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RESUMO 

O objetivo deste estudo monográfico é identificarcomo as brincadeiras de rua 

contribuempara a socialização da criança. Sejano aprendizado, nas experiências, nas 

emoções e percepções. Para realizar este trabalho, busquei enriquecer a análise 

sociológica, utilizando bibliografias de diferentes áreas com perspectivas relacionadas 

ao tema, tais como, Pedagogia, Psicologia, Medicina, dentre outras. Como pesquisa de 

campo, elaborei um questionário qualitativo, com público alvo nascido entre as décadas 

de 80 e 90, na tentativa de compreender a vivência das brincadeiras de rua sob 

diferentes olhares. Desta forma, este estudo proporcionará uma leitura mais crítica 

acerca do tema, colaborando na compreensãodo desenvolvimento físico, afetivo, 

intelectual e social das crianças proporcionadas por brincadeiras socializadoras. 

Também como via de construção de conceitos, idéias, relações lógicas e no 

desenvolvimento da expressão corporal. Integrando-as na sociedade e proporcionando a 

construção das suasidentidades. É através dessas brincadeiras que as crianças 

desvendam o seu mundo, sozinhas ou em grupo, fazendo descobertas e vivenciando 

novas experiências. 

Palavras chaves: brincadeiras; infância; socialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is, identify how the street games contributed to the 

socialization of the child. In other words, in learning, in the experiences, emotions and 

perceptions. To carry out this work, I sought to enrich the sociological analysis, using 

bibliographies of different areas with prospects related to the theme, such as pedagogy, 

psychology, medicine, among others. As field research, I prepared a qualitative 

questionnaire, with audience born between the 1980s and 1990s, in an attempt to 

understand the experience of street games, under different looks. Thus, this study will 

provide a reading more critical about the theme, collaborating in the understanding of 

the physical, affective, intellectual and social development. Also as a way of building 

concepts, ideas, logical relationships and the development of body expression. 

Integrating them into society and providing the construction of its own identity.Itis 

through these jokes that children uncover your world, alone or in a group, making 

discoveries and experiencing new experiences. 

Keywords: play; childhood; socialization.
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 INTRODUÇÃO 

Em uma conversa com amigos, em um momento nostálgico, nos remetemosànossa 

infância. Falávamos saudosos sobre brincadeiras de rua. Após nossa conversa, pude repensar 

o valor dessas brincadeiras e sua tradição. Assim, tomado a escrever sobre o assunto, pensei 

muito a respeito do tema e como poderia explicitar de forma coerente a amplitude das 

brincadeiras de rua, que tantas gerações anteriores vivenciaram e praticaram em seus bairros, 

e de que forma elas contribuíram no decorrer de suas vidas. 

Passado algum tempo, confirmei esse meu objetivo ao ver o desfile da Escola de 

Samba União da Ilha do Governador – Rio de Janeiro no ano 2014, que trazia como enredo: 

“É brinquedo, é brincadeira, a ilha vai levantar poeira”. 

Nesse enredo, a escola falava das brincadeiras de rua, dos contos de fadas, dos super-

heróis, do faz de conta e temas afins, traduzindo com perfeição o mundo das brincadeiras e 

das alegrias que elas proporcionavam. 

No início do desfile, percebi que os componentes estavam radiantes. Na verdade, ouvi 

eles próprios comentarem: “hoje, voltei a ser criança”, e assim, cada um a sua maneira, 

incorporou a criança esquecida dentro de si. Tudo isso me chamou atenção, pois a maioria dos 

foliões aparentava ter mais de 30 anos, ou seja, teve contato com as brincadeiras que eram 

apresentadas no decorrer do desfile, e esse conjunto, proporcionava um verdadeiro espetáculo 

para a platéia. 

Alguns meses depois, convidei o meu sobrinho neto João Victor (“mascote” da família 

– 5 anos de idade) para brincarmos de bolinha de gude, jogo, que eu adorava quando era 

criança. Para minha surpresa, obtive a seguinte resposta: - “O que é isto?”. Neste exato 

momento, confirmei o meu tema monográfico.  

Problematizo neste trabalho, sob um ponto de vista embasado por reflexões teóricas, 

que o abandono de brincadeiras tradicionais da nossa infância, dos que têm mais de trinta 

anos e de nossos paisacontece em parte graças à influência da mídia e novas tecnologias, 

como os jogos eletrônicos, somados as transformações do ambiente urbano, ou seja, as ruas 

deixaram de ser em sua maioria, o principal espaço das brincadeiras coletivas. 

Iniciei minha pesquisa fazendo um levantamento bibliográfico referente ao tema, 

utilizei, livros, revistas, artigos, sites, buscando um cruzamento de diferentes perspectivas 

oriundas de diferentes áreas cientificas. 

O segundo passo foi elaborar e aplicar um questionário qualitativo sobre diferentes 

vivências das brincadeiras de rua (Anexo). Entrevistei 20 pessoas de ambos os sexos, nascidas 
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entre 1980 a 1990, acompanhando a faixa etária que experimentou mais intensamente as 

transformações urbanas e tecnológicas em nosso país. Apliquei o método por saturação, tendo 

como foco o bairro do Barreto, zona norte do município de Niterói. 

Assim, pretendo apresentar neste trabalho, as influências que as brincadeiras de rua 

exerceram nas gerações passadas e sua importância através de um olhar sociológico sobre a 

criança e o brincar, ao longo da história. Falando da importância e significações destes 

aspectos procuramos mobilizar também alguns conhecimentos oriundos da Pedagogia, 

Psicologia e Medicina, dentre outros, numa tentativa de tornar relevante a temática em estudo.  

 

1 – O BRINCAR E A BRINCADEIRA 

O brincar está associado à criança há tempos desde a afirmação da cultura burguesa na 

Europa ocidental. Mas foi através de uma ruptura de pensamento que a brincadeira passou a 

ser percebida e valorizada no espaço educacional das crianças menores. No passado, o que se 

via era o brincar apenas como forma de fuga ou distração, não lhe sendo conferido o caráter 

educativo. O brincar tem a função socializadora e integradora, sobretudo sob o ponto de vista 

psicopedagógico. 

Vigotski chama atenção à Zona de desenvolvimento proximal:  

 

“Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes [...] define aquelas funções que 

ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação [...] permite-nos 

delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, 

propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, 

como também àquilo que está em processo de maturação” (VIGOTSKI, 2003 p. 112-

113). 
 

 

Outros apontamentos do autor referentes ao brincar e ao brinquedo: 

 

“Um estágio vital de transição em direção à operação com significados ocorre quando, 

pela primeira vez, a criança lida com os significados como se fossem objetos (como, 

por exemplo, ela lida com o cabo de vassouras pensando ser um cavalo)” [...] “Em 
resumo, o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a a desejar, 

relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras” 

(VIGOTSKI, 2003 p. 112-113). 

 

 

Conforme alguns estudiosos as brincadeiras de rua, traduzem experimentação 

dediversos sentimentos, tais como: amor, confiança, solidariedade, união, proteção, mas ao 

mesmo tempo quedespertam: inveja, frustrações, rejeições, dentre outros.  
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1.1 Como se dá o Brincar e a Brincadeira. 

 

A exposição aos estímulos, às informações, as invenções das brincadeiras e dos jogos 

lúdicos atuam de forma direta nas crianças. Percebe-se nelas também que existe o incentivo à 

curiosidade, à descoberta e à competição, quando o proposto é a vivência, permitindo a 

interação da criança com o contexto em que está inserida, buscando soluções. 

Assim, ela manipula problemas, descobre novos caminhos, desenvolve-se como ser 

social e exige sua participação ativa num processode crescimento sadio, liberador de energias 

e de conflitos, encontrando o seu equilíbrio no dia a dia. Todas essas características são de 

suma importância para a integralidade do processo de construção do sujeito. Conforme 

Marcel Mauss, os jogos têm grande importância tanto para o indivíduo, quanto para o 

coletivo: 

“os jogos são atividades tradicionais que têm como objetivo um prazer sensorial, de 

algum modo estético. Os jogos estão, muitas vezes, na origem dos ofícios e de 

numerosas atividades superiores, rituais ou naturais, ensaiadas, primeiro, na atividade 

excedentária que os jogos constituem. Distribuem-se entre as idades, os sexos, as 

gerações, os tempos, os espaços.” (MAUSS; 1967). 

 

 

No texto, “Passando Anel”, Sacks (1980) relata o estímulo da percepção que a criança 

sente ao participar da brincadeira, ao realizar a prática do controle da situação, não dando 

chance do jogador descobrir com quem está o anel (Sacks, Havey). 

Conforme explica a psicopedagoga Raquel Russo Whitaker, do Centro de 

Aprendizagem e Desenvolvimento (CAD) de São Paulo, “o jogo é o meio de comunicação e 

aprendizagem”, ou seja, constitui excelentes oportunidades para o desenvolvimento da 

imagem e do esquema corporal entre outras habilidades físicas, mentais e emocionais na 

infância. 

Em cima de todo o relato das experimentações dos jogos, necessitamoscompreendero 

significadoda palavra jogo e sua origem. Dependendo do país, a palavra jogo, possui uma 

série de significados, porém, sua origem vem do latim “iocus”, “iocare”, “passatempo sujeito 

a regras” que quer dizer diversão, brincadeira. Por isso, em qualquer lugar do mundo, quando 

nos referimos à brincadeira ou diversão, o jogo está intrínseco. 

Para nós da língua portuguesa, as definições mais gerais conforme os dicionários são: 

“divertimento, distração, passatempo”. Segundo Telma Pereira, relata no portal “ikids” 1: 

 

                                                             
1http://ikids.noradar.com/?tag=classificacao-dos-tipos-de-jogosacessado em 07/04/2016 

http://ikids.noradar.com/?tag=classificacao-dos-tipos-de-jogos
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As características do jogo são como: - uma atividade que proporciona prazer e 

satisfação; - uma atividade gratuita que se faz por gosto sem esperar resultados; - é 

livre, voluntário e desejado; - ajuda a desenvolver as faculdades psíquicas, físicas e 

serve para conhecer as próprias limitações; - possibilita as relações de hierarquização 

entre crianças e adultos; - permite á criança adaptar-se á realidade que a rodeia 

(conhece, assimila e interioriza o mundo através do jogo); é um meio de 

aprendizagem; - é um meio terapêutico de libertação de tensões psíquicas e retorna ao 

equilíbrio. (PEREIRA,2010) 

  

 
 

 

Para Borba (2006, p. 39):  

(...) a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura como um 

conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e acumuladospelos 

sujeitos nos contextos históricos e sociais em que se inserem. Representa, dessa 

forma, um acervo comum sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividadesconjuntas. 

Por outro lado, o brincar é um dos pilares da constituição de culturasda infância, 

compreendidas como significações e formas de ação socialespecíficas que estruturam 

as relações das crianças entre si, bem como os modospelos quais interpretam, 

representam e agem sobre o mundo. 

 

Segundo Friedman (1996), os jogos populares podem ser produtores e reprodutores de 

cultura, representando os valores e a cultura de um povo, seja conservando suas características 

ou se transformando dependendo do contexto onde se apresenta. 

Para Brougére (1998, p.17), “Os jogos e brinquedos são meios que ajudam a criança a 

penetrar em sua própria vida tanto como na natureza e no universo”. O brincar fazcom que a 

criança desenvolva sua criatividade e que lhe será exigida na vida adulta. A percepção disso 

está nas identificações que as crianças necessitam desenvolver para se integrar a um grupo. 

Nessas competições, podemos citar os reflexos, a astúcia, a coragem, o equilíbrio, a estratégia, 

raciocínio entre outros.  

Hoje, o que vemos, especialmente nas grandes cidades brasileiras são as crianças 

afastadas das ruas por uma série de problemas tais como: violência, trânsito e ausência de 

lugares abertos. Por estes motivos, os pais tentam compensar esta ausência preenchendo 

oshorários das crianças com várias atividades, não deixando a criança fazer suas próprias 

escolhas, mesmo que eles tenham tidona infância contato com brincadeiras, que talvez seus 

filhos jamais vão praticar.  

Como já afirmou Kishiimoto (1999), “O jogo é um fenômeno difícil de explicar. Sua 

magia, sua alegria, o prazer de sua prática pode ser vivenciado por pessoas de diferentes 

idades, lugares e classes sociais”.  

Numa reflexão mais profunda, podemos concluir que as brincadeiras de rua são 

transmissoras de regras tão discutidas atualmente, como por exemplo, referentes a diferentes 
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realidades socioeconômicas, assim como as étnico-raciais, ensinando-as o respeito pela 

diversidade. 

Apesar de sabermos que as crianças nas escolas mantêm contato com algumas dessas 

brincadeiras, não podemos esquecer que elas brincam nas suas turmas, que em outras 

palavras, significa manter com a mesma faixa etária, masno espaço rua, ao contrário, elas 

poderão interagir com outras faixas etárias, criando um senso de responsabilidade e 

sociabilidade, possibilitando uma maior troca entre os mais velhos e os mais novos. 

Isso faz com que as crianças estabeleçam os seus primeiros contatos com as normas de 

comportamento, direitos e proibições. Lógico que elasjá convivem com regras no seio 

familiar, nas escolas e outras instituições, porém, com pouca ou nenhuma autonomia, 

enquanto na rua, elas ditam as regras, cada uma delas do seu modo.  

Muitas irão demonstrar suas vontades a partir da força física e da intimidação das 

demais, outras por sua vez, por serem mais fracas, irão desenvolver a astúcia ou esperteza 

para ludibriar os colegas. Assim, a criança aprende a viver e a trabalhar sua autoestima, as 

regras e o relacionamento social e a respeitar a si mesma e ao outro, desenvolvendo com 

maior facilidade a ouvir, respeitar, discordar, expressando ser liderado ou liderar, superando 

as adversidades do convívio social. Como vemos, os jogos são vias de possibilidade para a 

experimentação e desenvolvimento das características de cadacriança. De acordo com Borba: 

 
(...) a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura comoum 

conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e acumuladospelos 

sujeitos nos contextos históricos e sociais em que se inserem. Representa,dessa forma, 

um acervo comum sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividadesconjuntas. Por 

outro lado, o brincar é um dos pilares da constituição de culturasda infância, 

compreendidas como significações e formas de ação socialespecíficas que estruturam 

as relações das crianças entre si, bem como os modospelos quais interpretam, 

representam e agem sobre o mundo (BORBA, 2006, p. 39) 

 

 

Para Kishimoto (1999), “A criança toma iniciativas, já que essas brincadeiras não têm 

regras rígidas”. Outra característica que podemos citar é o fato das brincadeiras de rua não 

qualificarem os gêneros, ampliando assim o número de amigos. Quem, acima dos trinta anos, 

nunca brincou de “pêra, uva, maça” ou “salada de frutas”? Esse tipo de brincadeira, não 

discrimina o sexo, pelo contrário, é uma brincadeira mista que deve ser praticada por todos. 

Vários autores, tais comoKishimoto (1999), e Friedmann (1994), consideram as 

brincadeiras de rua e os jogos populares como manifestação cultural transmitida através das 

gerações. Outros buscam defini-los como exercendo uma função na sociedade e oferecendo 

suas contribuições no comportamento humano. 
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Alexandre Mello, explica porque os jogos populares e tradicionais podem ser 

compreendidos como sinônimos: 

 

Os jogos tradicionais são também denominados de jogos populares, sejam aqueles 

praticados por adultos ou pela população infantil, principalmente por crianças 

integrantes de famílias menos privilegiadas. Estes ocorrem com freqüência em 

calçadas, ruas, quintais, terrenos baldios e pátios escolares, ao passo que aqueles se 

tornam parte da vida cotidiana de seus praticantes em seus momentos de tempo livre 

e oportunidade de encontro grupal (MELLO, 2006, p. 01). 

 

Para Huizinga (2004), os jogos populares, constituem um fenômeno que antecede até 

mesmo a cultura humana, ligando significados como o prazer físico e psicológico. Para o 

autor, o jogo deve ser visto como algo maior em sua totalidade, reconhecendo nele, o seu 

significado social.  

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, 2004, p. 33) 

 

Podemos concluir que nessas brincadeiras incentivam a espontaneidade e a 

progressiva aceitação das regras sociais e morais. É brincando que a criança se humaniza, 

descobrindo formas efetivasde afirmação de si mesma e à criação de vínculos duradouros. 

Apesar de hoje, possuirmos métodos de entreter as crianças com os mais variados 

jogos e recursos na sua grande maioria eletrônicos, as gerações passadas tinham o prazer de 

conviver com todo o espaço das ruas, principal local onde as brincadeiras eram realizadas.  

O contato direto com outras crianças e até mesmo com outras famílias, criava relações 

de todo o tipo, criando fantasias e vínculos entre o mundo inconsciente e o mundo real, 

fortalecendo os processos de convivência humana.  

A brincadeirade modo geral é o meio mais eficiente de estimulação das aptidões que 

as crianças podem adquirir no seu desenvolvimento, inclusive o cognitivo, fundamentalpara o 

raciocínio lógico, necessário na realizaçãodesde as pequenas tarefas às mais elaboradas 

estratégicas. Fazendo com que o espaço do jogo permita que a criança (e até mesmo o adulto) 

realize tudo quanto deseja.  

Assim, a vivência instantânea provocada pelo brincar, dá a chance da criança 

exteriorizar seus sentimentos, a criticidade, exercitar sua iniciativa, assumir a 
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responsabilidade por seus atos. Neste sentindo, podemos dizer que o papel do brincar e a 

liberdade de espaço na educação da criança são fundamentais. 

O indivíduo quando entretido num jogoé quem quer ser, ele ordena o que quer 

ordenar, decide sem restrições. Obtendo a satisfação simbólica do desejo de serquem quer ser 

(o mundo do faz de conta), além de saciaro anseio em ser livre. 

Com todos esses aspectos, a criança aprende a viver e a trabalhar sua autoestima, 

aprendendo a respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo 

e ao outro. Expressando-se com maior facilidade, ouvindo, respeitando e discordando de 

opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderado e compartilhando sua alegria de brincar. 

As brincadeiras de rua são uma forma de redimensionar visões em relação aosfenômenos 

citados e que são construídos socialmente. Permitementender concepções tradicionais como 

reflexos de determinada sociedade e tempo histórico, demonstrando as categorias sociais e as 

discussões sobre a criança e as relações construídas com o brincar, que é, sobretudo, uma 

relação entre indivíduo a luz de uma cultura. 

 

1.2 Descrevendo os jogos e suas habilidades. 

As brincadeiras de rua são muitas e diferem de nome para cada região do Brasil, mas a 

forma de jogar é a mesma. Para termos um parâmetro, trago abaixo breve definições acercade 

algumas brincadeiras mais conhecidas na nossa cultura, descritas no site 

www.aartedobrincar.blogspot.com.br, lembrando que possuímos muitas outras que fazem parte 

desse mundo infantil. 

1.2.1 Amarelinha 

 

Ilustração 1 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
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A amarelinha tradicional é desenhada no chão com giz e tem o formato de uma cruz, com um 

semicírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu, lua ou cabeça. Depois vem à casa do 

inferno e a área de descanso, onde é permitido equilibrar-se sobre os pés. Por último, a área 

do corpo. Todo percurso é feito pelo jogador alvejando uma pedra ou qualquer tipo de objeto 

nas casas. Após o término do percurso, o jogador deverá retornar, refazendo todo caminho 

inicial. (trabalha-se o equilíbrio) 

1.2.2 Cabo de guerra 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br– acessado em 20/05/2016 

Os participantes são divididos em dois grupos, com o mesmo número de crianças. 

Cada grupo segura um lado de uma corda, estabelecendo-se uma divisão de forma a permitir 

que cada grupo fique com o mesmo tamanho de corda. É dado o sinal do início do jogo e cada 

grupo começa a puxar a corda para o seu lado. O vencedor é aquele que consegue puxar mais 

a corda, trazendo seu adversário mais próximo de si. (trabalha-se a força física) 

 

1.2.3 Bola de Gude 

 

Ilustração3 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
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Há várias maneiras de se jogar bola de gude, porém, a mais conhecida é o chamado 

triângulo. Onde se risca um triângulo na terra, concentrando o maior número de bolas de gude 

no centro do triângulo.  

Para saber quem vai iniciar o jogo marca-se um risco no chão a certa distância do 

triângulo. Cadajogador se posiciona mais perto do triângulo, jogando sua bola o mais 

próximoda linha riscada no chão. O nível de proximidade da bola define a ordem dos 

jogadores.  

O jogo começa com o primeiro participante jogando a bola para tentar acertar o maior 

número de bolas no triângulo, expulsando-as de dentro do triângulo. Se conseguir, 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 triângulo o jogador fica “preso” perdendo o jogo. Ganha o jogo 

quem conseguir ficar com mais bolas. (trabalha-se o raciocínio lógico assimcomo a 

estratégica) 

 

1.2.4 Passando o anel 

 

Ilustração 4 :site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

Em roda, escolhe-se um jogador para transportar o anel de mão em mão e deixar o 

anel na mão do jogador que quiser. No fim, pergunta a um jogador: “Onde está o anel?” Se 

adivinhar, será esse jogador a distribuir o anel, se não será penalizado. (trabalha-se a 

percepção) 

1.2.5 Pular Corda 

 

 

http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
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Ilustração 5 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

É uma brincadeira muito fácil e que exige só mesmo uma corda e energia para pular. 

A criança tanto pode pular sozinha a corda, como em grupo. Também se faz necessárias 

cantigas, existem algumas tradicionais como “Homem bateu em minha porta”, mas outras 

podem ser inventadas no momento da brincadeira. (trabalha-se a resistência física e 

coordenação motora) 

1.2.6 Jogo de Pião 

 

Ilustração 6 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

Para se jogar o pião, primeiro se faz um círculo no chão e colocam-se os piões dos 

componentes neste círculo. Antes, é feito uma disputa entre os componentes que irão 

participar do jogo, onde, todos enrolam o pião e o projetam num impulso para o chão, 

puxando com força o cordão enrolado no pião para fazê-lo girar. Aquele que para de girar por 

último, será o primeiro a iniciar o jogo. O objetivo do jogo é projetar o pião em direção do 

círculo e conseguir expulsar o pião do adversário do círculo. (trabalha-se a habilidade e a 

estratégica) 

1.2.7 Pipa 

 

http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
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Ilustração 7 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

A brincadeira soltar/empinar pipa é bem divertida para as crianças e também para os 

adultos, porém os saltadores de pipas necessitam de espaço para empinar seus papagaios 

conforme também são chamados. Conforme já falado, a cafifa, pipa e tantos outros nomes, 

tiveram sua origem no oriente. (trabalha-se a habilidade e a coordenação motora). 

1.2.8 Cabra-Cega 

 

Ilustração 8 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

Uma das crianças, escolhida ou sorteada é a cabra-cega. Outra lhe venda os olhos e a 

faz girar sobre si própria para desnorteá-la. As restantes saltam, gritam ou batem-lhe nas 

costas e fogem para não serem agarradas. A cabra-cega orientando-se pelo som das vozes e 

virando-se rapidamente quando lhe toca nas costas, procura pegar uma das outras crianças. 

Quando consegue tem então de identificá-la, e a criança que foi pega passa a ser a cabra-cega. 

(trabalha-se a audição e o tato). 

 

1.2.9 Bobinho 

 

Ilustração 9 - site: www.aartedobrincar.blogspot.com.br – acessado em 20/05/2016 

http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
http://www.aartedobrincar.blogspot.com.br/
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A brincadeira consiste em roubar a bola dos jogadores, para isso, as criançasvão 

jogando a bola um para o outro. Caso o bobinho que foi escolhido entre os jogadores 

conseguir roubar a bola, quem chutou a bola pela última vez será o novo bobinho. Pode ser 

brincado com os pés ou com as mãos. (trabalha-se a habilidade, rapidez e a percepção) 

 

2. O OLHAR DAS CIÊNCIAS ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS E DOS JOGOS 

POPULARES. 

Verificamos através da história, como as brincadeiras e os jogos populares, eram 

vistos apenas como um “passar o tempo”, mas atualmente e devido à contribuição da 

Psicologia, da Pedagogia e da Medicina, as brincadeiras e os jogos, são vistos como algo que 

proporcionam o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Assim, passo a descrever 

abaixo, a representatividade dos jogos atravésdestas ciências. 

2.1SOB O OLHAR DA PSICOLOGIA 

Para a psicologia e a psicanálise o brincar serve como instrumento de avaliação e 

intervenção, permitindo ao profissional dessa área, analisar o desenvolvimento emocional da 

criança, onde focando a atividade lúdica, ele analisa a criança para que a mesma expresseseus 

desejos, traumas e conflitos elaborados durante fases do seu desenvolvimento. 

 

A criança que não brinca não se aventura em algo novo e desconhecido. Se 

ao contrário, ela é capaz de brincar, de fantasiar, de sonhar, está revelando ter 

aceitado o desafio do crescimento, a possibilidade de errar, de tentar e de 

arriscar para progredir e evoluir (LEBOVICI e DIATKINE, 1985). 

 

Winnicott(1975), relata que a brincadeira é uma forma básica de viver, que facilita o 

crescimento e conduz a facilidade dos relacionamentos grupais, e que sempre deve ser visto 

como uma forma criativa de expressão. É um indicador de saúde, onde gera a saúde de quem 

brinca.Para o autor, o brincar situa-se entre dois campos propostos por Freud, a experiência 

vivida no campo psíquico e pessoal de cada indivíduo, e o da realidade externa e 

compartilhada socialmente. Já na teoria de Klein (1991), o brincar significa um meio de auto-

expressão de liberdade dos seus sentimentos e problemas: 

 

Ao interpretar não apenas as palavras das crianças, mas também suas atividades com 

seus brinquedosapliquei este princípio básico à mente da criança, cujo brincar e 
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atividades variadas – na verdade, todo o seu comportamento- soa meios de expressar o 

que o adulto expressa predominantemente através de palavras (KLEIN, 1991). 
 

Assim, podemos concluir que para a psicologia, o brincar (escorregar, pular, chutar 

bola, manusear brinquedos, imitar adultos e etc.) é uma forma de observação, deexpressão, 

via de linguagempela qual a criança expõe pistas do que elas estão passando, criando uma 

ferramenta de análise para o profissional da área,possibilitando ser criada uma conexão com o 

que ouviu dos adultos responsáveis, sobre as dificuldades de socialização enfrentadas pela 

criança.  

 

2.2SOB O OLHAR DA PEDAGOGIA 

 

Para a pedagogia, o brincar tem a função socializadora e integradora, sobretudo sob o ponto 

de vista psicopedagógico.O brincar vai desde a sua prática livre até uma atividade dirigida, 

com regras e normas. Os jogos são ótimos para desenvolver o raciocínio lógico, trabalho em 

equipe e também, para o desenvolvimento físico, motor, social e cognitivo. De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – RECNEI:  

 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem 

enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à 

realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas 

pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos. 

(BRASIL, 1998, p. 27, v.01) 

O jogo deve fazer parte do cotidiano das crianças, e seria usado como uma nova forma 

de transmitir conhecimento, pois a atividade lúdica é benéfica ao aprendizado. A importância 

do brincar significa experiências inesgotáveis de interação lúdica e afetiva, onde o jogo é um 

meio excelente de medir esse recurso para facilitar o aprendizado. Sobre a importância do 

jogo afirma Carvalho (1992): 

 (...) desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois 

quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através de 

esforços físicos se mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter 

sentimentos de liberdade, portanto, real valor e atenção as atividades vivenciadas 
naquele instante. (CARVALHO, 1992, p.14)  

 

O autor acrescenta mais adiante: 

(...) o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto significativo e 

afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela se modifica 
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de ato puramente transmissor a ato transformador em ludicidade, denotando-se, 

portanto em jogo. (CARVALHO, 1992, p.28) 

 

 

Além de ser uma forma de a criança dialogar com o mundo ao redor, as brincadeiras é 

a melhor maneira de entender como ela vê esse entorno. Formas, cores, amplitude, liberdade 

(ou a falta dela) ao expressarem-se, tudo pode mostrar a visão que a criança dos círculos 

sociais em que está inserida. 

A prática da brincadeira no ambiente escolar promove aspectos diversos na criança, 

que serão de suma importância para o seu desenvolvimento biopsicosocial, sendo 

imprescindível para uma formação integral. 

 

2.3 SOB O OLHAR DA MEDICINA  

Para medicina, o brincar ao ar livre significa saúde, onde a criança desenvolve 

aptidões, tais como: a noção motora, a criatividade, a memorização, a percepção entre outras. 

Para os oftalmologistas, um grande número considerado de crianças com algum tipo de 

deficiência ótica estárelacionado ao uso excessivo do computador. 

Exemplo disso, foi o estudo realizado no Brasil pelaCBO (Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia) em 2014, com crianças entre 9 e 13 anos, que utilizavam computador ou 

videogame após seis horas interruptas. Este estudo mostrou que 21% delas desenvolveram 

alguma deficiência ótica. A principal delas a miopia. 

A medicina também atribuio sedentarismo como um dos fatores associados à 

obesidade infantil, além do consumo exagerado dos alimentos calóricos que as crianças estão 

consumindo. 

 Para os fisioterapeutas, as brincadeiras mencionadas acima, possibilitam as crianças 

uma série de habilidades, capacitando-as a uma série de atributos físicos. 

Segundo a Dra. Flávia Massa Cipriani, diretora-secretária, do Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais, muitas vezes são crianças que até têm 

alguma atividade complementar, mas não têm oportunidade de brincar ao ar livre e explorar 

os espaços.  

As crianças fazem muitas atividades extracurriculares, mas a maioria delas, sentadas. 

O hobby está sempre na internet, e o que achamos mais grave é a facilidade da internet no 

celular. Nas escolas, ao invés de ir correr no recreio, cada um senta com seu celular. Você não 

vê mais uma criança carregando bola. Ela carrega um tablete. 
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3. O OLHAR SOCIOLÓGICO SOBRE A BRINCADEIRA DE RUA 

 

Comopretendemos refletir sobre as transformações sociais das concepções de infância 

e brincadeira, a intenção não é atribuir maior importância a este ou aquele tipo de brincadeira, 

mas sinalizarmos como as brincadeiras de rua, podem contribuir com o desenvolvimento da 

fase conhecida como infância. 

 

3.1 As transformações histórico-sociais da brincadeira 

 

Percebemos o conceito de brincadeira se transformando ao longo dos anos, a cada 

geração uma nova concepção do que é brincar. As brincadeiras de rua dominavam no passado 

o universo lúdico das crianças. Hoje, os sistemas digitais e os microprocessadores ferramentas 

indispensáveis no trabalho e no cotidiano, tornaram as pessoas reféns destas novas tecnologias 

com reflexos nas próprias formas de diversão das crianças. Frente a esse cenário, não me 

coloco na posição de defender as brincadeiras tradicionais e negar o que vídeo game, o 

computador, os jogos eletrônicos podem contribuir positivamente na aprendizagem que 

acontece na infância. Tento chamar atenção, porém, para o exagero e a falta de opção.   

Isso significa que as mídias e as tecnologias transformaram as brincadeiras das 

crianças e, concomitantemente, alteraram a forma como elas interagem umas com as outras. 

Assim, podemos deduzir que a infância contemporânea apresenta traços que nos remetem a 

pensar acerca de como o brincar tem sofrido transformações. Postman (1999, p.18), ressalta: 

“[...] as brincadeiras de criança, antes tão visíveis nas ruas das nossas cidades, também estão 

desaparecendo. [...] Os jogos infantis, em resumo, são uma espécie ameaçada”. 

Hoje, o brincar parece significar um excesso de estímulos através dos botões, sons e 

cores em constante movimento dos jogos eletrônicos. É fácil entender os motivos que levam 

as crianças a serem freqüentadores assíduos destes canais: elas estão isoladas, sem espaços 

públicos de interação com outras crianças e para brincar. A internet tornou-se, portanto, esse 

espaço para elas. 

 O processo tecnológico do desenvolvimento comunicacional, fez com que o mundo se 

ligasse em rede, gerando maior velocidade das informações, ligado a este fator, percebemos a 

busca incessável de satisfação, já que a todo tempo novos produtos são sugeridos como novas 

necessidades.  
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Os contatos humanos e as diversões na sua grande maioria ficaram restritos aos 

instrumentos tecnológicos. É comum, vermos através das redes sociais, crianças fazendo 

sucesso com seus vídeos e blogs, gerando inclusive ganhos reais. 

 A colunista Rosely Sayão, da folha de São Paulo (caderno B2 cotidiano – 

29/03/2016), relata no artigo publicado a expectativa e ansiedade que os pais sentem em 

querer proporcionar um futuro melhor para os filhos, esquecendo que as crianças tendem a ser 

reflexo do mundo que os pais apresentam como importante.  

No texto, a autora expõe claramente que para a criança o importante hoje é ser famoso. 

Valores antes atribuídos somente às carreiras adultas sãoestendidas às criançaspor completo. 

A projeção para as crianças contida nos canais televisivos ou nas redes sociais pode causar 

uma combinação perigosa, gerar várias ausências na sua formação, poispromovem 

características, que influenciam na construção da sua personalidade. Podemos confirmar esse 

pensamento através de João Luís Machado (2007): 

 

 
Os brinquedos e jogos, inanimados, podem até atrair a curiosidade da criança 

caso ela tenha sido estimulada pela família a utilizar e se divertir com tais 
recursos em sua experiência anterior, mas invariavelmente os jogos, cores, 

sons, recursos multimídia, o teclado, o mouse, a possibilidade de apertar 

botões e acionar programas, abrir janelas e variar as brincadeiras irão fazer 

com que o computador ganhe a disputa. (MACHADO 2007, p.10). 

 
 

Vale ressaltar que as brincadeiras sempre serão realizadas diante do universo no qual a 

criança está inserida, daí as diferenças entre as brincadeiras praticadas nas diferentes classes 

sociais, com isso, hoje, ainda se pode achar em alguns bairros mais distantes dos grandes 

centros urbanos ou em algum município do interior, algumas crianças que ainda brincam nas 

ruas, convivendo com uma cultura que vem desaparecendo com a expansão imobiliária nos 

grandes centros urbanos. Como relata Kramer (1998): 

Não podemos esquecer que a infância tomada na perspectiva de outras 

temporalidades, não se esgota na experiência vivida, mas é ressignificada na 

vida adulta por meio de rememoração. Falar da infância é se reportar às 

lembranças do passado não como este de fato ocorreu, mas a um passado que 

é, então, recontado a partir do crivo do presente e que se projeta 

prospectivamente. (KRAMER, 1998) 
 

 

Bem mais do que uma simples brincadeira, o jogo é uma parte integrante do ser 

humano, pois foi através dos jogos que o homem desenvolveu suas habilidades de raciocínio, 

de solução de problemas, de desenvolvimento de ferramentas, de socialização, de afetividade 
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e de utilização do corpo como instrumento de construção e mudança do meio ambiente em 

que se encontra.  

Assim, podemos dizer que a verdadeira significação do jogo é trazer a tona o seu 

significado na sociedade e na vida dos indivíduos em sua inter-relação. Conforme Brougére 

(1998, p.17), “Os jogos e brinquedos são meios que ajudam a criança a penetrar em sua 

própria vida tanto como na natureza e no universo”. Brougére (1998, p.138) também diz que 

“... o mundo do tempo livre das crianças, especialmente de seus jogos é cheio de sentido e 

significações, e é simbólico”. Ou seja, a criança, ao brincar, transfere ou transforma suas 

ações (simbólicas) para o mundo real. 

 

Conforme os Referenciais Curriculares Nacionais - RCN’S:  

No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais 

diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses 

originais sobre aquilo que querem desvendar. Nessa perspectiva as crianças constroem 

o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o 

meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em uma cópia da realidade, mas 

sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. (RCN’S 

VOL I, 1998, p. 21 e 22).  

 

3.2 A visão dos clássicos da sociologia sobre a infância 

 

A sociedade moderna cada vez mais tem sofrido transformações em relação ao brincar 

e ao espaço que se tem para brincar, os pais e os filhos têm pouco tempo para ficarem juntos e 

desenvolverem atividades interativas. A escola, portanto, acaba sendo a única fonte 

transmissora de interação, onde ainda existem espaços para as crianças brincarem, tendo os 

profissionais de educação à incumbência de ensinar e resgatar as brincadeiras populares, mas 

não só isso, como também o jogo deve fazer parte do cotidiano das crianças, e seria usado 

como uma nova forma de transmitir conhecimento, pois a atividade lúdica é benéfica ao 

aprendizado. Assim, constatamos que é de fundamental importância compreender a 

constituição das sociedades por meio da infância e de suas personagens, as crianças.  

No campo da sociologia, os escritores Karl Max, Max Weber, Émile Durkheim e 

Marcelo Mauss já desenvolviam um olhar para a infância (sociologia da infância), quando 

falavam sobre a criança e a relação dela com a sociedade. 
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Karl Max em o capital, já abordava os efeitos gerados pelo desenvolvimento do modo 

de produção capitalista, a exploração da força de trabalho de mulheres e crianças da classe 

operária.  

A degeneração da criança não era só física, mas intelectual e moral, visto que a 

instrução escolar dessas crianças era substituída pelo trabalho. Assim, surge a dimensão 

essencial para se pensar a questão da infância: a Educação. Marx (1985) embora aborde essa 

questão tem uma visão bastante pessimista com respeito à incompatibilidade da sociedade 

industrial com a liberação das crianças do trabalho. O que de fato acabou ocorrendo na 

maioria dos países desenvolvidos de hoje. Em suas palavras: 

 

Uma proibição geral do trabalho das crianças é incompatível com a existência da 

grande indústria e é, portanto, um desejo pio vazio. A aplicação dessa [proibição] – se 

possível – seria reacionária, uma vez que, com uma regulamentação rigorosa do tempo 

de trabalho segundo os diversos níveis de idade e outras medidas de precaução para a 

proteção das crianças, a ligação precoce do trabalho produtivo com a instrução é um 

dos mais poderosos meios de transformação da sociedade hodierna. (MARX, 1985, p. 

29) 

 

Para Max Weber (1192)a criança estaria sob o jugo da dominação patriarcal “do pai de 

família, do chefe da parentela ou do soberano”. Weber, não via na criança um sentido objetivo 

de orientação às “regras” e ao comportamento dos outros. WEBER (1992, p. 324) “[...] é 

muito imprecisa a transição do tipo ideal do relacionamento provido de sentido do 

comportamento próprio ao de um terceiro, incluindo o caso em que este terceiro seja quase 

nada mais do que um objeto – como, por exemplo, uma criança pequena.”. 

O pensamento de Weber nos permite vislumbrar a forma de relacionamento entre o 

adulto e criança nas sociedades, e analisar a forma que a criança era considerada no 

pensamento sociológico tradicional. 

Foi através de Émile Durkheim, que as crianças chegaram à sociologia. Isso ocorreu 

mediante o interesse do autor pelo papel da educação na constituição da sociedade moderna. 

Na obra de Durkheim, o conceito de “educação” é sinônimo de “socialização”, assim, 

o autor trata o processo de transmissão de conhecimento socialmente produzido como forma 

contínua entre indivíduos que tenham algo a ensinar e os indivíduos que tenham algo a 

aprender. Durkheim(2007, p. 51),“Não há povo onde não exista um certo número de idéias, 

sentimentos e de práticas que a educação inculca a todas as crianças indistintamente, seja qual 

for a categoria social a que pertençam.”. 
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Assim, Durkheim nos faz pensar que é através da educação passada pelos adultos às 

crianças que podemos visualizar o processo de socialização na coesão e continuidade das 

sociedades. Nesse sentido, a socialização pode ser entendida como: 

 

A ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras 

para vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança um certo número de 

estados físicos, intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade política no seu 

conjunto e o meio ao qual se destina particularmente. (DURKHEIM, 2007, p. 53) 

 

 

Conforme Durkheim, para surgir uma sociedade, é necessário que indivíduos reunidos 

compartilhem algo em comum, onde os ensinamentos e aprendizagem de conhecimento 

socialmente produzido requerem um longo tempo de continuidade, pois o processo de 

socialização é iniciado ainda na infância. Durkheim (2007, p. 52), “A sociedade só pode 

subsistir se existir entre seus membros uma homogeneidade suficiente; a educação perpetua e 

reforça esta homogeneidade fixando com antecedência na alma da criança as similitudes 

essenciais que a vida coletiva exige.”. 

Foi Marcelo Mauss (2010), que esboçou os primeiros passos para uma sociologia da 

infância, através do seu manuscrito inacabado escrito em 1937: “Três observações sobre a 

sociologia da infância”. Nele, o autor fala dos diferentes tipos de crianças, bem como 

diferentes formas de infância, assim, o autor relata a necessidade deidentificar:. “para o estudo 

do meio infantil e também para o estudo do meio social em geral, que formarão, um dia, essas 

crianças.”. 

Encontramos também no autor Nobert Elias à importância de se considerar as crianças 

na constituição da sociedade quando diz:  

[...] enquanto a “sociedade” for imaginada, como tantas vezes acontece, 

essencialmente como uma sociedade de indivíduos que nunca foram crianças e que 

nunca morrem. Só se pode chegar a uma compreensão clara da relação entre indivíduo 

e sociedade quando nela se inclui o perpétuo crescimento dos indivíduos dentro da 

sociedade, quando se inclui o processo de individualização na teoria da sociedade. A 

historicidade de cada indivíduo, o fenômeno do crescimento até a idade adulta, é a 

chave para a compreensão do que é “sociedade”. A sociabilidade inerente aos seres 
humanos só se evidencia quando se tem presente o que significam as relações com 

outras pessoas para a criança pequena. (ELIAS, 1994, p. 30) 

 

Para pensarmos do desenvolvimento da atenção ao período da infância, 

MichaelFocault, no seu livro Microfísica do poder relata: 

Ao problema “das crianças” (quer dizer de seu número no nascimento e da relação 

natalidade – mortalidade) se acrescenta o da “infância” (isto é, da sobrevivência até a 

idade adulta, das condições físicas e econômicas desta sobrevivência, dos 

investimentos necessários e suficientes para que o período de desenvolvimento se 

torne útil, em suma, da organização desta “fase” que é entendida como específica e 
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finalizada). Não se trata, apenas, de produzir um melhor número de crianças, mas o de 

gerir convenientemente esta época da vida. (FOCAULT, 2003, p.198) 

 

3.3 Os diversos significados do brincar na antiguidade clássica 

 

Como vemos acima, a criança e o seu mundo são fatores indispensáveis para 

entendermos a nossa sociedade. A própria história nos relata através dos manuscritos, pinturas 

e várias outras formas encontradas através dos estudos arqueológicos, que o homem primitivo 

e seus descendentes desenvolveram os mais variados tipos de jogos, e foram esses jogos que 

determinaram grandes transformações em nossas relações através dos tempos.  

 Para que possamos compreender toda a essência desses jogos, precisamos fazer uma 

retrospectiva nos estudos realizados através do tempo, tendo como base estudos 

bibliográficos, para compreendermos a importância dos mesmos desde os séculos passados. 

As pesquisas realizadas pelos historiados, demonstram que o jogo surgiu no século 

XV, tendo seus primeiros estudos em Roma e na Grécia, onde o propósito dos jogos era de 

ensinar as letras.  

As marcas arqueológicas e as pinturas deixadas pelos gregos e romanos jádispunham 

de alguns jogos. Os adolescentes gregos brincavam lançando uma bola cheia de ar na parede, 

construída de bexiga de animais coberta por uma capa de couro. 

 O moderno “cabo de guerra” já era conhecido e utilizado pelos adolescentes de 

Atenas, numa forma clara de medição de força, e até hoje, esse tipo de jogo é praticado entre 

as crianças.    

A influência da Grécia antiga, também se faz presente através da “cabra-cega”, que foi 

uma brincadeira surgida a mais de 2.000 anos atrás para desenvolver as habilidades das 

crianças.  

Já as cantigas de roda, são remanescentes de povos primitivos, que acreditavam que o 

círculo representava a igualdade entre todos, e assim, não se tinha discussão pela liderança, 

porque todos ficavam no mesmo plano e se viam mutuamente.  

Já na era do cristianismo, o propósito era de uma educação disciplinadora, de 

memorização e de obediência. Essa mudança se deu, pelo fato de associar os jogos como 

forma de corrupção conforme relata Kishimoto: “A idéia de jogo associado ao prazer não era 

vista como importante para a formação da criança, mas tida como causadora de corrupção” 

(KISHIMOTO, 2009a, p. 87). 
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Por ser o Brasil um país de muitas misturas culturais, sofremos muitas influências de 

várias partes do mundo. Entre estas influências, encontramos nos jogos que tem como 

elemento principal o da identificação, disputa, liderança, interação e aprendizagem. 

Essa idéia enfatiza o papel do sujeito, no qual o indivíduo conscientemente ou não, 

contribui para a criação de seu mundo, existindo, assim, uma vinculação entre estruturas e 

processos da organização de idéias e crenças. 

Este processo de construção social passa por critérios de decisão, pela visão de mundo, 

por experiências do indivíduo e respostas que ele tem de si e que os outros lhes dão sobre suas 

ações, o que resulta em um reconhecimento social, por meio da identidade. 

Segundo ErvingGoffman em sua obra “A Representação do Eu na vida Cotidiana”, 

somos atores sociais ao entrarmos em interações, relações quais se observa que ações de 

determinados atores interferem nas ações de outros (ações face a face), o que vai definir a 

interação é a influência de uma ação sobre outra. A representação do “EU” é o modo de ver a 

si mesmo e controle sobre como as demais pessoas nos vêem em determinadas situações 

sociais. 

Com esses elementos, acriança busca soluções além de sua maturidade para os 

problemas apresentados, e isso ela consegue por meio de imitação e das regras apresentadas 

nos jogos, além de trabalhar o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e a auto expressão, 

isto é, o desenvolvimento psíquico e físico. 

Os jogos possuem origens surpreendentes. Vêm tanto dos povos que deram origem à 

nossa civilização (o índio, o branco, o negro), como até mesmo do longínquo Oriente. 

Kishimoto (2009ª, p.22), afirma “Grande parte dos jogos tradicionais popularizados no mundo 

inteiro, como o jogo de saquinhos (ossinhos), amarelinha, bolinha de gude, jogo de botão, 

pião e outros, chegou ao Brasil, sem dúvida, por intermédio dos primeiros portugueses.”. 

Muitos desses jogos foram criados com propósitos militares ou até mesmo religiosos.  

A pipa é um caso desses.  Inventada no ano 206 a.C. pelos chineses, tinha um propósito 

militar, servindo de comunicação entre as tropas no campo de batalha, conforme a 

enciclopédia “Ken-Tchi-ing-Youen”. Já o pião, era uma peça mística, utilizada nos rituais 

como leituras de presságios e que possuem indícios no ano 4000 a.C, conforme achados às 

margens do rio Eufrates. Como comentado acima, os jogos possuem uma relação estreita com 

a criatividade e a elaboração de estratégicas.  

Com toda miscigenação existente no Brasil, não possuímos nenhum relato 

documentado para falar dos jogos dos meninos negros no período colonial, o que dificulta 
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traçar com precisão a influência africana no folclore infantil, até mesmo pelo pouco domínio 

da língua escrita por parte dos negros. 

Culturalmente, o que foi preservado através das gerações, foi a linguagem oral, 

utilizada pela “mãe preta” através dos contos, as lendas, os mitos e as histórias de sua terra. 

No período da escravatura, possuímos relatos que os meninos brancos, recebiam na casa 

grande os moleques negros para brincarem de montaria, onde os moleques lhe serviam de 

cavalo. 

 Mais uma vez, percebemos que as crianças reproduzem o ambiente em que vivem, 

onde os meninos brancos demonstravam aos moleques negros a sua superioridade racial, 

reflexo dos dias vividos nas grandes fazendas. Por sua vez, as meninas brancas brincavam do 

faz de contas, e tratavam as meninas negras como suas mucamas ou servas.  

Para os moleques das senzalas, restavam apenas demonstrarem suas habilidades nas 

brincadeiras como subir em árvores, matar passarinhos com estilingues e jogarem pião.  Ao 

término da escravatura, os senhores de engenhos, destruíram vários documentos que poderiam 

contribuir com o levantamento histórico dos jogos e brinquedos africanos antes do século 

XIX.  

 
Em relação aos jogos e brinquedos africanos, Câmara Cascudo, e, 
Superstições e Costumes (1958: 50-7), afirma ser difícil detectá-los pelo 
desconhecimento dos brinquedos dos negros anteriores ao séculoXIX. Com 
centenas e centenas de anos de contato com o europeu, o menino africano 
sofreu influência de Paris e Londres. Além do mais, há brinquedos universais 
presentes em qualquer cultura e situação social como as bolas, danças de 
roda, criação de animais e aves,... , corridas, lutas de corpo, saltos de altura, 
distância, etc..” (KISHIMOTO ,1999:28) 

 

No início do século XX, a rua passou a ser vista como um espaço de integração entre 

pessoas. Nela, aconteciam várias atividades, inclusive as brincadeiras e atividades de lazer, 

além de se tornar espaço livre para os vendedores ambulantes. As brincadeiras realizadas nas 

ruas eram praticadas por crianças de baixo nível econômico, pois para as crianças de nível 

mais elevado principalmente as meninas, não era permitido brincar na rua.  Isso porque a rua 

representava um perigo constante, nela encontrava-se de tudo, inclusive um farto comércio de 

vendedores ambulantes, vestígios da libertação dos escravos. 

Enquanto os pais negros se ausentavam para trabalhar (trabalhavam na maioria como 

ambulantes), as crianças pobres passavam o dia na rua. Esse fato começou a incomodar 

autoridades e religiosos da época e a rua passou a ser vista como espaço não permitido para 

muitas crianças, degenerando-as o que contribuiu, para que essas crianças de nível mais 

abastado praticassem suas brincadeiras nos redutos domésticos, nos quintais e nos clubes. 
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Dos indígenas, herdamos as brincadeiras de barbantes, atualmente conhecidas como 

“cama-de-gato”, “arco e flecha” e imitações de animais. Para eles, todos os jogos e 

brincadeiras é uma preparação para a vida adulta, onde não se tem vencedores e seus pais 

estão sempre com eles. Podemos perceber que apesar da convivência de diferentes raças a 

influência portuguesa foi preponderante nas brincadeiras e jogos infantis. 

O que observamos, é que, sustentada pela realidade da vida cotidiana, a sociedade se 

apresenta em duas perspectivas complementares: como realidade objetiva e como realidade 

subjetiva. A primeira, com seus mecanismos básicos de institucionalização e legitimação; a 

segunda, a partir de um processo de interiorização da primeira, com seus mecanismos de 

interiorização, dependente ou não das estruturas sociais, complementados pelas teorias sobre a 

identidade e pela relação entre o organismo e a identidade, dando ao indivíduo uma condição 

única na sociedade, embora por ela influenciado. Para entendermos melhor o conceito de 

socialização, utilizamos o trecho de obra de Lakatos: 

 

Por isso, entenda-se, “socialização”, como um processo pelo qual ao longo da vida a 

pessoa humana aprende e interioriza os elementos socioculturais do seu meio, 

integrando-os a estrutura de sua personalidade sob a influência de experiências de 
agentes sociais significativos, adaptando-se assim ao ambiente social em que deve 

viver. (LAKATOS; 1976). 

 

Para Oliveira (1986): “A socialização surge, assim, como um processo de integração que 

motiva o desenvolvimento da cooperação e da solidariedade entre os membros do grupo, 

permitindo a sobrevivência do próprio grupo.”. Com isto, as brincadeiras de rua são 

atividades tradicionais que através de um processo de socialização concorrem para uma maior 

coesão social. 

 

3.2.Pesquisa sobre a importância da brincadeira de rua na socialização da criança 

 

A proposta de fazer a pesquisa no bairro do Barreto, zona Norte do município de 

Niterói, foi por possuir características importantes para o tema, possui moradores que em sua 

maioria residem a muitos anos no local, com suas tradições e por ser bem próximo ao centro 

da cidade, podemos perceber na estrutura física, grandes transformações oriundas do avanço 

no processo de urbanização. Possibilitando dar voz ao sujeito, testemunha das transformações 

nas relações sociais ocorridas no passar dos anos. Utilizando o método de saturação da 

pesquisa qualitativa. 
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A avaliação da saturação teórica a partir de uma amostra é feita por um processo 

contínuo de análise dos dados, começado já no início do processo de coleta. Tendo em 

vista as questões colocadas aos entrevistados, que refletem os objetivos da pesquisa, 

essa análise preliminar busca o momento em que pouco de substancialmente novo 

aparece, (...) Note-se que nenhum dos discursos é igual a outro, no entanto todos 

apresentam elementos comuns com algum outro. No início, os acréscimos aos 

anteriores são evidentes. Posteriormente, os acréscimos vão se rareando até que 

deixam de aparecer [...] (FONTELLA et al., 2008) 

 

Consegui uma amostra com 20 voluntários, nascidos entre as décadas de 80 e 90, 

entrevistas realizadas no decorrer do mês de fevereiro de 2016. Aos entrevistados, enfatizei o 

intuito da pesquisa, explicando os conceitos de criança e infância, pois não podemos esquecer 

que estes conceitos caracterizam-se de forma diferente; a criança, termo usado para designar o 

não adulto, é uma referência biológica presente em todas as culturas e sociedades, pois todos 

os indivíduos nascem pequenos, bebês. E a infância é um período da vida determinado por 

uma idade específica, construída social, histórica e culturalmente. 

 

Síntese produzida pelo método de saturação: 

 

Com uma amostra de 20 entrevistados, sendo todos nascidos entre as décadas de 80 e 

90, dos quais 60% são homens e 40% mulheres, e oriundos (as) de famílias comrendimentos 

até três salários (R$2.700,00) dois mil e setecentos reais, concluímos que:  

 55% dos homens disseram que as brincadeiras de rua foram importantes para 

suas vidas, tanto na fase da infância, quanto na fase adulta, enquanto 20% das 

mulheres,disseram que as brincadeiras de rua também foram importantes para 

a fase da infância, contribuindo de modo geral na sua fase adulta, e 5% dos 

homens informaram que não tiveram muita vivência nas brincadeiras de rua, 

enquanto 20% das mulheres tambémnão tiveram muita vivência nas 

brincadeiras de rua.Notamos que, 75% do total da amostra, apontam que as 

brincadeiras de rua foram importantes para o processo de socialização na fase 

da infância e 25% do total da amostra não tiveram muita vivência nas 

brincadeiras de rua. 

 

1 - Quais as brincadeiras de rua que você participou na sua infância? 
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Polícia e Ladrão - Pega-Pega- Cabra cega –Esconde-esconde – Queimado - Taco      

Rouba Bandeira-Amarelinha- Bolinha de gude - Soltar Pipa–Carniça-Garrafão - Pular 

corda- Outras:___________ 

RESPOSTA –O intuito desta primeira pergunta, foi aguçar as lembranças e ambientar o 

entrevistado para as perguntas posteriores. 

2-Qual influência que ela/elas desempenhou/desempenharam na sua infância? 

RESPOSTA - A maioria dos questionados, apontaram que as brincadeiras de rua sinalizadas, 

tiveram uma verdadeira importância no decorrer de suas vidas. Muitos apontaram as 

afinidades criadas entre os grupos, que em alguns casos, perduram até hoje. Isso fica evidente, 

quando eles sinalizam a pelada no caso dos homens, que é um bom motivo para colocar a 

conversa em dia e reencontrar velhos amigos de autora. Já as mulheres, não foram apontadas 

nenhuma brincadeira específica. 

 

3- Como você relataria o seu convívio com as outras crianças nas brincadeiras que citou 

acima? 

RESPOSTA 3 – Para os entrevistados, o convívio que mantinham com outras crianças era a 

melhor possível, muitos sinalizaram o(a) primeiro(a) namorado(a), que se iniciou nessas 

brincadeiras, destacando-se : “pêra, uva, maça ou salada mista”. Outros mencionaram os 

amigos que perduram até hoje, sem falar do convívio com as famílias, que se tornavam 

agregados dessa amizade.  

 

4- Essas brincadeiras de rua contribuíram na sua relação da vida adulta? 

RESPOSTA -Para eles, as relações possibilitadas pelas brincadeiras de rua foram: amizade, 

habilidades esportivas (em alguns casos), união e família. 

 

5- Você costuma/costumava brincar com seus filhos (as) das brincadeiras que 
você brincou na sua infância? Se sim, onde? Se não, por quê? 

RESPOSTA – Para este questionamento, a maioria respondeu que não, pois não se sentem 

seguros na rua. Poucos informaram que era de suma importância os seus filhos terem contato 

com outras crianças e brincarem ao ar livre (parques – praças - praia), apesar de reconhecerem 

que a rua já não é um lugar seguro para elas brincarem. 

 

6 - Seu filho (a) brinca na rua com os amigos (as), SIM ou NÃO e por quê? 
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RESPOSTA – Nesta pergunta, as respostas ditas como não, foram à maioria e alegaram falta 

de tempo para vigiar as crianças.  

Os que responderam sim informaram que para isso, levam as crianças para as praças, parques 

ou para a praia, lugares que ainda consideram disponíveis para brincar e somente no final de 

semana.  

O que me chamou atenção, foi que mesmo as crianças que hoje moram em apartamento, 

dificilmente descem para brincar no play, pois os pais alegaram que é necessário estarem 

presentes e a ausência de tempo não lhes permitem. 

 

7- Qual o motivo que você apontaria para as brincadeiras de rua estarem desaparecendo 

do nosso dia a dia? 

RESPOSTA-Neste questionamento, todos foram unânimes: A falta de segurança foi 

apontada como principal fator para a decaída da prática das brincadeiras de rua. 

 

8 - Em sua opinião, o que as crianças de hoje deixam de usufruir sem o acesso as 

brincadeiras de rua? 

RESPOSTA – Elas deixam de usufruir do contato físico com outras crianças, deixam de criar 

vínculos. Muitos se queixaram que as crianças hoje são restritas a brincarem em lugares 

fechados e brincam muitas vezes sozinhas. Apontaram que apesar das crianças brincarem na 

escola, elas não criam outros laços, ficam muito restritas, mas que isso é necessário, pois não 

se sentem seguros em deixarem as crianças na rua. 

 

9- De que modo a inserção das brincadeiras de rua acrescentariam ao desenvolvimento 

das crianças de hoje? 

RESPOSTA – Nesta pergunta, muitos apontaram que este tipo de brincadeira, levaria as 

crianças a uma infância mais participativa, com maior liberdade de expressão e maiores 

relações de amizades. 

 

10- No seu ponto de vista, a ausência das brincadeiras de rua, estaria contribuindo para 

mudanças em nossa cultura? SIM ou NÃO e por quê? 

Resposta – Percebeu-se que a grande maioria respondeu que SIM, pois muitas crianças já não 

conhecem mais algumas tradições passadas que tantas gerações usufruíram, salvo algumas 

brincadeiras, como: soltar pipa, jogar bola, pular corda. 
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Para as respostas NÃO, os pais informaram que os tempos são outros e é necessário que o 

novo substitua o velho. 

 

Considerações referentes a pesquisa: 

 

Como já foi explicitado, no trabalho desenvolvido o que percebemos é que as crianças 

não possuem contato com as brincadeiras de rua por questões de segurança, falta de tempo 

dos pais e falta de ambientes públicos para que elas se sintam livres, apesar de muitos pais 

terem a ciência da necessidade do convívio com outras crianças além do colégio.   

Após confrontar as respostas do questionário distribuído, foi perceptível que a grande 

maioria dava como principal fator de não brincarem com seus filhos a falta de tempo e por 

conseqüência,não praticarem as brincadeiras que eles próprios brincavam.  

Com esta explanação, pude constatar uma série de prerrogativas que apresento neste 

estudo monográfico, permitindo-nos a partir dessa pequena amostra pensar, que na sociedade 

contemporânea, grande parte dos jogos tradicionais infantis, tais como: “ciranda cirandinha”, 

“cabra-cega”, “bola de gude”, “cabo de guerra”, “jogo de pião”, “amarelinha” entre outros, 

que encantaram e fizeram parte do cotidiano de várias gerações de crianças, tendem a serem 

mantido em relatos e em materiais literários, pois cada vez mais estão a quem da demanda, do 

cotidiano urbano.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho monográfico apresentamos as brincadeiras de rua e os jogos 

populares como um facilitador de interação social, fruto de uma determinada construção 

histórica, repleta de simbologia políticas, culturais, religiosas e econômicas. 

São com esses jogos e tantos outros, que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar 

o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Levando-a expressar-se com 

maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de opiniões. 

Assim, na rua, em casa, na cidade ou no campo, os esforços podem ser vários, mas a 

atividade terá sempre caráter formador do indivíduo como ser cultural. Logo, podemos 

deduzir: as brincadeiras de rua ou os jogos populares são atividades tradicionais que através 

de um processo de socialização concorrem para uma maior coerência de pensamento e ação, 

ou seja, faz parte do processo de constituição integral de um sujeito, que se sente pertencente 

à um grupo, esse que se relaciona sob uma determinada cultura. 



36 
 

Após nos enveredarmos pelos diferentes caminhos da ciência, percebemos que as 

concepções referentes ao espaço rua, são fundamentais na problemática do declínio das 

brincadeiras nesses locais. A muito tempo como discorro no texto, as ruas eram lugar de 

vagabundagem, perigo, comércio.  

Anos se passaram e veio a Infância trazendo consigo os direitos fundamentais da 

criança, o espaço rua passa a ser palcos de grandes descobertas, o verdadeiro laboratório das 

experiências infantis e suas interpretações e deduções quanto o mundo.  

Séculos se passaram e a sensação de que o espaço rua é lugar da vagabundagem, 

perigo e comércio nos assombram novamente, claro que com algumas diferenças. Novas 

tecnologias surgiram, a estrutura econômica sofreu grandes transformações, influenciando 

diretamente tanto nas questões inter-pessoais, quanto nas questões intra-pessoais. Pois se 

somos sujeitos autores dessas linhas da história, inevitável perceber o quanto contribuímos 

para essas mudanças sociais, a partir das nossas próprias demandas subjetivas. 

O que proponho com esse estudo, é que possamos nos manter em constante reflexão 

sobre o que de fato proporciona um desenvolvimento integral de nossas crianças, que a cada 

dia mais, se tornam mentes altamente produtivas, mas pessoas extremamente frágeis 

socialmente. Talvez o desafio seja um método de brincadeira híbrido, oriundo do cruzamento 

do espaço rua com as novas tecnologias.  
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