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RESUMO                                              

O presente texto, diz respeito a um trabalho de conclusão de curso do bacharelado em 

Educação Física do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco, e 

com ele, buscamos investigar a prática dos jogos populares vivenciada por crianças do 

município de João Alfredo. De início, realizamos um mapeamento dos locais dessa cidade em 

que é comum essa prática entre as crianças; feito isso, observamos como acontece a prática; 

posteriormente, descrevemos o proceder dos jogos e brincadeiras na cidade alvo de nossa 

pesquisa; e por fim, analisamos essa prática local em suas peculiaridades, sentidos e 

significados. Teoricamente, buscamos suporte no campo da sociologia e alguns conceitos, a 

exemplo de figuração. A pesquisa se desenvolveu no âmbito das zonas rural e urbana do 

município citado. Do ponto de vista metodológico, nos valemos da pesquisa qualitativa e de 

algumas de suas técnicas e instrumentos, dentre as quais citamos: observação participante, 

entrevista, anotações numa espécie de caderno de campo, gravações de aúdio e procedemos 

uma análise do discurso.  Finalmente, é importante mencionar que esse estudo é parte de uma 

pesquisa maior que se encontra em andamento sob a supervisão de nosso orientador, e neste 

sentido, haveremos, no futuro, de relacionar e agregar os achados do município de João 

Alfredo com os de outras realidades e regiões pernambucanas, para então, esboçar uma 

figuração social mais ampla dos jogos populares no contexto de Pernambuco. Por fim, vale 

dizer que, com o referido estudo, mostramos, dentre outras coisas, determinadas diferenças e 

peculiaridades que são partes do patrimônio material e imaterial da cultura local, e que dão 

conta de tecer um retrato da realidade social que é construída por meio de crianças.  

 

Palavras-chave: Jogos populares. Crianças e zonas urbana e Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ABSTRACT 

This text refers to a graduation course in Physical Education from the Academic Center of 

Vitória of the Federal University of Pernambuco, and with it, we seek to investigate the 

practice of popular games experienced by children of the municipality of João Alfredo. 

Initially, we mapped the locations of this city where this practice is common among children; 

Done that, we observe how the practice happens; Later, we describe the behavior of games 

and games in the target city of our research; And finally, we analyze this local practice in its 

peculiarities, meanings and meanings. Theoretically, we seek support in the  of sociology area  

and some concepts, such as figuration. The research developed  the rural and urban areas of 

the mentioned municipality. From a methodological point of view, we use qualitative research 

and some of its techniques and instruments we cite: participant observation, interview, notes 

in a kind of field notebook, and an analysis of the discourse. Finally, it is important to 

mention that this study is part of a larger research that is underway under the supervision of 

our advisor, and in this sense, we will in the future, relate and aggregate the findings of the 

municipality of João Alfredo with those  other realities and regions of Pernambuco, for then, 

to outline a broader social figuration of popular games in the context of Pernambuco. Finally, 

it is worth mentioning that, with this study, we show, among other things, certain differences 

and peculiarities that are part of the material and immaterial patrimony of the local culture, 

and which provide a picture of the social reality that is constructed through of children. 

Palavras chave: Popular Games. Kids and Urban and Rural Area. 
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1
 O censo de 2014, diz que a população rural é de 15720 enquanto que a urbana é de 15015 e esse 

dado é trazido porque é o mais recente que temos.  

1. INTRODUÇÃO 

 

 
Imagem da Área Urbana e da Área Rural de João Alfredo. 

Fonte: www.google.com.br e Acervo digital da autora. 

 

Este texto resulta de uma pesquisa por nós empreendida com vistas a atender às 

exigências do trabalho de conclusão do curso do Bacharelado em Educação Física do Centro 

Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco, e para tal elegemos como 

objeto de estudo o fenômeno dos jogos populares, empreendendo uma pesquisa de campo 

onde o foco foi o de construir dados que nos permitissem traçar um cotidiano das crianças da 

zona rural e urbana de João Alfredo-PE, que tecem relações com o jogar.  

Sobre o lugar de nosso estudo mencionamos o seguinte: João Alfredo é município do 

Estado de Pernambuco localizado no Agreste Setentrional, a pouco mais de 100 quilômetros 

de Recife. Pode ser acessado através da Rodovia federal BR- 408 e das rodovias estaduais PE-

90 e PE-97.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE - de 2014, o 

município comporta uma população de 33.217 habitantes, abrangendo as áreas Rural e 

Urbana
1
. A população do município vive de recursos diversos, por exemplo, o pessoal da 

Zona rural, vive da agricultura, costuras e bordados. Enquanto isso o pessoal da Zona Urbana, 

consegue viver através dos trabalhos em supermercados, lojas e principalmente dos trabalhos 

ofertados pelas fábricas de móveis.  

Com relação aos jogos populares, estes podem ser entendidos como brincadeiras 

mediadas por regras podendo ser modificadas. Os mesmos fazem parte da cultura de 

diferentes povos, sendo, quase sempre, transmitidos de geração em geração e, na maioria das 

vezes, através da oralidade. Ribeiro (2011) relata com respeito aos jogos que estes apresentam 
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algumas características próprias como: tradicionalidade, oralidade, e que são transmitidos de 

maneira espontânea.  

Por sua vez, Huizinga diz se tratar de,   

 

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 2007, 

p.33).  

Ainda com referência ao fenômeno jogos populares e na intenção de ampliarmos a 

compreensão sobre os tais, pode ser um tanto significante saber algo da história que cerca 

suas origens e, por conseguinte, entender algumas de suas regras, seus materiais utilizados e 

os respectivos nomes com que são e vão sendo conhecidos, aprendidos inventados e 

reinventados no tempo e no espaço.   

Neste particular, uma explicação dada para a amarelinha, por exemplo, coloca que a 

mesma aparece como um ritual de passagem do morto para a eternidade e desde a Idade 

Média esse jogo permanece com o caráter de orientação religiosa. Com a ascensão do 

Cristianismo, o começo e o fim da área do jogo da amarelinha deixam de se chamar céu e 

terra, passando a ser chamado de céu e inferno, preconizando assim, os princípios de salvação 

eterna, presentes na doutrina.   

Para corroborar com o pensamento posto acima há uma passagem num 

texto que tece ponderações sobre,  

[...] um desenho representando as Hierarquias divinas e executado em 
cor amarela, em um “barco de Ra”. Ser-lhe-ão feitas oferendas [...]. 
Além disso, fazei uma estatueta que represente o morto; colocai-a 
diante dos desenhos e fazei-a avançar sucessivamente em direção a 
cada uma das Portas. [...] Depois de ter feito os desenhos na quarta 
hora, passeai em círculo (ao redor deles), durante todo o dia, tendo o 
maior cuidado em calcular o tempo segundo o Céu. [...] Graças a estas 
cerimônias, o morto fará grandes progressos no Céu, na terra e no 
Mundo Inferior (LIVRO DOS MORTOS, 1996, p.150).  

  

Outro destaque de cunho histórico, diz respeito ao surgimento do jogo de queimada ou 

queimado, que segundo Santos (2009), estaria vinculado a uma forma de treinamento do 

exército do rei Papus, que estava para enfrentar uma batalha contra os bárbaros que tinham 

por objetivo tomar a Papônia no norte da Europa Meridional. O povo papônio tinha como 

uma de suas atividades principais, a prática de treinamento com arremessos de bolas de fogo e 

sabe-se na história que os bárbaros nunca conquistaram tal reino; após, a batalha 
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convencionou-se celebrar o feito dos papônios com uma “festa” anual, um festival de 

queimada, dando aos indivíduos a possibilidade de relembrar o ocorrido.   

Conforme conjecturamos, para a maioria dos jogos populares, parece haver uma história 

por trás, seja para a forma com que o mesmo é nomeado ou o formato de suas regras; em 

suma, eles de algum modo são reconstruídos e recriados pelas crianças, ao longo do tempo, 

apresentando variações de acordo com as regiões e tradições. Essa ideia é reforçada pelos 

autores, (SILVA et al. 2012) eles afirmam, que os jogos, conforme a localidade e a região, 

podem variar assim como variam os costumes e as tradições em várias regiões do país.  

Neste sentido, vale aqui mencionar, que inúmeros são os jogos populares praticados no 

mundo, com diversas classificações que os organizam segundo o objetivo do jogo. Aqui 

podemos citar de acordo com Mello (1989) as classificações dos jogos populares, tais como: 

os jogos de competição, são caracterizados pela disputa, visando demonstrar, agilidade, força 

e destreza. Alguns exemplos desses jogos são: cabo de guerra, boca-de-forno, estafetas. Outra 

classificação são os jogos de sorte ou de salão, estes se utilizam de elementos como atenção, 

inteligência, humor e sorte, a exemplo, dos jogos do anel, dominó e berlinda.   

Ainda com relação à classificação, temos os jogos de fórmulas de escolha ou seleção, 

estes são usados para selecionar dirigentes e participantes, iniciar a competição. Os exemplos 

mais conhecidos são: chuveirinho, par ou ímpar e zerinho ou um. Jogos gráficos que se 

distinguem pela presença de um desenho gráfico sobre o qual a atividade se realiza. Os 

melhores exemplos que podemos citar para esses jogos são: amarelinha e caracol. Por último, 

temos os jogos com músicas, cantigas de rodas ou jogos cantados, geralmente realizados em 

roda ou seguindo determinadas cantigas. A exemplo, temos: atirei o pau no gato, gata pintada.    

Em meio a diversidades de jogos existentes é um processo marcante de mudanças 

sociais, julgamos que esteja em curso na contemporaneidade uma possível alteração de 

diversas tradições e a cultura do jogo popular pode estar perdendo espaço, onde parecem 

prevalecer os games e aparelhos eletrônicos em geral. Sobre isso diz Faria Júnior (1996, p. 

59) que: “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”.   

Diante dessa exposição preliminar ressaltamos que este trabalho em linhas gerais 

buscou fazer um mapeamento de algumas partes do município de João Alfredo envolvendo a 

área rural e a urbana, focando os espaços reais onde as crianças usavam seu tempo livre para 

brincar e neste processo, procedemos a diversos registros dos jogos que estão presentes no 
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acervo dessa região. Também fizemos um breve levantamento de qual área a prevalência dos 

jogos era um tanto comum.  

Sobre lugares recorrentes é dito por Mello (1989), que esses jogos podem ser 

vivenciados em locais de fácil acesso, como ruas, quintais, terrenos baldios, pátios escolares, 

etc., o que de algum modo justifica nossa empreitada acadêmica.  

Há, porém, outras razões pelas quais julgamos ser importante pesquisar tal temática eum 

dos mais significados é pensar que corremos um sério risco de num futuro não muito distante 

perder parte de um patrimônio material e imaterial que, a grosso modo, é ou foi parte 

integrante da identidade de nossa sociedade mais geral e particularmente dos indivíduos que 

vivem em regiões singulares como a que investigamos.  

Por essas e outras é que o principal objetivo deste trabalho foi investigar até que ponto o jogo 

popular é um fenômeno que faz parte do cotidiano das crianças da Zona 

Rural e Urbana de João Alfredo tendo em vista a permanência ou não do legado do 

mesmo neste local.  Na sociedade brasileira, o jogo popular possui uma inegável importância, 

pois, segundo Brougère (1996, p. 20), “o jogo se inscreve num sistema de significação que 

nos leva, por exemplo, a interpretar como brincar” e se tornou parte do nosso cotidiano; quer 

seja na periferia ou no centro das grandes ou pequenas cidades; com inúmeras crianças de 

diferentes idades envolvidas de algum modo com o jogo.   

  O jogo popular, assim como outras práticas sociais, reflete as múltiplas tradições que 

abrangem diversos contextos da contemporaneidade e, neste sentido, jogar faz parte da vida 

do homem e desta forma ele se encontra inserido no universo daqueles indivíduos que 

ocupam um contexto social específico e revelam uma fase da vida que diz respeito a ser 

criança. Em se tratando dessa fase da vida se pode dizer que criança quando brinca, reproduz 

situações vividas no contexto em que está inserida.  

 Diante, pois, destas e doutras ideias já aqui delineadas foi que neste trabalho 

buscamos investigar a seguinte questão: Até que ponto o contexto prático das brincadeiras 

populares das crianças do município de João Alfredo é marcado pela presença dos jogos 

populares na atualidade?  

 Na intenção, pois, de responder à questão principal do trabalho foi que, do ponto de 

vista metodológico, muninu-nos da pesquisa qualitativa e de algumas técnicas e instrumentos 

tais como: observação participante, duas perguntas pontuais e anotações numa espécie de 

caderno de campo e com o conjunto destes procedemos a uma análise do discurso.   

No caso da observação participante, em termos gerais, envolveu visitas e inserções 

nossa nos mais diferentes espaços em que havia ajuntamento de crianças das zonas urbana e 
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rural (bairros, praças, quintais, etc.) do município. Nesta empreitada o nosso olhar se voltou 

para os já mencionados espaços livres onde as crianças se reuniam para as brincadeiras as 

quais a posteriori foram por nós analisadas com o objetivo de verificar, dentre outras 

questões, a existência (ou não) dos jogos populares nas “ocupações” das crianças. E, 

naturalmente, fomos observando os modos, formas e brincadeiras, além dos comportamentos 

das crianças em relação às mesmas, tecendo registros através de anotações que se deram no 

transcurso de desenvolvimento das brincadeiras.  

Com relação às duas perguntas que, por assim dizer, se configura numa espécie de 

entrevista, reuniram-se a aspectos objetivos e devido à dificuldade e certa timidez dos 

indivíduos também as respostas são por assim dizer pontuais. Para dar início às perguntas 

foram entregues aos pais ou responsáveis pelas crianças um termo de consentimento livre e 

esclarecido, o qual os mesmos assinaram autorizando seu(s) filho(s) a responder tais questões 

bem como, fotografá-lo(s) durante suas brincadeiras. Nesta etapa nos valemos de um 

smartphone onde gravamos e armazenamos cada resposta das crianças.  

Após a construção dos dados de campo, partimos para analisar os materiais obtidos 

durante a pesquisa delineando possíveis respostas para o que propomos neste estudo em torno 

objeto jogo popular.   

Do ponto de vista da organização e apresentação do texto optamos aqui por uma 

subdivisão didática trazendo na primeira parte uma introdução contendo um delineamento 

geral do assunto, objeto, justificativa, objetivos e problema, metodologia e outros elementos. 

Em seguida apresentamos a segunda parte denominada  

‘Uma Trajetória Sócio Histórica dos Jogos Populares’ em torno da qual abordamos uma 

perspectiva da história do fenômeno do jogo no tempo e no espaço. Posteriormente, temos 

uma terceira parte com o título: ‘Ligando o Cotidiano Rural e o Urbano por Meio das 

Brincadeiras e Jogos das Crianças de João Alfredo’.  Mais adiante, uma quarta parte é 

destacada pelo título ‘Crianças Expondo sobre o ato de Brincar e Jogar: o que permanece do 

jogo popular?’ e é nesta que especificamente aparecem às falas captadas e uma análise das 

mesmas projetando um dado cenário que liga pensamentos e práticas em si. Por fim temos a 

conclusão do texto e nesta parte retomamos algumas ideias e apontamos algumas questões 

que nos parecem oportunas.  
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2. UMA TRAJETÓRIA SÓCIO HISTÓRICA DOS JOGOS POPULARES  

Por volta do século XVI os jogos populares também conhecidos como jogos 

tradicionais, foram divulgados pelos colonizadores portugueses quando vieram para o Brasil. 

Neste contexto, exemplos marcantes são as canções de roda, os jogos de bolinhas de gude, 

pião, amarelinha, advinhas, parlendas, histórias de fadas, pedrinhas (saquinhos), 

bruxas, lobisomens, e, a pipa, só para citarmos alguns.  

Desses exemplares, recorremos a alguns e um é o jogo denominado de papagaio ou 

pipa, o qual segundo nos diz Bernardes (2006) teria sua “origem” vinculada ao ano de 206 

a.C, em que um general chinês conhecido por Hau-sin, com fins estratégicos militares, teria se 

valido da pipa para enviar notícias entre os soldados, a locais sitiados ou até mesmo servindo 

para pedir ajuda, dependendo do fato ocorrido.  

O referido general utilizou-se da pipa para calcular a distância que o separava do palácio 

Wai-Yang, com fins de conquistá-lo, por meio de um túnel. Esse brinquedo, então, teria sido 

bastante utilizado para fins estratégicos, conquistas e seu uso parece passar de geração em 

geração, até assumir uma finalidade lúdica tais quais muitos de nós conhecemos e 

experenciamos.    

Quanto à dimensão lúdica incorporada ousamos pensar que esteja, dentre outras coisas, 

atrelada ao fácil acesso e baixo custo deste brinquedo que aos poucos lhe conferiu um caráter 

popular no meio das crianças, podendo ser fabricado por elas mesmas. Com relação ao modo 

como é conhecido, assim como outros brinquedos e brincadeiras há uma variação de acordo 

com a cultura, de modo que pode ser conhecido como arraia, pandorga, quadrado, curica, e 

em Portugal, por exemplo, por estrela, canoa, cometa, zoeira e bacalhau.   

Do empinar das pipas ou papagaios, como os leitores prefiram, nós nos deslocamos 

para um jogo por muitos de nós conhecido por bola de gude.  

Com relação, pois, à origem deste jogo ela parece ser mais complexa e não tão clara, 

contudo, há relatos, sobretudo, arqueológicos pesquisados por Roberto Azoubel referindo-se a 

um hábito bastante antigo entre os egípcios que data do ano de 3.000 a.C e onde foram 

encontradas bolinhas cristalinas nos túmulos das pessoas. Relatos similares podem ser 

encontrados no Museu Britânico numa parte deste lugar onde consta um acervo exclusivo de 

bolinhas da Ilha de Creta (Grécia). Também se podem acrescentar indícios duma brincadeira 

com bolinhas praticada no interior do Império Romano, de sorte que esses relatos no seu 
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conjunto apontam certos vestígios dos usos de “bolas de gude” por certos povos e 

civilizações.   

Outro exemplo que mencionamos aqui nos leva à Antiguidade e a um brinquedo muito 

utilizado pelas crianças ainda hoje denominado de pião e cuja origem conforme Bernardes 

(2006) remete a Ilíada e a Ájax que teria lançado uma pedra em Hector e no curso da ação o 

objeto teria rodopiado no chão a exemplo do movimento que o brinquedo de madeira realiza e 

nisso reside uma possível explicação do brinquedo. Esse brinquedo, portanto, parece ter sido 

utilizado com grande destreza pelas crianças da Antiguidade e também aparece representado 

pelos artesanatos, tais como vasos Gregos registrando esse (strombos), por volta do século V 

a C.   

Nessa abordagem descritiva do jogo, a peteca também é recorrente em muitos cenários 

sociais e segundo Da Silva (2009) a mesma teria sido proveniente das tribos tupis aqui do 

Brasil que se expandiram em regiões densamente povoadas pelos indígenas. Então, associada 

à sua origem em tupi, “bater” é “peteca”, em guarani, é “petez”. Ainda com relação a essa 

dimensão histórica é dito que esse brinquedo no Brasil tem seu uso coincidente com a colheita 

de milho e com as festividades Juninas, tais como Santo Antônio, São João e São Pedro.  

Um fato curioso a se destacar aqui é que a partir do século XX, no ano 1985, a peteca 

torna-se um esporte oficial, genuinamente brasileiro, a peteca, antes confeccionada em palha 

de milho, com enchimento de areia ou serragem, e com penas de galinha, hoje, em grande 

parte, aparece padronizada com rodelas de borracha sobrepostas e quatro penas brancas de 

peru.  

Dentro, pois, de uma história processual como colocaria Dunning e Elias (1992) é 

importante pensar que os jogos, enquanto passatempos, ocupação e divertimentos sociais 

compreendem um acervo bastante diverso que marca as interações humanas das mais diversas 

sociedades e neste sentido muitas outras formas e registros de manifestações poderiam ser 

apontados e listados aqui, mas, se o objetivo e tempo nos impedem de trazê-los em sua 

totalidade os destacamos em perspectiva micro, deixando anunciada a existência de um 

processo macro.    

Como se pode perceber do exposto até aqui, o jogo popular é um fenômeno que nos 

remete a figurações sociais distantes, pois, como fala o estudioso galego Lorenzo Fernandez 

(1952, 1992) numa expressão pinçada por Amado (2001, 24) “Muitos dos jogos e brinquedos 

populares [...] que chegaram até aos nossos dias têm origens remotas” e muitos povos da 

antiguidade, sobretudo, os greco-romanos de algum modo revelam com tal fenômeno algum 

tipo de envolvimento e ligação. Acontece que as sociedades e homens se transformam e, por 
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conseguinte, os jogos também se modificam e atravessam o tempo chegando até nós, algumas 

vezes, sob novas ideias, concepções e nomenclaturas e outras vezes conservando seus 

arcabouços centrais.  

Nesta direção de pensamento nos parece oportuna as colocações de Amado (2001, p.24) 

ao dizer que, “[...] a maior parte das tradições, neste campo da atividade lúdica, são fruto de 

uma longa herança de séculos, hoje em risco de ser posta de parte”.  Mas, seja como for, o 

fato é que o jogo, a brincadeira atravessa o tempo e se transforma, incorporando novos 

códigos e roupagens.   

Para os jogos populares possuírem esse conhecimento atual em determinados contexto 

teve por auxílio a transmissão oral, principalmente envolvendo adultos, e um exemplo que 

pode ser mencionado segundo Bernardes (2006) é o das mães pretas que contavam às 

crianças, os mitos, as lendas e as histórias de sua gente e das tradições diversas.   

Outro marco de vestígios e profundas inspirações nos jogos populares remete ao 

contexto da escravidão, neste uma das rotinas ligam de modos interdependentes os meninos 

brancos e os “moleques” negros, que lhes serviam, por exemplo, de cavalos de montaria, 

fazendo uso de laços caracterizando a rédea e cuja forma de brincar findava em última 

instância por reproduzir as relações sociais envolvendo dominadores e dominados. Mas, 

mesmo que subjetivamente, haja também nessa relação “brechas” do sistema e em certos 

momentos do jogar e brincar há, mesmo que momentânea, uma alternância da balança de 

poder como diria Elias (1996) simbolizada, por exemplo, pelas situações da interação entre 

garotos em que o domínio de subidas em árvores, de rodar o pião, matar passarinhos, empinar 

papagaio, muda a posição de poder, aqui os negros sempre prevaleciam. E, de modo 

semelhante as meninas também brincavam dos jogos de faz- de- conta, em que se retratava a 

vida do engenho e, assim sendo, a sinhazinha tratava as meninas negras como suas escravas.   

  Recuperando Elias (1996) e uma de suas ideias fundamentais se pode afirmar que do 

ponto vista processual da história as alterações envolvendo o jogo enquanto prática social se 

operam. Então, se nos primórdios há uma forma de jogar e brincar e ainda de produzir o 

próprio brinquedo que muitos ousariam nominar de um tanto rudimentar, é certo que com o 

avançar da sociedade os novos conhecimentos vão se incorporando às coisas, com o jogo e o 

brinquedo isso não é diferente.  

 No caso, por exemplo, do período da industrialização surgiram novos jogos, talvez, 

pelo fato de muitas indústrias facilitarem o acesso a materiais como, sobras industriais, pneus, 

pedaços de madeira, peças mecânicas desgastadas e outras sucatas disponíveis, foram 
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utilizadas na construção de balanços com pneus sendo postos em árvores, câmaras de ar sendo 

utilizados como boias, entre outros.   

Um fato, porém, curioso a se destacar aqui é que, mesmo com estes novos jogos 

surgindo, encontramos afirmações trazidas por Bowers (1979) nos Estados Unidos e por Neto 

(1979) em Portugal de que no mundo contemporâneo as crianças vêm perdendo espaço 

atrelado ao processo de urbanização, e nessa situação também vão perdendo alguns jogos 

tradicionais, pois estes são praticados com maior frequência por crianças em quintais, terrenos 

baldios e pátios escolares. Some-se a tais coisas o fato de que as famílias, numa larga 

proporção, passaram a morar em apartamentos, nas áreas que não possuem acesso a esses 

espaços citados anteriormente, prevalecendo assim os jogos eletrônicos e o tempo de 

exposição à televisão, coisas que parecem se relacionar à diminuição das capacidades 

psicomotoras, afetivas e cognitivas das crianças.   

Em meio a tal configuração complexa entre mudanças, incorporações e perdas 

Kishimoto (1999) revela que no início do século XX, a classe dominante em São Paulo 

condena os jogos tradicionais de rua, associando-os às crianças acusadas de maltrapilhas, 

pobres, criminosas e promíscuas.  Assim, as crianças ricas eram proibidas de saírem à rua, 

particularmente as meninas, e deveriam brincar nos quintais e clubes. E, talvez, pelo 

desconhecimento dessa gente o jogo não era visto como importante para a formação da 

criança. Nos anos de 1980, alguns pais proibiam suas filhas (meninas) de brincarem na rua, e 

a menina que assim o fazia era rotulada pejorativamente de “mulecona” ou “mulher-macho” e 

seu comportamento desaprovado pelos adultos, segundo aponta Florestan Fernandes (1979).  

Numa rápida reflexão de nossa parte nos vem a compreensão de que a modernização e 

os avanços tecnológicos de fato tomam conta da sociedade, seja com seus avanços e 

contribuição social seja influenciado e direcionando os nossos passos em aspectos singulares 

e até mesmo abolindo ou opacizando certas práticas sociais ainda significantes para as pessoas 

e, talvez, o jogar seja um exemplo marcante.   

A título de exemplo sobre o debate acima mencionamos uma pesquisa feita numa 

escola, a qual identificara que grande parte dos alunos entrevistados é favorável à prática de 

jogos populares nas aulas de educação física e que a escola apoia esse tipo de atividade, 

porém, quando indagados sobre sua preferência entre essas atividades e os jogos eletrônicos 

(nas aulas de recreação), quase que a totalidade das crianças escolheu a segunda opção. Este 

trabalho confirmou que o jogo popular ainda tem seu espaço na escola, porém deve haver o 

cuidado para que os computadores ou os videogames não substituam essas atividades tão 

importantes para o desenvolvimento da criança.  
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FARIA JÚNIOR (1996) afirma que: “... 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.” 

(p.59).    

Com base, ainda no pensamento acima, Santos afirma que:  

Cada época histórica apresenta uma concepção de jogo que está 
subjacente aos valores, costumes e comportamentos presentes na 
sociedade. Ou seja, o processo de desenvolvimento do jogo apresentou 
uma evolução conforme a sociedade foi se modificando, de acordo 

com as necessidades vigentes (SANTOS, 2012, p.17).  

O cenário de debate não é simples, há muitas posições sobre o curso histórico desse 

fenômeno denominado de jogo popular, mas, a despeito das posições e opiniões, ousamos 

pensar na possibilidade de que os jogos não estão sendo perdidos e sim passando por um 

processo de mudanças e transformação que tipifica a sociedade atual. Mesmo sabendo que em 

muitos casos algumas formas “tradicionais” estejam sendo um pouco esquecidas, com a 

prevalência dos jogos eletrônicos queremos crer na existência de uma cadeia de 

interpendência que de algum modo ligam os fios aqui e ali conservando algo da tradição do 

jogar.  

Neste cenário em constructo que fomos fiando por entre diferentes trajetos sócio 

histórico dos jogos populares e em meio à tarefa investigativa julgamos que seja importante 

ligar passado e presente a fim de mostrar ao leitor que se, na tradição histórica – Grécia, 

Roma e China – aparecem as canções de roda, os jogos de bolinhas de gude, pião, amarelinha, 

adivinhas, parlendas, histórias de fadas, pedrinhas (saquinhos), bruxas, lobisomens, e, a pipa – 

na atualidade em que investigamos parte do cenário urbano e rural de João Alfredo, assim 

como lá no início, também agora estão presentes atores sociais que se a primeira vista 

revelam-se separados numa observação mais detalhada podemos vê-los ligados por longos 

processos de duração social e neste sentido mais uma vez as relações sociais são marcadas por 

jogos e brincadeiras tais como: esconde-esconde, pega-pega, casinha, morto e vivo, bola de 

gude, doidinho, cantigas de roda, queimado.  

Tudo isso enfim, são formas de brincar que a nosso ver somente podem ser 

compreendidas se a trama social for contada em termos de uma concepção processual da 

história que serve para indicar a permanência ou não de legados dos jogos populares ao longo 

das civilizações.  
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3. LIGANDO O COTIDIANO RURAL E O URBANO POR MEIO DAS 

BRINCADEIRAS E JOGOS DAS CRIANÇAS DE JOÃO ALFREDO  
 

As sociedades [...] Não possuem estruturas passíveis de serem vistas, 
ouvidas ou diretamente tocadas no espaço. Consideradas como 
totalidades, são sempre mais ou menos incompletas: de onde quer que 
sejam vistas, continuam em aberto na esfera temporal em direção ao 
passado e ao futuro. Os pais, filhos de pais, são seguidos por filhos e 
as mães, por filhas. Trata-se na verdade de um fluxo contínuo, uma 
mudança mais rápida ou mais lenta das formas vivas, nele, só com 
grande dificuldade o olhar consegue discernir um ponto fixo (ELIAS, 
1994, p.20).  

  

Essa etapa do trabalho especificamente dizendo envolve uma parte da construção de 

nossos dados cujo foco liga as crianças das zonas urbana e rural que são captadas e retratadas, 

no caso, por meio de imagens que num sentido amplo traduzem suas maneiras de brincar e 

produzir sentidos e significados para o modo como suas vidas vão se fazendo e refazendo 

cotidianamente, noutras palavras, como a sociedade desses indivíduos se constrói.   

  A pesquisa foi se desenvolvendo a um só tempo no meio rural e urbano de modo que a 

ordem das imagens doravante apresentadas é por assim falar, aleatória. Passemos, então, às 

imagens e ao que elas podem nos “falar” tanto no plano objetivo como subjetivamente e assim 

recorremos a Bardin (2009) e àquilo que diz de analisar os conteúdos das entrelinhas do 

processo, com o rigor típico da ciência que busca mostrar e analisar “[...] dimensões 

contraditórias e mesmo aspectos silenciados”.   

  

3.1 Imagens que Tecem as Linhas do Brincar no Meio Rural  

 

  Em meio a cada observação que fizemos das crianças percebemos mais que imagens, 

enxergamos como diz De Souza Martins (2008) um código visual que comporta uma 

dramaturgia social ou mesmo uma sociabilidade da dramaturgia uma vez que as crianças 

rurais “representam-se” e “representam para a sociedade” quando “pousam” uma fotografia 

através da ação do jogar e brincar conforme as figuras que virão a seguir dão conta de 

expressar.  

A figura 1 mostra crianças da Zona Rural envolvidas com o jogo popular da bola de 

gude. Essa brincadeira nós localizamos em diversos momentos da construção dos dados, 

sobretudo, como parte do repertório das crianças do sexo masculino que vivem nos sítios 

(Zona Rural).  
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  O jogo em nossa ótica é mais do que uma forma de brincar, ele invoca, a depender dos 

contextos, tipos de laços e códigos sociais que em última instância servem para pensar como 

os indivíduos reproduzem suas tradições, tecem cadeias de interdependências e num sentido 

mais geral a dinâmica das interações que contribuem para a construção social da realidade 

social, talvez, porque como nos dizem Elias e Dunning (1992, p. 86) encontramos no jogo um 

elemento eficaz “[...] para se compreender tais termos como interligações de planos e ações” 

se processam entre nós e neste sentido acaba se constituindo uma metáfora da vida.  

 

Figura 1 - Meninos jogando bola de gude (12-02-17). Joguinho realizado num terreno de terra batida no 

quintal nos fundos de uma casa na zona rural de João Alfredo. Acervo digital da autora (assim como as 

outras que virão) 

 
 

Sem sair dos espaços e do universo dos sítios em que moram os meninos e meninas de 

João Alfredo, por arvoramo-nos a executar uma forma de passe que é singular em tantas 

formas de jogos e nesta dinâmica – de um passe para outro – fomos levados das crianças que 

jogam bola de gude àquelas que noutro momento foram captadas em um jogo por muitos nós 

conhecido como “pelada” que se pode ver na figura 2.  
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Figura 2 - O jogo de pelada (12-02-17). Brincadeira realizada num espaço comum a várias casas da zona 

rural de João Alfredo 

 
 

 

Quando observávamos o jogo de pelada entre algumas crianças que vivem na Zona 

Rural fomos levados a pensar que o seu desenrolar produz, com frequência figurações. “O 

processo do jogo é exatamente este: uma configuração dinâmica de seres humanos, cujas 

experiências se interligam continuamente representando um processo social em miniatura” 

(ELIAS; DUNNING, 1992, p. 87). Nesse aspecto, o jogo serve como um espelho que reflete 

algo de como é a sociedade.   

A pelada desses e doutros meninos que se encontram de algum modo interligados por 

uma longa cadeia, parece fazer parte de um repertório social que marca o modo de brincar e 

que atravessa tempo e espaço e toma formas locais, regionais, nacionais e, por que, não ousar 

dizer, globais, porque suspeitamos que tal jogo seja praticado por muitos povos e grupos 

sociais, ainda que guarde certas idiossincrasias em suas formas de prática.  

Mas, deixemos esse campo específico de jogo da pelada e nos transportemos a outro que na 

figura 3 delineia uma brincadeira comum das crianças do universo investigado, mas, também 

comum de outras regiões, qual seja: o balanço.  

           Conforme a figura 3 nos mostra trata-se de um modo de diversão simples onde 

crianças se entretêm com uma simples corda amarrada em uma árvore e uma base de assento 

que em muitos casos é feita de um pedaço de tábua ou madeira.     
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Figura 3 - Brincadeira do balanço (18-03-17). Brincadeira realizada num espaço que une 

árvores e quintal de uma casa na zona rural da cidade de João Alfredo. 

 
  

 

            O balanço parece ser uma dessas formas de brincar e jogar que persiste e resiste ao 

tempo. Digo isso porque, na ocasião dos registros foi inevitável ouvirmos adultos da 

localidade falarem que essa era também uma forma deles passarem o tempo e se divertirem na 

infância. Mas, isso não está preso num passado, pois, na atualidade como as figuras mostram 

ele permanece na tradição como algo vivo que integra o cotidiano das crianças se mostrando 

efetivamente como algo real e latente.  

            Dessa forma pensamos que o jogo se constitui, então, um modelo de dimensão micro, 

que corrige uma distorção de grande parte do pensamento sociológico, que concebe as 

figurações de indivíduos como sendo abstratas e, portanto, mais reais que os próprios sujeitos 

que a formam. A ideia do jogo é uma alusão ao modo de pensar relacional que a sociologia 

figuracional propõe para fugir desse modo absorto de pensar a sociedade.  

              Mas, é possível que alguns com pouca inserção no cenário de investigação, talvez, 

outsideres, lancem dúvidas se de fato o que trazemos aqui pode ser arrolado como jogos, isso 

porque a figura 4 retrata o brincar com a bicicleta como sendo, ao menos para as crianças 
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alvos de nossa pesquisa. Para os meninos e meninas da zona rural de João Alfredo a bicicleta 

é vista como parte daquilo que integra seus repertórios do brincar e jogar, pois, conforme 

entendemos “[...] as atividades de lazer proporcionam [...] oportunidades para experiências 

emocionais que estão excluídas dos sectores altamente rotineiros da vida das pessoas” 

(ELIAS; DUNNING, 1992, p. 150).   

 

Figura 4 - Crianças envolvidas entre andar de bicicleta e brincar com paus e pedras (24-03-17). 

Brincadeira realizada num terreno composto por pequenas pedrinhas e vegetação nas proximidades 

onde vivem as crianças da zona rural da cidade de João Alfredo. 

 
  

 Por fim chegamos ao último dos registros que fizemos envolvendo as crianças da zona 

rural e que o leitor pode avistar na figura 5. Nelas o cenário traz à tona reproduções visuais 

de uma brincadeira que entre os tais pequenos constatamos ser bastante comum e que diz 

respeito à brincadeira de casinha. Em nossa percepção, essa brincadeira parece invocar um 

tipo de representação social daquele lugar onde as relações primárias se originam com maior 

força e perpassa grande parte das tradições que dizem quem são estas crianças. O brincar de 
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casinha extrapola as possibilidades do jogar e divertir-se entre pares ela revela como se 

constrói parte do imaginário social das crianças a partir de uma de suas maiores referencias 

de suas identidades, no caso, os seus lares. E porque brincar de casinha, talvez, porque como 

dizem Elias e Dunning (1992, p. 139) “Em certos aspectos, todas as atividades de um 

indivíduo tem outros indivíduos como quadro de referência”. 

 

Figura 5 - Brincadeira de Casinha (24-03-17). Atividade realizada numa área cimentada, com teto e 

paredes. 

 
 

Neste sentido, brincar de casinha representa a empatia e identificação com aquilo que 

lhes revela referenciais de segurança, bem- estar e aconchego. A casa não era para essas 

crianças somente um dos melhores lugares para se divertir, mas também para se reconhecer 

enquanto sujeito humano que se identifica com suas próprias tradições e isso gera em si não 

pertencimento revela noção de identidade.  

               Se o jogo é como um fio que serve para as crianças da zona rural tecer suas teias 

sociais o contrário não é diferente com os meninos e meninas que vivem na zona urbana, pois, 

também estes nos fizeram ver que o mesmo fenômeno, guardadas as proporções - os ligam 
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como seres através de uma cadeia em que o jogo ocupa um lugar central no palco de suas 

vidas e é para esses indivíduos urbanos que nos endereçamos de agora em diante.  

  

3. 2 As Figuras e Cadeias do Jogo no Meio Urbano  

 

            Nós vivemos num mundo em que as distâncias de tempo e espaço cada vez mais se 

encurtam e essa condição acaba por repercutir em diferentes contextos em que os indivíduos 

vivem. Essa observação é aqui posta porque em lugares como João Alfredo os cenários – rural 

e urbano - às vezes se confundem. E, quando o assunto é brincar nessa atmosfera as crianças 

revelam comportamentos e códigos um tanto similares, ao menos isso foi o que vimos em 

nossa pesquisa.  Os indivíduos alvos de nosso estudo mesmo sendo elas crianças urbanas 

quando o assunto é a ocupação do tempo livre, parecem revelar anseios, expectativas um tanto 

próximos das formas que as crianças rurais encontravam para retratar suas tradições através 

do jogo popular.  

         Essa observação é corroborada pelas imagens e elementos subjetivos e objetivos 

contidos na figura 6 que fala da brincadeira popular de esconde-esconde e também nas outras 

adiante. Com relação à figura 6 na ocasião registramos uma reunião numa calçada em frente 

à Praça Calombi – nome oficial - em que algumas crianças num total de 8, sendo 4 meninas e 

4 meninos, se organizavam e buscavam decidir os passos da brincadeira, pondo as regras e 

detalhes da brincadeira, exemplo, quem seria aquele que inicialmente faria o papel do 

personagem que realiza a contagem para os demais se esconderem, pois, em linhas gerais 

assim funciona a brincadeira. Com relação à idade dos pequenos e das pequenas elas 

variavam entre 8 e 9 anos com exceção de uma pequenina com 5 anos.   

A brincadeira de fato ocorreu – posterior à reunião - no espaço da praça como se pode 

ver mais adiante na figura 7. Nesta as crianças são flagradas correndo ao redor de um tanque 

de água - na ocasião estava vazio - para se esconderem atrás dos bancos da praça. Essa 

brincadeira se deu num fim de tarde (17 horas) de uma segunda-feira. 
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Figura 6 - Brincadeira de Esconde-esconde (13-02-2017). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Esconde-Esconde (13-02-17). 
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Quando estávamos a coletar os dados era comum entre uma observação e outra 

fazermos certas indagações a nós mesmos a fim de pensar sobre como as crianças vão 

construindo suas histórias em conjunto através das interações.  

Dentro, pois, dos questionamentos há algo pontual: as cadeias que ligam meninos e 

meninas nesta hora revela uma dinâmica social singular, a saber, a que extrapola a barreira do 

gênero, pois, a figuração é marcada, em tese, pelo mesmo peso e representação, posto que ali 

fosse igual o número de atores.  Passando adiante em nossa imersão nos deparamos com outra 

forma de brincar que caracteriza uma maneira de ‘jogo cantado’ mostrado na figura 8 e que é 

por nós, sobretudo, pelas crianças, conhecida por cantiga de roda. Na oportunidade meninos e 

meninas se divertiam enquanto cantavam ao som de vários “ditames populares”, tais como: o 

circo pegou fogo; atirei o pau no gato e ciranda cirandinha. 

O cenário com sua riqueza e multiplicidade de significados e sentidos, assim o 

percebemos, dão conta de nos mostrar que o brincar é coisa de uma abrangência relacional e 

um exemplo que não se pode deixar de mencionar aqui é que quando as crianças se dão as 

mãos estão sinalizando coisas: conectam diferentes histórias, tecem laços, geram pactos, a 

roda, quando gira, é uma forma de dizer para qual direção decidiram em consenso ir e 

caminhar, as mãos são pedaços de uma mesma engrenagem, a cadeia que os unem.  

É claro que estas são apenas algumas possibilidades e os leitores por certo enxergarão 

outras tantas sem esgotar as probabilidades analíticas.  

A roda diria, representa mais que isso, em alguns casos é círculo que representa um mundo: o 

desses meninos e meninas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Cantigas de Roda (21-04-17). Atividade realizada numa rua de pedras na zona Urbana 

de João Alfredo. 
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De saída, então, da roda se quisermos “brincar” e “jogar” ou coisa do tipo ainda que 

metaforicamente, é preciso ir adiante ao encontro, quem sabe, da próxima figura para avistar 

desde idades mais tenras o brincarem de “zerinho ou um” como está na figura 10. Antes de 

iniciar suas brincadeiras, vimos o quão comum era um grupo de crianças buscarem a 

indicação de alguém através do acaso, de “um tira a sorte” ou de escolha, pois, é isso que o 

jogo nos parece. E através do joguinho que se elege aquele que ficar até o fim da última 

rodada para exercer a princípio a função: do pega, do contador, do bobinho, do passador do 

anel, ou ainda da equipe que ficará com a bola, no exemplo de peladas, queimadas, só para 

citarmos alguns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Para muitos, esse jogo pode parecer até bobo, porém, é a partir dele que outras 

brincadeiras serão realizadas, pois, como dissemos anteriormente se incumbe de selecionar 

participantes, para “chefiar” uma brincadeira, ou para determinar um cargo nem sempre 

desejado mais nem por isso menos importante para o andamento dos jogos e brincadeiras. 

Além do que, de algum modo, institui-se uma forma um tanto democrática para se fazer 

indicações em meio às crianças, excluindo, escolhas direcionadas.  

Figura 9 - Zerinho ou Um (21-04-17). Joguinho realizado na parte lateral da casa de 

uma das crianças que mora na zona urbana de João Alfredo. 
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Figura 10 - Morto ou Vivo (21-04-17) Joguinho realizado entre a rua calçada e pequena calçada 

lateral de uma casa na zona urbana de João Alfredo. 

 
 

 A brincadeira que aparece na figura 10 trata-se de um jogo muito comum entre as 

crianças de João Alfredo e que é por eles nominada por ‘morto e vivo’. O seu início, em 

linhas gerais, vai desde escolher quem comandará todo o jogo, através de um sorteio, 

elegendo o “chefe”. Tal indivíduo dará comandos auditivos, de morto e vivo, ficando de 

frente para as demais crianças, ao menos era assim que vimos o jogo acontecer. Ao longo da 

brincadeira, também era comum algumas pegadinhas tais como: a pronuncia vivo, vivo, vivo, 

várias vezes; ou falar morto e demonstrar que está vivo, apenas para confundir a todos; e por 

último, modificar e variar a velocidade de informações, tudo para confundir seus colegas que 

estavam no jogo. O propósito final é quem vai errando os comandos sai até ter-se o último 

participante e, então tudo se reinicia.  

Encerra-se uma fase que miramos, sobretudo, observações e tratamos de imagens e 

logo se encadeia outra. Chegamos, então, ao momento de examinar as falas daqueles que 

jogam.  
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4. CRIANÇAS EXPONDO SOBRE O ATO DE BRINCAR E JOGAR: O QUE 

PERMANECE DO JOGO POPULAR? 

 

                  Chegamos, portanto, à última parte da pesquisa e nela algumas questões são 

fundamentais de início destacar: primeiro deve-se dizer que mesmo que as imagens dos 

indivíduos permaneçam, elas agora aparecem muito mais como pano de fundo porque o foco 

principal são as falas daqueles que jogam. Segundo cabe revelar, os protagonistas das 

narrações aqui apresentadas se mostraram um tanto econômicos em suas representações, 

talvez, por certa timidez. Terceiro ressalte-se que mesmo as falas não sendo extensas dão 

conta de revelar singulares do universo em comento, de modo que entre brincar e jogar vão se 

delineando um cenário que não se esgota nas respostas sobre até que ponto o contexto prático 

das brincadeiras populares das crianças de João Alfredo é marcado pela presença dos jogos 

populares. Por fim não é demais realçar que as falas, como uma parte da teia, direcionam-se 

para a construção de um retrato que envolve as passagens que virão a seguir.  

            Entre observações, mas, sobretudo, conversas, fomos registrando à semelhança da 

pesquisadora etnográfica
2
, textos, imagens e sons do cotidiano que evidencia o ambiente real 

das brincadeiras e jogos.   

             Lembrando, porém que as narrativas
3
 são a peça central dessa figuração, pois, são o 

que move ou põe em movimento o cotidiano é a elas que nos inclinamos a fim de mostrar 

uma autoimagem que os grupos aos quais fomos nós aproximando parece ter de si quando 

vamos descortinando as suas histórias dos jogos.   

             Ao longo do trabalho, observamos crianças, individualmente e em grupos de modo 

que não há uma abordagem quantitativa delimitada, precisamente, nós nos deparamos com 

crianças da zona rural e urbana e elas, a depender das circunstâncias e desenvoltura, são quem 

nos emprestam suas vozes.   

             Nessa tarefa, buscamos preservar a imagem de cada uma das pessoas codificando 

suas falas. Durante o processo de análise, dentre outras coisas, nós optamos - à semelhança do 

que propõe Bardin (2009) – por tratar as informações contidas nas mensagens desenvolvendo 

uma descrição analítica destas e daquilo que entendemos como possíveis significados. Neste 

                                                           
2
 “Apesar de ter sido desenvolvida como uma maneira de estudar sociedades de pequena 

escala, tradicionais e iletradas e de reconstruir suas tradições culturais, a etnografia é 
praticada hoje em todos os tipos de condições sociais. Em qualquer situação, os etnógrafos se 
ocupam basicamente das vidas cotidianas rotineiras das pessoas que eles estudam.” 
(ANGROSINO, 2009, p. 31).  
3
 Não fizemos entrevistas em profundidade com as crianças, apenas duas perguntas pontuais em 

todos os casos: o que é esse jogo? Como se joga?   
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sentido estabelecemos descrições aproximadas dos conteúdos expressos nas falas que também 

se encadeiam com as próprias imagens do capítulo anterior.  

             Assim sendo, lembramo-nos da ocasião em que indagamos um dos pequenos sobre o 

que vinha a ser, para ele, uma dada brincadeira popular que nós conhecemos por esconde-

esconde e a fala expressa o seguinte:  

Narrador 1 - Esconde-esconde?.... A gente vai lá para trás e se abaixa, aí 

temos a batida salve todos, é assim: quem é pego não é mais pego, daí se o 

conta bateu a batida salve todos, ele vai ter que contar novamente, porque ele 

salvou todo mundo.  

 

            Em nossa percepção há nessa fala – com base em sua narrativa ininterrupta - uma 

necessidade de não estancar o ato de brincar. Jogar e brincar são coisas que somente tem 

sentido se o movimento é constante. Para quem conhece, não se brinca de esconde-esconde de 

modo estático, aliás, a forma estática não parece combinar com a maior parte das coisas que 

as crianças fazem.  

          Ousamos afirmar que este cenário e/ou enredo aponta a existência de um “[...] mundo 

simbólico específico de uma figuração já existente de seres humanos” (ELIAS, 2006, p. 25). 

E, por sua elasticidade, nos permite situar o jogo e as crianças como aspectos diferentes que 

se encontram ligados de modo interdependente formando uma figuração. Aliás, trata-se de um 

processo que se funde jogo a jogo é só atentarmos para a passagem abaixo, pois, nesta a fala 

que revela o brincar assinala que essa condição de jogar entre é algo que requer parceiros, 

requer quem represente nesse palco de atores mirins que não só encenam, mas, vivem, 

produzem o seu cotidiano.  

             Quando nos colocamos a ouvir as palavras de um narrador sobre o brincar de morto e 

vivo é nítida a relação de grupo, de cadeia, de interação.  

Narrador 2 - Na Brincadeira de morto e vivo: A gente se abaixa e se 

alevanta, ai fica morto e vivo, para estar morto e abaixado e quem 

levanta vai estar vivo.  

             Aqui em cada ponto da investigação, perseguimos as falas e os raciocínios de cada 

criança com quem fomos dialogando. E ligamos as vozes, porque no fundo elas são peças de 

um jogo ou dos jogos que envolvem os lugares dos brincantes de uma mesma figuração e que 

tratam do cotidiano. Juntamos as palavras como se unem linhas numa mesma costura e, 

assim, “[...] a combinação, as relações de unidades de menor magnitude [...] dão origem a 
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uma unidade de potência maior, que não pode ser compreendida quando suas partes são 

consideradas em isolamento, independentemente de suas relações” (ELIAS, 1994, p. 16).  

           Nessa tarefa de fiar linhas recrutando as falas que explicitam o brincar também nos 

deparamos com situações de jogos cantados e duas destas brincadeiras são destacadas logo 

abaixo. Na primeira delas uma criança a seu respeito assim se expressa:   

Narrador 3 - O que é o atirei o pau no gato? Hum... É uma 

música que a gente fica rodando ai fica: atirei o pau no gato-

to, mais o gatoto, não morreu, dona Chica-ca, dimirou ce ce, 

duberou, duberou que o gato fez miau... aí cai no chão, 

ficando agachado.  

             Uma segunda brincadeira faz sobressair um folguedo popular ou uma cantiga que 

invoca, mesmo que por relance, um lugar típico das representações e enredos que vive no 

imaginário quase toda criança interiorana e esse espaço também povoa os lugares mais 

distantes e afastados de um Brasil particular. Pois, quem das bandas de cá
4
 nunca se deparou 

uma vez que seja com um circo de beira de estrada ou entrar numa pequena cidade a convocar 

seus moradores dos quais muitos são crianças.   

             O circo, portanto, povoa pensamentos e tradições e o jogo com sua própria dinâmica e 

tramas sociais é parte tanto da tradição quanto dessa atmosfera circense que uma das crianças 

de João Alfredo trata de, para nós,  traduzir assim:   

 
Narrador 5 – O circo pegou fogo, na última parte da música, 

diz: alô alô Brasil, quem se mexeu saiu, cara de Bombril, dois 

mil, aí você fica estátua, aí quem se mexer sai da brincadeira, 

aí só volta quando todo mundo perder e ficar só uma pessoa 

pra ganha.   

             A música se constitui para muitas crianças um elemento de entrada no mundo, pois, 

desde cedo muitas mães costumam embalar seus filhos com as cantigas de ninar. Mas, essa 

relação se extrapola e, no mundo infantil, os brinquedos cantados adentram no cotidiano e 

aqui, ao menos na expressão do narrador a musicalidade é parte do jogo ou nele se infunde 

assumindo a ideia do próprio jogo.   

             De jogo a jogo fomos avançando, conhecendo e nos familiarizando com as práticas, 

os improvisos e com certas tradições e adequações que envolvem o espaço daqueles que 

                                                           
4
 Estamos a nos reportar literalmente a essa parte geográfica do Brasil – que concentra as 

pequenas cidades interioranas, sobretudo, do Norte e Nordeste - em que é muito comum nos 
depararmos com circos populares de lonas coloridas e que normalmente só pela sua mística e 
representatividade encanta os pequenos aos alhures.   
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brincam e foi assim que nos sobreveio a necessidade de inteirarmo-nos inteirar-se com as 

crianças que vimos brincando de um jogo chamado de: “zero ou um” e a fala imediata foi:   

Narrador 4 - O jogo Zero ou um como se brinca? Bem... A 

gente coloca ou zero ou um, aí se todo mundo butar um e eu 

zero ai eu saio, e fico ali, para não ser mais o toca (pega).   

 

             Por fim, é plausível que o leitor atento nos indague sobre o que de fato permanece do 

jogo popular no âmbito específico de nossa pesquisa. Nós somos levados a pensar que, no 

âmago desta figuração descortinada aparece de tudo um pouco: cantigas de roda, os jogos de 

bolinhas de gude, casinha, pelada, bicicleta, balanço, zerinho ou um, esconde-esconde, enfim, 

um verdadeiro mosaico que revela um ambiente rico e complexo que através da tradição do 

jogo faz e se refaz sem cessar.  E, em toda a construção aqui marcada, lembramo-nos também 

de Becker (2007) dizendo que é nas projeções trazidas pelos esquemas e imagens que o 

mundo empírico se torna visível para nós. O mesmo autor diz “[...] que a operação básica 

quando se estuda a sociedade [...] é a produção e o refinamento de uma imagem da coisa que 

estamos estudando” (BECKER, 2007, p. 30).  

  

  



33 
 

 

  

5. CONCLUSÕES 

 

              O jogo popular enquanto fenômeno de ordem social, cultural e educacional é - como 

vimos ao longo do trabalho – parte de uma tradição que liga os indivíduos no tempo e no 

espaço social, mas, também os ultrapassa, posto que sua narrativa está associada a “longue 

durée” da humanidade é só pensar no que diz Elias e Dunning sobre a história processual do 

lazer e passatempo que incorpora o jogo.  

 Neste trabalho, entre outras coisas, fizemos um balanço do fenômeno do jogo popular em 

torno de crianças que vivem nas zonas urbana e rural do munícipio pernambucano de João 

Alfredo. Traçamos um caminho invocando uma trajetória sócio histórica do jogo e também 

ligamos os cotidianos das crianças investigadas além de expormos sobre o próprio ato de 

jogar e brincar.  

               Nessa análise, deslocamo-nos pelas linhas de uma figuração social, que fala do 

fenômeno jogo e mais especificamente do jogo popular na vida cotidiana de crianças 

interioranas
5
. Na construção da teia que envolve esses atores e as brincadeiras populares, nós 

observamos a existência de um movimento dinâmico próprio da figuração a projetar um fluxo 

contínuo, uma mudança mais rápida ou mais lenta das formas vivas de jogar, mas, também a 

permanência viva de certas tradições culturais.  

                Em nossa pesquisa, apontamos que uma dada figuração se revela um símbolo, como 

diria Elias (1998), que compreende um longo processo de transmissão e resistência das 

tradições que marcam o jogo popular, apesar de tantas inovações, sobretudo, as tecnológicas. 

Essa acumulação de elementos e conhecimentos, também sociais, aparece na sociedade, 

impulsionando os indivíduos para adiante em termos de transformação da figuração e também 

como dissemos de certas manutenções que se concretiza por meio de seus pensamentos, 

atitudes e convivência.  

                Não obstante o estudo ter tido como base um munícipio específico, no caso o de 

João Alfredo, é de se lembrar que tanto esse quanto outros municípios locais e suas crianças 

sofrem direta e indiretamente os reflexos de uma figuração maior da realidade social que 

abriga, guardadas as devidas proporções, a tradição do brincar
6
.  

                                                           
5
 Termo atribuído àqueles que vivem/moram no interior dos estados brasileiros.  

6
 Não descuidamos do fato de que o brincar na contemporaneidade tem se transformado, mas, 

ainda assim encontramos formas tradicionais ligadas a um passado.  
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                 O trabalho, como se sabe, empreende um debate envolvendo a questão de se no 

jogo popular, um fenômeno faz parte do cotidiano das crianças da Zona Rural e Urbana da 

cidade de João Alfredo, há ou não a permanência de um legado neste contexto.  

                Com a mudança de sensibilidade e de códigos que marcam o universo do jogo 

popular muita coisa mudou, inclusive a concepção do cotidiano das crianças.  Em meio às 

observações pudemos constatar que as configurações urbana e rural ainda evidenciam laços 

bastante consistente com o “desejo” das crianças por brincar e perpetuar uma tradição mesmo 

que de forma não intencionalmente, como fala Elias há uma perpetuação da herança social.   

              Este estudo nasce de algumas inquietações que fomos tentando amadurecer dentro do 

próprio andar da pesquisa, as quais acreditamos não terminarem aqui. Na condição de 

pesquisadora da área da educação física, percebemos o amadurecimento das reflexões no 

campo da educação física sobre o próprio objeto jogo popular com alguns trabalhos sobre o 

tema. Basta ver a multiplicação dos pesquisadores e a qualidade de alguns trabalhos. Mesmo 

assim, constatamos que o tema envolvendo os jogos populares, no campo da pesquisa 

acadêmica no Brasil, é carente de profundas reflexões e debates; sobretudo quando o foco são 

as periferias como é o caso que aqui apresentamos. Para constatar tal afirmação, é só fazer 

uma pesquisa exploratória em torno do assunto e, com isso, verificar que, em Pernambuco, 

poucos se dão a refletir sobre o tema.  

               Finalmente, no caso mais particular, o do contexto de nossa pesquisa, vimos de tudo 

um pouco. Mas há três coisas que acabaram se tornando para nós um tanto singular: ter, de 

alguma forma, contribuído para minimizar uma lacuna na produção acadêmica que envolve a 

educação física; ter, de algum modo, evidenciado algo do cotidiano das brincadeiras 

populares das crianças que vivem na região de “cá”, ou, quem sabe, sem ter um lado 

existencial por muitos conhecido e reconhecido; e ter proporcionado àqueles que são parte da 

cadeia de interdependência, que liga jogo popular e crianças e ainda jogo popular e educação 

física e seus afins, uma perspectiva a mais para forjar uma compreensão entre figuração social 

do jogo popular e o cotidiano de crianças que vivem em pequenas cidades, similares a João 

Alfredo.  
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ANEXO A – Folha de Rosto do Comitê de ética 

 


