Porém, apesar de todas as 
expressões que tendem a objetivá-lo, nesse caso o decurso 
tomado pelo jogo será obviamente o resultado das ações de 
um grupo e indivíduos interdependentes. [...] Nem o jogo é uma 
ideia ou um «tipo ideal», construído por um observador 
sociológico através da consideração do comportamento 
individual de cada um dos jogadores, da abstração das 
características particulares que os vários jogadores têm em 
comum e da dedução que destas se faz de um padrão regular 
de comportamento individual (ELIAS, 1999, p. 141-142). 

 O jogo é uma chave analítica aqui usada para pensar as diferentes 

relações humanas que ligam indivíduos, no caso, as crianças que vivem, 

brincam, jogam e produzem histórias na zona rural de Feira Nova. 

A figuração nesse sentido é compreendida como um “padrão” formado 

pelos jogadores, a qual se caracteriza por uma dinâmica mutável e dá conta da 

cadeia construída pelos jogadores por meio de suas mentes e ações nas 

ligações que estabelecem uns com os outros (ID, IBID, p. 142). Por esse viés, 

conjecturamos que seja possível incluir tudo o que os indivíduos produzem 

como forma de pensamento e as próprias práticas que os definem como 

sujeitos culturais. Nesse sentido, o jogar com outros é coisa que se encaixa 

nesse raciocínio. 

O jogo é um sistema de interdependência complexo, que serve para 

pensar relacionalmente os grupos humanos. Em Elias, o jogo não remete para 

o conjunto de regras e não é definido por elas; o jogo é uma combinação 

provisória e dinâmica das relações sociais. O movimento da vida social é o jogo 

para Elias. Ele “se apresenta como uma lei geral do funcionamento social e se 

impõe como um imperativo do qual ninguém poderia fugir” (GARRIGOU, 2001, 

p.78). Configuração seria, portanto, uma abrangência relacional, o modo de 
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existência do ser social e a possibilidade conceitual de aproximação às 

emergências do cotidiano. 

Em nossa empreitada, a opção por um estudo de um pequeno grupo 

não significa simplificar a pesquisa, pois a natureza das relações sociais é a 

mesma e extremamente entrelaçada. Foi assim que miramos cada “lance” e, 

em meio a eles, fomos pensando o que viria a ser uma figuração que se 

constrói quando pequenos sujeitos se aproximam “simplesmente” – se é que 

haja simplicidade nisso – para jogar.  

Fomos construindo, por meio das compreensões e percepções –  das 

teias que as crianças da zona rural de Feira Nova trançavam, mantinham e 

renovavam em cada ajuntamento –,  possibilidades de raciocinar e revelar uma 

imagem do possível. E, em nossa análise, em cada “assembleia” de meninos e 

meninas as teias iam ganhando contornos e formas às vezes individualmente –

uma a uma –, outras vezes simultaneamente por meio de gestos objetivos e 

subjetivos de coisas que cercam diferentes maneiras de as pessoas jogarem.  

Do ponto de vista acadêmico, tecer representações sobre o jogo popular 

vivenciado entre crianças foi tarefa que requereu de nós certo esforço 

intelectual. Engana-se quem pensa ser coisa simples tal trabalho, pois, se há 

quem veja o jogo como apenas uma brincadeira despretensiosa, nós, 

parafraseando Burker (2005), cogitamos que essas “coisas menores” de muitos 

ignorados parecem guardar algo relevante a se estudar. Em nossa análise, o 

ato de jogar e o próprio jogo popular guardam elementos que vão além do 

passar, lançar, correr, saltar, sorrir, gritar, driblar e coisas do tipo.  

Testemunhamos tudo isso acima mencionado e muito mais quando as 

crianças observadas jogavam, mas vimos também, nesse cenário, redes 

humanas dinâmicas, em meio às quais a seriedade em diversos momentos não 

predominava nele, porém esse laço também se constrói. Observamos, 

igualmente, nas teias que uniam crianças, que se as regras não se impunham 

a mão de ferro nem por isso o desregramento impera todo tempo e o tempo 

todo. Também se diga que, se o espaço é povoado na essência por meninos, 

nele é possível enxergar sentimentos elevados de quem pensa e age em 

muitos instantes com a grandeza dos considerados “gigantes”. 

Poderíamos passar horas a fio mostrando que as cadeias de 

interdependência que vimos ligar cotidianamente as crianças da zona rural de 
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Feira Nova marcam o campo social onde o fenômeno social do jogo é 

protagonista, revelando-se como lugar de contradições e complexidade, mas 

também de unidade e simplicidade. Daí porque ousamos dizer que estamos 

diante de um espaço cujos rótulos são perigosos, como, por exemplo, as 

cadeias das brincadeiras, que seriam o lugar e momento para não se fazer 

nada, porque, mesmo quando isso se faz, é quando mais se produz e se 

constrói: solidariedade, sentimentos de pertença e coisas tais que, segundo 

acreditamos, são formas sociais pelas quais os que vivem em sociedade lutam 

e perseguem constantemente. 

Em nossa pesquisa, fomos vendo cada jogo e brincadeira como uma 

linha imaginária por meio da qual as crianças passam a desenhar suas 

concepções de mundo, um mundo, segundo nos parece, marcado pela 

construção de laços sociais intensos que naturalmente habitam a cadeia que 

liga as crianças durante os encontros, mas que parecem permanecer para 

além do tempo e do espaço, de modo a influenciar e a produzir em meio a cada 

jogo a figuração social de seu tempo. 

 A figuração social, assim conjecturamos, é literalmente tecida pelo ato 

de jogar. Nessa composição, parece-nos útil o pensamento de Silva (2013, p. 

53) quando diz que  

[...] é necessário pensarmos as condições que tornaram 
possíveis aquilo que encontramos no presente. Não podemos 
nos ater a um fenômeno/fato como se ele existisse apenas a 
partir das ações intencionais de uma determinada figuração 
social, sem considerar os efeitos não planejados e a longo 
prazo no âmbito de uma figuração social mais ampla. 

Então, quando, numa “simples” brincadeira de pega-pegou, as crianças 

alternam as funções de quem ora foge e quem ora pega muitas relações 

sociais estão em movimento. E é a figuração que está a se delinear por meio 

de coisas como regras, convívio, distribuição de papéis sociais e outras tantas 

que estão sendo construídas.  

Há em cada ato de jogo, uma forma peculiar de contribuição humana 

para o formato que uma figuração assume. Ações como o pedir e receber um 

passe, uma bola, esperar a sua vez de jogar e mesmo brigar por ela são fios de 

uma teia em construção, que possivelmente guardam diversos significados e 

sentidos. 
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Quando, numa de nossas idas ao campo, deparamos com um grupo de 

meninas e meninos envolvidos com a brincadeira de cantar, uma forma 

tradicional de jogos cantados, a impressão nossa ali foi a de que o ato 

compreendia mais que sons e frases emitidas. Era isso, mas também vozes 

que se juntavam, num tom que, talvez, estivesse a reivindicar diversas coisas, 

como atenção, cuidado, respeito, direito à vida e a direitos sociais como o de 

ser criança e ter infância. As vozes do grupo bem que poderiam externar, como 

diria o compositor e cantor Gonzaguinha, um grito de alerta. 

As brincadeiras de lutas que também registramos simbolizam tantas 

coisas desse universo infantil. E, se for isso verdade, é possível também 

retratar as lutas humanas que muitos pequenos iguais ou similares a esses 

passam, a exemplo da luta pela sobrevivência e de ter certos direitos sociais 

preservados. 

É claro que as observações são, como dissemos, um modo de perceber 

do pesquisador. Quando as crianças se juntavam a jogar queimado, bola de 

gude, corrida de saco e pelada, fomos percebendo a construção dos dados em 

cada um dos dois sítios. A percepção nossa não é única nem a mais legítima, 

mas apenas uma maneira de analisar o mundo social que cerca muitas 

crianças e muitos de nós. 

Quando meninos e meninas se punham a brincar naqueles lugares por 

nós observados, fomos levados a imaginar que as crianças, quando jogam – 

sendo o jogo, recuperando Dunning e Elias (1992), uma chave que serve para 

explicar a sociedade –, não deixam de externar, mesmo que não 

intencionalmente, certas carências de bens sociais e culturais que lhes 

alcançam. 

 Conforme atesta Sifuentes (2009), um dos principais desses bens é o 

direito fundamental à educação. 

 Para o interesse deste trabalho, é relevante ressaltar a seguinte 

consideração da autora: 

A efetividade do direito à educação implica reduzir, em um 
primeiro momento, as acentuadas desigualdades “no acesso”, 
tais como o privilégio conferido aos meios urbanos em 
detrimento dos meios rurais, a atuação do governo na 
concessão de auxílio aos carentes sob a forma de bolsas de 
estudo, livros, material escolar, cantinas para a merenda e 
condições de transporte, o que é essencial nos locais 
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afastados dos centros urbanos. Além disso, o direito ao ensino 
supõe que ele seja fornecido com padrões mínimos de 
qualidade, garantindo a formação básica do seu titular, 
habilitando-o para a vida em sociedade, e, por conseguinte, a 
sua proteção (SIFUENTES, 2009, p. 17). 
 

Nós tomamos a liberdade e acrescentamos o direito de brincar, que em 

nossa ótica é peça fundamental para que as crianças se desenvolvam de forma 

integral e equilibrada. Um direito que, em muitos espaços e momentos, tem 

sido negado mediante a falta de incentivo às tradições locais, com 

consequências e implicações para dados patrimônios sócio-históricos materiais 

e imateriais como o que define o jogo popular.  

Em nossa compreensão, o jogo liga os mais diferentes indivíduos, e é 

justamente essa ligação entre as pessoas, com um grau de dependência 

mútua entre os indivíduos, que Elias denomina figuração ou configuração.  

Ao focarmos a ideia de figuração em Elias, pensamos nas ligações que 

há entre as mudanças na maneira como a sociedade se estrutura e nas 

modificações que se operam na estrutura comportamental e psíquica como 

uma tentativa de suplantar o monismo metodológico que reflete a dicotomia 

indivíduo (como sujeito fechado) e sociedade (como elemento aberto).  

Em Elias, a sociedade pode ser vista como uma rede em que  

[...] muitos fios isolados ligam-se uns aos outros. No entanto, 
nem a totalidade da rede nem a forma assumida por cada um 
dos fios podem ser compreendidas em termos de um único fio, 
ou mesmo de todos eles, isoladamente considerados; a rede 
só é compreensível em termos da maneira como se ligam, de 
sua relação recíproca. Essa ligação origina um sistema de 
tensões para o qual cada fio isolado concorre, cada um de 
maneira um pouco diferente, conforme seu lugar e função na 
totalidade da rede (ELIAS, 1995, p.35). 

 No curso da pesquisa, nós imaginamos que as ideias que giram em 

torno do fenômeno do jogo popular, em sua relação com o universo social das 

crianças da zona rural de Feira Nova, constituem a teia que produz uma 

figuração social tecida pelo ato de jogar... 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Muitos pesquisadores que, a exemplo de nós mesmos, têm tido a 

oportunidade de se debruçar e estudar sobre a temática dos jogos populares, 

adquirem uma mínima noção do quanto esse assunto vem sendo debatido em 

diferentes áreas de formação, entre elas a da educação física, na qual estamos 

a nos graduar. Além desse fato, também é do conhecimento daqueles que 

estudam esse assunto que o fenômeno do jogo parece viver um momento de 

profunda transformação ou uma metamorfose que revela mudanças profundas, 

sobretudo na forma de as crianças do mundo contemporâneo brincarem e 

jogarem. 

 Nos últimos trinta anos, o mundo passou por uma série de 

transformações que marcaram e continuam marcando a sociedade, produzindo 

consequências importantes nas mais diversas áreas da vida humana. O 

espaço que tradicionalmente marcava a ideia da brincadeira, do lúdico e do 

jogo popular não passa imune a tal processo social. 

Diante desse quadro, ao pensarmos sobre a pesquisa que 

desenvolvemos, fomos aos poucos levados a refletir sobre cenários sociais 

onde possivelmente ainda podemos encontrar – nessa fase de mudanças – 

uma dada tradição do jogar e brincar. Mesmo assim, pairaram sobre nós 

dúvidas sobre se de fato alguns espaços do mundo das relações de 

sociabilidade primária, como diria Habermas (1985), ainda resistem a uma 

dada racionalidade instrumental. Baseados nessa possibilidade, nos 

afastamos, então, do chamado centro e nos aproximamos da periferia. Em 

outras palavras, buscamos um lugar geograficamente mais afastado dos 

grandes centros urbanos, a fim de pensar sobre o nosso objeto. 

Foi assim que buscamos investigar como se caracteriza a prática dos 

jogos populares das crianças que integram a figuração cotidiana da zona rural 

de Feira Nova – PE, visando contribuir para a construção de uma cartografia do 

fenômeno 

Não obstante a pesquisa ter tido como base a realidade geográfica da 

cidade de Feira Nova, é de se lembrar, como qualquer outra instância, que o 

fenômeno social do brincar e jogar sofre diretamente e indiretamente os 
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reflexos de uma configuração maior da realidade social onde essa formação 

ocorre. 

A partir de uma relação de envolvimento com os jogos populares, foi 

possível elencá-lo aqui como objeto de estudo, efetuando registros, notas e 

observações que acreditamos ter possibilitado determinados conhecimentos a 

respeito de um município da região do interior de Pernambuco e também 

mostrar como em parte se manifesta a cultura desse lugar mediante os modos 

de jogar das crianças investigadas. Dentro do quadro teórico-metodológico que 

vimos trabalhando, os jogos e brincadeiras aparecem de maneira ampla 

naquilo que são vivenciados pelos indivíduos da zona rural de Feira Nova. 

Em síntese, as vivências registradas durante todo o processo de 

investigação e escrita objetivaram caracterizar uma prática que traduz um 

modo peculiar de ligar pessoas que, com suas ações e intencionalidades, 

formam um tipo de figuração. Na medida de nossa inserção, fomos percebendo 

uma vida que se retrata num espaço geográfico por vezes esquecido, mas que 

projeta um cenário rico de brincadeiras que, conforme pensamos, há de 

contribuir para a construção de uma cartografia.  

Concluímos dizendo ao leitor que, dentro do almejado, nosso objetivo de 

pesquisa foi alcançado, se não em sua totalidade, ao menos num patamar 

capaz de proporcionar a quem se interesse ter uma visão singular de um 

processo social que congrega algo concreto da prática dos jogos populares 

dentro do Município de Feira Nova.  
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ANEXO – FOLHA DE ROSTO DO COMITÊ DE ÉTICA 

  

 


