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Um galo sozinho não tece uma manhã: 

Ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos,  

se entretendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão.  

 

Tecendo a Manhã por João Cabral de Melo Neto (1997, p.15) 
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RESUMO 

Este trabalho investigou a existência de marcas de sazonalidade no repertório lúdico infantil, 

verificando as relações entre lúdico, calendários, condições climáticas, elementos da flora e da 

fauna, festa e eventos sociais e religiosos, crenças, comércio e meios de comunicação. Cada 

jogo, brinquedo ou brincadeira foi analisado em seu contexto, considerando o período, o 

espaço e o ambiente em que foi realizado. A pesquisa qualitativa seguiu por caminhos da 

etnografia, da antropologia e da história cultural, e usou três tipos de fontes. O primeiro, 

constituído pelos registros dos estudiosos do brinquedo e do folclore brasileiro, português e 

espanhol, e textos memorialísticos e autobiográficos de autores brasileiros. O segundo, 

constituído por agências governamentais, grupos de preservação da cultura, artistas e museus 

portugueses, espanhóis, franceses, italianos e brasileiros. O terceiro refere-se à pesquisa 

empírica realizada em espaço de lazer e de circulação na zona urbana de Maracaju (MS). A 

comparação e análise dos dados indicam que as práticas lúdicas acompanham as 

transformações ocorridas na natureza, nos modos de produção, comunicação e de organização 

social de cada grupo. Dessa estreita ligação evidenciam-se as marcas sazonais, ou os fatores 

que favorecem ou interferem no brincar. Tais marcas não são localizadas apenas nas estações 

climáticas, mas nas significações simbólicas diferentes. Constatou-se a existência de 

temporadas de brincadeiras, apesar das alterações do repertório lúdico e das condições em que 

é praticado. 

 

Palavras-chave 1. Jogos – Educação, Brinquedos, Brincadeiras, Crianças – Educação, 

Sazonalidade - Educação 
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ABSTRACT 

This paper investigated the seasonality marks in the infantile playfulness repertoire, checking 

the relationship between playfulness and calendars, climate conditions, flora and fauna 

elements, social and religious feasts and events, beliefs, trade and media. Each play, toy or 

game was analyzed in its context, considering the period, space and environment it was 

played. This qualitative study was based on ethnography, anthropology and cultural history, 

and three kinds of sources were used. The first one took records of experts in Brazilian, 

Portuguese and Spanish toys and folklore, and memoirs and autobiographical texts of 

Brazilian authors. The second source was made up of government agencies, groups of culture 

preservation and Brazilian, Italian, French, Spanish and Portuguese artists and museums. The 

third kind of source is related to the empirical research carried out on leisure and outdoor 

spaces in the urban zone of Maracaju (MS). The comparison and data analysis indicate that 

playful practices accompany the transformations occurred in nature, in the ways of 

production, communication and social organization of each group. This close relationship 

revealed seasonal marks, or the factors which favor or interfere with playing. Such marks are 

not localized only in the climate seasons, but in the diverse symbolic meanings. It was 

observed that there are seasons for playing, in spite of the alterations in the playfulness 

repertoire and the conditions in which playing occurs. 

 

Key-words: play - educação, toys, games, children - education, seasonality - education  

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1– Calendário Romano  52 

Figura 2 – Junho, A Apanha da Fruta 54 

Figuras 3 - O Judas no Sábado de Aleluia 59 

Figuras 4 - O Judas no Sábado de Aleluia 59 

Figura 5 - Lundu  63 

Figura 6 -  Lundu  64 

Figura 7 - Jogo de Capoeira  65 

Figura 8 – São Salvador  66 

Figura 9 – Jogo de tabuleiro em pedra  73 

Figura 10 – Jogo de tabuleiro no Claustro (detalhe) 74 

Figura 11 – Jogo de tabuleiro no Claustro 74 

Figura 12 – Centro da Cidade (detalhe da planta )  96 

Figura 13 –Jardim São Sebastião (detalhe da planta) 96 

Figura 14 – Triciclo vermelho. 99 

Figura 15 – Rapa 124 

Figura 16 - Sardinha na carruagem fúnebre  128 

Figura 17 - Enterro da sardinha, cortejo popular  129 

Figura 18 -Queima da Sardinha  129 

Figura 19 – Brincadeira de comidinha no parque da estação de trem  136 

Figura 20– Prego e brinquedos de areia  145 

Figura 21 – Fura-pé  149 

Figura 22 - Casinha no parque 167 

Figura 23 - Jogo de bete. 171 

Figura 24 - Castelo de areia 173 

Figura 25 - Jogo de bafo 181 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Calendário Agrícola Português 55 

Quadro 2 – População residente em Maracaju (2007) 86 

Quadro 3 - Qualidade do Ensino nos anos iniciais da etapa fundamental, nas Escolas 

Públicas de Maracaju (2005/2007) 

87 

Quadro 4 - Matrículas na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(Rede Municipal de Maracaju - 2007) 

89 

Quadro 5 - Matrículas na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(Rede Estadual  em Maracaju - 2007) 

90 

Quadro 6 - Matrículas na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(Instituições Particulares  em Maracaju - 2007) 

90 

Quadro 7 – Calendário Agrícola de Maracaju  102 

Quadro 8 - Fatores que interferem no brincar no Inverno em Portugal e Espanha 131 

Quadro 9 - Fatores que interferem no brincar na Primavera em Portugal e Espanha  138 

Quadro 10 -Fatores que interferem no brincar no Verão em Portugal e Espanha 140 

Quadro 11 -Fatores que interferem no brincar no Outono em Portugal e Espanha  144 

Quadro 12 - Fatores que interferem no brincar sem estação definida em Portugal e 

Espanha  

146 

Quadro 13 - Fatores que interferem no brincar no Inverno no Brasil  151 

Quadro 14 - Fatores que interferem no brincar na Primavera no Brasil 153 

Quadro 15 - Fatores que interferem no brincar no Verão no Brasil  156 

Quadro 16 - Fatores que interferem no brincar no Outono no Brasil  157 

Quadro 17 -Fatores que interferem no brincar sem estação definida no Brasil 159 

Quadro 18 - Fatores que interferem no brincar Primavera no Mato Grosso do Sul 163 

Quadro 20 - O Brincar no Centro da Cidade  183 

Quadro 21 - O Brincar no Bairro Cambaraí  184 

Quadro 22 - O Brincar na Vila Juquita  187 

Quadro 23 - O Brincar no Bairro Paraguai  188 

Quadro 24 - Calendário dos Guris 1  192 

Quadro 25 - Calendário dos Guris 2  193 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 15 

  

I CAPÍTULO   

OQUE É QUE É? 27 

INFÂNCIA E CRIANÇA 27 

JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA 36 

JOGO E BRINCADEIRA SAZONAL 43 

CULTURA 45 

  

II CAPÍTULO -   

CORRE CUTIA DE NOITE E DE DIA  QUANDO E ONDE SE BRINCA? 49 

CALENDÁRIOS, FESTAS E BRINCADEIRAS 50 

ESPAÇOS, AMBIENTES, JOGOS E BRINCADEIRAS 69 

  

III Capítulo   

PERIQUITO MARACANÃ? CADÊ A SUA IAIÁ?  

MARACAJU (MS), terra do papagaio de cabeça amarela e lócus da investigação 80 

HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DE MARACAJU 81 

INFÂNCIA, CRIANÇA E GURIZADA 84 

ESPAÇOS, AMBIENTES E BRINCADEIRAS 92 

HORÁRIOS, CALENDÁRIOS, FESTAS, EVENTOS E BRINCADEIRAS  100 

  

IV CAPÍTULO  

QUEBRA-CABEÇA   

ORGANIZAÇÃO DE UM CALENDÁRIO DE JOGOS E BRINCADEIRAS 114 

TRAÇOS DE SAZONALIDADE NA CULTURA LÚDICA PORTUGUESA E 

ESPANHOLA 

 

122 

Inverno 122 

Primavera 132 

Verão  139 

Outono  140 

Sem estação definida  144 



  

TRAÇOS DE SAZONALIDADE NA CULTURA LÚDICA BRASILEIRA 147 

Inverno 147 

Primavera  152 

Verão  153 

Outono  156 

Sem estação definida  157 

TRAÇOS DE SAZONALIDADE NA CULTURA LÚDICA SUL-MATO-

GROSSENSE 

159 

Inverno  160 

Primavera 160 

Verão  163 

Outono 164 

Sem estação definida 164 

TRAÇOS DE SAZONALIDADE NA CULTURA LÚDICA MARACAJUENSE  165 

Primavera 165 

Verão   170 

Outono  173 

Inverno  178 

Primavera 180 

AS PEÇAS QUE FALTAVAM  182 

  

CONSIDERAÇÕES  FINAIS  198 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 204 

SITES CONSULTADOS 222 

INSTITUIÇÕES CONSULTADAS 223 

  

ANEXOS 225 

Anexo a – Planta da cidade de Maracaju 226 

Anexo b – Localização bibliográfica dos jogos 227 

 



 
 

 

15

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da História1 a criança foi vista como um esboço de ser humano, 

um adulto em miniatura, alguém a ser paparicado, um ser diferente do adulto, como indivíduo 

com necessidades, comportamentos e características próprias, e mais recentemente como 

cidadã. A mudança do olhar reflete-se nos direitos, nos papéis sociais e nos espaços ocupados 

pela criança. 

O modo como as relações entre crianças e adultos são estabelecidas em uma 

comunidade revela sua cultura e sua história. Assim, não há como negar a importância de 

conhecer as variadas formas de ser criança, nos diferentes contextos socioculturais. 

Para entender a movimentação no interior dos contextos é preciso 

[...] atenção simultânea às esferas econômica, política e cultural sem redução 
de uma à outra; a compreensão de que a dinâmica social resulta de um 
entrejogo complexo de contradições de classe, gênero e raça; a concepção de 
um sujeito histórico ativo, acomodando-se e resistindo às barreiras que a 
sociedade interpõe à realização de suas necessidades, de seus projetos e 
desejos (ROSEMBERG, 1996, p. 59). 

 

Na esfera econômica, a exemplo do adulto, a criança geralmente é 

valorizada como consumidora, ou seja, por sua aparência, pelos bens que consome. Assim, a 

rotina da criança passa a ser organizada com atividades consideradas pelos seus responsáveis 

como produtivas, como ocorre em muitas instituições de Educação Infantil cujas atividades 

são voltadas para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e cálculo. 

Algumas famílias, subjulgando a importância do lúdico na formação e 

socialização de seus membros, antecipam a entrada da criança no mundo do trabalho2 ou 

                                                           
1 Ariès (1981) localiza no século XVII a introdução de expressões e locuções referentes ao sentimento de 
infância na língua francesa, muitas das quais continuam em uso, ao passo que Becchi (1998) resgata expressões 
usadas na Grécia durante o período Clássico e Helênico. 
2Ao citar somente as condições econômicas e não valorização do brincar, não pretendo restringir a problemática 
do trabalho infantil, nem negar essa realidade. Embora existam iniciativas governamentais e não-governamentais 
voltadas para a erradicação do trabalho infantil, dados oficiais (BRASIL, MTE, SIT, 2005) atestam que a questão 
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impõem uma ampla jornada de cursos e treinamentos. 

Para evitar abusos contra a criança e o adolescente3, assegurando-lhes 

proteção física, psíquica e moral, o Estado interfere na esfera privada por suas leis, códigos e 

normas e instituições. Atualmente, os maiores instrumentos de defesa legal dos direitos da 

criança e de atribuição dos deveres da família, da sociedade e do poder público para com elas 

são: Declaração Universal dos Direitos da Criança (ONU/1959)4, Convenção sobre os 

Direitos da Criança (ONU, 1989), Constituição Federal (BRASIL, 1988), e Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA lei n°8069/1990 (BRASIL, 1990). 

Considerando a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa 

em desenvolvimento, o Estatuto assegura entre os direitos os referentes à educação, à cultura, 

ao brincar, ao esporte e ao lazer5. Os documentos advogam sobre a cultura em respeito aos 

valores próprios do contexto social da criança, a liberdade de expressão e produção e o acesso 

a diferentes fontes culturais. 

Na pesquisa desenvolvida no Mestrado6, constatei que, embora os 

professores em seus discursos manifestassem unanimemente o reconhecimento da 

importância do brinquedo, agiam conforme os programas e a rotina institucional que pouco 

valorizavam o brincar e restringiam horários e espaços destinados ao lúdico. Na ocasião, a 

delimitação da pesquisa apontou a identificação dos critérios de escolha pelo professor, dos 

horários disponíveis para as brincadeiras e utilização do brinquedo (objeto) como recurso 

material, principalmente para o entendimento do que é sério e não-sério no interior da escola, 

isto é, a separação entre trabalho e lazer ou passatempo, como sinônimo de preenchimento de 

horário. Hoje, ao reler os relatos coletados na época, penso sobre os valores culturais 

transmitidos ou reforçados pelas atividades pedagógicas e brincadeiras e reflito sobre os 

valores das brincadeiras de crianças de Maracaju, com as quais convivi diariamente7. 

Nessa convivência surgiu a necessidade de compreender as relações 

simbólicas, em especial o desejo de saber o porquê do desaparecimento e reaparecimento 

                                                                                                                                                                                      
não está encerrada.  
3 Conforme o artigo 2° da lei n°8069/90, até os doze anos de idade incompletos a pessoa é considerada criança. 
Dos doze aos dezoito anos, é adolescente. 
4 Em 1924, a Declaração de Genebra já advogava sobre os direitos da criança.  
5 Ver Art. 4°, Título I; inciso IV, Art. 16, Cap. II, Título II; Art. 59, Cap. IV, Seção I, Cap. II Título III; inciso 
XII, Art. 124, Seção VII, Cap. IV, Título III.  
6 Dissertação A importância do brinquedo para crianças portadoras de deficiência mental, deficiências 
múltiplas e paralisia cerebral: uma análise do discurso dos educadores, defendida em 1998 na UNESP – Campus 
de Marília.  
7 Por motivos profissionais, nos anos de 2002 e 2003, permanecia na cidade três dias por semana. A mudança 
para a cidade ocorreu em 2004 e o retorno será em 2009. Pois, houve um período de afastamento para realização 
do curso de doutorado entre 2005 e 2008, marcado por freqüentes retornos para coleta de dados. 
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temporário de algumas brincadeiras, tanto as praticadas atualmente quanto aquelas que 

permanecem nas lembranças e são relatadas pelas crianças de ontem.  

Nos últimos anos, em instituições educacionais8, observei crianças 

transformando recursos da natureza e pequenos objetos em brinquedo, repetindo uma prática 

infantil de tempos remotos. Notei a perplexidade dos adultos diante do pequeno interesse de 

algumas crianças por jogos industrializados em ambientes que oferecem os artesanais, como o 

telefone de latinhas
9 (duas latas unidas por um cordão), a bruxa (boneca de pano), o bilboquê 

(de sucata), o pião (de madeira) e a peteca (de palhas e penas).  

O que é estranho para os adultos é comum fora da escola, nos finais de 

tarde, quando a gurizada ganha terreno, traçando e pulando amarelinha, empinando 

pandorgas
10, arremessando com estilingues, jogando bolita

11 e outras brincadeiras que lhe 

permitem ocupar espaços outrora ocupados por outras crianças. De tempo em tempo, 

brinquedos que haviam desaparecido das ruas e calçadas ressurgem, alguns com 

modificações. 

Nesse cenário, surgem novas indagações: 

Como as crianças se relacionam com a cultura? Isto é: sua apropriação, 

produção, consumo, transformação e difusão. 

Os fatores religiosos, étnicos, sociais, econômicos, geográficos, climáticos 

exercem influência sobre o cotidiano e a cultura das crianças? Garantem a regularidade em 

sua vida? 

Os movimentos imigratórios e migratórios influenciam a formação da 

cultura lúdica? 

Os meios de comunicação de massa anulam as influências sociais e culturais 

locais sobre a criança? 

Qual o repertório de jogos, brinquedos, brincadeiras infantis praticados em 

espaços públicos (ruas, calçadas, praças e terrenos)? Quando são praticados? Quem são os 

participantes?  

Quais brinquedos, brincadeiras ou jogos são praticados durante todo o ano 

civil? Quais aparecem e desaparecem em determinados períodos?  

                                                           
8 Como docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), desenvolvo atividades de pesquisa, 
ensino e extensão ligadas aos cursos de Graduação em Pedagogia e Especialização de Professores em Educação 
Básica, área de concentração Educação Infantil. 
9 Segundo AMADO (2002), o brinquedo é muito conhecido em Portugal, como telefone de cordel.  
10 Conhecida em outras regiões como pipa, papagaio ou raia. 
11 O uso do termo espanhol é justificado pela proximidade da fronteira com Paraguai e Bolívia. Conhecida, 
também, como bolinha de gude, burica ou burca. 
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Atualmente existem estações ou temporadas de brinquedos, brincadeiras ou 

jogos tradicionais? Qual a duração de cada temporada? Como iniciam ou terminam? Essa 

prática é comum em toda a cidade de Maracaju? Ou é característica de um bairro ou grupo? 

Para responder tais questões, propõe-se pesquisar o que caracteriza a 

natureza sazonal dos brinquedos, brincadeiras e jogos das crianças de Maracaju, buscando os 

fatores que interferem em sua transmissão e conservação, investigando relações com 

repertório lúdico, natureza, eventos sociais, religião, meios de comunicação, composição da 

população e organização da cidade.  

Para descrição, explicação e interpretação da cultura, da forma de vida e de 

organização da população infantil urbana de Maracaju, optou-se pela pesquisa qualitativa, 

seguindo por caminhos da etnografia, da antropologia e história cultural. 

Os investigadores qualitativos “estudam os fenômenos em seu contexto 

natural, tentando construir sentido ou interpretar os fenômenos em termos dos significados 

que as pessoas lhes atribuem nos tempos de sua vivência” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002, p. 95). 

Argumenta-se também a escolha desse tipo de pesquisa pela não linearidade 

do processo e possibilidade de reformulação e realimentações, em que os dados obtidos e 

analisados servem como indicativos para revisão ou manutenção dos procedimentos adotados. 

A preocupação inicial da etnógrafa está na definição da unidade social concreta, que neste 

estudo será a gurizada maracajuense, que ainda brinca nos espaços abertos da cidade. 

Segundo Gómez, Flores e Jimenez (1999), para a realização de um bom 

trabalho etnográfico é necessário: problema e hipóteses emergentes do próprio contexto; 

observação direta, prolongada e repetitiva sempre complementada com outros instrumentos de 

coleta de dados objetivos; informante valorizado por seu conhecimento cultural nativo e 

dados validados pelo processo de triangulação de fontes. 

A primeira etapa da investigação constituiu-se na definição dos termos 

infância, criança, jogo, brinquedo, brincadeira, jogo sazonal e cultura, a partir de pesquisa 

bibliográfica (NÉRAUDAU, 1998; BECCHI, 1998; CHAMEL, 2004; KUHLMANN JR & 

FERNANDES, 2004; FREITAS; KUHLMANN JÚNIOR. 2002; FARIA FILHO; 

FERNANDES, 2006; DEL PRIORE, 2000; BROUGÈRE, 2000, 2004; FERNANDES, 1947; 

BATESON, 1965, 1987, 1991; BATESON & RUESCH, 1965; HUIZINGA, 1999, ÖFELE, 

2004; MARTÍ, 1989; KISHIMOTO, 1992, 1993, 1994, 1996, 2002, 2007; ARIÉS, 1981; 

IVIC, 1986, SUTTON-SMITH,1988; e outros). 

O desafio seguinte foi o da identificação dos fatores que interferem ou 



 
 

 

19

condicionam as práticas lúdicas, bem como das marcas sazonais nas brincadeiras e jogos de 

comunidades do passado e de outros países e estados brasileiros, a partir de estudiosos do 

brinquedo e do folclore (AMADO, 2002; HUIZINGA, 1999; OLIVEIRA, 1982; SOUZA, 

2002; NUNES, 2002; GOMES, 1993; CHATÊAU, 1987; KISHIMOTO, 1993, 1994, 1996, 

2002; CÂMARA CASCUDO, 1961, 2001; ARAÚJO, 2004; NEVES, 1950, 1976; NETO, 

1977; MELO, 1981; CARNEIRO, 1974; e outros), e literatos nacionais, complementados por 

registros iconográficos (DEBRET, 1972; RUGENDAS, s.n.; BARTOLOZZI, 1789, 

TRINDADE, 2003.), informativos de agências governamentais e grupos de preservação da 

cultura, e dados coletos nos museus. 

O uso da literatura como fonte histórica exige a distinção dos textos 

autobiográficos, memorialísticos e gêneros vizinhos, como romance autobiográfico, poema 

autobiográfico, auto-retrato ou ensaio (LEJEUNE, 1975; VIÑAO, 2000, 2004), dos textos 

ficcionais. No entanto, o exame da forma de linguagem, do conteúdo, da situação do narrador 

e do personagem principal e perspectivas retrospectivas da narrativa representam um esforço 

e não uma garantia para a classificação e separação dos textos, pois todas as obras de ficção 

contêm elementos autobiográficos e memorialísticos mais ou menos conscientes e vice-versa 

(VIÑAO, 2000). 

Enquanto o escritor cria em suas obras uma atmosfera verossímil que lhes 

dê credibilidade junto ao leitor, “os historiadores se movem no âmbito do verossímil (eikos), 

às vezes, do extremamente verossímil, nunca do certo” (GINZBURG, 2002, p. 58). Os 

pesquisadores usam documentos variados para diminuir a distância entre o extremamente 

verossímil e o certo. 

Na terceira etapa o foco da pesquisa recaiu sobre Maracaju e por vezes 

precisou ser expandido para outras localidades do Estado de Mato Grosso do Sul. Dados 

históricos, descrição do perfil da população, composição dos bairros e da cidade, organização 

dos grupos sociais, movimentos migratórios e imigratórios e identificação de datas e eventos 

(comerciais, culturais e religiosos) que alteram a rotina dos maracajuenses foram levantados 

através de: notícias veiculadas na mídia eletrônica e impressa, recortes de jornais12 do acervo 

da Biblioteca Municipal de Maracaju, mapas e plantas da cidade, objetos e documentos do 

Museu da Ciência e Tecnologia de Maracaju, materiais do Arquivo Histórico de Campo 

Grande (ARCA), textos de historiadores e antropólogos sobre a região (CAMPESTRINI & 

GUIMARÃES, 2002; FERREIRA & ROSA,1988; MARTINS, 1993, 2002, 2003, e outros), 

textos em prosa e verso de autores regionais (ALVES, 1981, 1986; BARROS 1992, 1997, 
                                                           
12 O trabalho com recorte impossibilitou a visão do conjunto de notícias.  



 
 

 

20

1999, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008; VILLACHÁ, 1976, 1977, 1979, 1986, 1991, 1995, 

MAURA, 1995, NAVEIRA, 1990, 1994, 1996 e outros). 

Reconhecendo a necessidade de questionar se as expressões lúdicas 

referem-se à cultura produzida pelos grupos ou à cultura imposta aos grupos, principalmente 

de classes subalternas, como destaca Ginzburg (2006), e para responder ao problema maior 

deste estudo, a identificação de características sazonais no repertório lúdico das crianças da 

cidade de Maracaju (MS), as atividades de campo foram marcadas por longas caminhadas, 

isto é, sondagem da realidade para identificar espaços (ruas, avenidas, calçadas, praças, 

quadras e campos esportivas, parques, rios e margens, terrenos sem edificações...), ocupados 

com frequência por crianças que organizam com seus jogos e brincadeiras, e os dias e 

horários que se reúnem.  

Segundo Goffman (apud BONDIOLI, 2004, p. 134)13, a reunião “de uma ou 

mais pessoas em imediata presença recíproca em determinado momento” é denominada 

agrupamento. Neste estudo serão considerados os agrupamentos esporádicos ou estáveis com 

o número mínimo de três crianças.  

As características desses agrupamentos possibilitam uma comparação com 

as trocinhas ou troças analisadas por Fernandes (1947), onde o jogo e as rodas infantis são 

fundamentais para sua constituição. O agrupamento não se desfaz após a brincadeira e as 

crianças com o passar do tempo adquirem consciência grupal e estreitam as relações de 

amizade. 

Os integrantes permanecem ligados e se distanciam dos demais pela 

identidade. Ela é construída e fortalecida por aqueles que convivem em um mesmo território 

(país, estado, cidade, bairro, rua etc.) e conseguem se reconhecer como iguais ou diferentes. 

“Aqueles que não compartilham constantemente esse território, nem o habitam, nem têm 

portanto os mesmos objetos e símbolos, os mesmos rituais e costumes, são os outros, os 

diferentes” (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 190). 

A identificação desses locais restringe significativamente a área de 

observação e amplia a possibilidade de descrição e análise mais aprofundada das relações 

estabelecidas no interior dos grupos e com outras instancias maiores da sociedade. A 

investigação baseada na perspectiva da micro-história consente “uma discussão significativa 

daqueles conceitos e convicções que de outra maneira permaneceriam hermeticamente 

fechados em si mesmo, sem uma adequada referência à sociedade” (LEVI, 1992, p. 156) e 

outros que passariam despercebidos em redes de interrelações maiores. 
                                                           
13 GOFFMANN, E. (1963). Il comportamento in pubblico. Turim,It: Einaudi, 1971. 
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Bondiolli (2004) explica que o olhar do pesquisador não deve ficar restrito 

ao sujeito, ampliando-se para interações complexas desse sujeito com seu ambiente físico e 

simbólico-cultural.  

A ação dos indivíduos depende não apenas da organização concreta das 
situações em que se encontram inseridos, mas também do seu significado 
simbólico; interação complexa também porque essa influência está presentes 
na percepção, inevitavelmente subjetiva, que o indivíduo humano tem do 
contexto em que se encontra (BONDIOLLI, 2004, p. 21).  

 

Entendendo que traços culturais permeiam a comunicação entre as pessoas, 

a negação da cultura implicaria a separação total entre o indivíduo e a coletividade. “Assim 

como a língua, a cultura oferece ao indivíduo um horizonte de possibilidades latentes – uma 

jaula flexível e invisível dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um” 

(GINZBURG, 2006, p. 20). 

Assim, espaços de convivência privada ou familiar e social, ocupados pelas 

crianças ao longo do dia, possuem diferentes significações para seus frequentadores, que, por 

sua vez submetem-se às regras que motivam ou impedem a realização de determinadas ações. 

Favorecendo ou não as interações, o espaço/ambiente mantém seu valor significativo e 

determinante do episódio, cuja realização depende também dos papéis assumidos por cada 

participante e forma adotada por eles na organização. 

Seguindo orientações da Antropologia, apontadas por Gómez, Flores e 

Jimenez (1999), as observações foram iniciadas em novembro de 2005 e finalizadas em 

outubro de 2006, com períodos que variaram entre dois a quatro dias em cada mês. 

Consideram-se como unidade temporal constituída por episódio dotado de 

significações socioculturais os momentos em que a criança está envolvida com atividades 

lúdicas coletivas fora de sua residência, em espaços abertos destinados à circulação (ruas, 

avenidas e calçadas) recreação e esporte (centro poliesportivo, quadra, parque, praça), pátios 

das instituições educativas14 e também terrenos (sem edificações), rios (leito e margem). 

Como episódios foram selecionados para este estudo brincadeiras, jogos, construções de 

brinquedo, organização e preparação do espaço para o jogo. 

As situações observadas podem ser divididas em monofocais ou multifocais, 

isto é, situações onde existem vários interesses e atividades em um mesmo ambiente, e 

situações onde todos os participantes estão envolvidos na concretização de um objetivo 

comum. Como exemplo, o caso de crianças que ocupam a mesma calçada com brincadeiras 

                                                           
14 Instituições educativas formais, ou seja, creches e escolas do ensino fundamental, mantidas pelo Município e 
pelo Estado. 
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diferentes e aquelas que envolvem o grande grupo em uma única brincadeira.  

Foram realizadas observações diretas com anotações pela pesquisadora no 

local e registro completo em diário de campo, conversas (entrevistas livres gravadas em 

áudio) com as crianças, e registro fotográfico das brincadeiras foram realizadas após 

autorização dos responsáveis. Na maioria dos casos, a localização da pessoa responsável 

tornou-se um empecilho. Foram gravadas também conversas com adultos (familiares, 

educadores e religiosos) que convivem com as crianças entrevistadas e/ou observadas. 

Tarefa difícil, pois a sensação de insegurança também ronda as cidades do 

interior. Para vencer a dificuldade muitas horas foram dedicadas para conversas com os 

adultos (familiares, vizinhos e trabalhadores) das proximidades do local das brincadeiras. Em 

algumas situações a facilitação foi decorrente da lembrança das crianças, que reconheceram a 

pesquisadora como a professora dos brinquedos, em alusão a atividades desenvolvidas na 

brinquedoteca, ou do encontro com um ex-aluno ou funcionário das instituições de educação 

municipal que fazia as apresentações à comunidade15. 

Outro facilitador foi a manutenção do tipo de apresentação da pesquisadora 

(vestimenta, material de registro, transporte e postura), estabelecendo assim uma forma de 

comunicação com a comunidade. No Centro Poliesportivo (CEPE) do bairro Cambaraí, por 

exemplo, sempre que visualizava a pesquisadora ou seu carro, o segurança informava e 

tranqüilizava as famílias informando sobre o trabalho desenvolvido. Uma criança do Conjunto 

Egídio Ribeiro, ao encontrar a pesquisadora no interior da Escola, questionou: “_Você é a 

professora que brinca para depois ensinar as professoras?” Diante da resposta afirmativa, 

complementou “_Hoje eu não vi o carro preto, e você está sem boné”. 

Aquisição de informações, segundo Bateson (1987), dá-se pela percepção 

dos sinais de diferença. A percepção é sempre limitada, e frequentemente ampliada com a 

descoberta de novos instrumentos. No âmbito da ciência o autor registra a busca de novos 

indícios da verdade, a investigação, sem culminar em uma prova irrefutável. 

De posse dos dados, convém apurar o olhar sobre o cotidiano, como quem 

se depara com uma massa, da qual se produz o queijo e de onde surgem os vermes, buscando 

entender em que ponto do movimento estabeleceu-se essa diferença. Convém, a exemplo de 

Ginzburg (2006), refletir sobre o modo como os grupos dominantes e dominados se 

apropriam ou ignoram elementos culturais. É possível pensar em circularidade de cultura 

entre os grupos extremos da sociedade? A cultura lúdica infantil não se altera ao passar por 

                                                           
15 A pesquisadora foi favorecida pela licença remunerada para estudos oferecida pela UEMS e a bolsa 
PICDT/CAPES, o que permitiu sua dedicação integral ao Curso de Doutorado. 
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filtros intermediários dispostos entre presente e passado? 

É preciso explorar como as seres vivos se relacionam e o que os une, tanto 

os pares quanto os de espécie distinta. Os alunos e leitores de Bateson (1987) são desafiados a 

observar a natureza e identificar ligações em três níveis gradativos de comparação: 

1-  uma parte de um indivíduo com outras partes; 

2-  indivíduo de uma espécie com outra, buscando relações equivalentes 

entre as partes; 

3-  resultados obtidos a partir da comparação entre duas espécies com os 

obtidos da comparação de outras duas.  

 

O desafio favorece a reflexão sobre o padrão que liga, isto é, a ligação de 

uma coisa à outra, mantendo uma reciprocidade entre o todo e as partes, um padrão de 

padrões, ou metapadrão. O “significado” das coisas, das palavras, e das ações é conferido 

pelo contexto. É em função do contexto que toda estrutura, todo procedimento estrutural se 

organiza e se reorganiza (BATESON, 1987, 1991). 

Segundo o autor, a visão do homem sobre as coisas é diretamente 

determinada por suas premissas epistemológicas16, e o pensar em termos históricos não isola 

os seres humanos das outras espécies da natureza. Escolha ou combinação de diferentes 

formas e circunstâncias de investigação não são suficientes para evitar conclusões distorcidas, 

é preciso que o foco científico se desloque entre as estruturas particulares e generalizantes 

dentro do contexto.  

Em cada contexto Bateson (1965) encontra “criaturas maravilhosas dotadas 

de conhecimentos e habilidades” que lhes permitem crescer e evoluir em consonância com as 

regularidades formais da natureza. O que lhe permite refletir sobre o nosso
17 próprio 

conhecimento e sobre “aquele conhecimento mais vasto, que constitui o elo que mantém 

unidas as estrelas do mar, as anêmonas do mar, as florestas de sequóia e os grupos humanos” 

(BATESON, 1965, p. 14).  

A inquietante ideia de “como podemos aprender qualquer coisa”, alimenta o 

interesse pelo “fio da história” que explique a composição do repertório lúdico da gurizada de 

Maracaju, e pelo padrão que liga a sazonalidade de suas brincadeiras com elementos da 

                                                           
16 O termo epistemologia tem dois significados. “1 - Ciência: é o estudo do modo como organismos particulares 
ou agregados de organismos conhecem, pensam e decidem. 2 - Filosofia: é o estudo dos limites necessários e 
outras características dos processos de conhecimento, do pensamento e da decisão” (BATESON, 1987, p.198). 
17 O pesquisador, a criança, o governante, seres aquáticos, vegetais.... enfim, qualquer coisa viva, como define 
Bateson (1967). 
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natureza e da sociedade. Para tanto, a recolha de dados bibliográficos, iconográficos, 

materiais e  empíricos precisou  ser ampliada para os territórios europeus18,  com apoio  da 

Drª Tizuko Morchida Kishimoto, Dr. João Formosinho e também da Drª Júlia Oliveira-

Formosinho, orientadores do Brasil e de Portugal. 

Ressaltam-se as valorosas sugestões da Drª Maria Ângela Barbato Carneiro, 

da Pontifica Universidade Católica de São Paulo, para a composição do percurso. O apoio 

incondicional do Dr. João Amado, da Universidade de Coimbra (PT), que apresentou-nos à 

Profª Madalena Cunhal, do Museu de Seia (PT), e aos pesquisadores do patrimônio lúdico 

galego (ES), Profº Antón Cortizas, do Centro de Formação de Professores em Ferrol, e Profº 

Paco Veiga, da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional e da Nova Escola Galega. 

A atenção do Profº. Lois Pardo, do Centro Interpretación de Xogos Populares (O Palao), e da 

Brinquedia – Rede Galega do Xogo Tradicional, e do Sr. José Manuel Gonzáles Suàrez, da 

Oficina de Informações e Turismo de Allariz (ES). 

Nos espaços e equipamentos urbanos, de livre acesso ou não, como 

instituições educacionais, museus, igrejas, parques, praças, praias e entornos foram 

observadas as diferentes formas interações das crianças. Informações corroboradas ou não 

com as falas das crianças e dos educadores de infância. 

Na Galícia (ES), observou-se o modo de participação ou ausência das 

crianças nos festejos populares, bem como o simbolismo e as formas de reafirmar a identidade 

adotada pelas comunidades. Despertou atenção: os personagens do cotidiano que se unem às 

figuras da igreja católica nos presépios que são montados em consonância com os fatos 

bíblicos; os Reis Magos que continuam entregando presentes às crianças; e as brincadeiras e 

personagens dos desfiles de carnavalescos.  

Nas lojas e feiras, a observação dos produtos e a conversa com artesãos e 

vendedores sobre fabricação e comercialização de brinquedos sinalizaram as mudanças 

ocorridas nas práticas lúdicas locais. 

No parque temático Portugal dos Pequenitos, na cidade de Coimbra (PT), 

objetos e brinquedos originários das antigas colônias portuguesas na África foram observados. 

A recolha de material bibliográfico e documental foi concentrada nos 

acervos da Associação Criança, da Biblioteca do Instituto de Estudos da Criança, Biblioteca 

Geral da Universidade do Minho, Biblioteca Municipal de Braga, Biblioteca da Universidade 

                                                           
18 Referência às atividades realizadas em Portugal e na Espanha durante o estágio bolsa sanduíche do programa 
CAPES/GRICES na Universidade do Minho, em Braga (PT), no período de novembro de 2006 a março de 2007, 
e outras investigações na Itália, França e Portugal, entre janeiro e fevereiro de 2008. 
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de Aveiro, Biblioteca Nacional em Lisboa, Torre do Tombo, Biblioteca Geral da Escola 

Universitária de Ourense (ES). A leitura de correspondências particulares da família real 

portuguesa ocupou a maior parte do tempo de trabalho na Torre do Tombo.  

Informações disponibilizadas pelos órgãos públicos aos turistas sobre a 

história e cultura facilitaram os deslocamentos e a visão contextualizada dos dados dos 

diferentes ambientes.  

O grande número de consultas aos acervos virtuais de grupos de pesquisa e 

associações que resgatam e divulgam os jogos populares foi associado e comparado a outras 

fontes, o que é uma característica desta pesquisa. 

As visitas às ruínas: das Termas da Cividade e teatro (ludi scaenics) em 

Braga (antiga Braccara Augusta) (PT); de Conimbriga, situada na atual Condeixa-a-Velha, 

aldeia próxima da cidade de Coimbra (PT), com suas termas, anfiteatros, e os mosaicos 

propiciaram a compreensão da configuração espacial do lazer dos romanos, e alguns mitos. 

Para a compreensão do aspecto social foi necessário agregar informações obtidas com os 

exemplares do: Museu Monográfico de Conimbriga (PT), Museu Del Jouguet de Catalunha, 

em Figueres (ES), do Museu do Louvre, em Paris (FR); das exposições Jogos Matemáticos, e 

Pedras que Jogam, que divulgaram em Évora (PT) e em Braga (PT) os jogos de tabuleiros 

romanos e os prédios históricos portugueses e espanhóis marcados pela ação dos jogadores. 

Sinais das transformações da infância foram buscados nas fotografias e 

brinquedos que compõem o acervo da: Brinquedoteca e Museu do Brinquedo, em Évora (PT); 

da Fundação Arbués Moreira, responsável pelo Museu do Brinquedo de Sintra (PT); do 

Museu do Brinquedo de Seia (PT); do Museu da Marioneta, em Lisboa (PT); Museo Galego 

do Xoguete, de Allariz (ES); Museo Valenciano Del Juguete, em Ibi, próximo a Allicante 

(ES); Museu Del Jouguet de Catalunha, em Figueres (ES); no Musée de La Poupée e Galerie 

des Jouets do Musée de Les Arts Décoratifs, em Paris (FR). 

E também nos objetos de arte e decoração, tais como tapeçarias, quadros, 

louças e adornos das construções do: Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa 

(PT); Quinta da Regaleira, Sintra (PT), no Museu Bernardino Machado, Famalicão19, no 

Teatre Museu de Salvador Dalí, em Figueres (ES), Museu dos Biscainhos, em Braga (PT), no 

Uffizi e no Palazzo Vecchio, em Florença (IT). 

Ao fim do percurso, como a criança que se ocupa da montagem de um 

quebra-cabeça, separando peças, comparando detalhes, agrupando cores e matizes, em busca 

de um encaixe perfeito que garanta significado ao resultado, e reafirmando que as etapas deste 
                                                           
19 Carioca que deixou marcas na educação portuguesa como Pedagogo e Presidente da República. 
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trabalho não foram desenvolvidas separadamente por não possuírem nenhum caráter linear, 

estruturaram-se as informações em quatro capítulos. O título de cada um reporta-se a uma 

brincadeira infantil: no primeiro, as advinhas anunciam o desafio das definições. 

O segundo e o terceiro capítulos resultaram da busca por: marcas de 

sazonalidades nas brincadeiras do passado, ligações entre o lúdico e calendários, festa e 

eventos sociais e religiosos, espaços e ambientes, equipamentos urbanos e elementos da 

natureza, atividades laborais, manufaturas, comércio e indústria em diferentes contextos. Um 

deles localiza as questões em Portugal, Espanha e Brasil, e outro Estado de Mato Grosso do 

Sul e especial no Município de Maracaju.  

O quarto analisa os fatores que interferem ou condicionam a realização dos 

jogos, brinquedos e brincadeiras recolhidas como sazonais. 
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I Capítulo 

O QUE É O QUE É? 

 

Os assuntos relacionados ao jogo infantil são instigantes para pesquisadores 

de diferentes áreas da ciência, que enfrentam a definição terminológica como primeiro 

desafio. Esta etapa da pesquisa faz lembrar as brincadeiras de adivinhas, onde o desvelar do 

enigma está atrelado ao conhecimento dos participantes sobre as características da coisa em 

si, de sua capacidade de análise a partir do significado das palavras, e da organização do 

pensamento. 

Para vencer o entrave da polissemia dos termos: criança, infância, jogo, 

brinquedo, brincadeira, jogo sazonal, cultura, cultura lúdica e outros afins foram consultados 

autores em diferentes contextos. 

 

 

INFÂNCIA E CRIANÇA 

 

_É então o senhor o pai daquele menino chamado Avelino, que vacinei há 
dias? Gosto dele, sim senhor. É um menino atilado e bem simpático. O 
cigano ficou perplexo, coçando o unto da cabeça. Já não havia provocação 
no seu olhar escuro. Apenas espanto. Um espanto que progressivamente se 
transformava no ávido júbilo das reconciliações. Nessa altura, aceitou a mão 
que lhe era oferecida. Segurou-a mesmo na sua, enquanto disse: foi a 
senhora a primeira pessoa que chamou “menino” ao meu filho. Acha então 
que o meu filho também é menino? Claro que sim. É tão menino como os 
outros. Porque não havia de ser? O cigano amuadas as palavras na garganta, 
despediu-se sem mais razões. E, no dia previsto para a nova vacina, o 
Avelino apareceu escoltado pelo pai. Mas não vinham sós. Por detrás deles, 
outros rostos morenos e indóceis, os ciganos da súcia Alcântara, que vinham 
confiar os seus filhos àquela senhora que lhes chamava “meninos” e sabia 
defendê-los das moléstias ruins... [...] (NAMORA, 1979 apud PESSOA, 
Miguel; RODRIGO, Lino; AMADO, João, 2000, p.11) 20 

                                                           
20 NAMORA, Fernando. Um sino na montanha. 5 ed. Amadora: Livraria Bertrand,1979. 
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O conto da vacina ilustra o momento em que uma criança ganha visibilidade 

social, sendo percebida por sua individualidade e pela semelhança com outras da mesma faixa 

etária. A palavra menino, empregada por uma representante da sociedade, afiança ao filho do 

imigrante um status privilegiado, o de sujeito.  

De acordo com Néradau (1998), na Roma Antiga, as esperanças de vida e de 

evolução da sociedade como um todo muitas vezes era finalizada nos primeiros anos, o que 

interferia diretamente nas condutas em relação às crianças. A fragilidade infantil figurava nas 

restrições legais ao infanticídio, ao luto, libações ou oferendas aos mortos em tenra idade.  

No vasto vocabulário romano, nos primeiros sete anos a criança era 

denominada infans (in + fari) o que não fala, ou infantes, ou aqueles que agem como 

papagaios capazes de reproduzir as palavras, mas não de empregá-las adequadamente em um 

discurso. O escolarizável, ou apto para dar significados às palavras, era chamado de pueri
21. 

Os símbolos da pureza da infância, em especial as vestimentas e o amuleto 

que as crianças portavam desde o nascimento eram abandonados em uma cerimônia festiva 

intitulada Liberalia. Após essa transição, a sociedade política abria-se para os pueris. Ao final 

da pueritia, que durava da entrada na escola até quatorze anos para os meninos, e doze anos 

para as meninas, poderiam atender as vontades do pater familiae e casar-se. 

Segundo Becchi (1998), no período clássico e helênico, os gregos usavam as 

expressões: pais (criança, rapazinho, rapaz, jovem escravo), nèpion (criança de pouca idade, 

bebê), teknon (menino/ menina – criança pequena). Havia uma divisão cronológica e lexical, 

ou seja, o emprego de uma expressão para cada etapa da vida - do nascimento aos quatorze 

anos: bréphons (recém-nascido), néos (menino/menina jovens, não-adulto), paidion 

(adolescente). A diferença entre as idades era acentuada pelos ritos de iniciadores.  

A formação de guerreiro destemido ou de mãe heróica exemplar, almejados 

pela sociedade, dependia da educação iniciada aos sete anos na escola para os meninos e 

domiciliar para as meninas, e também da separação da família e convivência com os iguais. 

Havia distinção entre os brinquedos de cada gênero ou grupo etário. 

As palavras infância e criança foram rastreadas por Kuhlmann Júnior e 

Fernandes (2004), que se apegaram à descrição de comportamentos e indicação das fases da 

vida. Chamam a atenção os trechos extraídos da Crônica de D. João I de Fernão Lopes, e o 

texto de D. Duarte. No primeiro texto, criança significava ser em gestação (feto formado), 

                                                           
21 Puer termo do qual procedem: pueril, puérilité, puérilement, puériculture, puériculteur, puérilisme, puériliser, 
sécs. XIX e XX 



 
 

 

29

criança de peito (em fase de amamentação), criança pequena. Com o avançar da idade e o 

desenvolvimento físico, as crianças recebiam outras designações como menino, moço, ou 

cachoopos, que revelava os tipos de punições e obrigações impostas a elas. Os autores 

distinguem ainda, os termos: parvoo ou parvulo - criança de colo, que ainda não sabe falar; 

menino - criança suficientemente crescida para poder ser açoitada, moço, criança a partir de 

três ou quatro anos; cachopo, moço crescido; moço(a) – possui diferentes aplicações, para 

criança com menos de um ano, com mais de três ou quatro anos, ou jovem com quase sete 

anos, a da idade da razão. No segundo, o Rei registra que infância é a primeira fase da vida 

que se encerra aos sete anos para dar início à puerícia, que se encerra aos quatorze anos.  

Segundo Ariès (1981), as preocupações em descrever e explicar as idades do 

homem iniciam-se com os filósofos jônicos do século VI a.C., ecoam e favorecem múltiplas 

formulações de categorias e correspondências. Na Idade Média, a vida é dividida em sete 

idades que representam os planetas. 

A primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa 
quando a criança nasce e dura até os sete anos, e nessa idade aquilo que 
nasce é chamado de enfant (criança), que quer dizer não falante, pois nessa 
idade a pessoa não pode falar bem nem formar perfeitamente suas palavras, 
pois ainda não tem seus dentes bem ordenados nem firmes, como dizem 
Isidoro e Constantino. Após a infância, vem a segunda idade... chama-se 
pueritia e é assim chamada porque nessa idade a pessoa é ainda como a 
menina do olho, como diz Isidoro, e essa idade dura até os 14 anos. 
(GLANVILLE, 1556 apud ARIÉS, 1981, p. 36)22 
 

Investigando registros episcopais, bibliografias, pinturas e esculturas de 

diferentes períodos, Ariès (1981) constata que as divisões da vida humana acompanham tanto 

as noções científicas quanto o sentimento popular sobre a vida. Seguindo a linha da história, 

identifica criação e ampliação do vocabulário e esvaziamento de alguns termos emprestados 

do passado. 

Talvez seja essa a dificuldade para compreensão da infância, palavra 

originária do latim, infans refere-se àquele que não fala, mas utilizada atualmente em alusão 

ao período vivido pela criança.  

A infância é não palavra, da qual, porém se fala, mas que por definição não 
pode replicar com palavras e falar de si. Nesta realidade da palavra falada e 
não falante, pode-se então – com as palavras – fazer várias coisas, que no 
território da palavra falante talvez não pudessem ser realizadas (BECCHI, 
1994, p.64). 

 

Desta forma, Becchi(1994) explica que a ideia de infância é gerada e existe 

                                                           
22 GLANVILLE, B. de. Le grand propriétaire de toutes choses, très utile et profitable pour tenir le corps en 
santé. Trad. Jean Corbichon. L.VI. 1956. 
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para o outro, pois são os outros, os adultos que falam sobre ela, em um tempo distante e a 

partir de perspectivas disciplinares alheias ao universo infantil.  

Narrada pelos adultos, a história da infância é reconstruída a partir dos 

vestígios deixados em cada época pelos governantes, professores, pintores, escritores e pais 

sobre o seu próprio passado, as crianças de seu convívio ou o futuro idealizado para elas. 

Quanto maior à distância com o período investigado, maior é a dificuldade de localização das 

fontes históricas, o que é justificado pela autora pela existência da concepção de criança e de 

infância diferente da conhecida pelos narradores.  

A infância que silenciosamente submete-se aos fatores materiais e 

ideológicos da sociedade ganha maior visibilidade com os historiadores que mudaram o foco 

da atenção do campo econômico ou político para uma história dos costumes ou das 

mentalidades. Dentre os quais, merece destaque a investigação do processo de construção do 

sentimento de infância na sociedade de Ariès. O autor percorre a linha da história da 

escolarização das crianças e a história da vida privada, isto é, da passagem da sociabilidade 

mais ampla fora do lar para a estruturação da intimidade familiar. Em História Social da 

Criança e da Família, obra que dá continuidade às reflexões publicadas em 1948, na obra 

Historia das Populações Francesas, afirma: 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 
evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 
séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se 
particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e 
durante o século XVII (ARIÈS, 1981, p.65) 

 

O pioneirismo do trabalho de Ariès no aportar à construção social da 

infância é indiscutível, e a repercussão também, tanto que é citado na maioria dos trabalhos 

historiográficos produzidos posteriormente. Discutível é seu esforço para identificar uma data 

que marque a descoberta da infância e metodologia utilizada, tanto pelos que dão 

continuidade a suas reflexões quanto pelos que o atacam.  

Segundo Becchi (1998), as cenas das obras de arte retratam muito mais que 

um sentimento dos adultos sobre a infância, ou um olhar sobre qualidades boas e más das 

crianças. A autora afirma que traços do desenvolvimento de uma criança que sorriu, procurou 

por alimento nos braços de sua mãe ou brincou podem ser reveladores.  

Para se abstrair o sentido de uma imagem, Chamel (2004) orienta que a 

imagem seja vinculada a outras fontes de informação de uma rede de relações. De outra 

forma, é preciso estar atento à finalidade, ao uso e às condições de produção da imagem em 

questão, sem ignorar a possibilidade de influência no estilo e valores de quem oferece suporte 
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econômico, ou seja, quem encomenda, compra e divulga. “Os retratos das crianças e outras 

cenas do gênero preocupam-se muito pouco em refletir as realidades sociais ou educativas de 

seu tempo; geralmente constituem uma imagem estereotipada e idealizada que circula entre os 

espíritos da época” (CHAMEL, 2004, p. 73). 

Relembrando os sistemas sócio-econômicos vivenciados pela população do 

Brasil, Del Priore (2000a) registra que a estruturação da vida privada e a escolarização 

ocorrem no país de modo diverso e posterior ao vivenciado nas nações estudadas por Ariès. 

Sobre a tese de Lloyd de Mause23, que define a “história dos pequenos como um catálogo de 

barbáries, maus-tratos e horrores”, Del Priore (2000, p. 11) não crê que possa explicar 

integralmente a história da infância brasileira, marcada desde os primórdios da colonização 

pelas dores causadas por castigos e separações familiares, e também pelas manifestações de 

cuidado e preocupação com o futuro das crianças. 

Diferentemente da história da criança feita no estrangeiro, a nossa não se 
distingue daquela dos adultos. Ela é feita, pelo contrário, a sua sombra. No 
Brasil, foi entre pais, mestres, senhores e patrões, que pequenos corpos tanto 
dobraram-se à violência, às humilhações, à força quanto foram aparados com 
ternura dos sentimentos familiares mais afetuosos. Instituições como as 
escolas, Igrejas, [...], a legislação ou o próprio sistema econômico fizeram 
com que milhares de crianças se transformassem, precocemente, em gente 
grande. Mas não foi só. Foi a voz dos adultos que registrou, ou calou, sobre a 
existência dos pequenos possibilitando ao historiador escrutar esse passado 
utilizando seus registros e entonações (DEL PRIORE, 2000a, p. 14). 

 

A veiculação da imagem de infância ocorre tanto pelas imagens e textos 

produzidos pelos adultos quanto pela convivência com os imigrantes que foram obrigados ou 

motivados a deixar sua nação de origem. Sendo assim, Del Priore (2000ª) defende a história 

brasileira inspirada na história internacional e não guiada por ela, e aposta na história contada 

a partir das memórias referendadas por documentos, um trabalho que exige constatações 

concretas e observações críticas da realidade. 

Estudiosa do jogo, Kishimoto (1994, 1995) esclarece que a imagem da 

criança influencia no seu direito ao brincar e na limitação dos espaços e materiais que utiliza 

no jogo. Para conhecer como os filhos de um determinado grupo brincam é preciso 

compreender o momento histórico em que vivem e identificar as imagens de crianças 

construídas nesse contexto. Nos tempos do engenho, por exemplo, havia uma diferença entre 

a menina branca, que não se afastava da casa-grande, e o herdeiro do engenho, que brincava 

livremente pelos terreiros, campos e rios e na companhia das crianças negras que também 

                                                           
23 A autora não registra a obra analisada, acredita-se que sua referência seja a obra The historyof childhood: the 
untold story of child abus.  
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serviam de brinquedo para seus donos.  

Investigando o brinquedo, Brougère (2000, 2004) versa sobre as 

expectativas dos adultos, o lugar da criança e o modo como vive, desenhado conforme a 

época, a cultura e a classe social. Amparado pela Sociologia da Criança, entende a infância 

como construção social, que emerge das representações e das condições reais de vida. O 

brinquedo, tomado como sistema de representações e práticas, faz parte dessa construção da 

infância, ligando o mundo da criança ao mundo do adulto. O brinquedo supõe a existência da 

criança, e para o pesquisador interessam os processos de produção e comercialização, de 

aquisição pelos adultos provedores do objeto e, principalmente, o sentido que a criança dá ao 

brinquedo, sua utilização e como dele se apropria. 

Empenhada em discutir a infância e o lúdico no Brasil oitocentista, Teixeira 

(2007) localiza a imagem de criança que impera em cada contexto, para isso faz em sua tese 

um resumo da historiografia brasileira e portuguesa separadamente. Nos textos 

memorialísticos, a pesquisadora identifica a infância como um tempo de alegria, assombrada 

pelas humilhações e medidas repressivas.  

Faria Filho; Fernandes e demais integrantes do projeto luso-brasileiro A 

Infância e sua Educação: 1920-1950. Materiais, Práticas e representações buscaram nos 

protocolos de saúde, na imprensa, na literatura, nos currículos escolares e no jogo 

informações sobre as condições de vida da criança e as relações de poder. Trabalharam com 

“várias experiências humanas que modelam a criança em um período determinado. A esses 

períodos que desenham a pessoa da criança ou a criança como pessoa, sobrepõem-se as 

alteridades dos tempos sociais que delimitam o território onde cada um se faz” (FARIA 

FILHO; FERNANDES, 2006, p. 8).  

Becchi; Julia e outros pesquisadores (1998) lançaram-se ao desafio de 

apreender os limites nos quais se inscreve o processo de construção da infância no ocidente, 

protegida ou abandonada pelas pessoas e instituições, conforme a organização social e a 

cultural de cada grande período da história. Trata-se de seguir pelos caminhos abertos na 

historiografia, mais especificamente pela história dos costumes e da vida privada, da 

antiguidade ao final do século XX, para reencontrar o lugar das crianças reais. 

Em História Social da Infância no Brasil, Freitas e outros pesquisadores 

(2001) relembraram que as crianças eram mantidas sob responsabilidade integral ou parcial da 

família e dos adultos que a rodeiam, eram as crias da casa no século XIX. E também, das 

formas de tornar lícita a exclusão social como a instituição da roda dos expostos e o uso de 

conotações negativas com a criança sem pai e bastardo. Discutem ainda imagens da infância e 



 
 

 

33

questões do abandono e proteção, no âmbito da educação, assistência e sanitarismo. 

Parte do grupo une-se a outros pesquisadores para dar continuidade à 

discussão em Os intelectuais na História da Infância, organizada por Freitas e Kuhlmann 

Júnior (2002). O que caracteriza a obra é a busca por parâmetros para avaliar se a infância de 

uma criança foi garantida ou subtraída e a investigação segue pela representação do adulto na 

organização de um mapa de arquivos e fontes, transparecendo limites e amplitudes dos termos 

criança e infância, no singular e no plural, nas definições e indefinições políticas, sociais, 

econômicas e psicológicas.  

Destaca-se nessa obra o primeiro trabalho intitulado O desencantamento da 

criança entre a Renascença e o Século das Luzes, onde Boto (2002) percebe o sentimento 

moderno de infância em sintonia com os impactos da imprensa. O adulto/leitor tem acesso aos 

segredos guardados pelo mundo das letras, privilégio que a criança envolta na oralidade não 

dispõe. A criança é transformada em aluno e a infância vivida em grande parte dentro da 

escola, onde teria acesso as letras e a leitura recomendável24. Visando atingir os objetivos 

morais e culturais, os pedagogos se apropriam do tempo, do espaço e dos movimentos dos 

alunos. O tempo da juventude que outrora era gerenciado por ela mesma, passa a ser 

programado minuto a minuto em função das tarefas educacionais. Para a autora, os teóricos da 

educação manifestam-se sobre a infância, e não sobre a criança. “A criança é muda; em sua 

individualidade, é espectador silencioso; é silenciada na sua voz, que pelo suposto moderno 

não saberá falar de si” (BOTO, 2002, p. 57). 

Se existe tempo da escola, há o tempo no cotidiano da criança que é vivido 

fora das instituições escolares, em espaços familiares, médico-sanitários, religiosos, culturais, 

laborais e outros. Existe também um tempo para o dever de casa, ou atividades escolares 

desenvolvidas em horário diverso do frequentado na escola, e as aulas de educação 

complementar. O tempo restante é considerado como livre, a exemplo do que ocorre nas 

sociedades trabalhistas. É nesse tempo não-produtivo que podem ser realizados os jogos, as 

brincadeiras e outra formas de lazer. 

Para além das palavras, cada pessoa e cada grupo social desenvolvem sua 

própria imagem de criança e de infância. Trata-se de uma reconstrução repleta de valores 

culturais e sociais.  

Algumas concentram-se no que as crianças são, no que elas têm e no que 
elas podem fazer, enquanto que outras, infelizmente, concentram-se no que 
as crianças não são, no que elas não têm e no que elas não podem fazer. 
Algumas imagens focalizam mais as necessidades do que as capacidades e 

                                                           
24 Expressão usada pela autora. 
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potenciais, o que as crianças não podem ser ou fazer, em vez do que elas 
podem ser ou fazer. [...] a imagem é uma convenção cultural, uma 
interpretação cultural e, consequentemente, uma questão sociopolítica que 
permite ou não reconhecer certas qualidades e potenciais das crianças. Como 
resultado, existem expectativas positivas e negativas, sendo possível 
construir um contexto que valorize ou que limite as qualidades e os 
potenciais que se atribuem às crianças25 (RINALDI, 2002, p. 76). 

 

No Brasil, a imagem que figura nos textos da Constituição Federal (1988) e 

do Estatuto da Criança e do Adolescente segue os princípios internacionais apresentados pela 

Unicef na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) e Convenção sobre os 

Direitos da Criança (1989), onde a criança é definida como sujeito de direitos, detentor de 

potencialidades a serem desenvolvidas26.  

O elenco e a qualidade dos serviços favoráveis para proteção, 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, disponíveis em um contexto, dependem 

diretamente da imagem adotada.  

Em suma, a palavra criança imprime a ideia de um indivíduo real com 

características psicobiológicas, com identidade própria desenvolvida nas convivências 

estabelecidas nos ambientes sociais e culturais que frequenta juntamente com os grupos 

familiar, assistencial, escolar, religioso. Toda criança é um sujeito com direitos, e o modo 

como vive ou viveu difere de contexto para contexto, conforme as diferenças relativas à etnia, 

ao gênero, à classe social, à materialidade do local e à história.  

Rico em variações, o vocabulário popular do brasileiro permite que a 

criança e seus grupos dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, e Paraná sejam chamados de: 

garoto, garota e garotada, moleque, moleca e molecada, piá e piazada. No Rio Grande do 

Sul e Mato Grosso do Sul, onde expressões de origem indígena27 configuram no repertório 

lingüístico, a palavra guri é sinônimo de menino ou criança; guria é o feminino; e gurizada 

indica o coletivo, o grupo formado por guris e/ou gurias, o mesmo que criançada.  

Em tupi, guri significa bagre novo, mas esse não é o entendimento dos que 

fazem uso do termo nas cidades atualmente. Estará guri associado à ideia do que não cresceu? 

                                                           
25 Carlina Rinaldi (2002) explica que, os integrantes das creches e pré-escolas de Reggio Emilia enxergam cada 
criança como protagonista dos círculos sociais que freqüenta produtor de cultura, valores e direitos, com 
competências para aprendizagem e comunicação. Acrescenta que na base dos serviços está a imagem da criança 
e o ambiente em que vive. 
26 Em defesa da educação infantil, Aristeo Leite Filho (2001) analisa as legislações, combate a imagem de 
criança objeto (bibelô ou miniatura de adulto), cuja existência segue os caminhos determinados pelos 
adultocêntricos, e faz proposições para a criança cidadã. 
27 Exemplo da força do idioma guarani, é encontrado por Arruda (1993), na resistência à disciplina capitalista do trabalho e 
ocupação do tempo, bem como a preservação da religião, danças, músicas, trajes, hábitos, costumes, e manejo com da erva 
pelos paraguaios que serviam à Companhia Matte Larangeira (1874-1947), no sul do Mato Grosso. 
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Do que pode crescer? Ao que é menor (tamanho físico)? Ao novato (idade)? Ou a 

miniatura?28. 

Nos documentos oficiais brasileiros, a palavra criança serve para designar 

sujeito de direitos e detentor de potencialidades, pessoa de até doze anos incompleto, 

favorecendo o entendimento de infância como o período vivido pela criança. 

A história revela que a infância é uma construção social e não um conceito 

fixo e universal. Palavra que muitas vezes é complementada para enfatizar o modo como é 

encarada pelos governantes e pela sociedade, assim, para as crianças que estão sujeitas: à 

fome, às intempéries, ao trabalho forçado, ao abuso sexual, ao tempo regido pelas atividades 

preparatórias para o futuro, aos perigos das batalhas e tantas outras que o aproximam das 

responsabilidades do universo adulto, denuncia-se que este período de suas vidas seja o da 

infância roubada, calada, ou invisível. 

Diante de tantas informações, é necessário apresentar os traços que 

compõem as imagens defendidas neste trabalho. O termo criança serve na referência:  

1 - sujeito, sujeito de direitos; 

2 - cidadã, como integrante de um coletivo e não apenas filha de cidadãos; 

3 - sujeito real; 

4 - singular em sua história; 

5 - indivíduo com suas peculiaridades biopsicossociais; 

6 – consumidora, produtora e reprodutora de cultura.  

 

Quanto ao termo infância, está associado ao período da vida e não ao sujeito 

real, imagem construída socialmente a partir da ideia de ser criança em um determinado 

contexto. O limite de idade apresentados no artigo 2° do ECA - Lei n°8069/90, até os doze 

anos de idade incompletos, não basta para determinar o fim da infância ou do tempo de ser 

criança, mas serve de guia no trânsito das informações legais e na aproximação com o 

universo dos sujeitos brincantes focalizados nesta pesquisa.  

Infância como a concepção ou representação que os adultos fazem sobre o 
período inicial da vida, ou como período vivido pela criança, sujeito real que 
vive essa fase da vida. História da infância seria então a história da relação 
da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade, e a história 

da criança seria a historia da relação das crianças entre si, com os adultos, 
com a cultura e a sociedade (KULHMANN JÚNIOR; FERNANDES, 2004, 
p. 15). 

 

                                                           
28 Possíveis respostas para estas questões serão apresentadas no item sobre o lócus desta pesquisa. 
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Em todas as relações, a criança assume um papel significativo, o que afasta 

qualquer possibilidade de adoção de uma imagem de criança e infância única-mundial. O que 

valida o interesse investigativo por um grupo específico, a gurizada, ou seja, a população 

infantil de Maracaju. 

 

 

JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA 

 

Para vencer o entrave da polissemia dos termos jogo, brinquedo e 

brincadeira, neste estudo optou-se pelos referenciais de Brougère (2000, 2004). 

O brinquedo, como um objeto, serve de suporte para o brincar, dotado de 

significações do mundo real e imaginário ligadas ao contexto cultural. Assim, traços da 

sociedade são percebidos em objetos, como a boneca, que pode ser uma bruxa de pano ou 

uma manequim industrializada. 

O brinquedo é um sistema de significados e práticas, produzido não só por 

aqueles que o fabricam e comercializam como também por aqueles que brincam, adquirem ou 

fornecem os brinquedos (BROUGÈRE, 2004).  

Entendida como conduta organizada, a brincadeira pode ser individual ou 

coletiva. Na brincadeira solitária de mamãe e filhinha, da menina com sua boneca, os 

comportamentos seguem regras implícitas. Nas rodas infantis os integrantes seguem regras 

explícitas quando caminham em uma única direção ou realizam determinados gestos, 

acompanhando a canção entoada pelo grupo. 

O jogo é comumente associado a um ou mais objetos específicos ou sistema 

de regras sequencial característico. No caso do jogo de xadrez, o tabuleiro quadriculado e as 

peças ou o modo de movimentação específico de cada peça servem para distingui-lo de outros 

jogos. 

O jogo pode ser entendido como resultante das elaborações lingüísticas de 

um grupo social, com base nos valores e costumes da época. A noção de jogo está diretamente 

vinculada ao cotidiano das pessoas. Assim, se em meados do século passado os meninos 

exibiam orgulhosos seus estilingues com riscos que indicavam a quantidade de passarinhos 

abatidos, hoje essa prática é reprovada em defesa da natureza. 

Tanto o jogo quanto o brinquedo possuem uma função social que lhes 

garante razão de ser e um forte valor cultural que reflete a importância atribuída pela 

sociedade que o produziu. Há de se considerar a cultura na qual está inscrito o jogo, pois só 
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joga quem dispõe de significações e estruturas para interagir com os objetos e os 

participantes. 

As crianças chegadas ao grupo e as mais novas que não se submetem 

rigidamente ao código de regras, conhecidas como café com leite ou pés-descalços
29, 

aprendem as significações em pleno jogo, observando e participando. Nessa transmissão 

assistemática entre as crianças de idades diferentes e que em algumas situações contam com a 

participação de um adulto próximo (parente, vizinho ou educador), a principal linguagem é a 

oral, complementada por outras formas de comunicação interpessoal, ou metacomunicação.  

Para Fernandes (1947), que investigou o folclore em grupos formados 

somente por crianças, trata-se de um intercâmbio cotidiano, onde os mais novos adquirem 

elementos culturais por meio de atualizações da cultura infantil. Nesse processo contínuo de 

educação informal, em que a criança é educada entre e por seus pares, são transmitidas formas 

de comportamentos aceitáveis, valores do grupo e leituras da sociedade adulta.  

O brincar implica aprendizagem social e a brincadeira não é um 

comportamento natural entre humanos, mas “um processo de relações interindividuais, 

portanto, de cultura” (BROUGÈRE, 2000, p. 98). Ao ser iniciada progressivamente na 

brincadeira pelo adulto ou outro responsável, a criança aprende a compreender e dominar seus 

próprios comportamentos frente aos elementos de seu ambiente imediato, aprende a criar uma 

situação específica diferente de tantas outras.  

Estudando as variações da lengalenga tangolomango
30, Neves (1976) aponta 

que as crianças observam, imitam, simulam, experimentam, inventam e reinventam os 

conhecimentos nos diversos momentos, transitando entre as dimensões do real e do 

imaginário, testando os limites impostos pelos homens e pela natureza, usando uma 

linguagem com sinais verbais e não-verbais, que sempre fluem de um modo inovador e 

criativo. Em síntese, são criações, novidades infantis amparadas em antigas tradições.  

Para pensar ou aceitar uma inovação é necessário romper com ideias 

estruturadas e misturar suas partes, como faz o tipógrafo que, para imprimir algo novo, 

precisa abandonar antigos clichês, desmanchar frases prontas para que com as mesmas letras 

possa construir novas sentenças. Para o bom andamento de seu trabalho, o tipógrafo classifica 

todas as peças de seu antigo modelo e estabelece uma organização própria para a elaboração 

                                                           
29 Café-com-leite, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, e pés-descalços para as crianças da região sul. 
30 Lengalenga com contagem regressiva do dez ou nove ao nenhum, usada inicialmente pelos adultos com 
função curativa que ganhou força com as crianças que adaptaram o texto a sua cultura. Entre as variações 
coletadas no Espírito Santo por Neves (1976), uma foi cantada por família de origem baiana e outra capixaba, 
com transmissão materna recorrente em cinco gerações. 
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do novo (BATESON, 1991). 

Esforço semelhante ao do tipógrafo é feito pela criança que, por não dispor 

de um cavalo para o passeio, experimenta a sensação do galope com um cabo de vassoura, um 

pedaço de bambu ou cana-de-açúcar. Um inocente divertimento
31 capaz de chamar atenção de 

crianças e adultos, desde a antiguidade grega e romana (AMADO, 2002). 

Outra brincadeira milenar é o desfolhar do mal-me-quer, onde cada 

pronuncia das expressões bem-me-quer ou mal-me-quer indica que uma pétala será arrancada 

com um movimento de pinça, reproduzindo uma prática divinatória dos gregos e romanos. 

Com esse exemplo, Amado esclarece que jogos e brincadeiras não se resumem à simples 

imitação dos adultos, uma vez que são “uma introdução ao mundo, uma descoberta em um 

reino de magia, de mistério e liberdade sem limites” (2002, p. 11). 

Como explicar a associação de ideias como o arrancar de pétalas com um 

sentimento de bem-querer ou uma proteção do divino como fazem as crianças de diferentes 

sociedades?  

Bateson (1991) afirma que, o conhecimento se assemelha a um tecido 

trançado, onde cada pedaço só tem sentido e utilidade graças a outro pedaço. Em alguns 

momentos da trama os conhecimentos se somam, em outros se multiplicam. Assim, uma 

informação só tem sentido no contexto.  

O barbante conhecido por sua utilidade em amarrações e embrulhos é 

considerado por Château como “um dos mais belos presentes” que se possa fazer a uma 

criança criativa (1987, p. 82). Entre as brincadeiras executadas com cordão estão as 

amarrações dos animais, as engenhocas, as representações de cobras e rios, e a cama de gato 

registrada em diversas localidades como o jogo da linha, do cordel e outros.  

Nessa brincadeira a criança cria formas, manipulando um pedaço de 

barbante com as duas pontas atadas. Quando está sozinha, usa a boca, os pés ou outra parte do 

corpo para transformar a primeira figura criada. Mas se no local há outra pessoa que domine a 

sequência das manipulações, uma retira das mãos da outra o barbante entrelaçado de tal forma 

que em suas mãos apareça uma nova figura com barbante. O jogo prossegue com a ação 

sucessiva dos parceiros, que a cada movimento produzem uma imagem estilizada. 

O contexto serve como guia para a discriminação dos modos de 

comunicação empregados. Na comunicação oral as pessoas operam em muitos níveis 

demonstrativos abstratos, explícitos e implícitos (BATESON, 1991). Ao ouvir a palavra gato, 

por exemplo, a pessoa rapidamente se remete à ideia de mamífero com quatro patas, mas sabe 
                                                           
31 Qualificação usada pelo autor. 
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que a palavra gato não arranha e não mia, ou seja, não passa de uma representação. O 

significado dependerá também do tom e ritmo em que a palavra é emitida. 

Bateson (1965, 1991) compara a conduta de pacientes psiquiátricos com a 

de crianças em jogo e explica que os esquizofrênicos confundem mapa e território, o nome 

com a coisa nomeada, ou seja, não fazem distinção entre a representação e a coisa em si. 

Quem elabora um mapa, atribui um nome, ou constrói uma bandeira, estabelece uma relação 

entre este símbolo e algo que ele representa, o que permite que em algumas situações não haja 

uma distinção entre eles, como é o caso das manifestações de desagrado ou afeto pelo país 

através de sua bandeira, mesmo sabendo que são coisas distintas. Para pacientes psiquiátricos 

esse tipo de comunicação não existe, eles não reconhecem a natureza metafórica das 

mensagens, e rejeitam a linguagem lúdica, fantasiosa e rica em metáforas. 

Para o autor, o termo jogo é usado para contextos nos quais os atos 

constituintes diferem dos contextos de um não–jogo. A informação isto é jogo trocada entre 

os participantes serve para explicar que as ações executadas no jogo ganham novas 

significações, diferentes daquelas que possuem em outras situações.  

O mesmo ocorre com pessoas, objetos e lugares que na esfera lúdica 

ganham um significado único. As pessoas que assistem à bailarina com sua saia rodada sabem 

que no palco não há um cisne verdadeiro. Há um cisne fingido e uma moça real, com 

movimentos e vestimenta que se assemelham à do animal. Nesse contexto o fingido e o não-

fingido se fundem para dar sentido ao espetáculo (BATESON, 1991, p. 63). 

A criança assume um papel no jogo de faz–de-conta, sabendo que não é a 

personagem, mas, ao atribuir uma significação àquela personagem imaginária, dá-lhe vida e 

garante sua existência. Bateson (1991) afirma que os diferentes níveis de realidade se 

encaixam uns nos outros como o ator e a personagem, ou o manipulador e o boneco de 

fantoche. 

Palavras e ações isoladas não possuem significados, mas ganham sentido 

quando são acomodadas no contexto ou “em parte do mundo das ideias” (BATESON, 1987, 

p. 105). Assim, um gesto lícito, como o agarrar a bola com as mãos na brincadeira de 

queimada, pode gerar penalidade ao ser praticado em outra situação, como no futebol, onde os 

jogadores chutam e apenas o goleiro pode agarrar. 

O povo que guarda na memória o repertório de jogos e brincadeiras de 

origem remota ou ignorada (autor, forma e localidade) tem, no encontro com a geração 

sucessora, a oportunidade de ensinar todos os passos: escolha dos materiais para a construção 

do brinquedo, estruturação do espaço para o jogo, expressões, regras, estratégias para fugir 
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das sanções e outras, até a culminância ou atividade em si. Nesse cenário pode-se identificar o 

início da brincadeira nos momentos de confecção do brinquedo ou preparação para o jogo.  

O encanto lúdico não atinge somente a criança, provocando no adulto que 

ensina, participa ou assiste aos jogos e brincadeiras o cultivo de suas lembranças ou “um 

reencontro com sua infância e consigo mesmo em primeiro lugar”, como descreve Öfele 

(2004, p. 114). Talvez sejam as vivas lembranças do prazer sentido na brincadeira de outrora 

que motive sua difusão aos jovens. 

Comenta Huizinga: 

Há fenômenos que a geração mais nova considera parte do passado e que 
para os mais velhos continuam fazendo parte do nosso tempo, não só porque 
os mais velhos ainda recordam pessoalmente esses fenômenos, mas, 
sobretudo porque eles ainda fazem parte de sua cultura. Esta diferença 
quanto ao sentido do tempo depende menos da geração a que se pertence do 
que do conhecimento que se possui das coisas antigas novas (1999, p. 217, 
destaques do autor). 

 

Martí (1989) explica que, apesar da troca de nomes dos jogos e de algumas 

atualizações, muitos pertencem a repertórios de grupos que jamais se encontraram, por 

viverem em locais e épocas diferentes, e são praticados principalmente pelo prazer que 

proporcionam aos jogadores.  

Um exemplo é o jogo com pedrinhas praticado pela deusa Atena e por 

Penélope, na Odisséia, na diversão do espírito. Conhecido como: jogo das cinco pedrinhas, 

pentha litha (na Grécia), talus ou astragulus
32 (ossinho da pata do carneiro, em Roma), telhas 

(Vila Nova de Gaia, PT), chocos (Póvoa de Varzin, PT) e jogas (Paços Ferreira, PT) 

(AMADO, 2002). E também como l’osselets entre os franceses, que guardam no Museu do 

Louvre exemplares do jogo, e representação em argila, como a “Joueuse d’osselets” ofertado 

à Afrodite (ex-voto, data de 330-300 a.C)33. No Brasil, o jogo é chamado de cinco marias, 

jogo das pedrinhas, nente, belisca, capitão, liso, xibiu, epotatá (MEIRELLES, 2007), e burito 

(Jardim, MS), sendo este jogado pelas meninas com cinco caroços de coquinho cuja polpa 

amarela fora roída pelas jogadoras ou pelas vacas.  

A presença deste jogo e outros, como o papagaio de papel e a amarelinha, 

em culturas e épocas distintas, é explicada por Kishimoto (1994) como decorrente da 

tradicionalidade e universalidade características do folclore. Transmitidos de geração em 

geração, sem um inventário oficial ou forma cristalizada, os jogos e brincadeiras tradicionais 

                                                           
32 Para PESSOA, Miguel; RODRIGO, Lino; AMADO, João (2000), as palavras gregas são tali e astragalus, e 
em português astrágalos. 
33 Ancienne Collection Campana – Cp 5278 – Antiquités égyptiennes.  
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pertencem aos grupos subalternos da sociedade, especialmente os formados pelas crianças 

filhas de trabalhadores, moradores das pequenas cidades ou da zona rural.  

Na sociedade antiga, pessoas de diferentes idades e classes sociais 

partilhavam dos mesmos jogos e brincadeiras.  

O fenômeno que se deve sublinhar é o abandono desses jogos pelos adultos 
das classes sociais superiores, e, simultaneamente, sua sobrevivência entre o 
povo e as crianças dessas classes dominantes. É verdade que na Inglaterra os 
fidalgos não abandonaram, como na França, os velhos jogos, mas 
transformaram-nos, e foi sob formas modernas e irreconhecíveis que esses 
jogos foram adotados pela burguesia e pelo esporte do século XIX. 
É notável que a antiga comunidade dos jogos se tenha rompido ao mesmo 
tempo entre as crianças e os adultos e entre o povo e a burguesia (ARIÈS, 
1981, p. 124, destaque do autor). 

 

Jogos abandonados ou adotados por grupos, ou que “desaparecem” em 

determinados períodos podem ser explicados pelo partilhar de informações entre várias 

pessoas (RUESCH & BATESON, 1965). 

A troca de comunicações ocorre sempre em situação social. Pessoas, 

plantas, animais ou objetos transmitem mensagens por sinais que, ao serem percebidos, 

podem provocar mudança na conduta do receptor e influenciar quem emitiu a primeira 

mensagem. Em algumas ocasiões, o efeito das mensagens é imediato, em outras, não 

(RUESCH, 1965). A informação serve como indício para a busca de pistas em fatos, como 

mudanças geográficas e ambientais no repertório lúdico, mas será essa influência suficiente 

para marcar a sazonalidade em diferentes grupos? 

A comunicação começa no momento em que a ação do outro é percebida 

como resposta à mensagem enviada, ou seja, a percepção da percepção. Quando há mútuo 

reconhecimento de ingresso no campo de percepção do outro, está estabelecido um sistema de 

comunicação (RUESCH, 1965). 

Toda mensagem necessita de uma resposta, um entendimento ou uma 

interpretação. A resposta serve para que o emissor avalie o que sua mensagem significou para 

o receptor, por isso, quando não há retorno, é preciso entender qual a mensagem que está 

oculta nessa ausência. No contexto das ideias, o zero “pode ter significado e é o receptor da 

mensagem quem cria o contexto” (BATESON, 1987, p.50). 

Tanto o aparecimento quanto o desaparecimento de um jogo podem 

significar uma resposta a uma mensagem transmitida por um emissor do ambiente físico, 

social, natural e outros. Em alguns casos, como a construção de pequenos animais com frutos, 

que variam de acordo com a época da safra, é possível uma explicação, mas outros ainda 



 
 

 

42

necessitam de uma cautelosa investigação. 

Para Ginzburg (1991), a chave para conhecer as realidades mais profundas, 

tomadas por vezes como inatingíveis, está nos pormenores, nos dados subjugados ou 

corriqueiros. O investigador deve ter um olhar de estranhamento para “pistas talvez 

infinitésimas”, como faz o crítico de arte Giovanni Morelli com os signos pictóricos, o 

detetive Sherlock Holmes34 com os indícios, e o psiquiatra Sigmund Freud com os sintomas. 

O investigador deve dirigir o olhar em várias direções, como quem busca 

coerência em um desenho de um tapete e sua singularidade inimitável. Para explicar por 

analogia um modelo epistemológico de pesquisa, “articulado em disciplinas diferentes, muitas 

vezes ligado entre si pelo empréstimo de métodos ou chaves” Ginzburg (1991, p.170)  adota a 

figura do tapete. 

Encontrados na natureza (inanimada ou viva) e na cultura, os indícios 

podem revelar tanto características dos indivíduos quanto o modo como a sociedade imprime 

as diferenças a seus componentes, os quais variam conforme tempos e locais. Para Bateson 

(1987), nas primeiras aproximações do sujeito com o mundo externo as diferenças entre os 

fatos ou objetos são facilmente identificadas pelos órgãos sensoriais. Todo conhecimento dos 

fatos do mundo exterior é proveniente de troca.  

Segundo Fernandes (1947), nas sociedades infantis, transmitindo 

informalmente as brincadeiras, as crianças de maior idade desenvolvem o ser social
35, 

assumindo em meio às brincadeiras posturas que os mais novos não construiriam 

espontaneamente. Para o autor, agindo dessa forma, as crianças reforçam os pilares da cultura, 

preparando a nova geração para preservar a tradição e lutar contra a inovação.  

As relações de cumplicidade entre os jogadores são reguladas pela própria 

dinâmica das atividades e por seus valores, formando assim a identidade de grupo. Os jogos 

só existem porque há um acordo entre os jogadores a respeito das regras e finalidades, 

compartilhando premissas e valores, mesmo quando assumem posturas de competidores.  

Os jogadores constroem uma situação fictícia de combate com elementos 

que lhes possibilitem avaliar êxitos e fracassos, ou quem ganha ou quem perde. Para 

participar os jogadores precisam assumir claramente a regra “estamos mentindo ou é só um 

jogo” (BATESON, 1965), para que os relacionamentos sociais continuem após a partida. 

Nas brincadeiras solitárias as regras também são importantes. Bateson 

(1965) explica que, ao construir uma edificação com blocos, a criança está sujeita a regras, 

                                                           
34 Personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle em 1887. 
35 Termo usado por Fernando de Azevedo (apud. FERNANDES, 1947)  
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pois os blocos só se equilibram quando colocados em determinadas posições. Caso a criança 

queira colocá-los em uma posição diferenciada, pode usar cola, mas assim estará trapaceando 

ou burlando a regra.  

Comparando o jogo de construção com um diálogo, o autor salienta que as 

pessoas também se submetem a uma espécie de regulamento para que a comunicação se 

efetive. São as regras que possibilitam que “as ideias se mantenham em pé e se apoiem umas 

nas outras” (BATESON, 1965, p. 44). Entretanto, se não houver lógica e as ideias forem 

unidas equivocadamente toda a construção do diálogo irá desmoronar. O jogo é enaltecido 

como um passo importante para a aprendizagem da comunicação. 

Como frequentemente as crianças alteram as regras dos jogos ou criam 

novos jogos, a criança que não conhece ou esteve ausente no momento em que acordos e 

regras foram firmados pode perder as jogadas ou permanecer alheia às informações que são 

trocadas pelo grupo durante a partida.  

As regras são fundamentais na organização das situações sociais, mas como 

são restritivas por vezes limitam as ações e a comunicação das pessoas. Outras estabilizam ou 

desestruturam um sistema de comunicação, marcando o início ou o fim de um jogo. Para 

auxiliar a construção de significações, muitas pessoas unem explicação verbal e demonstração 

ao ensinar os procedimentos de jogo, comunicação denominada ostensiva. 

Na comunicação elementos podem ser ignorados ou acrescentados nos jogos 

tradicionais que, como outros produtos da cultura popular, sofrem mudanças no movimento 

constante de conservação e transformação da própria sociedade. As mudanças, segundo Ivic 

(1986), podem gerar desaparecimento (extinção), inovação, nova interpretação (troca ou perda 

do significado), criação de formas híbridas, transformação (do conteúdo, por exemplo, 

mantendo a forma básica) etc.  

 

 

JOGO E BRINCADEIRA SAZONAL 

 

Alguns jogos e brincadeiras tradicionais são redescobertos pelas crianças 

que brincam intensamente por um período restrito, antes que desapareça de seu repertório. 

Embora não exista nenhum acordo entre as crianças, os jogos aparecem e desaparecem 

simultaneamente em vários grupos da mesma região geográfica. Os que predominam em 

determinadas épocas do ano são nomeados de sazonais, ou estacionais. 

A expressão sazonal é relativa à sazão ou estação, e do termo latino 
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statione, que significa ação ou tempo de semear, tempo oportuno. Assim, sazão é o tempo 

propício ou favorável para algo, enquanto sazonal é o que se verifica em uma determinada 

estação. 

Os jogos que podem ser caracterizados como sazonais são os associados às 

festas da sociedade adulta, como as máscaras carnavalescas. Entretanto, os adultos 

demonstram que se deixam guiar pela natureza, festejando a colheita de produtos agrícolas, e 

o Natal, no solstício de inverno. 

A natureza interfere diretamente na prática lúdica, seja como provedora dos 

elementos necessários para a fabricação do brinquedo, ou como provedora de condições 

favoráveis para sua realização. De outra forma, sabe-se que as bonecas de milho não serão 

fabricadas fora da safra, a pipa não voará sem vento e pião não rodará em solo molhado. Para 

obter êxito em suas brincadeiras, as crianças precisam associar informações extraídas da coisa 

em si (materialidade do objeto) e das condições do ambiente físico e social. 

Segundo Château (1987), a fixação de períodos de jogos é mais comum 

entre os meninos de maior idade do que entre os mais jovens ou as meninas. Existem jogos 

ligados diretamente aos ritmos da natureza, mas essa ligação é flexível. Em outras palavras, 

“o clima favorece a localização de certos jogos em certas épocas; os outros se encaixam como 

podem no calendário” (CHÂTEAU, 1987, p. 116). 

Tomando o jogo como um sistema regulador da vida social pertencente à 

cultura folclórica do mundo infantil, Opie & Opie (1984) investigaram a bolinha de gude, o 

elástico e outros jogos tradicionais praticados espontaneamente nas ruas pelas crianças, com 

ou sem a companhia de adultos, mas não encontraram em uma explicação única a resposta 

para o surgimento das temporadas dos jogos. 

Para Araújo (2004), a imitação não pode ser aceita como única justificativa 

para a organização infantil e defende que os jogos das crianças são ritos religiosos em 

consonância com as estações do ano. “Na quaresma, as meninas não cantam, mas pulam corda 

e brincam de esconder. [...] Quando jogam bolinhas (gude), a época não é de estilingue ou 

bodoque” (ARAUJO, 2004, p.459)36. 

Por sua ligação direta com a cultura popular e com o ambiente, os jogos 

sazonais são enunciados ou descritos em diversos textos sobre o folclore no Brasil, entre os 

quais merecem destaque: Neves (1974, 1976), Neto (1977), Melo (1981) e Araújo (2004). 

Constam nesses textos, memorialísticos ou resultantes de investigações, a safra agrícola, o 

clima, o ciclo lunar e a religião como fatores que influenciam ou condicionam a prática das 
                                                           
36 A obra foi publicada pela primeira vez em 1964. 
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brincadeiras. 

Com base em informações coletadas em pesquisa sobre produção e 

comercialização de brinquedos artesanais no Brasil, Oliveira (1982) afirma que na atualidade 

são tão fortes as influências dos meios de comunicação de massa, em especial da televisão, 

que a sazonalidade tornou-se inexistente.  

Os argumentos desses dois posicionamentos serão explorados ao longo 

desta pesquisa. 

 

 

CULTURA 

 

Reconhece-se o jogo como forma de manifestação da cultura, e a criança 

pelo consumo, produção e transmissão cultural, mas o que é cultura? É preciso pensá-la no 

seio da sociedade em constante mudança, de forma interpretativa e mais próxima da realidade. 

Defensor da pesquisa realizada nas comunidades e não para as comunidades, Geertz entende a 

cultura como  

[...] um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em 
símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas 
simbólicas, por meio das quais os homens se comunicam, perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atitudes em relação à vida (2008, 
p.66). 

 

Ligada a capacidade simbólica do pensamento humano, a cultura sustenta a 

busca por informações que é própria do intelecto humano. O resultado não se resume a um 

aglomerado de informações, mas uma seleção de novos e antigos saberes com uma carga 

emocional e simbólica significativas que serão compartilhados com seus pares. 

Para Câmara Cascudo (1961) o povo se apropria da cultura através da 

transmissão oral e prática, das regras de condutas, religiosas e sociais  

Burke (2005) pondera que no conceito de cultura está implícita a ideia de 

tradição. A continuidade, transformação ou substituição de certos valores comprova que a 

tradição não é única ou estática, é passível de mutações no decorrer da transmissão entre as 

gerações, e de ser misturada consciente ou inconsciente por seus atores sociais.  

Para Mouritsen (1998), a cultura pode ser compreendida como uma entidade 

supra-individual, produzida e reproduzida por um determinado grupo, ou de modo mais 

restrito ser compreendida pelos produtos e padrões estéticos, artísticos, simbólicos. A 

sociedade geralmente pensa a cultura como independente do universo produtivo, em separado 
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do trabalho e da escola. Escapam da regra os empresários e educadores que enxergam a 

cultura como fonte de renda e de educação.  

O autor distingue três tipos de cultura da criança: a) cultura produzida para 

crianças por adultos, que pode ter caráter formativo orientado para a cultura de qualidade
37, 

como para atender os anseios da indústria; b) cultura com crianças, onde adultos e crianças 

reunidos utilizam meios e recursos culturais, tanto em espaços formais como as escolas de 

arte, música e esporte, quanto os projetos e oficinas que valorizem as crianças como atores 

culturais e garantam-lhes meios de expressão; c) cultura das crianças ou cultura do jogo, 

produzida por elas nas redes infantis, abarcando desde as práticas lúdicas do folclore até os 

vídeos e jogos eletrônicos.  

Mouritsen (1998) salienta que crianças e jogos pertencem a um contexto 

cultural e que a cultura do jogo é ao mesmo tempo local e global. De outra forma, os jogos 

são praticados em diferentes lugares com a mesma estrutura, o mesmo ritmo ou o mesmo 

recurso material, mas cada grupo imprime no jogo traços de sua identidade, tornando-o 

diferente do jogo praticado pelos demais. 

A construção da identidade de cada ator social passa pela representação das 

diferenças, ou seja, a identidade é aquilo que nos distingue dos demais. Em conexão com as 

práticas sociais e econômicas, a reafirmação dos signos de identidade enfrenta a complexa 

relação entre tradicional e moderno, culto e popular, hegemônico e subalterno, necessário e 

desejável, e também entre sagrado e profano. Embora não exista um equilíbrio entre eles, não 

há supressão ou extinção por completo de um em detrimento de outro.  

O contato com as diferentes culturas não ocorre por força do acaso, nas 

cidades existe uma disposição dos bens culturais que direciona conduta e a percepção em cada 

espaço social. O comportamento esperado de um cidadão diante dos objetos que compõem o 

acervo e as linguagens utilizadas nos museus, por exemplo, é diferente do comportamento 

esperado do visitante de uma exposição agropecuária, ou do cliente de uma loja de 

departamentos. Porém, no cotidiano das cidades a ordem é rompida, os nichos culturais são 

remodelados e as identidades se cruzam. 

Entendendo que a cultura é construída nas relações entre os pares e entre as 

pessoas com o ambiente, é preciso olhar para as regiões que limitam política e 

geograficamente os países como fronteiras culturais. 

As zonas de fronteiras “podem ser descritas como interculturas como local 

de encontro, mas também sobreposições e ou intersecções entre culturas, nas quais começa 
                                                           
37 Expressão destacada pelo autor. 



 
 

 

47

com uma mistura e acaba se transformando em algo novo e diferente” (BURKE, 2006, p. 73, 

destaque do autor). As zonas de fronteiras são reconhecidas como espaços de resistências, 

onde os grupos locais em defesa de sua própria cultura recusam a cultura do outro, ou como 

espaços de encontros, onde o contato entre os grupos favorece a elaboração de uma cultura 

híbrida própria. Para abordar as fusões, em sua maioria religiosas ou de movimentos 

simbólicos tradicionais são usados os termos sincretismo, mestiçagem e crioulização. 

Hibridação é apresentada por García Canclini, “como processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (2006, p. XIX). 

As marcas da fronteira registrada nos mapas e delimitações geográficas, 

podem por um lado favorecer a convivência entre pessoas e o tramite entre as populações; por 

outro, oferecer elementos que fortaleçam os sentimentos nacionalistas e a defesa da tradição e 

do folclore. Entretanto, a aceitação do estrangeiro ou a adaptação do imigrante em novo solo 

costumam ser conflituosas na relação entre a cultura anterior, de origem e uma nova, sem 

negar ou camuflar as culturas. Alguns grupos acolhem e convivem com diferentes culturas, 

como ocorre, por exemplo, no Estado do Mato Grosso do Sul (MS): 

[...] apresenta-se hoje como uma amálgama de várias tradições, trazidas por 
todos os que aqui vêm em busca de trabalho ou de aventura, almejando uma 
vida melhor: seu solo, seu céu azul, seu verde, suas baías, seus rios e 
cachoeiras, que proporcionam meios de criar e recriar tudo o que aqui se faz. 
Como entendo que a Cultura Popular não se define pela sua origem, mas 
pelo seu uso e funcionalidade, modificada toda vez que o grupo determinar 
(seu caráter dinâmico) pode-se dizer que o Estado já está em condições de 
mostrar sua feição multifacetada e policultural. As especificidades aqui 
encontradas subordinam-se à unidade cultural mais ampla e universal. 
Repetem-se em Mato Grosso do Sul muitas das manifestações populares dos 
Estados vizinhos e de além-fronteiras, adquirindo, entretanto, características 
locais. (SIGRIST, 2000, p.134). 

 

A região de fronteira sul-mato-grossense, segundo Tonelli (2007), é uma 

encruzilhada cultural, onde diferentes culturas latino-americanas são unificadas, gerando 

culturas: hispano-guarani, hispano-andina, hispânica e luso-afro-brasileira. O que explica as 

misturas linguísticas, culinárias, musicais, religiosas, simbólicas e de costumes.  

Em determinados pontos da fronteira uma ponte ou uma rua assinalam a 

divisão e a união entre o Brasil e os países vizinhos; em outros, o crescimento da vegetação e 

as enchentes tornam um empecilho na localização de marcos divisórios. Como descreve o 

Poeta: “No Pantanal ninguém pode passar a régua. Sobremuito quando chove. A régua é 

existidura de limite. E o Pantanal não tem limites” (BARROS, 1997, p. 29). 
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Não são apenas as divisas da terra que desaparecem na época da cheia, pois 

água que encobre grandes extensões restringe os deslocamentos e aproxima homens e 

animais, adultos e crianças, nativos e estrangeiros. Seres que pacientemente terão que 

aguardar o ciclo das águas para renovação das terras. 

As constantes transformações sociais e ambientais restringem espaços e 

momentos de encontro da população, dificultando cada vez mais a tarefa de preservar e 

transmitir a tradição popular infantil. Ayala e Ayala (1987) esclarecem que mesmo adaptações 

e transformações das manifestações culturais podem representar em alguns casos uma forma 

de resistência à imposição de padrões culturais de um grupo dominante.  

Mantendo o valor estimativo acima do valor econômico, a cultura popular 

torna-se o último espaço de resistência e conservação do nacional ante o universal. Uma 

divisão difícil de ser estabelecida, pois não há como identificar quais os conhecimentos 

criados por aquele grupo e aqueles recebidos pelo processo de difusão, tais como se 

apresentam ou melhorados. “A cultura é transmitida pelo replantio de galhos floridos e não 

pelas sementes unitárias” (CÂMARA CASCUDO, 1961, p. 8), pois os povos compartilham 

apenas uma parte das manifestações culturais. 

Para Huizinga (1999), a importância dos jogos no processo de formação 

cultural, em sentido regressivo ou progressivo, é mais evidente naqueles praticados 

coletivamente. Investigando competições e exibições em grupos de aves, o autor conclui que 

como divertimento esses comportamentos são anteriores à própria constituição da cultura. 

A cultura é produto de interação social, mas, como afirma Apple (1979), os 

grupos possuem acesso somente ao conhecimento que lhes foi disponibilizado, isto é, não há 

distribuição cultural homogênea no mundo em virtude da relação entre o poder econômico e 

político. O controle das instituições culturais aumenta o poder que determinados grupos 

sociais têm de controlar outros. Apple alerta para a necessidade de análise tanto dos 

conhecimentos ofertados quanto daqueles que não o são, situando a instituição educacional e 

cultural em sua conjuntura social e econômica. 

Em suma, cultura é um fenômeno variável, distributivo, não-homogêneo e 

produzido pelos homens, e abre caminhos para investigações sobre o elemento sazonal como 

regulador do cotidiano das crianças de diferentes contextos. 
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II Capítulo 

CORRE CUTIA DE NOITE E DE DIA ... 

QUANDO E ONDE SE BRINCA? 

 

Corre cutia de noite e de dia embaixo da cama da sua tia.  
Corre cipó na casa da avó.  
Lencinho na mão caiu no chão.  
Mocinho bonito do meu coração. 

(Lembrança de infância)  
 
O lencinho, cai-cai 
Aos pés do teu pai  

(Versão portuguesa - M.E.C. Portugal, 1987) 38 
 

Marcando o ritmo e o tempo da brincadeira circular de perseguição os 

versos chamam a atenção para os opostos: liberdade para brincar (correr) e rigidez da 

educação que aplica sanção; cumplicidade e controle da autoridade familiar, horário e local 

favoráveis ou não ao brincar, necessidades motoras da criança e interesses do jogo de sedução 

de quem se afasta da infância. Os versos são marcados por elementos do folclore: o 

personagem animal (animismo), a mulher solteira (a tia que protege as crianças é 

conservadora do folclore)39, a esperteza e o castigo e a disposição dos participantes 

(CÂMARA CASCUDO, 1984; ARAÚJO, 2004). 

Os versos também oferecem pistas para a organização da pesquisa, ou seja, 

o modo como a organização do tempo e do espaço propiciam ou dificultam a transmissão e a 

prática do jogo e da brincadeira em cada contexto. Para efeitos de estudo nesta etapa, houve 

um ensaio pouco rigoroso de separação entre as informações do tempo (diferentes dias e 

                                                           
38 Versões portuguesas do Jogo do Lencinho ou Jogo da Capuchinha: 1) O lencinho vai na mão, ele cairá ou 
não..., 2) Aqui vai o lencinho, Aqui cai o lencinho..., 3) Aqui vai a Capuchinha, Aqui fica a capuchinha. 
39 Segundo ARAÚJO (2004), atuam diretamente sobre o folclore três grupos distintos que são: o criador (elite 
masculina adulta), o conservador (mulher, criança e o povo), e o propagador (soldado, pau-de-arara, 
comerciante/viajante, escravos e bandeirantes). 
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horários dedicados a trabalho e estudo, igreja, família, festas, jogos, descanso...) e do espaço 

(privado e público, doméstico e social), pois no dia-a-dia das pessoas as referências de tempo 

e espaço estão imbricadas.  

Embora as sociedades atuais reconheçam, pelo menos em princípio, os 

direitos ao brincar das crianças e ao lazer dos adultos, muitos autores (ARIÈS, 1981; IVIC, 

1986; OLIVEIRA, 1982; ÖFELE, 2004, CAMEIRA SERRA, 2001 e outros) alertam para a 

extinção de parte do patrimônio cultural dos jogos tradicionais em decorrência dos processos 

de urbanização e industrialização, que têm transformado o modo de relacionar das pessoas 

com seus pares e o ambiente. A pressão diária do conhecimento global sobre o local é maior 

nas grandes cidades, onde as pessoas estão mais suscetíveis à circulação mundial de produtos 

e informações pelos meios de comunicação e de transporte, cada vez mais velozes e 

eficientes.  

 

 

CALENDÁRIOS, FESTAS E BRINCADEIRAS 

 

Característica comum das sociedades é a adoção das festas religiosas como 

sinalizador das distâncias temporais, que são associadas a informações sazonais, a duração 

dos acordos, comemorações históricas e outros. A contagem na base dez e as mudanças da lua 

foram adotadas inicialmente para mensurar o tempo, mas segundo Braga: 

[...] as estações se apresentavam com regularidade evidente dos fenômenos 
meteorológicos e na vegetação, reconheceu-se um período ou círculo, annus, 
dentro do qual se compreendiam doze meses, uns de vinte e nove dias, 
chamados coilloi, e outros de trinta dias, chamados plereis. Apesar de não 
coincidirem estes doze meses com a marcha do sol em relação a um mesmo 
solstício, prevaleceu nas civilizações primitivas o ano lunar de trezentos e 
sessenta e dois dias formado por doze plereis. (1994, p.180, destaques do 
autor). 

 

A Igreja fez algumas intervenções com o intuito de ajustar os períodos solar 

e lunar, mas somente no governo de Cézar, a ordem do tempo, ou Calendas, passou a seguir o 

ano solar. Os egípcios calcularam a duração do ano em trezentos e sessenta e cinco e um 

quarto, e Cézar agrupou as frações do dia acrescentando a cada quatro anos, ou ano bissexto, 

um dia no mês de fevereiro. Outra medida importante para harmonizar o ano lunar e o solar 

foi tomada pelo Concílio de Niceia, que vinculou a celebração da Páscoa “ao primeiro 

domingo depois da primeira lua cheia que seguisse o equinócio da primavera” (BRAGA, 

1994, p.181).  
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Pela explanação de Itani (2003), a criação do calendário ocorreu por dois 

caminhos: os povos mesoamericanos seguiram por cálculos matemáticos na divisão do tempo 

em equinócios e solstícios e agregaram elementos lendários e mitológicos. Já os calendários 

egípcios, babilônios, muçulmanos, árabes, chineses, japoneses e judeus foram cunhados a 

partir da observação das fases da Lua e posição do Sol.  

Para antigas comunidades, as festas serviam para assinalar o tempo e para 

celebrar as fases do trabalho agrícola 

No tempo do semear, realizavam-se celebrações sagradas de oferenda aos 
deuses nas quais se pediam proteção e bom tempo para a plantação. No 
tempo de colher, os rituais eram com oferendas de agradecimento pelas boas 
colheitas (ITANI, 2003, p. 13). 

 

Segundo Le Roux & Guyonvarc’h (2003), os Celtas celebravam: o solstício 

de inverno, em primeiro de novembro na festa de Samain, quando os homens têm por alguns 

dias acesso ao mundo dos deuses sem cair em exageros ou sacrilégios; o solstício de verão, 

em primeiro de Maio, em Belteine, a festa sacerdotal da luz; os equinócios eram realizados em 

primeiro de Fevereiro, em Imbolc, com os ritos de purificação, e em primeiro de Agosto, em 

Lugnasad, a festa da colheita e da abundância40. Cada festa marcava o fim de um período e o 

início de outro, um local e tempo de encontro para uma sociedade rural e guerreira, cuja 

organização deveria adequar-se às mudanças climáticas41.  

Embora o cristianismo tenha revestido as tradições Celtas e Vikings, na 

Galícia (ES) é mantida a tradição de celebrar as estações do ano, em associação ao fogo, à 

água, à terra e ao ar, os quatro elementos que garantem a vida. Os galegos atualizam os ritos e 

mitos de seus ancestrais em festas que reúnem sagrado e profano, adulto e criança, negócio e 

lazer. Dentre as celebrações de significado agrário destacam-se o ciclo Natalino e a noite de 

São Silvestre, os Maios
42 que solenizam as floradas e chegadas dos frutos, o ciclo do Entroido 

quando fantasias de Carnaval se misturam ao colorido natural da primavera que se anuncia. 

A rotina de seus ancestrais romanos era interrompida com um dia de 

trabalho para sacrifício aos deuses e as férias escolares eram marcadas pelo calendário 

religioso. A folga era um direito dos magistrados, dos homens livres, escolares, escravos, 

animais de lavoura e de tração. Os dias dos jogos do Circo (corrida de cavalo) ou teatro eram 

                                                           
40 Com a cristianização parte dos festejos foram alterados os de Imbolc substituídos por Santa Bríxida (Santa 
Brìgida), de Beltein transferidos parcialmente para o dia de San Xoán (São João), o inclui o ritual da fogueira. 
Samain permaneceu sem que os festejos de inverno fossem transferidos para o Natal como ocorreu em outras 
culturas. 
41 O tempo Celta era pré-cristão e organizado com base na Astronomia e a Astrologia  
42 Ou Maias (para os portugueses), comemorada também pelos romanos e egípcios. 
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marcados como LVDI, o que não ocorria com as lutas dos gladiadores desvinculadas da 

religião.  

 
 

Figura 1– Calendário Romano  Fonte - VEYNE, 1989, p.11143 

 

Pular corda, jogar bola (a péla), dados (tesserae), ossinhos (astrágalos, 

tali), jogos dos soldados (ludus latrunculorum, que lembra o jogo de damas), e o jogo das 

doze linhas (duodecim scripta, assemelhado ao gamão) são alguns exemplos das práticas 

lúdicas dos romanos. Por lei essas práticas eram restritas aos dias festivos, mas segundo 

Alarcão (1994, p.41), fortunas eram apostadas diariamente nos jogos por aqueles que 

acreditavam em suas habilidades com o cálculo e na sorte.  

Um ritual festivo religioso dos meninos da Grécia Antiga, destacado por 

Ariès (1981, p. 89) dos estudos de Nilsson44, era realizado nos primeiros dias de Março, 

ocasião em que os participantes eram agraciados com presentes nas casas em que visitavam, 

levando suas andorinhas confeccionadas em madeira, ornadas por flores e girando em torno 

de um eixo. O autor explica que tempos depois, a exemplo de outras, essa brincadeira tornou-

se individualizada, profana e desvinculada do calendário. 

Para manter o seu poder de controle sobre o tempo, a Igreja católica apóia-

se no calendário juliano (46 a.C) instituído por ela para determinar determinando as datas para 

comemorações e pagamento dos impostos. Criado com base nas estações climáticas do 

                                                           
43 Detalhe de um exemplar do ano 25, aproximadamente. 
44 NILSSON. La Religion populaire dans La Grèce antique  
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Hemisfério Norte o calendário gregoriano (1582), proposto pela Igreja como único, objetivou 

dessacralização e esvaziamento do conteúdo das festas pagãs com a fixação dos festejos. 

(ITANI, 2003). O calendário atual dos povos ocidentais, herança do gregoriano, não 

corresponde às marcas do tempo, do espaço e da cultura de todos os povos, desvinculando as 

festas das estações do ano e dos ciclos sazonais agrícolas.  

Muitas das festas interditadas, contudo, se mantiveram. Nesse sentido, 
festejar passa a integrar também as práticas coletivas de resistência, como 
parte da história e memória de certos povos e de vários grupos sociais; mas 
as festas não podem ser compreendidas apenas como repetição no sentido de 
reprodução de atos das sociedades e gerações anteriores Verifica-se que cada 
sociedade desenvolve suas festas como um ato que emerge de suas 
necessidades e que se realiza, a cada momento, com funções específicas; por 
isso, estão sempre em transformação. Nota-se que as festas se mantêm 
combinando, no mesmo momento e rito, o tempo profano no espaço do 
sagrado, alimentando o imaginário coletivo e assegurando a coesão da 
sociedade. Festejar é desse modo, rito e superação do rito, de sua origem, 
que vem do termo ritus. O rito é ordem prescrita, mas é também produção e 
transformação e, por conseguinte, um resultado de uma criação coletiva do 
homem a cada momento (ITANI, 2003, p.14). 

 

A própria celebração do ato sagrado é pretexto para a manifestação de 

alegria coletiva, ou seja, a festa é oportunidade para fugir da vida cotidiana. Consagrações, 

sacrifícios, danças, competições sagradas, representações e mistérios, tudo constitui parte 

integrante de uma festa (HUIZINGA, 1999). 

Amparado nos estudos de Nilsson45 sobre a cultura grega, Áries (1981) 

confirma que 

[...] existia uma relação estreita entre a cerimônia religiosa comunitária e a 
brincadeira que compunha o rito essencial. Com o tempo, a brincadeira se 
libertou de seu simbolismo religioso e perdeu seu caráter comunitário, 
tornando-se ao mesmo tempo profana e individual. Nesse processo, ela foi 
cada vez mais reservada às crianças, cujo repertório de brincadeiras, surge, 
então como repertório de manifestações coletivas abandonadas pela 
sociedade dos adultos e dessacralizadas (ARIÈS, 1981, p. 89).  

 

O tempo da família européia e sua convivência com outros grupos fora de 

seus lares em uma sociedade em transformação, ocupados com atividades laborais e lúdicas, 

foram retratados pelo pintor italiano Francesco Bartolozzi (1728-1815) na série intitulada Os 

Meses do Ano (1789)46. As doze telas da série são: Janeiro, A patinagem; Fevereiro, As 

Sementeiras; Março, A Pesca; Abril, A Tosquia; Maio, Festa na Aldeia; Junho, Apanha das 

Frutas; Julho, A Ceifa; Agosto, A Recolha da Palha; Setembro, Apanha do Lúpulo; Outubro, 

                                                           
45 Cf. nota 44 deste capítulo. 
46 Série de doze gravuras a ponteado – inv. 1926 (A-L). Coleção Calouste Gulbenkian, Museu de Lisboa, PT. 
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Trabalhos da Quinta; Novembro, A Recolha da Lenha; Dezembro, Cena Familiar (única a 

registrar o interior da casa). Em todas as telas, a mulher é retratada em primeiro plano e ao seu 

redor a figura infantil, cuja atividade pode ser de brincadeira ou trabalho. Será a mulher a 

responsável pela organização desse meio de aprendizagem e trocar de valores? 

 

Figura 2 – Junho, A Apanha da Fruta – de Bartolozzi  
Fonte - Acervo – Museu Gulbenkian) 

 

A transformação econômica e social das aldeias e a mecanização do campo 

acabaram com os mutirões para colheita e plantio, encontros regados com literatura oral que 

abreviavam a noite, cantigas que ritmavam as tarefas, brincadeiras que revelavam sentimentos 

entre os companheiros de jornada, e jogos que espantavam o frio durante o lavoro com os 

animais47. O que associado ao processo migratório, à veiculação de informações pela 

televisão e às novas formas de distração no lar contribuem para o enfraquecimento da tradição 

lúdica (CAMEIRA SERRA, 2001; VEIGA, 2003).  

Nos jogos ligados ao trabalho agrícola e pecuário48 sobressaem questões 

próprias do processo de produção, crendices e valores morais. No entender de Cameira Serra 

(2001), antes da mecanização as atividades do campo eram realizadas em uma esfera de 

competição e desafio entre os trabalhadores, que comumente participavam de grupos de 

                                                           
47 Veiga (2003) localiza a extinção da prática o período posterior a 1930. 
48 Ver coletâneas organizadas por Cameira Serra (2001), Veiga (2003) e Braga (1995).  
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música e dança folclórica.  

 

Quadro 1 – Calendário Agrícola Português 

MÊS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
Janeiro Poda das vinhas  

Plantio do Centeio 
Colheita da pinha  

Fevereiro Plantio das batatas  
Colheita da pinha (auge) 

Março Plantio das batatas  
Colheita da pinha 

Abril Sacha das batatas 
Maio Plantio do milho  
Junho Sacha das batatas  

Ceifa do Centeio 
Sulfatagem (pulverização) das vinhas 

Julho Colheita da batata 
Agosto Colheita da batata 
Setembro Colheita do milho, do feijão e das vindimas 
Outubro Desfolhada do milho  

Plantio das ervilhas 
Plantio das favas (leguminosas) 

Novembro Plantio dos cereais de inverno 
Dezembro Colheita das azeitonas  

Colheita da pinha 
Fonte - Elaborado com base em Cameira Serra (2001, p. 36) 

 

Certamente que o campo sentirá mudanças no seu calendário em virtude da 

interferência das novas tecnologias, o que talvez não ocorra em um período tão breve na 

tradição oral que perpetua saberes laborais e crença seus adágios.  

Em Abril, queijos mil, em Março três ou quatro. 
Lavras pelo S. João (24 de julho), terás palha e grão. 
Em julho, debulho. 
Pelo S. Francisco (4 de Outubro), castanha ao cisco. 
Quem apanha a azeitona antes do Santo André (10 de Novembro), fica-lhe o 
azeite no pé. 
O que se não faz em Santa Luzia (13 de Dezembro), faz-se no outro dia 
(CAMEIRA SERRA, 2001, p. 39). 
 

No entender de Veiga (2003), cada jogo torna-se um produto de aculturação, 

que pode ocorrer de forma agressiva ou não. No caso dos jogos olímpicos, totalmente 

regulamentados, a transmissão é agressiva, o que não acontece na transmissão dos jogos 

populares, o que permite ao receptor adaptar o jogo a seus padrões culturais. 

Na escola ocorre o mesmo de modo agressivo quando as crianças realizam 
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um jogo ou uma brincadeira por obrigação, conforme as regras ensinadas/impostas pelo 

professor para uma apresentação pública ou para aprendizagem de um conteúdo, e de modo 

descontraído, quando as crianças brincam e até brigam discutindo as regras nos intervalos das 

aulas. 

As instituições detentoras do poder cultural exercem um controle direto ou 

indireto das práticas lúdicas, desportivas e de entretenimento, controle que diverge em cada 

contexto e desperta reações. Populares de Trás-os-Montes, por exemplo, expressam nos 

versos o controle do tempo pela igreja e comércio. A parlenda Semana da Mulher Preguiçosa 

retrata a necessidade de descanso e paz espiritual em detrimento do trabalho. 

Na segunda eu me deito,  
Na terça me levanto, 
Na quarta é dia santo, 
Na quinta vou para a feira, 
Sábado vou me confessar, 
Domingo vou comungar, 
Diz-me agora comadrinha 
Quando hei de trabalhar? (BRAGA, 1995, p. 145)  

A preguiça é também tema de Lafargue (2003) que levanta a bandeira em 

seu nome como instrumento de libertação do homem, contra a tirania do trabalho, a ditadura 

do consumo, as longas jornadas de adultos e crianças, a vida de miserável dos operários, as 

dificuldades de acesso ao local de trabalho. O mundo do trabalho afasta e faz sofrer as 

pessoas, traz prejuízo a saúde, mostra a face da corrupção, faz calar a alegria das ruas. 

Na sociedade industrializada, homens anseiam por trabalho como quem 

implora pela substância que alimenta o seu vício e aceitam por alguns meses uma sobrecarga 

de trabalho de 12 ou 14 horas, sabendo que essa necessidade de produção é temporária e eles 

serão dispensados por 2 ou até 4 meses quando terão repouso forçado. Essa distribuição 

desigual do tempo aguça os sentimentos de rivalidade e cobiça entre os operários 

(empregados ou não) e não oferece estímulos para praticar as virtudes da preguiça 

(LAFARGUE, 2003). 

O tempo livre é o que não é dedicado às obrigações profissionais, familiares, 

religiosas e políticas. É o tempo que é ocupado com atividade escolhidas com 

responsabilidade pelo sujeito para satisfazer suas necessidades pessoais. Puig & Trilha (2004) 

preferem chamar esse tempo de ócio. Quando as escolhas do sujeito podem, além do prazer, 

proporcionar algo em benefício pessoal, profissional ou da sua comunidade, como é o caso do 

relaxamento, das leituras, das caminhadas, da bricolagem e da jardinagem.  

Cada sociedade oferece uma gama de atividades e locais onde as atividades 
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de tempo livre podem ser realizadas, mas para Puig & Trilha (2004), isso não é suficiente, é 

preciso que as sociedades assumam a responsabilidade de educar para o tempo livre. A forma 

como cada um ocupa o seu tempo livre ou organiza sua rotina para que tenha esse tempo é 

uma questão de educação. Há uma grande diferença existente entre educar para e educar no, 

ou seja, entre preparação para uma vivência criativa e propostas de ocupação do tempo com 

objetivos de formação. 

O tempo foi fragmentado conforme as funções de cada indivíduo, que 

restringiu suas relações aos espaços que ocupa, como do trabalho, da escola, do lar e outros. A 

jornada de trabalho reduzida49 tornou-se realidade para muitos profissionais, a produtividade 

aumentou e mudaram as relações entre pessoas de gerações diferentes, mas restam outros 

problemas, como esvaziamento do sentimento produtivo, ocupações domésticas realizadas 

antes e depois do trabalho, necessidade de complementação salarial, dificuldade de acesso a 

programas e espaços com qualidade cultural. E o tempo livre passou a conceituado como um 

tempo de lazer, que no entender de Dumazedier (2004) é reservado a descanso, divertimento e 

desenvolvimento de personalidade.  

As ações fabris e comerciais também contribuem para esse 

enfraquecimento: no vale do Calvado (PT), por exemplo, os brinquedos industriais se 

multiplicam. Na região o processo de produção dos figurados de barros está gradativamente 

se afastando do ambiente domestico para tornar-se industrial. Para as crianças das famílias de 

ceramistas, que depois da escola se ocupam com o transporte de materiais, limpeza de 

utensílios e outros serviços secundários, esse ambiente pode favorecer a expressão e 

criatividade infantil manifesta em peças modeladas e pintadas por elas. Porém, nos ambientes 

mais profissionais, as crianças precisam atender aos apelos do mercado e reproduzir os traços 

do figurado da região.  

Distantes das tradições locais e das aspirações infantis, os pequenos 

trabalhadores “já não brincam com os bonecos e apitos feitos em barro e já aprenderam que as 

penas vermelhas do galo de Barcelos não são mais do que a memória triste do emigrante ou 

do turista” (SARMENTO, SILVA E COSTA, 1999, p.62). 

Em determinadas ocasiões, espaços, tempos e sentimentos públicos e 

privados se confundem, como no trabalho nas oficinas domésticas e nas celebrações profanas 

ou religiosas que ocupam o entorno e partes da residência com a participação de parentes, 

                                                           
49 Reconhece-se que as legislações trabalhistas esbarram em algumas limitações como: aplicação e fiscalização 
efetiva, trabalhos informais, flexibilidade (banco de horas e horas-extras), trabalhadores temporários ou 
esporádicos 
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amigos e outras pessoas próximas.  

Por mais de duas décadas, a queima do Judas foi proibida no Brasil em 

nome da preservação do poder real, ato compreensível, para Debret50 (1972), que presenciou, 

em 1831, a simulação do enforcamento de algumas personalidades do governo. O autor 

registra que tempos depois da liberação, o festejo ressurge como forma de diversão.  

A ressurreição de Cristo é anunciada aos fiéis pelo sino da Capela Imperial, 

marcando o fim da Quaresma e autorizando o início do enforcamento. Para os festeiros é o 

momento de expressar a alegria duplamente motivada.  

Sob o título Judas no Sábado de Aleluia, Debret descreve o contexto da 

festa e em duas pranchas retrata as principais figuras: o condenado, encapuzado e com uma 

bolsa supostamente de dinheiro, e o carrasco, representado por um diabo negro e muito feio.  

Muitas das festas interditadas, contudo, se mantiveram. Nesse sentido, 
festejar passa a integrar também as práticas coletivas de resistência, como 
parte da história e memória de certos povos e de vários grupos sociais; mas 
as festas não podem ser compreendidas apenas como repetição no sentido de 
reprodução de atos das sociedades e gerações anteriores Verifica-se que cada 
sociedade desenvolve suas festas como um ato que emerge de suas 
necessidades e que se realiza, a cada momento, com funções específicas; por 
isso, estão sempre em transformação. Nota-se que as festas se mantêm 
combinando, no mesmo momento e rito, o tempo profano no espaço do 
sagrado, alimentando o imaginário coletivo e assegurando a coesão da 
sociedade. Festejar é desse modo, rito e superação do rito, de sua origem, 
que vem do termo ritus. O rito é ordem prescrita, mas é também produção e 
transformação e, por conseguinte, um resultado de uma criação coletiva do 
homem a cada momento (DEBRET, 1972, p.84) 
 

                                                           
50 Jean Baptiste-Debret (1768-1648), pintor francês que esteve no Brasil entre 1816 a 1831 com a Missão 
Artística Francesa. 
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Figuras 3 e 4  O Judas no Sábado de Aleluia  
Fonte – Debret (1989, E.117.P.21.). 
 

A participação da “classe indigente, que se presta facilmente às ilusões” é 

relatada por Debret (1972, p. 191), o que talvez justifique a presença exclusiva de 

espectadores negros nas duas gravuras. Uma das imagens revela ainda a participação das 

crianças51, indicando a existência de um folguedo infantil simultâneo ao dos adultos, porém o 

texto do autor não faz nenhuma alusão a esse grupo. 

Para Oliveira (1995), a cerimônia da Queima de Judas não retrata um fato 

bíblico, pois o traidor não foi queimado e o boneco de aparência grotesca é conhecido em 

outras culturas como Inverno, Lutero e bruxa. 

A quadra Páscoa coincide aproximadamente com as manifestações do 
ressurgimento da Primavera, que é um dos momentos cruciais do ciclo anual, 
celebrado desde sempre por todos os povos primitivos com sacrifícios 
diversos, poderemos admitir que a actual cerimónia é o que resta de certos 
ritos proto-históricos, que foram evoluindo com o decorrer dos tempos, e que 

                                                           
51 Mostrando que mesmo as crianças possuem seus folguedos, registra Neves (1996, p.51).  
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o cristianismo alcançou, absorveu e depurou – como fez com tantas outras 
práticas – emcabeçando-os, por ingénua deformação, no Judas, cujo castigo 
pelo fogo representa assim, sob a nova luz, o prolongamento conceptual 
doutra queima, que como imolação ritual se praticava anteriormente 
(OLIVEIRA, 1995, p. 77). 

 

Os portugueses divertem-se distribuindo o legado de Judas Iscariotes, 

tornando público um testamento escrito em tom jocoso e satírico, com particularidades dos 

integrantes do grupo (herdeiros) e conselhos báquicos. 

A comemoração pública de fatos privados associados ao calendário 

religioso é registrada no Brasil desde a Colônia que, seguindo tradição ibérica, comemorava 

os aniversários dos membros da Família Real e o Santo com o seu nome. 

Membros da Corte escolhiam os espaços do Rio de Janeiro para cada 

comemoração pública conforme a visibilidade social pretendida, compondo uma geografia da 

festa
 52 de acordo com a sua finalidade. “A rua era vista pelos dirigentes como um espaço do 

povo; o Paço era local da nobreza, e as Igrejas o lugar do clero” (LOPEZ, 2004, p. 30)53. 

Quando os festejos eram abertos a toda a sociedade, podiam ocupar vários espaços. 

A Corte definia e impunha um calendário com dias destinados ao trabalho, 

descanso e festejos públicos, os quais serviam para rememorar a tradição da Monarquia. Nas 

comemorações da Padroeira do Reino, Corpus Christi, Divino, Espírito Santo, Páscoa e 

Natal, sob ameaça de pesadas multas, o povo era informado para que consertasse, pintasse e 

ornamentasse os imóveis do percurso dos cortejos e procissões.  

Aqueles que desejavam conseguir mercês, ascender a postos do Estado, ou 

novas oportunidades de trabalhos e negócios financiavam os festejos públicos e se cercavam 

de luxo e riqueza, criando uma imagem (o parecer) aceita socialmente. A ostentação de 

objetos de valor, como roupas e carruagens, evidenciava as diferenças econômicas entre os 

súditos.  

Ariès (1991) explica que, com o aumento das desigualdades econômicas, os 

indivíduos passaram a se esconder atrás de uma “aparência” (parecer) para adquirir, defender 

ou ampliar um papel aceito ou tolerado pela sociedade. 

O soberano podia, por meio de decreto e aviso, incluir novos festejos no 

calendário. Para Lopez (2004), a festa na Colônia servia para mostrar a unidade do Império, 

que compensava a ausência física do Monarca, prestando reverências ao seu retrato. 

                                                           
52 Expressão empregada por Lopez (2004) 
53 LOPEZ (2004) denomina festa as comemorações com a presença da família real e de festejo elementos de 
origem sagrada ou profana, nomenclatura não adotada nesta pesquisa.  
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Completamente iluminado, o retrato (representação) surgia logo após os fogos de artifícios, 

para que todos pudessem saudar o Monarca com vivas e aplausos.  

Nos festejos luzes e sinos eram adotados como símbolo de reconhecimento 

popular, e o silêncio e a destruição de luminárias a rejeição e o descontentamento do povo 

para com o poder. 

Como a Coroa, o Divino também é representado simbolicamente nos 

festejos. Entre os rituais, destaca-se a festa de Corpus Christi que supõe a materialização do 

Corpo de Deus. Tradicional em todos os domínios portugueses, a festa é marcada pela 

Procissão, aberta a toda a população. E para que as ruas sirvam de palco para a santa 

cerimônia, o espaço é redesenhado.  

Essa estratégia de popularização dos conteúdos católicos, traduzindo em 

imagens os textos bíblicos, as ladainhas e orações, é semelhante à dos vitrais e pinturas das 

igrejas. A diferença está no planejamento e execução das mensagens, ou seja, no tapete as 

imagens são definidas pelos pequenos grupos que estabelecem uma comunicação ao longo da 

preparação, enquanto nos vitrais uma pessoa define a melhor maneira de expressar a 

mensagem quadro a quadro. 

A beleza das ruas ornamentadas pelos fiéis pode ser admirada por um curto 

período, sendo desmanchada pelos pés do sacerdote e dos membros de sua corte, autorizados 

a pisar no tapete durante a procissão. Esse ritual de construção e desconstrução reforça o 

caráter onipresente de Deus, representado pela Igreja, diante da fragilidade e efemeridade da 

vida terrena.  

Festas podem ser mais ou menos abertas, mas sempre traçam fronteiras, 
espontâneas ou impostas, entre os aptos a dela participar e os que são 
estranhos a ela. São inúmeras as formas possíveis de se traçar essa linha de 
demarcação, e inúmeros os graus de sua rigidez. O importante é que a linha 
fronteiriça da festa coincide, de modo geral, com a da identidade que produz 
em seu interior. (GUARINELLO, 2001, p. 973). 

 

Em virtude das diferenças das pessoas que compõem o grupo de incluídos, a 

identidade produzida na festa é coletiva, heterogênea e, às vezes, ambígua. Dessa forma 

poderá ser julgada por alguém que desconhece os valores do grupo e a dinâmica da festa 

como balbúrdia ou desordem.  

Bateson (1991) lembra que o entendimento das pessoas sobre ordem e 

organização é diferente e que elementos de uma ordem são suscetíveis a mudanças, ou seja, a 

possibilidade de mistura é constante. Quando a ordem é alterada, o resultado poderá ser 

diferenciado, como ocorre com as letras da palavra DONALD (nome próprio) que dispostas 
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em outra ordem, formam OLD DAN (Velho Daniel)5416. Isso explica, também, o número de 

variações de uma festa, jogo ou dança que durante a circulação entre os grupos sociais são 

adaptados ao contexto. 

No caso da cultura dos africanos escravizados no Brasil foram muitas as 

adaptações. Enquanto as negras embalavam os sonos das crianças brancas com contos e 

cantigas, povoadas de heróis míticos e animais de sua terra natal e com outros pinçados das 

narrativas das moças e senhoras da casa, os escravos tinham suas práticas lúdicas e religiosas 

reprimidas que, por destoarem dos padrões católicos, eram avaliadas pelos senhores como 

manifestações negativas.  

Os soteropolitanos55 preservam em antigas senzalas, atualmente abertas ao 

turismo, imagens dos santos católicos que por imposição dos senhores deveriam ser 

venerados pelos escravos. Para burlar a ordem e preservar sua religiosidade, os escravos 

subalternos colocavam em baixo da estátua a inscrição com o nome do orixá correspondente.  

Conduta semelhante foi assumida por Menocchio, um moleiro que cumpria 

todos os rituais da Igreja, mas em seus pensamentos e, por vezes, com palavras, questionava 

os valores religiosos de seus antepassados. Para Ginzburg (2006), a adesão religiosa do 

trabalhador pode ser consciente, não passiva, relacionada somente com o exterior. Menocchio 

foi aprisionado e queimado por ordem do Santo Ofício, por revelar-se um sujeito de cultura e 

coragem que negava as verdades impostas. 

No Brasil, para afastá-los dos rituais e dos vícios e preservar a produtividade 

dos engenhos e lavouras, os escravos eram proibidos de festejar e obrigados a trabalhar nos 

domingos, feriados e dias santos, o que é reprovado por aqueles que consideram a festa e 

folguedo forma de catarse ou lazer.  

Negar-lhes totalmente os seus folguedos, que são o único alívio de seu 
cativeiro, é querê-los desconsolados e melancólicos, de pouca vida e saúde. 
Portanto, não lhes estranhem os senhores por criarem os seus reis, cantar e 
bailar por algumas horas honestamente em alguns dias do ano (ANTONIL, 
1711 apud FERLINI, 2001, p. 457).56 

 
“Os mais barulhentos prazeres produzem sobre o negro o mesmo efeito que 

o repouso”, dessa forma Rugendas [1980]57, relatando que os escravos se divertiam dançando 
e cantando por toda à noite, contrariando a ordem dada pelos senhores. 

A dança habitual do negro é o batuque. Apenas se reúnem alguns negros e 
logo se ouve a batida cadenciada das mãos; é o sinal de chamada e de 
provocação à dança. O batuque é dirigido por um figurante; consiste em 

                                                           
54 Exemplos usados pelo autor. 
55 Natural ou cidadão de Salvador, BA. 
56 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil, por suas drogas e minas (1711). Paris, 1965. 
57 Johann Moritz Rugendas (1802-1858), pintor alemão, viajou pelo Brasil durante os anos de 1822 a 1825. 
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certos movimentos do corpo que talvez pareçam demasiado expressivos; são 
principalmente as ancas que se agitam; enquanto o dançarino faz estalar a 
língua e os dedos, acompanhando um canto monótono, os outros fazem 
círculo em volta dele e repetem o refrão.  
Outra dança negra muito conhecida é o lundu, também dançada pelos 
portugueses, ao som do violão, por um ou mais pares. Talvez o fandango, ou 
o bolero, dos espanhóis, não passem de uma imitação aperfeiçoada dessa 
dança (RUGENDAS,1980 p. 251, destaque desta pesquisa). 

 

O Lundu é registrado por Rugendas em duas pranchas. Em uma, pessoas 

negras dançam, enquanto um homem com aparência de capataz observa.   

 
Figura 5 Lundu, Fonte - Rugendas [1980]  (p.251.) 

Em outra prancha pessoas brancas comemoram, enquanto os negros 

permanecem à margem da festa. Uma mulher (na parte baixa do quadro) alimenta a fogueira, 

mantendo presa em suas costas uma criança. Uma mulher sentada (no segundo terço da tela), 

um homem em pé atrás dos brancos (ao fundo) e a criança observam. Os corpos das figuras 

negras não dão pistas de que estejam acompanhando o ritmo do violão. 
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Figura  6  Lundu. Fonte - Rugendas [1980] (p.251) 

 

Não há indícios suficientes para afirmar que todas as pessoas representadas 

sejam atores na festa, pelo contrário, uma das figuras negras femininas parece como uma 

peça
58 complementar, ou continuação da fogueira.  

A festa é um símbolo de identidade. A estrutura de produção e consumo da 

festa não apaga as diferenças existentes entre os participantes (incluídos), ela beneficia o 

encontro para que possam produzir, reiterar, negociar e fortalecer as identidades sociais. As 

pessoas que observam ou trabalham na preparação e realização do evento são mantidas como 

expectadoras (excluídas), mas culturalmente não estão livres das influências dos valores e 

símbolos que circulam no espaço do outro. 

Submetidos à cultura européia no Brasil Colônia, indígenas e negros 

encontraram na dança e na festa a forma para servir a Igreja, e lacunas de resistência e 

sobrevivência. A dança dos carijós representada por onze mulatinhos e a dança dos 

caboclinhos, realizada por nove rapazes índios
591, são fornecidos por Del Priore (2000) como 

exemplos da aproximação entre explorados e escravizados, época em que imagem de criança 

inocente e pueril inspiraria atenção do divino e suavizar as diferenças sociais, culturais e 

raciais. 

Rugendas [1980] menciona uma espécie de dança militar desenvolvida por 

                                                           
58 Peça como objeto e o modo como era chamado o escravo. 
59 Mulatinhos e índios são expressões usadas pela autora. 
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dois adversários munidos de paus e a capoeira
6022, descrita como um folguedo violento.  

[...] dois campeões se precipitam um contra o outro, procurando dar 
com a cabeça no peito do adversário que desejam derrubar. Evita-se o 
ataque com saltos de lado e paradas igualmente hábeis; mas, 
lançando-se um contra o outro mais ou menos como bodes, acontece-
lhes chocarem-se fortemente cabeça contra cabeça, o que faz com que 
a brincadeira não raro degenere em briga e que as facas entrem em 
jogo ensangüentando-se (RUGENDAS, [1980]., p.252). 

 

Em oposição às danças de amor, a prancha intitulada Jogar Capoeira ou a 

dança da guerra, retrata pessoas negras adultas movimentando-se. 

 
Figura 7 - Jogo de Capoeira   Fonte - Rugendas [1980] (p.252) 

 

Em outra prancha, intitulada São Salvador, o pintor retrata uma vista da cidade de Salvador 

com um grupo de nove pessoas negras (no primeiro plano), entre as quais quatro homens, com posturas 

semelhantes às dos capoeiristas.  

                                                           
60 Em Maracaju, o jogo é praticado por meninos e adolescentes sob orientação de um Mestre, integrante do 
Movimento Negro. O grupo treina e faz apresentações públicas em eventos sociais. 
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Figura 8 – São Salvador, de Rugendas [1980] (p.252) 

 

Os corpos em posição de ataque e defesa, registrados pelo pintor em duas 

pranchas de sua fase brasileira, não demonstram agressividade exagerada. 

Enquanto o artista perpetua em sua obra algo efêmero, o festeiro faz 

renascer algo que deve ser lembrado. Quem festeja seleciona fatos e recria o passado, legitima 

valores e práticas, ou manifesta o desejo de uma nova temporalidade. As festas constituem-se 

em “lugar de co-memoração, lugar de memória partilhada socialmente” (LOPEZ, 2004, p. 15, 

destaque do autor).  

A seleção dos episódios e das pessoas que se festejam ou são festejados 

emerge da 

[...] idéia tão antiga e atual de que a festa é uma fala, uma memória e 
uma mensagem. O lugar simbólico onde cerimonialmente separam-se 
o que deve ser esquecido e, por isso mesmo, em silêncio não 
festejado, e aquilo que deve ser resgatado da coisa ao símbolo, posto 
em evidência de tempos em tempos, comemorado, celebrado. Aqui e 
ali, por causa dos mais diversos motivos, eis que a cultura de que 
somos ator–parte interrompe a sequência do correr dos dias da vida 
cotidiana e demarca os momentos de festejar. [...] Eis-nos por um 
instante convocados à evidência, para sermos lembrados ou para que 
algo ou alguém – uma outra pessoa, um bicho, um deus – seja 
lembrado através de nós, que festejados, somos durante a brevidade de 
um momento especial enunciados com mais ênfase: somos símbolos 
(BRANDÃO, 1991, p. 8).  

 

Não há como negar a importância da festa nas esferas social, cultural, 
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histórica e política, por isso os grupos se preparam para o grande momento, quando a rotina 

será alterada e muitas pessoas deixarão de ser o que são para assumir o que parecem ser. 

Carregados de significações, roupas, acessórios, instrumentos musicais, 

canções, danças, gestos e falas são minuciosamente pensados dentro da lógica da festa e do 

personagem que será assumido, como no jogo a mensagem do faz-de-conta que circula 

através da metacomunicação. A flor de laranjeira no cabelo da noiva e a comilança familiar na 

Páscoa, logo após a abstinência da Quaresma, informam simbolicamente a uma comunidade 

de eus-outros
61 o fim de uma etapa da vida.  

Para os que convivem nesses ambientes e fazem uso de linguagem 

simbólica, o parecer não é uma farsa, é uma demonstração de poder que merece ser 

respeitado como o Imperador e a Imperatriz ou Rei e Rainha do Congo, eleitos na festa de 

Nossa Senhora do Rosário62, longe dos salões da Corte e sob a benção da igreja63. Poder que 

pode ser destituído a pedido dos súditos, com a morte ou pedido de demissão do ou da 

monarca (KOSTER, 1816, apud CÂMARA CASCUDO, 1995)64. 

Nas carreiradas ou corridas de cavalo, a demonstração de poder depende 

da destreza, habilidade e resistência do montador e do animal. Prática cultivada e transmitida 

entre as gerações desde a antiguidade. Os romanos corriam em homenagem aos deuses, mas 

não mantinham seus pensamentos vinculados a eles durante a disputa (VEYNE, 1989, p.115). 

Segundo Gonçalves (2001), a sociedade colonial adaptou a linguagem 

medieval da cavalhada à realidade brasileira, para celebrar ocasiões especiais por três dias. O 

autor explica que as evoluções eram usadas em torneios ou desfile, vestimentas francesas, 

espanholas ou mouriscas eram usadas pelos contendores durante a disputa, os combates 

poderiam ser simulados ou reais. 

A cavalhada foi elevada ao patamar da nobreza, ao ser disputada uma 

variação do jogo em Recife, na festa de aclamação de D. João IV (1641). Frei Manuel Calado 

(apud GONÇALVES, 2001)65 descreveu que os cavaleiros não retiraram as argolas com a 

ponta da lança, durante a corrida como de costume, eles retiraram anéis e cordões de ouro 

com pedras preciosas. 

                                                           
61 Expressão usada por Brandão (1989, p.9), dá a idéia de partilha de significados entre as pessoas de um grupo, 
sem que elas percam a sua identidade. 
62 O mesmo trecho de Koster (1916) é reproduzido por Câmara Cascudo (1995) e Ferlini (2001); entretanto, a 
data da eleição apontada pelo primeiro é Março e pelo segundo, Maio.  
63 No início do século XVIII, Koster (apud CÂMARA CASCUDO, 2001) registra que a missa de coroação do 
Rei do Congo, só foi ministrada pelo vigário de Itamaracá (CE), depois do pagamento das despesas cerimoniais. 
64 KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil (1916).Trad. Luís da Câmara Cascudo. São Paulo: Col. 
Brasiliana, 1942. Vol. 221. 
65 CALADO, Manuel. O valeroso Lucideno e o triunfo da liberdade. 2. ed. São Paulo: Edições Cultura, 1943. 
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Outras variações de cavalhada, registradas pelo autor são: correr cabeças - 

cavaleiros armados com lanças e espadas atacam fantoches ou bonecos; canas
66

 - ao longo da 

carreira, o cavaleiro deveria cortar com espada um pedaço de cana arremessada pelo 

adversário; laranjadas - os cavaleiros deveriam aparar com um escudo preso ao braço, 

laranjas de cera cheias d’água, arremessadas pelo adversário; alcanzias eram bolas de barro 

que deveriam ser quebradas com lança, e patos, pombos e carneiros usados como alvo. 

Na escola, em diferentes momentos a periodicidade das aulas e do recreio é 

quebrada e o isolamento institucional é rompido, com festas e eventos que admitem a 

presença de convidados, fantasias e ornamentos. No Brasil os maiores festejos acontecem no 

meio do ano, próximos aos dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. 

Segundo Carneiro (1974), nas festas juninas as escolas seguem indicações 

literárias, como as de Cornélio Pires, que descreveu o caipira com vestido de chita, calças de 

brim, chapéu de palha e lenço colorido. Para o autor, a camisa semi-solta do cinturão, a boca 

das calças arregaçada, os sapatos de pares diferentes e os borrões de carmim são estratégias 

para tornar os foliões verossimilhantes ao povo do campo. 

A origem da quadrilha (quadrille, em francês) é localizada por Sigrist 

(2000) nos campos ingleses, onde era dançada inicialmente pelos descendentes dos celtas e 

saxões, em agradecimento à terra pela colheita, ocupou salões da nobreza e migrou com os 

colonizadores, para ser apresentada atualmente em escolas e agremiações de forma 

inadequada, ridicularizando gestos, roupas e linguagem do caipira. 

Os exageros na caracterização com vestimentas, gestos, sotaques e 

expressões lingüísticas são exibidos até mesmo por aqueles que mantêm laços estreitos com a 

zona rural, quer seja por sua origem, pelo trabalho etc., como os moradores das cidades do 

interior. 

Não há dúvidas de que, após sete séculos, as quadrilhas tenham se 

distanciado do seu significado e da forma original, porém o que talvez as tenha mantido na 

tradição popular seja o seu sentido lúdico, que permite o exagero e o escárnio. Entretanto, o 

significado das cerimônias festivas remanescentes de rituais míticos ou religiosos não se 

esgota no lúdico. 

Para muitas crianças, esses festejos são como janelas que se abrem em uma 

rotina cronometrada por inúmeras atividades, escolhidas para que não caiam na vadiagem e 

preparem-se para o futuro. Em Portugal, Máximo, Azevedo e Oliveira-Formosinho (2004) 

constatam que instituições responsáveis pela oferta de Actividades de Tempo Livres (ATLs) 
                                                           
66 Nesta batalha fictícia, usavam-se lanças, isto é, as cañas. 
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funcionam como extensão das escolas, com as estratégias e conteúdos semelhantes. No Brasil 

o acumulo de responsabilidades foi constatado com maior força por Carneiro & Dodge (2007) 

nas classes mais altas onde vivem as crianças executivas
67. 

Nas classes operárias, conforme descrito anteriormente, as crianças 

envolvem-se muito cedo com o trabalho. Independentemente de sua origem econômica e 

social toda criança precisa ter o direito ao brincar assegurado. 

 

 

ESPAÇOS, AMBIENTES, JOGOS E BRINCADEIRAS. 

Um jogo - ou brincadeira - não se resume a regras e a habilidades 

necessárias para sua prática, uma vez que sua realização está atrelada ao meio físico e social. 

Cada prática lúdica pode ser identificada pelo espaço onde se desenvolve, pelos elementos 

naturais ou não utilizados pelos jogadores e pelos relacionamentos pessoais travados no local. 

Assim, cada participante age conforme um rol de condutas aceitáveis, uma lista de regras a ser 

obedecida e a duração do jogo, que frequentemente são ajustadas ao espaço físico e social 

ocupado por ele. As alterações espaciais, favorecendo a criação de novos jogos, elaboração de 

variações, ou ainda mesmo a exclusão, definitiva ou temporária, do jogo do repertório lúdico 

do grupo. 

Em geral, os espaços físicos são ocupados pelas pessoas, que se apropriam 

de seus elementos, instalam outros e promovem modificações conforme necessidades, 

anseios, culturas e valores. Os grupos sociais planejam, constroem e organizam os espaços de 

uso coletivo e familiares e usam marcas de suas histórias para rechear os espaços de 

significações humanas, transformando-os em ambientes.  

Nas comunidades guaranis o termo tekoha (teko = modo de ser) é usado em 

alusão ao lugar físico e relações sociais macro familiares que se estabelecem nesse lugar. O 

tekoha incorpora condições geográficas e ecológicas favoráveis para a convivência entre 

famílias extensas na construção de uma unidade político-religioso-territorial (ALMEIDA; 

MURA, 2004). 

Nos espaços urbanos alguns ambientes encerram-se em si mesmos, 

permitindo um isolamento, enquanto outros favorecem ou deveriam favorecer o deslocamento 

e o encontro. Por vezes, os espaços destinados à coletividade não são utilizados de acordo 

                                                           
67 Expressão empregada pelas autoras 
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com o idealizado, ou não se adaptam as suas necessidades. Segundo Freyberger (2005) há 

uma distância entre o espaço pensado pelos homens públicos e profissionais da construção e o 

modo como os usuários o veem e se relacionam com ele, e também como as diferentes 

pessoas se relacionam nesse espaço-ambiente. Cada espaço da cidade planejada torna-se 

relevante por suas características físicas e simbólicas. 

Quem faz o espaço público? O espaço idealizado e executado pelos técnicos 

sem a participação dos atores naturais, das pessoas da comunidade, “não é público, mas para 

um público, requer uma ativação artificial, uma cena ou um espetáculo ou algum tipo de 

consumo. Assim o lugar dado as comunidades não é o de fazer espaço, compartilhar, 

modificar, apropriar, mas o de consumo”, explica Guimarães (2007, s.p.) Para a construção de 

um espaço público é preciso agregar aos conhecimentos técnicos e estéticos dos profissionais 

os saberes e valores das pessoas que farão uso dos locais, tornando-os existenciais68 

Freyberger chama atenção para a busca constante de respostas às indagações 

(verbais e não-verbais) sobre o uso cotidiano dos espaços das cidades, o que alimenta nesta 

pesquisa a reflexão sobre utilização dos espaços por crianças ou adultos na ambientação dos 

jogos e brincadeiras. Espaços que podem ser planejados, com ou sem finalidade para o lazer, 

e os espaços onde os elementos da natureza imperam a despeito da ação humana, como nos 

rios, encostas, campos e terrenos. 

Outro conceito importante é o espaço social, que se define nas relações 

estabelecidas entre as pessoas, de origens comuns ou oriundas do grupo sociais diversos, em 

um determinado momento histórico. Trata-se da  

[...] mutável possibilidade de cruzamentos entre as pessoas quando vão 
tecendo a sua história particular e a de seu grupo; este, de grande 
variabilidade, caracteriza-se pela complexidade das classificações com que 
cada indivíduo é contextualizado e definido nas relações com outros. 
(ITURRA; REIS, 1990, p. 15).  

 

Há uma dupla relação de dependência onde a prática lúdica está atrelada à 

existência de espaço disponível e os espaços sociais emergem de situações e encontros 

formais e informais, como nos jogos e brincadeiras. 

A criação e a organização de espaços privados e sociais são decorrentes das 

necessidades de preservação da intimidade ou de sociabilidade. Ao descobrir-se como uno, o 

indivíduo fugiu dos olhares dos seus concidadãos buscando espaços para guardar segredos 

familiares, amorosos, políticos e econômicos, enfim, viver a intimidade. Entretanto, ao 

                                                           
68 A autora trabalha com o binômio espaço-território, proposto por Guattari, para abordar a diferença entre 
domínio físico e subjetivo.  
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perceber sua necessidade de encontro com o outro, produz novos espaços de convivialidade 

para conversar, ler em voz alta, discutir, cantar e jogar com palavras. Dentre os 

entretenimentos estão os chamados jogos de sociedade, quando um tema estapafúrdio, muito 

distante do real, era discutido exaustivamente, prática identificada por Ariès (1991) na Europa 

durante os séculos XVI e XVII, e por Agassiz & Agassiz (apud CÂMARA CASCUDO, 2001, 

p.130)69 que encontra no Ceará da metade do século XVIII a variação denominada mercado de 

santos. 

Iniciada nos séculos XVI e XVII, a transformação da sociedade continua 

nos períodos que seguem, sustentando antigas formas de sociabilidade e criando outras. 

Ocorre assim uma passagem da sociabilidade anônima de grupos em que as pessoas podiam 

se reconhecer para uma sociabilidade anônima sem sociabilidade pública, ou seja, há um 

predomínio dos espaços privados (profissional e familiar) e a sociabilidade pública 

praticamente desaparecera (se não considerarmos os locais de lazer ou de prazeres 

organizados). 

Nesse percurso a família começou a enxergar a infância e proteger os seus 

membros no interior da casa, mantendo-os em uma sociabilidade restrita e afastada do 

“espaço público com o qual se comunicava. E estende-se à custa da sociabilidade anônima da 

rua” (ARIÈS, 1991, p. 15). 

Os espaços públicos surgem inicialmente para atender as necessidades dos 

burgueses que, isolados em suas propriedades territoriais, padeciam com a falta de locais para 

sua exposição pública. O que leva à construção de ruas, alamedas, avenidas onde as pessoas 

podem fazer seus passeios e se encontrar. Para Borja (2006) a política de embelezamento das 

cidades é marcada por medidas de exclusão social, uma vez que a gestão pública determina o 

traje a ser usado em cada equipamento cultural, proíbe trânsito de transportes públicos em 

determinadas regiões e não oferece saneamento em outras. Em reação surgem os movimentos 

de democratização urbana.  

Segundo Guimarães (2007), a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

182, e o Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/2001, respondem às reivindicações populares e 

aos movimentos de arquitetos e urbanistas para devolver a cidade à coletividade. 

Como pontua Borja (2006), o espaço público é ordenamento, 

desenvolvimento e gestão. O planejamento e a gestão da cidade como espaço público partem 

da premissa de cidade como um lugar de intercâmbio, que não pode ser cingido aos 

                                                           
69 AGASSIZ, Luiz; AGASSIZ, Elizabeth Cary. Viagem ao Brasil (1865-1866). Trad. Edgar Sussekind de 
Mendonça. São Paulo: Col. Brasiliana, 1938. V.95. 
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equipamentos culturais e aos passeios, pois o comércio assegura o intercâmbio de bens e de 

idéias. 

Embora o jogo e a brincadeira possibilitem uma fuga para um mundo 

paralelo, os participantes não rompem com as limitações do espaço físico e do espaço social, 

determinados pela família e pelo Estado, conforme retratam os historiadores. 

Em Conimbriga, principal sitio arqueológico português, pode-se verificar 

que após a conquista romana em 136 a.C existiam diversos espaços de lazer: as termas e o 

anfiteatro eram ocupados pelos homens; o peristilo ou pátio rodeado por um pórtico, na Casa 

do Repuxo o piso do principal espaço social da residência é ornado com mosaicos de 

labirintos, conhecido jogo de orientação; sob o teto da família meninas podiam jogar com 

astrágalos e outros; as ruas da parte nobre serviam para as brincadeiras das crianças com seus 

arcos  (PESSOA; RODRIGO; AMADO, 2000; CORREIA, 2006; ALARCÃO, 1994).  

Reportando-se ao movimento burguês, que rompeu com o corpo social 

(único e polimorfo) e impôs novos padrões de comportamentos condizentes com os espaços 

ocupados, nos séculos XVIII e XIX, Ariès (1981) esclarece que as famílias das classes altas 

constroem sua história privada no conforto e segurança de suas moradias e bairros, e assumem 

anonimamente seu papel social nas ruas e nas praças. As crianças perdem a liberdade e são 

afastadas do convívio com os familiares adultos, que transferem para os internatos a 

responsabilidade de educar as almas que lhe foram confiadas por Deus. 

Com esses distanciamentos sociais, alguns jogos “foram reservados aos bem 

nascidos, enquanto outros foram abandonados ao mesmo tempo às crianças e ao povo” 

(ARIÈS, 1981, p. 278). Exemplo dessa divisão são os jogos acrobáticos praticados pelos 

populares ao ar livre em oposição à sociabilidade doméstica das jovens de camada social mais 

abastada financeiramente, ao redor da mesa de jogos (tavonagem), cenas do século XVIII 

retratadas nos azulejos que decoram a Reitoria da Universidade Federal da Bahia70. 

Embora tenham criado novas formas de convivialidade, “ainda no início do 

século XX, principalmente nas classes populares e rurais, os tipos antigos de sociabilidade 

coletiva e comunitária persistiram: na taberna para os homens, no lavadouro para as mulheres, 

na rua para todos” (ARIÈS, 1981, p. 8, destaque desta pesquisa). 

Nas aldeias e vilas portuguesas as diferenças entre as práticas lúdicas 

realizadas da intimidade do serão e as executadas no espaço masculino da taberna eram 

marcantes. Os serões aconteciam tanto no seio da família quanto nos trabalhos coletivos 

desenvolvidos esporadicamente, com auxílio dos amigos e parentes. 
                                                           
70 Cenas reproduzidas por Algranti (1997, p.112-113). 
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Era ao serão que aconteciam divertidíssimos jogos afectivos que, 
lamentavelmente, sucumbiam, na sua maioria, ao avançar dos tempos. Estes 
exercícios permitiam o contacto corporal entre a criança e um familiar mais 
velho, propiciando aprendizagens diversas ou exercitando grupos musculares 
e articulações pouco utilizados (CAMEIRA SERRA, 2004, p. 27).  

Não frequentadas por crianças e senhoras, as tabernas eram consideradas 

como um local de lazer e perdição. Nas tabernas71 muitos negócios de família entraram em 

ruína após apostas ou jogos praticados sob o efeito do álcool. No mesmo local eram 

praticados jogos de estratégias e exercícios lúdicos muitas vezes sem fins financeiros.  

Dumazedier (2004) retoma as teorias de Callois, Freud, e H.Lefebre, e acusa 

a existência de uma vida jogada, que liberta das responsabilidades sociais, uma realidade 

secundária vivida em um tempo e espaço circunscrito com humor e poesia, como ocorre, por 

exemplo, nas férias.  

Espaços e tempos lúdicos que foram cavados para atender a necessidade de 

quebrar a monotonia da vida diária e fugir dos compromissos de trabalho com os homens e 

com o divino. Como provam a exposição organizada por Adelaide Carreira72, da Universidade 

de Lisboa, que torna pública a existência de tabuleiros de jogos romanos esculpidos em muros 

de castelos, escadarias e claustros das igrejas, nas pedras das bicas e outros locais que podem 

ser avistados em Portugal e na região da Galícia, na Espanha. 

  

Figura 9 – Jogo de tabuleiro em pedra Fonte - exposição em Braga, registro pessoal 

 

                                                           
71 Serra (2004) explica que, os serões foram substituídos pelas novelas de televisão e as tabernas por lojas de 
nomes estrangeiros. Niemeyer (2002) aponta os parques privados como alternativa para o lazer praticado nas 
taberna Dumazedier (2004) denúncia que os cafés ocuparam o cabaret, onde os operários franceses podiam ao 
sabor das bebidas vendidas bebidas a varejo, ter algum divertimento e estabelecer acordos. 
72 Visita a  exposição “Pedras que Jogam” em fevereiro de 2007 em Braga(PT), e a exposição  realizada em 
março de 2007, em Évora (PT) simultaneamente a etapa final do 3ª Campeonato Nacional de Jogos 
Matemáticos.  
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Figura 10 – Jogo de tabuleiro no Claustro (detalhe)73.Fonte - CARREIRA, 2006. Folheto da exposição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Jogo de Tabuleiro no Claustro74. Fonte: CARREIRA, 2006 - Folheto da exposição 
 

A Educadora, responsável pela apresentação do Museu do Brinquedo de 

Évora (PT), relembra que na infância, ela e outras miúdas enquanto 
aguardavam na porta da igreja pelos ensinamentos religiosos, cantavam, 
brincavam e comparavam o número de peças dos enxovais das suas bonecas. 
A qualidade e a quantidade do enxoval da boneca eram semelhantes ao de 
sua dona e seguiam os padrões de seu grupo social. Diferenças que podem 
ser constadas no acervo do museu. (Diário de Campo, Évora – PT, 07/03/07) 

 

A Educadora, responsável pela apresentação do Museu do Brinquedo de 

                                                           
73 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira do Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, PT – sécs. XVII ou XVII 
74 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira do Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, PT – sécs. XVII ou XVII 
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Évora (PT), relembra que na infância ela e outras miúdas, enquanto aguardavam na porta da 

igreja pelos ensinamentos religiosos, cantavam, brincavam e comparavam o número de peças 

dos enxovais das suas bonecas. A qualidade e a quantidade do enxoval da boneca eram 

semelhantes ao de sua dona e seguiam os padrões de seu grupo social (Diário de Campo, 

Évora, PT, 07/03/07). Diferenças que podem ser constadas no acervo do museu. 

Em sua narrativa, a porta da igreja configura como um espaço de trocas de 

saberes da cultura lúdica vivida na intimidade das famílias e de manifestação da imaginação 

fantasiosa das meninas. A competição entre elas é lembrada como integrante desse momento 

e não como algo pejorativo. 

Os enxovais e mobílias das bonecas eram de suma importância para as 

sinhazinhas que reproduziam em suas brincadeiras na sala ou no alpendre da casa-grande a 

vida dos engenhos brasileiros. As bonecas eram as filhas, a menina branca era a senhora-dona 

e a negra assumia o papel de ama, criada, rezadeira, ou outra função servil como as 

desempenhadas pelas mulheres de sua família (CÂMARA CASCUDO, 1985). 

O espaço dos meninos era mais amplo e se estendia para onde os olhos 

vigilantes das mulheres não alcançavam. O sinhozinho, sempre acompanhado por um menino 

escravo ou moleque, subia em árvores, nadava, caçava, montava em pequenos animais, 

recolhia frutas e pedrinhas e brincava com papagaio de papel, cavalo-de-pau, bodoque, 

espingardinha. O menino escravo sugeria, brincava e usava a incumbência de pajem como 

justificava para as suas peraltices e, por vezes, arcava com as punições que deveriam ser 

endereçadas ao seu senhor-moço. 

A construção da intimidade e das formas de sociabilidades no Brasil 

Colônia é condizente ao processo de construção de uma nova nação. Em outras palavras, a 

vida no interior das propriedades e os raros momentos de lazer coletivo demonstram que “a 

privacidade vai abrindo caminho não só em contraponto com a formação do Estado, mas 

ainda com a gestação da nacionalidade” (NOVAIS, 1997, p. 17). 

Para a sociedade paulistana, o Jardim Público (atual Jardim da Luz) criado 

em 1798 e aberto ao público em 1825, atende as necessidades de pesquisa agrobotânica e 

oferece à população uma nova opção de lazer, até então limitada ao entorno das igrejas.  

No raiar do século seguinte, enquanto as pessoas da elite se ocupam do lazer 

contemplativo, os movimentos operários promovem festivais, programados com passeios, 

excursões, teatros, competições esportivas, piqueniques para os seus filiados. Em julho de 

1917, a grande greve chama atenção dos governantes e industriais para algo que estava fora 

da pauta de reivindicações dos trabalhadores, a necessidade de espaços públicos para a cultura 
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de massa, expressa em forma de esporte e recreação. 

Como a uma criança que se manda brincar para queimar energias, os 
operários foram, então, mandados jogar futebol: os municípios isentaram os 
campos de impostos; os industriais se apressaram em construir grounds; a 
polícia parou de reprimir os rachas em terrenos baldios; os castigos aos 
estudantes de escolas públicas que fossem pegos jogando futebol, suspensos 
(SANTOS, 1981, p. 22, destaque do autor) 

 

Além da tolerância das autoridades, são criados times de futebol e espaços 

de lazer dentro das fábricas. No entender de Niemeyer (2002) o direito ao lazer é concedido 

pelos industriais como um instrumento de catarse, útil para disciplinar os operários.  

Como produto da história, o lazer está mais próximo de ser uma atividade 

ativa que ser um instrumento de alienação, ou ópio do povo. Provavelmente, o lazer  

[...] não seja uma atitude ativa do cidadão, mas tende a desenvolver-se. Essa 
situação de cultura vivida pelas massas induz a situar o lazer na perspectiva 
histórica e no seu contexto técnico e econômico e social, a fim de melhor 
conhecer as forças que agem ou podem vir a agir sobre ele ou por ele próprio 
(DUMAZEDIER, 2004, p. 50). 

 

Nesse período as políticas higienistas interferem diretamente nos projetos 

assistenciais, médicos, educacionais75 e urbanistas. Surgem os movimentos renovadores da 

sociedade, como o modernismo (no campo das artes) e escolanovismo (no campo da 

educação) e cresce o coro por uma cultura nacionalista.  

Os projetos políticos educacionais são interrompidos com golpe de 1937 e 

um novo capítulo da história dos parques infantis começa a ser escrito por Mario de Andrade 

(1934-1938), que defende a classe operária e a infância.  

O contexto social e cultural precisam ser considerados na compreensão das 

expressões lúdicas, não só das crianças como também dos adultos.  

No parque infantil os volumes configuram os cheios e vazios e estão 
relacionados aos equipamentos (trepa-trepa, escorregador, gangorra, balanço 
etc.) e à paisagem do entorno. Arranjos volumétricos que configurem 
espaços menores, dentro de um conjunto espacial maior, resultam numa 
ambientação mais próxima à escala da criança, trazendo segurança e 
aconchego, sem limitar sua atuação e exploração. Cantos abrigados, sob as 
copas das árvores e rampas do escorregador, estimulam as brincadeiras de 
faz-de-conta. (FREYBERGER, 2005, p. 220). 

 

Quem brincar se relaciona com o ambiente e se apropria de suas 

informações, assim brincadeira e brincante, são influenciados pelo sistema social no qual 

estão inseridos.  

                                                           
75 Cf. denuncia da Conferência Nacional de Proteção a Infância, realizada em 1933. 
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O lugar que a criança ocupa em seu contexto social específico, a educação a 
que está submetida e o conjunto de relações sociais que se mantêm com 
personagens com seu mundo, tudo isso permite compreender melhor o 
cotidiano infantil – é nesse cotidiano que se forma a imagem da criança e do 
seu brincar (KISHIMOTO, 1993, p.7).  
 

Como ocorre, por exemplo, nas praças mexicanas que por alguns dias cediam às 

festas de São Miguel e hospedam os participantes vindos das aldeias. A rica descrição de Michelet 

(1990) esclarece que a participação das filhas das comerciantes indígenas na festa vai além da 

observação da queima de fogos de artifícios e desfile com roupas típicas, elas ajudam na construção e 

fortalecimento de elos sociais e culturais. 

As grandes festas de São Miguel são para todos. Todas as raças se 
confundem dentro um mesmo prazer... é a festa das crianças, porque todos 
estão lá com seus parentes por diversos dias. [...] 
Vocês não irão vê-los tentando fugir, na idade motora triunfante que permite 
as crianças peraltas serem insuportáveis, vocês irão ver, por horas a fio 
dentro desta postura (atendendo aos compradores), e de vez em quando 
mesmo ajudando as mamães indígenas, estarão trançando esteiras para suas 
belas bonecas de trapo fabricadas na praça para vender. As garotinhas que 
vem do campo não demonstram o desejo de se afastar... (MICHELET, 1990, 
p.10-11, destaques da autora) 

 

As crianças brincam de assumir papel semelhante ao da mãe, que 

confecciona e vende os produtos. Divertem-se e exercitam na prática os conhecimentos 

tradicionais de seu povo. 

Em espaços mais abertos alguns torneios, festivais e concursos foram 

organizados com o intuito de divulgar e manifestar a cultura lúdica, como o Concurso 

Estadual de Pipas, integrado ao Festival Folclórico de Santa Teresa em 1965, e a 1ª Revoada 

de Pipas 1968, ambos no Rio de Janeiro (ALENCAR, 1971, p.10).  

Eventos como esses servem de exemplo do que foi apontado por Öfele 

(2004) e Ivic (1986) como alternativa para a sobrevivência dos jogos tradicionais. Cabe, 

então, perguntar: Como garantir essa sobrevivência com o desaparecimento desses eventos? 

A ocupação dos terrenos, o trafego, o calçamento das vias públicas, a 

mudança na vegetação e tantas outras transformações da cidade de São Paulo refletem-se nas 

brincadeiras das crianças das quatro primeiras décadas do século XX. Diminui a frequência 

dos encontros das crianças com seus pares, o tamanho dos grupos e dos espaços, e 

consequentemente o repertório lúdico que crescia e enriquecia na troca com o outro (SILVA, 

GARCIA e FERRARI, 1989). 

A falta de segurança nas vias de locomoção faz crescer o medo com o 

trafego automobilístico, a circulação de drogas e violência indiscriminada e 
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conseqüentemente traz perda de espaço e restrição no círculo de amigos e parceiros para as 

brincadeiras. Atualmente a moradia de muitas famílias está localizada em prédios, 

condomínios e conjuntos habitacionais, onde não existem os espaços dos quintais e das 

varandas e sim um espaço de lazer comum. Embora próxima do lar, não permite que a mãe 

observe seu filho brincando enquanto realiza seus afazeres domésticos. 

Segundo Sutton-Smith (1992), há alguns anos as famílias ficavam tranquilas 

ao saber que os filhos estavam brincando, o que não acontece mais, pois as ruas tornaram-se 

uma ameaça à segurança. Hoje as mães acompanham as suas crianças de carro aos eventos 

sociais, ou protegem suas crianças deixando-os sozinhas ou em companhia de um amigo por 

ela selecionado no interior das residências em salas de jogos, em garagem ou quarto 

organizados com as conveniências da infância. Outras simplesmente aconselham a ver 

televisão. Isto significa que a casa tornou-se cada vez mais o espaço principal de jogo para as 

crianças, assim como para os adultos, o que ninguém teria considerado possível nos séculos 

passados. Com a existência da televisão e de outros meios eletrônicos de comunicação e lazer, 

passa-se mais tempo num espaço de jogo privado que público.  

Sutton-Smith (1992) alerta para o crescimento da domesticação do jogo da 

criança, isto é, aumento do controle e supervisão dos jogos visando protegê-la física e 

emocionalmente. Esse fenômeno é emergente da ação de agências culturais, tais como: escola, 

organismos desportivos e recreativos, que condenam brinquedos de guerra e enaltecem os 

brinquedos que servem para as crianças dos dois sexos, que abolem a recreação livre e 

incentivam o jogo entre professor-criança, terapeuta-criança e pais-criança. O autor coloca em 

dúvida tal postura, questionando em qual medida isto é resultado de uma ideologia da criança 

como futuro, ou um aspecto suplementar da tendência à regulação cada vez mais forte. 

O jogo, para além do lazer, passa a ser usado em casa  para o isolamento e 

subjetividade das crianças e de adultos; nas quadras, como instrumento de controle e proteção 

governamental. 

O desejo pela descoberta do brincar sustenta o projeto de investigação 

descrito por Carneiro & Dodge (2007), onde das falas das crianças, de seus pais e dos 

especialistas foram pinçadas informações sobre as influências dos genitores, da classe social, 

do gênero e da tecnologia no brincar infantil. Os pais entrevistados na pesquisa colocam o 

brincar no oitavo lugar na escala de nove prioridades para seus filhos, a escola em quinto 

lugar na escala de locais em que as crianças mais brincam e em segundo lugar na escala de 

locais mais adequados para brincar. Os informantes adultos reconhecem que a escola é um 

espaço de trabalho e que está diminuindo gradativamente o tempo e o espaço do brincar. 
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Por outro prisma, se a população e os governantes agirem de acordo com o 

terceiro princípio da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 1992), que 

assegura que o “direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam 

atendidas equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras”, o contato das 

crianças com espaços verdes estará garantido.  

Graças à força da terra, a riqueza da flora e da fauna, ao encanto das águas e 

do vento, aliados à criatividade e ousadia infantil, que uma infinidade de brinquedos, 

brincadeiras e jogos são criados e recriados. Como o batel ou barquinho de casaca de noz, 

conhecido na Europa, e cuja construção é descrita em uma quadrinha portuguesa 

Com casca de noz 
Eu fiz um barquinho 
A folha era vela 
O mastro um pauzinho (AMADO, 2002, p. 98). 

Brinquedos como esse confeccionado pela própria criança ou por um 

familiar mais próximo são qualificados por Amado (1992, p. 393) como brinquedos dos pés 

descalços. Brinquedos que possibilitam inúmeras aprendizagens espontâneas, voltadas para a 

apropriação do mundo (domínio do espaço físico e social), construção da solidariedade 

(socialização) e a capacidade de criar um mundo diferente a partir da transformação e 

aproveitamento dos recursos materiais. 

É na relação da criança com os materiais que lhe foram disponibilizados 

pela comunidade, e a imitação do mundo adulto, que Cabral (1998) localiza a origem dos 

jogos infantis, o que favorece comparações objetivas entre os jogos praticados em diferentes 

locais. 

No entanto, inúmeros jogos e brincadeiras dispensam o uso de brinquedos 

comerciais e outros recursos materiais ou naturais, jogos como o pêgo-pêgo 76 e as 

brincadeiras de roda, que necessitam somente do espaço físico para o deslocamento dos 

participantes. 

                                                           
76 Denominação usada pelas crianças de Maracaju, para designar a brincadeira onde uma criança corre para 
pegar as demais, conhecida em outras comunidades como pegador ou pega-pega. 



 80

 

 

 

 

III Capítulo 

PERIQUITO MARACANÃ, CADÊ A SUA IAIÁ?77 

MARACAJU (MS), terra do papagaio de cabeça amarela e lócus da investigação 

 
Periquito maracanã 
Cadê a sua Iaiá? 
Faz um ano, faz um dia 
Que eu não vejo ela passar 
 
Ora vai chegando 
Ora vai chegando 
Ora vai chegando 
Até chegar  
                    (lembranças de infância) 

 

Maracaju em tupi-guarani quer dizer papagaio verde de cabeça amarela, 

ave encontrada em grande quantidade no interior do Mato Grosso do Sul, especialmente na 

porção centro-sul do Estado, onde está localizada a Serra e o município com o mesmo nome. 

Em guarani, maracaju (mbacarayá +iú) significa onça pintada, felino que ocupava a serra no 

lado paraguaio. Neste trabalho, Maracaju é o lócus de estudo, é o local escolhido para o 

encontro da pesquisadora com as crianças e seu universo lúdico, para a junção de teorias com 

os elementos que interferem na realização do jogo, do brinquedo e da brincadeira, algo como 

o brinquedo cantado que anuncia a aproximação do periquito maracanã 78 com sua iaiá
79.  

Para o bom andamento da pesquisa, a região escolhida para a coleta de 

dados empíricos no contato direto com a população infantil foi restrito ao centro e aos bairros 

residenciais da zona urbana. Excluindo, portanto, o distrito de Vista Alegre, a Usina de 
                                                           
77 A primeira quadrinha se repete sem alterações. A segunda tem o verbo chegar, substituído por afastar, pular, 
rodar, correr e outros que possam sugerir deslocamento 
78 Ave cujo nome científico é Aratinga aurea, conhecida também como periquito-estrela, aratinga-estrela, jandaia, 
ararinha e maracanã-de-testa-amarela. Dentre as aves homenageadas no folclore infantil, esta é a que mais se 
aproxima do papagaio símbolo da cidade.  
79 O mesmo que sinhá, forma de tratamento dos criados para as meninas e moças. Popularizado como forma 
carinhosa. Feminino de ioiô. 
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Maracaju, a Aldeia Sucuri’y, as áreas de assentamento e o bairro de São Miguel (antigo 

quilombo próximo ao município de Nioaque).  

A carência de dados sobre a gurizada maracajuense de outrora motivou a 

ampliação do foco da pesquisa nesta etapa com recolha de informações nas narrativas em 

prosa e verso de autores que cresceram na região sul do antigo estado de Mato Grosso. 

 

 

HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DE MARACAJU 

 

O município de Maracaju (sede e distrito) ocupa 1,48% da área total do 

Estado de Mato Grosso do Sul, localizado na região da Serra de Maracaju, onde sítios 

arqueológicos80 guardam vestígios materiais milenares dos habitantes que antecederam a 

exploração agropastoril brasileira.  

É perceptível a existência de, pelo menos, dois grandes períodos culturais 
distintos: um, pré-cerâmico, antecessor à formação das áreas culturais 
indígenas conhecidas desde o início do período colonial; e outro, 
caracterizado pelo advento de grupos ceramistas portadores dos padrões da 
subtradição Guarani [...] os quais têm como remanescentes os atuais índios 
Guarani/Kaiowá (MARTINS, 2003, p. 239).  

 

Oriundo do povo amazônico, falante do Tupi-Guarani, que iniciou a 

migração em busca de terra fértil três mil anos antes da nossa era, o povo Guarani parte a 

procura da Terra-sem-mal (Yuy Mara ey), expande-se pela região e impõe sua cultura antes da 

invasão do homem branco81 (MARTINS, 2003).  

Motivado pelas notícias cabralinas, Aleixo Garcia parte em 1524 do litoral 

brasileiro, percorre a Serra Maracaju, de propriedade da coroa espanhola por ficar a oeste da 

linha imaginária do Tratado de Tordesilhas (1494-1750). A rota termina no local onde, em 

1537, com apoio do povo Guarani/Karió, fundou a cidade de Assunção, no Paraguai.  

A composição com os indígenas possibilitou aos espanhóis o 

reconhecimento da região, densamente povoada por grupos que rechaçavam os colonizadores. 

E da convivência surgiram relações de parentesco cuja “ganância econômica dos espanhóis 

transformou [...] em relação social de mão de obra” (MARTINS, 2003, p.75). 

                                                           
80 Na unidade geoespacial denominada Planalto Basáltico Maracaju - Campo Grande, que se estende pelos 
municípios de Jaraguari, Campo Grande, Terenos, Sidrolândia, Rio Brilhante, Maracaju, Dourados, Ponta Porã e 
Antonio João, foram identificados mais de trinta sítios arqueológicos, dentre os quais está o sítio Maracaju 1, 
localizado no distrito de Vista Alegre, investigado por Martins (2003).  
81. O termo Guarani, que significa guerreiro, começou a ser usado no século XVII. Antes eram usados karijó, no 
Brasil, e karió, em Portugal. (MARTINS, 2003, p. 63-65).  
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A expansão geográfica do território paraguaio motiva em 1593 a fundação 

de Santiago de Xerez, capital da Província de Nova Andaluzia, no atual município de 

Ivinhema, transferida em 1600 para a região da atual cidade de Aquidauana82, conforme 

provam as descobertas arqueológicas de Gilson Rodolfo Martins. Em razão dos ataques dos 

bandeirantes luso-paulistas a cidade foi abandonada três décadas depois (ROSSI, 2008).  

Com a união das coroas portuguesa e espanhola (1580) as incursões 

hispânicas foram intensificadas e os indígenas catequizados pelos missionários da Província 

Jesuítica do Paraguai (1610-68). As reduções, ou povoados organizados para catequização, 

foram fixadas na região do Guaíra (atual Paraná) e Itatim (terras altas do Pantanal sul-mato-

grossense e Serra de Maracaju) e mais tarde destruídas pelos bandeirantes (CAMPESTRINI, 

GUIMARÃES, 2002, p.16).  

Os conflitos de informações sobre presença de missões jesuítas na região 

evidenciam a carência de pesquisa na região, outro fato que merece ser investigado é a 

existência de uma antiga Maracaju, que segundo Campestrini & Guimarães (2002), foi 

destruída em 1676, pelo bandeirante Francisco Pedroso Xavier, e repovoada posteriormente.  

Um expressivo contingente de índios, docilizados pela catequese, teve 
desmontado seu modelo sócio-cultural e transformou-se em presa fácil 
e interessante para as investidas das tropas bandeirantes paulistas, os 
quais nessa época dedicavam-se quase que exclusivamente à preação e 
ao comércio dos índios escravizados (MARTINS, 2003, p. 76, 
destaque do autor). 

 

Pressionados pelos bandeirantes e pelos índios Guaikurus, jesuítas e 

paraguaios seguem para a região de Assunção. Nos períodos que seguem até as primeiras 

décadas do Século XIX a região sofre pouca influência, o que possibilitou uma 

“recomposição parcial da realidade etnográfica nativa” (MARTINS, 2003, p.76).  

A população dispersa, distribuída em pequenos povoamentos afastados uns 

dos outros, enfrentava no período colonial dificuldades no fortalecimento de laços de 

convivência primária, como os de amizade. A economia de subsistência praticada por 

paulistas, nordestinos e mineiros não contribuía para a aproximação entre os grupos. A 

economia predatória impunha a transferência dos coletores de uma região para outra sempre 

que o produto natural se esgotava, assim esses itinerantes formavam uma sociedade em 

movimento. Havia ainda a necessidade de desbravar o território e demarcar fronteira, tarefa 

executada pelos homens, senhores, escravos e em alguns casos funcionários. Na Serra de 

                                                           
82 As distâncias entre as cidades de Ivinhema e Aquidauana da cidade de Maracaju, são de 204km e 222km, 
respectivamente. 
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Maracaju parte desta tarefa foi cumprida pelos Bandeirantes paulistas. 

O crescimento da cafeicultura paulista impulsiona a busca dos pecuaristas 

mineiros por pastagens naturais no planalto maracajuano. Em 1829, Joaquim Francisco 

Lopes83 iniciou um movimento migratório e, em 1948, contratado por João da Silva Machado, 

o Barão de Antonina, desbravou terras ocupadas pelos índios Guarani.  

Para evitar o fortalecimento das tropas brasileiras durante a Guerra do 

Paraguai, os paraguaios aprisionaram os homens e confiscaram o gado das famílias mato-

grossenses, mineiras e uma de origem portuguesa que estavam formando seus ranchos e 

fazendas na região. Com o fim da Guerra, voltaram ao trabalho na mesma região. 

Com a crise que sucedeu a Guerra, João Pedro Fernandes, que fabricava 

foices e esporas, seguiu para a região sul do Mato Grosso para mascatear armarinhos, jóias e 

remédios. O mineiro, que por força das circunstâncias tornou-se “médico prático”, anunciou 

sua mudança com a família para o povoado de Entre Rios (atualmente município de Rio 

Brilhante), em meados de 1923. Para convencê-lo a permanecer, os fazendeiros da região 

comandados pelo filho de portugueses José Pereira da Rosa (Zé Pereira), ofereceram-lhe uma 

casa e uma farmácia, a ser construída em terras que serviriam para a criação de um patrimônio 

(povoado). João Pedro Fernandes aceitou a oferta da farmácia, mas impôs uma troca da casa 

pela criação da Associação Incentivadora da Instrução, com uma escola para as crianças da 

região. 

Agindo conforme o compromisso firmado, os fazendeiros construíram sua 

casa, reconhecendo-se 11 de junho de 1924, data da instalação da família Fernandes, como 

fundação da cidade84. A Escola foi inaugurada em 02 de julho de 1927, no mesmo dia que a 

Capela Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio atualmente denominado distrito de Vista 

Alegre foi fundado em 1928, pelo Coronel Francisco Alves Terra. 

Dentre as metas do programa de desenvolvimento econômico instituído pelo 

Presidente Getúlio Vargas, em 1938, conhecido como Marcha para Oeste, constaram a 

ocupação de espaços vazios, criação e expansão de comunidades habitacionais, 

aproveitamento e exploração de recursos naturais brasileiros. Nesses moldes acordos foram 

firmados com a Companhia Matte Larangeira para acabar com os conflitos na região de 

fronteira, e é criada a Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND) para impulsionar a 

exploração latifundiária. Além dos problemas com o movimento divisionista, o governo 

precisou investir em propaganda de seu programa e das qualidades do solo para minimizar as 

                                                           
83 Irmão de José Francisco Lopes, o Guia Lopes, reconhecido por sua atuação na Retirada da Laguna. 
84 Elevada a distrito pela Resolução 912, de 08/07/1924 e a município pela Lei n° 987, de 07/07/1928. 
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dificuldades de acesso, com o clima e a saúde, que afastavam da região os imigrantes 

(PONCIANO, 2001).  

Em 1943 Maracaju passou por força de decreto a integrar o Território 

Federal de Ponta Porã, sendo temporariamente sua capital. As terras do Território, criado pelo 

Decreto-Lei federal n°5839, de 21 de setembro de 1943, foram reincorporadas ao Estado de 

Mato Grosso em 1946, por determinação das disposições Constitucionais Transitórias 

A implantação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil mudou o cenário e 

colaborou no processo de colonização do Estado. Com ela vieram paulistas, italianos, 

japoneses e portugueses. Nos trens ferroviários, comerciantes e agricultores com suas 

famílias. Integrante do ramal Campo Grande – Ponta Porã, o trecho que liga Maracaju a 

Itahum foi inaugurado em 1949. Com a privatização da Rede e venda da Malha Oeste em 

1996, para Novoeste S.A., os trens saíram de circulação. 

 

 

INFÂNCIA, CRIANÇA E GURIZADA 

 

Grande parte das brincadeiras e jogos infantis observados durante esta 

pesquisa foi finalizada ou interrompida logo após um anuncio ou chamado emitido por 

alguém que não participava da atividade, como por exemplo: 

_Corre guri! Sua mãe está chamando. 

_Guri! Está na hora de tomar banho! 

_Guria, não fica na rua até esta hora! 

_Gurizada, chega de brincar! Agora, é hora do treino! 

 

Pronunciadas repetidas vezes, em dias, horários e locais diferentes da cidade 

de Maracaju, essas mensagens serviram também de indicativo para a investigação da(s) 

imagem(s) de criança(s) construída(s) pelos grupos sociais que habitam a região. 

Para a criança, reconhecer-se como guri ou guria, implica perceber-se como 

integrante do grupo dos não-adultos, em descobrir o que pode ou não pode fazer sem a tutela 

de seus responsáveis. Informações que, às vezes, não são transmitidas em palavras, pois estão 

nos gestos, no timbre de voz, na autoridade de quem emitiu a mensagem ou, ainda, nos 

espaços, materiais, serviços e bens de consumo acessíveis ou não a ela.  

Há de se considerar que:  
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[...] a verdade da infância não está no que dizemos dela, mas no que ela nos 
diz no próprio acontecimento de sua aparição entre nós como algo novo. E, 
além disso, tendo-se em conta que, ainda que a infância nos mostre uma face 
visível, conserva também um tesouro oculto de sentido, o que faz com que 
jamais possamos esgotá-la (LAROSSA, 1999, p. 195).  

 

Para proteger a criança e garantir seus direitos fundamentais, que são: o 

direito à saúde, alimentação, liberdade, educação, ao brincar, ao lazer e cultura, e à vida com 

dignidade e respeito em sociedade, a legislação brasileira instituiu a Família, a Sociedade e o 

Estado como responsáveis. Isso talvez, aliado à visão histórica de infante como alguém 

incapaz de falar com coerência, tenha afiançado os adultos como porta-vozes da gurizada. 

Se por um lado, os direitos configuram na legislação vigente, em atenção a 

algumas expectativas geradas no entorno da imagem de criança e de seu papel na sociedade; 

por outro, a lei influencia diretamente na construção de uma imagem de criança, impondo 

sanções àqueles que não a respeitam como cidadã. 

Em Maracaju, segundo o censo populacional 2000, residiam 26.219 pessoas, 

das quais 2.968 com idade entre 0 a 4 anos, 3047com idade entre 5 a 9 anos, e 5512 entre 10 e 

19 anos. Uma vez agrupada a população por décadas, no topo da lista organizada em ordem 

decrescente o primeiro lugar é ocupado pelo grupo entre 0 a 9 anos, que concentra 

aproximadamente 32,64%, e o segundo, pelo grupo entre 10 e 19, anos com 21,02% (MATO 

GROSSO DO SUL, 2006; 2007). 

O aumento populacional pode ser conferido na contagem de 2007, que 

identificou uma população de 30.912 habitantes, que abrange zonas rural e urbana, adultos e 

crianças, homens e mulheres. A contagem abrangeu 21 municípios com mais de 120 mil 

habitantes e do Mato Grosso do Sul apenas os municípios de Campo Grande e Dourados 

integraram essa lista (BRASIL, IBGE, 2007).  

Para driblar a falta de dados específicos na construção de um diagnóstico de 

atendimento à infância, foram utilizadas outras fontes governamentais. O Ministério da 

Saúde, com base em estatísticas do IBGE, divulga que a população residente no município em 

2007 é composta por 28959 habitantes85. Destacam-se nas tabelas abaixo as informações que 

atendem ao enfoque desta pesquisa, os quatro primeiros grupos etários que estendem de 0 a 

14 anos, somados ao grupo de 15 a 19 para comparações com o censo anterior.  

 

 

                                                           
85 Há uma diferença de 953 com o publicado recentemente pelo IBGE, 14676 do sexo masculino e 14283 do 
sexo feminino.  
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Quadro 2 - População Residente em Maracaju (2007) 

Sexo 
Faixa etária Masculino Feminino Total 

Menor de 1 ano 320 291 611 

1 a 4 1319 1348 2667 

5 a 9 1714 1642 3356 

10 a 14 1560 1550 3110 

15 a 19 1538 1440 2978 

Total de 0 a 14 6451 6271 12722 

Fonte- Elaborado a partir dos dados do IBGE (BRASIL, MS/DE/Datasus. Cadernos ...2007) 
 

A ordem da lista decrescente de percentual da população por faixa etária 

(década) permanece a mesma entre as duas contagens. Embora seja registrado o aumento da 

população como um todo e nos grupos, houve uma diminuição de porcentagem entre o grupo 

mais jovem e o quadro geral, e diminuição entre os dois lideres. Somando 6644 pessoas com 

idade entre 0 a 9 anos o grupo assume o primeiro lugar da lista com aproximadamente 

22,94%, seguido de 6088 pessoas entre 10 e 19 anos, que corresponde a 21,02% .  

Para atender aos direitos básicos da população, em crescimento, são 

necessários investimentos constantes na qualificação e ampliação dos serviços públicos. 

Algumas ações são consideradas paliativas, ou momentâneas, solucionando o efeito dos 

problemas emergenciais e não a causa, e outras dependem do estabelecimento de parcerias 

para sua concretização. 

Parceiro das crianças e dos adolescentes na defesa de seus direitos, o 

Conselho Tutelar coleciona ocorrências, que ajudam a traçar o retrato da sociedade. Para o 

Presidente do Conselho, Sr Clovis Roberto Schimitt, em Maracaju existem instituições e 

serviços suprir as necessidades e atender os direitos da população infantil. 

O serviço público tem evoluído com o passar dos anos. O atendimento 
existe, mas a procura é grande! Muitas vezes, o atendimento demanda em 
uma espera. Há fila nos postos (de saúde) para atendimento. Quando o 
Conselho pede, ele é atendido. Mesmo que ele (a criança ou adolescente) 
precise ir ao hospital, é prontamente atendido. Não há atendimento imediato 
para a demanda e serviços especiais (entrevista Sr. S., Maracaju, MS, 
02/07/2007) 

 

Os municípios do interior do Mato Grosso do Sul dispõem de poucos 

profissionais e equipamentos para atendimento, assim a população recorre aos serviços 

disponíveis em Campo Grande ou Dourados, e precisará enfrentar lista de espera para ser 



 87

consultada por médicos especialistas, ou fazer exames e cirurgias.  

O Ministério da Saúde registrou em 2006 a realização de 213 internações na 

pediatria, com 1 óbito em hospital. A maioria das internações é justificada para tratamento de 

doenças do aparelho respiratório das crianças de 0 a 9 anos. A segunda causa de internação de 

crianças de 0 a 12 meses são algumas afecções originadas no período perinatal. Para as 

crianças de 10 a 14 anos chama atenção os números com gravidez, parto e puerpério (fase 

pós-parto, popularmente conhecida como resguardo) (BRASIL, MS /SE/Datasus 2007) 

Para o Presidente do Conselho Tutelar,  

A educação está procurando oferecer escola. Esse ano teve problema em 
uma ou outra escola, mas não existem crianças fora da escola por falta de 
vaga. Pode haver um ou outro que não quer ir para a escola de bicicleta, mas 
vaga há (entrevista Sr. S., Maracaju, MS, 02/07/2007) 
 

A opinião é referendada pela Equipe da Secretaria Municipal de Educação, 

que ignora a existência de crianças em idade para cursar o Ensino Fundamental fora da 

Escola. Reconhece que o quadro discente de algumas turmas está completo, e que a vaga pode 

estar em uma escola distante do domicilio da criança (entrevista Profs M.A. e D., Maracaju, 

MS 02/10/2007).  

A melhoria da qualidade do ensino nos primeiros anos da etapa fundamental 

é atestada pelos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

elaborados com os dados da Prova Brasil e do Censo Escolar. 

 

Quadro 3 - Qualidade do Ensino nos anos iniciais da etapa fundamental, nas Escolas Públicas 
de Maracaju (2005/2007) 

IDEB observado 
 

Metas 
projetadas 

Equivalência 
de índices 

Anos iniciais do Ensino 
Fundamental  

2005 2007 2007 meta / ano 
Rede Estadual 3,2 4.0 3,9 4,0 / 2011 
EE Cel. Lima de Figueiredo 2,4 3.4 2,5 3,4 / 2011 
EE Cambaraí 3,7 4,4 3,8 4,5 / 2011 
EE Manoel Ferreir de Lima 3,5 3,7 3,6 3,9 / 2009 
EE Pe. Constantino de Monte __ 3,8 __ 4,2 /2009 
     
Rede Municipal 3,8 4,2 3,8 4,2 / 2009 
EM Waltrudes Ferreira Muzzi __ 4,4 __ 4,8 / 2009 
EM Prof Irma Lima Matos 3,8 4,7 3,8 4,9 / 2013 
EM Jose Pereira da Rosa 3,8 3,8 3,9 Não atingiu 
EM João Pedro Fernandes 3,8 4,4 3,9 4,6 / 2011 
EM João Batista Lino Braga 3,8 4,1 3,9 4,2 / 2009 

Fonte: Dados BRASIL/MEC/INEP2008 
 

Pela avaliação conjunta a rede Estadual alcançou a meta projetada para 
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2011. Na avaliação por escolas apenas uma superou a meta da cidade, as demais estão acima 

do previsto para sua unidade. A rede Municipal atingiu a meta estipulada para 2009, sendo 

que apenas uma escola não superou o previsto e ficou abaixo da meta por unidade. 

Pelos indicadores de rendimento, a taxa de aprovação do 1º ao 4º ano do 

ensino fundamental avança significativamente entre 2005 e 2007. Na rede estadual passou 

0,70 para 0,82 e na rede municipal, de 0,84 para 0,89 (BRASIL/MEC/INEP 2008) 

Os moradores da zona rural são beneficiados pelas escolas municipais e 

extensões e pelas 19 linhas de ônibus que conduzem gratuitamente as crianças até as escolas 

da cidade. As instituições rurais estão localizadas no assentamento Santa Guilhermina, 

assentamento Canta Galo, na usina, na Aldeia Sucuri’y, na Comunidade Quilombola São 

Miguel e no Distrito de Vista Alegre.  

As técnicas da Secretaria contam que apenas a Escola Júlio Muller não 

consegue atender toda a demanda. Explicam que com o crescimento das atividades com a 

cana-de-açúcar e a implantação de novas usinas, a população de Vista Alegre aumentou 

rapidamente. Os gestores optaram por acomodar todas as crianças da Educação Infantil e do 

primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental na Escola do Distrito, e os novos alunos das 

turmas seguintes transportados diariamente para as escolas de Maracaju. 

O direito à educação ainda não foi conquistado por todas as crianças de 0 a 

5 anos, cujas famílias sonham com o atendimento em período integral no Centro de Educação 

Infantil (CIEI) para os seus filhos de 0 a 4 anos, ou nas salas de Pré-Escola que funcionam por 

meio período nas Escolas Municipais.  

A responsabilidade pela oferta de vagas na educação pública é assumida 

pelo Município e pelo Estado, e para aqueles que dispõem de recursos financeiros instituições 

educacionais privadas abrem suas portas. Segundo o Conselheiro-Presidente e as técnicas, em 

todas elas existe um rígido controle da frequência, e uma disposição dos profissionais em 

acabar definitivamente com a evasão escolar, considerada por eles como mínima, tanto que 

não faz parte do quadro de metas a ser vencido pelo governo local.  

Investigando o direito da criança à educação infantil no Mato Grosso do Sul, 

entre 1991 e 2002, Rosa (2005) localizou no Ministério da Justiça 11 registros de violações de 

direito em decorrência da ausência ou impedimento de acesso à creche ou pré-escola no ano 

de 2000. Nota-se que é tímido o grito das famílias reclamando pelo desrespeito dos 

governantes ao direito das crianças, ou por um serviço que deveria ser custeado com o 

dinheiro dos impostos. 

No mesmo ano, foram considerados no Censo populacional de 2000 como 
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alfabetizados 85,6% da população total de Maracaju, sendo 57,3% de 5 a 9 anos, 97,5% de 10 

a 14 anos, e 97,6% de 15 a 19 anos.  

O INEP/Dataescolabrasil divulga anualmente o número de matrículas, 

turmas e professores e as informações preliminares de 2007 possibilitaram a construção dos 

quadros a seguir: 

 

Quadro 4 - Matrículas na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
(Rede Municipal de Maracaju - 2007) 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
NOME 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO 
 
 

Creche Pré Total Anos 
iniciais  

Total 

CIEI N. Sra. Auxiliadora Bairro Paraguai 27* 89* 116   
CIEI São Benedito Conj. Floripes 63* 49* 112   
CIEI Maria Dalphina 
Rezende de Castro 

Vila Juquita 61*  61   

EM João Batista Lino 
Braga 

Alto Maracaju  78 78 189 189 

EM José Pereira da Rosa V. Margarida  145 145 595 730 
EM Profª Irma de Lima 
Matos 

Coophaju  127 127 246 246 

EM Profª Maurícia Pare 
Gomes 

Vila Adrien  148 148 433 433 

EM Waltrudes Ferreira 
Muzzi 

V. Egídio Ribeiro  80 80 109 109 

EMR Arthur Tavares de 
Melo 

Usina (Rural)  30 30 70 134 

EMR Julio Müller Distrito V. Alegre  51 51 307 21 
EMR Santa Gulhermina Assentamento Stª 

Guilhermina 
 9 9 133 71 

EM João Pedro Fernandes Centro    795 223 
Fonte: Dados BRASIL/MEC/INEP/Dataescolabrasil 2008 
 

O quantitativo de alunos e as séries das 05 turmas multisseriadas da EMR 

Júlio Müller e a turma da EMR Santa Gulhermina não está registrado. 

Não participam das avaliações da Prova Brasil e IDEB e não constam da 

base de dados as escolas: EM Sucuri’y , localizada na Aldeia; a Sala Abel Martins de Souza, 

na Comunidade Quilombola São Miguel, a Extensão Sala Pedro Ferreira Correa - 

Assentamento Canta Galo, e a EM Agricola Laurindo Straglioto (em tramitação). 

 

 

 

 



 90

Quadro 5 - Matrículas na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental  
(Rede Estadual em Maracaju - 2007) 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

ENSINO 
FUNDAMEN
TAL 

 
NOME 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO 
 
 Creche Pré Total Anos 

iniciais  
Tot
al 

EE Cambaraí Bairro Cambaraí    133 52
0 

EE Lima de 
Figueiredo 

Vila Juquita    634 66
0 

EE Manoel Ferreira 
de Lima 

Bairro Paraguai    303 85
3 

EE Pe. Manoel 
Constantino 

Centro    54 33
8 

Fonte: Dados BRASIL/MEC/INEP/Dataescolabrasil 2008 
 

Quadro 6- Matrículas na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
(Instituições particulares de Maracaju - 2007) 

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
NOME 
 
 

 
LOCALIZAÇÃO 
 
 

Creche Pré Total Anos 
iniciais 

Total 

Casa da Criança -D. 
Margarida F. Braga 
(ONG) 

Bairro Paraguai 112 * 27 139   

E. Particular Sonho de 
Criança 

Centro  30 30 15 15 

Centro de Educação 
Programada 
(Objetivo) 

Bairro Cambaraí  50 50 87 174 

E. Paroquial Nossa 
Sra Aparecida 

Centro  55 55 80 157 

Colégio Italianinho Bairro Cambaraí 23 52 75 82 135 
Centro de Educação 
Especial Casinha Feliz 
(APAE) 

Bairro Cambaraí 12 05 17 62 62 

Centro de Educação 
Integrada Raio de Luz 

Centro  08 08 13 13 

Fonte: Dados BRASIL/MEC/INEP/Dataescolabrasil 2008 
 

A separação entre cultura urbana e rural não é evidenciada nos casos 

atendidos pelo Conselho Tutelar, o que na apreciação do Presidente é justificado pelo 

deslocamento das crianças das fazendas e assentamentos para as escolas urbanas, favorecendo 

um convívio com a cultura urbana, além do fato de as famílias residirem no campo por 

necessidade e não para manutenção da cultura rural. Os problemas dessas famílias são 

semelhantes aos problemas das famílias que residem nos bairros das classes economicamente 

menos favorecidas. O Sr. Schimitt conta que “_A vida dessas famílias é um livro aberto e 
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diferente das classes mais favorecidas, que mantêm suas famílias em um ambiente mais 

reservado”. Tais posturas interferem no número de pedidos de ajuda da família, nas denúncias 

de terceiros, na atuação dos Conselheiros e pode mascarar a realidade, uma vez que muitos 

casos de desrespeito aos direitos da criança são abafados (Entrevista, Sr. S. Maracaju,MS, 

02/07/2007).  

O Conselheiro-Presidente desabafa que a maioria das ocorrências revela 

problemas na estrutura familiar.  

Não posso esperar mudança de atitude, ou comportamento da criança. 
Criança até 12 anos. Se o pai e a mãe não se comprometem juntos. Se o 
ambiente familiar não oferece garantias. A criança não consegue sozinha. 
(entrevista, Sr. S, Maracaju, MS, 02/07/2007) 

 

No mapa de indicativos do Ministério do Trabalho e Emprego (2005) todos 

os municípios do interior do Mato Grosso do Sul aparecem com foco de trabalho infantil no 

comércio ambulante, panificação, pecuária, serviços domésticos e oficinas mecânicas. As 

demais atividades econômicas aparecem com a indicação das cidades onde foram localizadas, 

porém não há registro de nenhuma atividade vinculada ao nome da cidade. 

Para o Conselheiro Tutelar, é preciso questionar: “O que é trabalho infantil? 

O que é exploração da mão-de-obra infantil? O que é complementação de renda? Quando uma 

criança é obrigada a trabalhar?” Ou seja, refletir sobre quais serviços realizados pelas crianças 

podem ser considerados uma ação educativa, uma oportunidade de aprendizagem, ou 

responsabilidade que deveria ser assumida pelos adultos. Oficialmente o que vale é o relatório 

emitido em 13 de junho de 2007 pelo Ministério Público, que identificou entre os dias 16 e 18 

de maio de 2007 14 crianças realizando trabalhos informais como “venda de picolé e salgado 

para ajudar a tia”. Todas as crianças estão matriculadas e nenhuma está vinculada à empresa 

estabelecida. Os pequenos trabalhadores podem ser do tipo de “criança que diz para mãe que 

vai vender picolé para comprar um celular ou jogar na lan house” (entrevista, Sr. S, Maracaju, 

MS, 02/07/2007) 

Nos dois últimos anos, Maracaju tem convivido com um movimento 

constante de abertura indiscriminada de estabelecimentos que oferecem jogos eletrônicos aos 

seus clientes, em especial as lan houses. Os estabelecimentos encerram suas atividades e 

mudam de endereço com a mesma rapidez que entram em funcionamento. Uma série de 

queixas sobre esses estabelecimentos chega diariamente aos Conselheiros, cuja atuação fica 

limitada à orientação da criança ou adolescente e a exigência do atendimento as disposições 

da Lei Estadual n°3103/2005 pelo empresário.  
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Os estabelecimentos do município, cyber café e lan house são orientados 

pela Lei Estadual nº 3103/2005, de 11 de novembro de 2005, que determina a manutenção de 

cadastro atualizado dos usuários com nome, data de nascimento, endereço, telefone e número 

do documento de identidade que deverá ser apresentado em todos os acessos às máquinas. O 

art. 5º veta: no inciso I, o ingresso de pessoa com idade inferior a 12 anos desacompanhada de 

um responsável devidamente identificado; no inciso II, a entrada até as 22 horas de menores 

com idade entre 12 e 16 anos sem autorização por escrito de um responsável legal; no inciso 

III, a permanência de menores de 18 anos após zero hora, sem autorização por escrito de um 

de seus pais ou responsável. O cadastro precisa ser constantemente atualizado: no dos 

usuários com idade entre 12 e 18 anos precisa constar nome dos pais, da escola e turno em 

que estudam, atualizados. Cabe ainda ao estabelecimento zelar para que os menores de 18 

anos não excedam no uso dos equipamentos, interrompendo a utilização ao completar 3 horas 

de uso contínuo e permitindo o reinício somente depois de um descanso igual ou superior a 30 

minutos. 

Os números apresentados nos relatórios mensais do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Maracaju, entre novembro de 2006 e agosto de 2007, 

comprovam as preocupações do Conselheiro-Cidadão-Pai com a proteção física e moral das 

crianças e jovens e com ausência dos pais na formação de seus filhos. Os números assustam 

ao revelar que as crianças do município são vítimas de abandono, maus-tratos, exploração 

sexual e trabalho infantil. Em contrapartida, os números mostram que a criança está ganhando 

com as parcerias estabelecidas pelo Conselho com: cartórios e juizados na identificação; 

Educadores e Gestores, na orientação dos responsáveis na família e na Escola.  

 

 

ESPAÇOS, AMBIENTES E BRINCADEIRAS 

 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só 
descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas 
há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como 
acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre 
maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade. 
Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri 
ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé do 
galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo da lagartixa... 
(BARROS, 2003, p. XIV) 

 

O quintal, as ruas, passeios e a praça do bairro podem oferecer desafios que 
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somente as astutas crianças da região podem desvendar. Os exploradores mirins em suas 

experiências lúdicas são capazes de perceber diferentes sinais fornecidos pelos elementos do 

contexto, interpretá-los com conhecimento e criatividade, e tomar decisões com base na 

segurança que os elementos e as pessoas da família e da vizinhança podem lhe oferecer.  

Tal intimidade precisa ser reconhecida na infância do outro ou resgatada da 

sua própria infância pelo pesquisador-adulto que se dispõe a estudar a cultura lúdica, 

frequentemente associada ao não-sério e ao não-trabalho. 

A cultura lúdica comporta um conjunto de esquemas que permitem 

distinguir um jogo em um determinado contexto social, o que serve tanto para o 

reconhecimento dos jogos mais antigos transmitidos de geração em geração, até os mais 

recentes convencionados pelo grupo. É nas situações de jogo, lidando com as referências 

fornecidas pela cultura lúdica, que cada criança constrói a sua cultura ao mesmo tempo em 

que a cultura das regras se individualiza e particulariza, ganhando uma identidade. Brougère 

adverte que, “a cultura lúdica não é um bloco monolítico, é um conjunto vivo, diversificado 

pelos indivíduos e pelos grupos, em função dos modos de jogar, das condições climáticas ou 

espaciais” (2005, p. 107). 

O poeta Manoel de Barros que viveu sua a infância com o que dispunha 

(objetos, pessoas e a natureza) nos quintais do interior e fazendas do Pantanal, e incrementou 

as fantasias do que não possuía, relata: 

Quando era criança eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba. Mas 
não havia vizinho. Em vez de peraltagem eu fazia solidão. Brincava de fingir 
que pedra era lagarto. Que lata era navio. Que sabugo era um serzinho mal 
resolvido e igual a um filhote de gafanhoto. 
Cresci brincando no chão, entre formigas. De uma infância livre e sem 
comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. 
Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um 
orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua 
árvore. Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão comungante e 
oblíqua das coisas. ...Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol. O 
menino e o rio. Era o menino e as árvores. (BARROS, 2003, s.p.). 

 

Em sua descrição rompe com os limites impostos e brinca com as palavras 

atenuando as separações entre natureza e criança, entre realidade e imaginação, e direciona o 

olhar do leitor para o cenário e o tempo que influenciaram no desenvolvimento da infância do 

menino Manoel (Nequinho para a família), e marcaram toda sua vida.  

O encontro entre o velho e novo, entre gerações, entre as lembranças do avô 

e a vida que se renova na copa da árvore (jatobá) e nas ações das crianças, entre o modo de 
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jogar ou brincar com produtos industrializados e o jogo ou brincadeira com os objetos 

encontrados ou estruturados no contexto.  

Agora o avô morava na porta da Venda, debaixo de um pé de jatobá. Dali ele 
via os meninos rodando arcos de barril ao modo que bicicleta. Via os 
meninos em cavalo-de-pau correndo ao modo que montados em ema. Via os 
meninos que jogavam bola de meia ao modo que de couro. E corriam 
velozes pelo arruado ao modo que tivessem comido canela de cachorro. 
Tudo isso mais os passarinhos e os andarilhos era a paisagem do meu avô 
(BARROS, 2003, p.VI). 

 

Nos povoados desprovidos da comunicação eletrônica, a função dos 

estabelecimentos comerciais é ainda mais evidente, são eles os responsáveis pela provisão de 

gêneros, subsistência e recursos para o trabalho. E também circulação das novidades da 

indústria, das notícias trazidas pelos viajantes e dos fatos que ocorrem bem próximo de sua 

porta. 

Em Maracaju a dinâmica social segue por traçados da geografia onde as 

matizes culturais guardam vestígios de seus colonizadores, brancos ou não. Os padrões 

europeus ditaram a instalação das moradias, roças e engenhos, assegurando o poderio dos 

proprietários de terra. Enquanto os negros que serviam aos fundadores do patrimônio 

estabeleceram suas casas próximas às de seus senhores, formando nas margens do Rio 

Montalvão o bairro conhecido atualmente como Cambaraí. As terras da margem oposta 

serviram de abrigo para os trabalhadores oriundos do Paraguai, país que empresta seu nome 

ao bairro.  

A proximidade das residências talvez tenha favorecido a proteção dos 

negros às senhoras brancas, enquanto os homens de suas famílias participavam da Guerra do 

Paraguai como combatentes ou prisioneiros.  

O bairro que nós morávamos, hoje é o Cambaraí, era um bairro só de preto. 
Só preto morava lá, um bairro negro. Todas as pessoas que se mudavam de 
Vista Alegre, mudavam para o Cambaraí. E eles não se misturavam com o 
pessoal da cidade que era branco, e nem do bairro Paraguai. Então, cria-se aí 
uma rivalidade muito grande, na verdade ainda existe, quando passa uma 
pessoa daqui para lá em determinado horário o pessoal de lá pega e dá pau 
[agita a mão e estala os dedos em sinal de bater]. Bate! E se passa de lá para 
cá também [repete o gesto]. 
Eu sofri muito. Porque eu nasci branquinha no meio dos pretos.[...] Mas os 
traços são do meu avô (negro) [...] 
O pessoal do Cambaraí, trouxe aquele ranço dos escravos. Escravo não se 
mistura com branco. 
Eu queria vir para a cidade, estudar, ir ao baile, participar da sociedade de 
um modo geral. Isso era muito criticado! (Entrevista Prof. M, 24/02/2005) 
 

Vítima de preconceito, a trineta da Mãe Amélia conta que na adolescência 
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foi proibida tanto de participar das festas da comunidade negra quanto dos bailes da 

comunidade paraguaia. A proibição era justificada por suas características físicas herdadas 

dos negros, paraguaios e paulistas. 

Um antigo pároco retorna, no final dos anos 70, à cidade de Maracaju, e se 

surpreende com o desenvolvimento: 

Maracaju como cidade é bonita e aprazível. Ruas asfaltadas, largas e 
arborizadas com grandes sombras para se colocar uma rede, no caso, e 
descansar no fim de semana. [...] 
Maracaju possui uma linda praça, dividida por aléias e canteiros, tendo aos 
fundos o edifício do Banco do Brasil. Tem diversas escolas municipais e 
agora também o Ginásio Estadual. Luz elétrica farta, água encanada 
abundante. A vila dos Vicentinos, a Vila da colônia paraguaia e a célebre 
Vila Juquita dos Ferroviários. Tem bonitas igrejas para a prática da religião 
(ALVES, 1986, p. 25). 
 

Para aqueles que se atrevem a percorrer o asfalto que cobre todas as ruas da 

cidade a imagem hoje observada é um pouco diferente da descrição do Frei 

A Cidade86 é dividida em cinco bairros: Centro, Juquita, Paraguai, Alto 

Maracaju, e Cambaraí (planta reduzida em anexo A). Conta com três praças: uma no Centro, e 

duas no Bairro Cambaraí, sendo uma no conjunto Coophaju (casas construídas pelo Banco 

Nacional de Habitação – BNH) e uma no conjunto José Brejão, todas com tanque de areia e 

brinquedos de parque. As duas primeiras contam com quadra poliesportiva e a última com 

rampa para skate. Na planta fornecida pela Prefeitura Municipal consta uma praça no 

conjunto Ema Rigo (Bairro Paraguai), mas o que se vê no local são um campo de futebol e um 

varandão (construção com piso, telhado e apenas um lado fechado com parede), 

frequentemente usado para encontros religiosos. 

Conta também, com três Centros de Práticas Esportivas (CEPEs), 

localizados na Vila Egídio Ribeiro, integrante do Centro, no Bairro Cambaraí e na Vila 

Juquita, e dois construídos recentemente no Jardim Guanabara (Centro) e na Vila Margarida 

(Bairro Paraguai), sendo que o último, com mais ou menos um ano de uso está depredado e o 

parque sem condições de uso. No Egídio Ribeiro há um varandão para reuniões, 

churrasqueira, campo de malha e um parque infantil. A área dos outros dois é dividida em 

parque infantil, quadra poliesportiva e campo de futebol. No Cambaraí há também uma 

quadra de areia e um campo de malha. Em todos eles existe um depósito para os materiais 

desportivos e sanitários. 

                                                           
86 A coleta de dados desta pesquisa foi realizada no período que antecede a Lei Complementar n°033/2006, que 
Institui o Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de Maracaju - MS - PDUAM, e dá outras 
providências.  
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Três prédios de apartamento marcam o crescimento vertical do município, 

que abriga residências de diversos tamanhos, que vão desde casarões instalados em chácaras 

até as pequenas moradias populares de alvenaria e sem acabamento ou de madeira.  ão 

existem favelas nessa região. 

Andando pela cidade, nota-se a diferença contrastante entre o tamanho dos 

quarteirões, ruas e construções e a quantidade de construções de um bairro para outro. A 

diferença fica ainda mais evidente na planta oficial da cidade87, onde um quarteirão do Centro 

possui a dimensão espacial de 3,7cm X 1,5cm (figura 12), e um quarteirão do Jardim São 

Sebastião (Bairro Cambaraí) de 0,5 cm X 0,6 cm (figura 13). De outra forma, a extensão de 

um único quarteirão antigo do centro comportaria o conjunto habitacional composto por oito 

quarteirões, região urbanizada recentemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 –Centro da Cidade (detalhe da planta – tamanho normal)  Fonte -MARACJU, 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 –Jardim São Sebastião (detalhe da planta) (MARACAJU, 2005) 

 

                                                           
87 A opção de registro em cm e cópia das imagens justifica-se pela dificuldade encontrada no cálculo da área 
real, pois a expressão “limitada” aparece como informação de escala na ficha catalográfica da planta.  
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O bairro San Raphael (Centro), habitado pela classe média alta, está 

totalmente ocupado pelas propriedades privadas, não há praça ou outro local público de 

encontro e o mesmo ocorre no bairro Alto Maracaju, onde esperança por um espaço de lazer 

está na planta apresentada pelos corretores do Residencial Spessatto, recentemente loteado. 

As referências que temos de um espaço nos são dadas pelos vazios existentes 
entre os volumes (cheios) construídos, pelas aberturas e vãos, pelas 
diferenças entre os pontos altos e baixos. Um espaço amplo é resultado de 
poucos volumes ou muitos vazios e um espaço apertado é justamente o 
contrário. (FREYBERGER, 2005, p. 220). 
 

Em entrevista, a moradora do San Raphael conta que as crianças foram 

perdendo os espaços das brincadeiras com o crescimento imobiliário88.  

Aqui do outro lado tinha a pistinha. Onde meu filho e outras crianças faziam 
pista de bicicleta. Era um bicicross, mas já acabou esse espaço! 
Agora, as meninas daqui de cima de vez em quando estão brincando de 
amarelinha. Por que a amarelinha nunca saiu da moda e precisa de pouco 
espaço. É impressionante, a menina mantém a tradição da amarelinha, passa 
o ano que passar elas estão brincando. É uma brincadeira que permaneceu 
(Entrevista Prof. M, Maracaju, MS, 24/02/2005) 

 

Comum é a criação pela população de espaços alternativos para lazer em 

terrenos desprovidos de muros ou construções, sem consentimento ou autorização do 

proprietário (independente de ser o poder público, pessoa física ou jurídica), até o dia que o 

campinho de futebol, a pistinha de bicicleta e outros ambientes de brincadeiras são invadidos 

por máquinas e homens da construção civil. 

Os espaços de lazer atualmente são assegurados no plano Diretor Urbano, 

sem atingir os bairros que estão totalmente ocupados pelas construções. Ainda que o adulto 

planeje os espaços infantis baseando-se na sua própria visão de infância, sem notar que sua 

visão está desatualizada, tanto pela idade que o separa da infância quanto pela diferença entre 

o universo infantil, do presente e do passado. A distância é identificada na pergunta de Lino 

Villachá: 

Para onde se perdeu o meu 
comboio de latas, que eu 
e meu irmão arrastávamos pelo terreiro? (1995, p. 26). 

 

Vítima da hanseníase, o poeta expressa sua lastima por não poder diminuir 

as distâncias físicas e sociais com um telefone de caixas de fósforo presas por barbante, como 

fazia com seu irmão na infância e por não poder espantar os problemas adultos assoprando 

                                                           
88 Na garantia do direito as cidades sustentáveis para as gerações presentes e futura, asseguradas no Estatuto das 
Cidades constam áreas de lazer. (Lei n. 10257, de 10 de julho de 2001, Art. 2º inciso I, e Art. 26, inciso II).  
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feijões com sua espingarda de cano de mamão. 

As quadras dos CEPEs, Ginásio de Esportes e Escolas, bem como os 

campos de futebol dos CEPEs, piscinas e tatame de uma academia são em boa parte do tempo 

reservadas para treinamentos de futebol de campo, futsal (futebol de salão), basquete, vôlei, 

handebol, atletismo, xadrez, natação e judô. Os treinamentos são desenvolvidos por 

Professores de Educação Física com crianças na faixa etária entre 7 e 17 anos, em dois ou três 

encontros semanais. 

O Diretor do Departamento de Desporto, Prof. Ednelson Barbosa, revela 

que o objetivo do projeto é a formação integral da criança, oferecendo-lhe qualidade de vida 

através dos exercícios desportivos. Em outras palavras, as atividades desenvolvidas nos 

treinamentos e competições não podem ser consideradas como passatempo ou formação de 

atletas (informação verbal. Diário de Campo, Maracaju, MS, 28/04/2006). 

Se, por um lado, os treinamentos acalmam a comunidade que conhece como 

e por quem os espaços públicos são ocupados, por outro, a diminuição dos períodos 

destinados ao lazer leva ao questionamento sobre a transmissão da cultura lúdica e a 

necessidade de liberdade para as atividades de livre escolha das crianças. 

Era uma árvore velha e nodosa que se debruçava na beira do rio89, aquela 
velha árvore da minha infância. E de seus galhos, nós os meninos, 
pulávamos nas águas onde era de costume alegremente nadarmos. A cada 
pulo, ela se sacudia como uma vovó em risos convulsivos vendo a algazarra 
de seus netinhos. 
[...] 
Quando te vi rodando desesperadamente, com os braços erguidos pelas 
mesmas águas que te viram nascer, e contigo a casa de joão-de-barro e o 
ninho da rolinha, também um pedaço de mim partiu contigo, árvore 
querida... (VILLACHÁ, 1979, p. 113). 

 

Certamente que a tristeza do poeta aumentaria ao saber que o descarte de 

lixo doméstico, a destruição da mata ciliar e o assoreamento rio Montalvão e o Córrego dos 

Bugres, que cortam a cidade de Maracaju, estão impossibilitando as pescarias, nados, banhos 

e outras brincadeiras na água. O que também afugenta a gurizada dos rios são as cobras, 

répteis peçonhentos ou não, que vivem na região, ou a cobra grande, ou lenda do minhocão, 

que é personificada como uma grande sucuri, que segundo o imaginário popular habita os 

mananciais da região.  

À noite, nos campos, as brincadeiras em espaços abertos são afugentadas 

pela possibilidade de um encontro com as almas dos guerreiros que voltam para recuperar as 

                                                           
89 Acredita-se, que o rio seja o Córrego Botas que passa ao fundo do Hospital São Julião em Campo Grande, 
onde o autor viveu depois dos dozes anos e driblou suas mazelas fingindo ser Tarzan, caçando e pescando. 
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peças de ouro escondidas no solo durante a guerra do Paraguai. O medo é mais evidente nos 

municípios onde estão localizados os prédios militares da época. 

No Museu da Cidade – Ciência e Tecnologia de Maracaju, traços da 

infância de outrora são mostrados nas fotografias com poses das famílias tradicionais. A face 

lúdica é revelada na cena de Amilcar Bernardes Pereira e seu macaco Chico (1938)90, na 

réplica da estação ferroviária local e do trem da Noroeste confeccionado recentemente pelo 

filho de maquinista Edson Cardoso da Silva, e pelo triciclo vermelho que pertenceu a 

Lindaura Olegário Marcondes, datado de 1954. 

 

 

Figura 14 – Triciclo vermelho – Museu de Maracaju Fonte – registro pessoal 

 

Se no passado o comércio incipiente dificultava o acesso das crianças aos 

brinquedos industrializados como o triciclo, atualmente a facilidade do comércio ilegal de 

produtos importados, sem a fiscalização do IMETRO, reserva surpresas desagradáveis, tanto 

do ponto de vista lúdico pela fragilidade do produto, quanto de segurança da criança. Em 

outubro de 2007 a Prefeitura de Eldorado fez a doação de brinquedos apreendidos pela 

Receita Federal para as crianças da educação infantil, ignorando que o carrinho de fricção 

(brinquedo que movimenta com atrito das rodas na superfície do solo) servia de transporte 

para cédulas falsas e droga entre o Brasil e o Paraguai (OLIVEIRA, 2007).  

Durante a pesquisa foram encontradas crianças brincando nos bairros 

Cambaraí, Paraguai e Juquita, e alguns locais do Centros, sendo maior a incidência nas ruas 

de menor circulação de automóveis e nos CEPEs. 

 

 

                                                           
90 Museu da Cidade de Ciência e Tecnologia – sala Amílcar Bernardes Pereira – tombo 1196. 
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HORÁRIOS, CALENDÁRIOS, FESTAS, EVENTOS E BRINCADEIRAS 

 

Pelas nove toma-se o tererê. Momento sagrado de confraternização. Hora de 
planejar as atividades do dia e dos desabafos (IBANHES, 199-?, p. 13)91. 

 

Nas memórias de muitos sul-mato-grossenses a roda do mate, de tereré ou 

chimarrão é um importante momento de encontro para pensar e repensar a jornada, trocar 

conselhos e receitas, fazer convites e acordos, contar “causos” (casos) e notícias, cantar e 

declamar. 

No fogo esperto a chaleira esquentará a água. 
A roda se formará naturalmente. Surge o chimarrão. Os viciados ficam 
alheios a tudo. Sorvem-no aos golaços, gargalhando, num potoqueio 
desabrido... (SEREJO, 1978, p. 17)92. 

 

As duas bebidas são infusões de água com erva-mate, sorvidas com auxílio 

de uma bomba (ou bombilha, uma espécie de canudo com uma peneirinha na ponta). O tereré 

(ou tererê, em castelhano) é servido com água fresca, de preferência em uma guampa (copo 

feito com um pedaço de chifre do boi com uma extremidade tampada por um pedaço de 

madeira) e o chimarrão com água quente, em uma cuia (feita de cabaça, porunga).  

Na roda todos compartilham da mesma bebida, ou seja, há uma única cuia 

ou guampa que passa de mão em mão do preparador até a pessoa que irá sorvê-lo por 

completo (até fazer barulho, roncar), e fará o caminho de volta para que possa ser cheia 

novamente. O gesto de passar o mate para outra pessoa simboliza a doação de algo bom, e por 

isso a ordem deve ser respeitada. 

É uma espécie de serviço divino, uma piedosa obra cristã, um comunismo 
moral, uma fraternização verdadeiramente nobre, espiritualizada! Todos os 
homens se tornam irmãos, todos tomam mate em comum! Quem o 
compartilha pela primeira vez, julga estar em uma loja maçônica. O erudito 
clássico vê, na pequena cuia, a edição in-doze da mystica vannus

93 dos 
tempos pré-cristãos e o domínio da loura Ceres (AVÉ-LALLEMANT, 1858, 
apud CÂMARA CASCUDO, 2001, p. 132)94. 

 

Se o tereré refresca e o chimarrão aquece a conversa, as frutas da época 

alimentam o físico e a imaginação dos brincantes. As árvores que acolhem a todos em sua 

sombra fornecem laranjas e mangas.  

                                                           
91 Brigido Ibanhes (1947 -    ) nasceu em Bella Vista (Paraguai),cidade vizinha de Bela Vista (MS). A ponte que 
separa as duas cidades não impede o trâmite das pessoas e a troca de culturas. 
92 Hélio Serejo (1912 – 2007), nasceu em Nioaque (MS). 
93 Destaque do autor. 
94 AVÉ-LALLEMANT, Robert-Christian-Berthold. Viagem pelo sul do Brasil. Trad. Teodoro Cabral. Rio de 
Janeiro, 1953. 
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Mangueiras de copas frondosas, das mais variadas espécies, sabores, formas 
e cores, amanheciam despojadas das frutas mais cheirosas, que caindo em 
tapete de folhas macias, não se amassavam. 
Debaixo de suas sombras, fazíamos brincadeiras. Cada um escolhia seu 
canto e instava sua casa comercial, quando o jogo era comprar e vender. 
Pedrinhas, cacos de vidro, cocos, flores e frutos eram vendidos e comprados 
com pedaço de papel, folhas ou outra coisa qualquer que representasse 
dinheiro. Quando cozinhávamos, levávamos comestíveis do sobradão e iam 
para as panelinhas outros complementos escolhidos pelo quintal. Se éramos 
fazendeiros, o gado era feito de manguinhas verdes, maiores e menores, 
onde fincávamos pernas e chifres de palitos, espinhos ou galhos secos. As 
raízes que se estendiam sobre a terra, descobertas pelo trabalho lento das 
chuvas, se entrelaçavam pelo chão num intrincado arabesco, formando 
enormes espaços entre elas. Estes maiores e menores eram os mangueiros e 
os boizinhos iam de um para outro, conforme o comprador. [...] 
No tempo em que Campo Grande era apenas um vilarejo e todos se 
conheciam, era costume das famílias irem buscar cestas de laranjas panásias 
no sobradão. Poucos devem ter plantado suas sementes e hoje ela 
desapareceu do mercado” (MARTINS, 1990, p. 45)95. 

 

A primavera e o verão no cerrado são marcados pelo aumento de frutas, 

flores, chuvas (umidade), insetos e pássaros96, que oportunamente integram esse cenário onde 

garantem sua alimentação, colaboram com a manutenção do ecossistema, trazem alegrias às 

crianças e tristeza aos produtores, que amargam com os prejuízos das pragas na lavoura. 

Bando de periquitos e papagaios gasnando e palpeando cobriam as copas das 
árvores frutíferas mais altas e mais à vista, numa algazarra que não agradava. 
Já se previa a derriça irreparável que fariam. As sobras dos frutos destruídos 
eram alimento para as abelhas ou algum leitão fugido da pocilga. 
Eu competia, algumas vezes, com os papagaios. Subia nos galhos altos das 
mangueiras acessíveis, chupava a manga madura e deixava o caroço 
dependurado, a desafiar o vento que tentava derrubá-lo sem conseguir 
(MARTINS, 1990, p. 46).  

 

Para crianças de diferentes gerações a natureza pode ambientar ou assumir o 

papel de parceira da brincadeira, pode ser brinquedo ou oferecer elementos para sua 

construção, mas nem sempre a natureza é tratada com carinho e respeito. 

E o meu passarinho azul  
Que colhi bem cedinho na minha arapuca. 
Para onde terá ido? 
Na cor de suas penas descobri  
O azul do céu e o caminho do infinito (VILLACHÁ, 1995, p. 28). 
 
Quando subíamos em árvore, geralmente nas maiores. Acho que nos pés de 
goiaba não tem  
Isso mais na minha época! Ele (o irmão de 10 anos) já não vê mais. 

                                                           
95 Refere-se ao Sobradão da Av. Afonso Pena de propriedade de seu avô Bernardo Franco Baís, que tempos 
depois foi chamado de Pensão Pimentel, e hoje é a Morada dos Baís, que mesmo sem o seu pomar é considerada 
parada obrigatória para os turistas. 
96 Cavalcanti (1990) descreve a migração das aves no cerrado. 
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Subia em árvore que tem ninho, se tinha um ninho, espantava o passarinho 
maior só para contar os ovinhos. Sem quebrar, sem pegar, sem fazer mal 
algum, só para olhar e contar os ovinhos e os passarinhos (filhotes). É lógico 
que quando as crianças estavam na árvore a dona do ninho, a passarinha não 
voltava tão cedo. Quando descíamos, ela voltava para o seu ninho 
(Entrevista Profª. R. Maracaju, MS,18/06/2006). 

 

Com o passar dos anos os quintais diminuíram e muitas árvores deram 

espaço às construções, nas lavouras o tempo e o espaço agrícola foram redimensionados com 

as novas tecnologias. Em Maracaju, onde a economia é basicamente extraída da terra, o 

plantio e a colheita das doze principais culturas agrícolas modifica o ritmo da cidade com a 

oferta de emprego, geração de renda, transito dos produtos e a realização de eventos.  

 

Quadro 7 - Calendário Agrícola de Maracaju  

PERÍODOS DE PLANTIO E COLHEITA EM MARACAJU. 

CULTURA PLANTIO COLHEITA 

Soja Out/Nov Fev/Mar 

Milho Verão Out/Dez Fev/Abr 

Milho Safrinha Fev/Mar Jul/Set 

Algodão Nov/Dez Abr/Mai 

Feijão Safrinha Fev/Mar Mai/Jun 

Girassol Fev/Mar Jun/Jul 

Sorgo Safrinha Fev/Mar Jul/Ago 

Arroz Irrigado Set/Out Jan/Fev 

Trigo Abr/Mai Agosto 

Aveia Abr/Mai Agosto 

Crambe Abr/Mai Jul/Ago 

Cana-De-Açúcar Out/Mai Abr/Nov 

Fonte: Fundação MS (Mar/2008)97 

 

Um meio para divulgar a produção material e cultural, angariar recursos, 

agradecer as divindades e os parceiros pela produtividade é a festa. Na Expomara, exposição 

agropecuária de Maracaju que integra as comemorações do aniversário da cidade no mês de 

Junho98, muitos negócios são fechados. O evento consegue ainda atrair um grande público 

para passear na feira, ver as apresentações de músicas (regionais e nacionais) e danças (típicas 

                                                           
97 Informação fornecida pelo Sr. Carlos Pitol da Fundação MS, por fms.ms@terra.com.br em 26 mar. 2008 
98 Em 2006 a 38ª edição da festa foi cancelada em decorrência dos protestos dos produtores rurais contra a 
política econômica e fiscal. 



 103

gaúchas e paraguaias), para brincar nos parques de diversões e degustar comidas e bebidas 

comercializadas em barracas.  

A linguiça de Maracaju, a iguaria pantaneira preparada com carne picada, 

laranja, pimenta e outros temperos, consta no livro dos recordes como a maior linguiça 

contínua do mundo. Na Festa da Linguiça
99, o Rotary e demais organizadores promovem 

show, baile, almoço dançante, bingo e vendem bebidas e comidas, preparadas com a estrela da 

festa para angariar recursos para entidades beneficentes. Em 2006 uma das atrações foi o 

parque de diversões, inacessível economicamente para muitas crianças da região.  

Em menor escala, é realizada em julho a festa do Milho, que destina às 

instituições assistenciais o saldo da comercialização de pratos doces e salgados, como o bolo 

de milho, a pamonha, o curau e a sopa paraguaia. 

Outro sentido da festa é a pausa no trabalho, é o momento de recarregar das 

forças para a próxima safra, descarregar as emoções, transgredir as regras e fugir das 

amarguras do ofício. Como a vida dos trabalhadores escravizados nos ervais sul-mato-

grossenses, descrita em versos. 

Ao trabalho! 
Não importa o sacrifício, 
O que importa é o mate; 
Não importa a liberdade,  
O que vale é a produção; 
O patrão tem chicote de lagarto papo-amarelo 
Para arrebentar todos os órgãos e sonhos. 
 
Se tem baile 
Por um momento esquece a luta; 
Quanta fita encarnada, 
Quanta chita bonita! 
Mas por ciúme ou desdita,  
Pode haver quebra-quebra,  
Sururu bravo 
E acabar em defunto, 
Em peito aberto a navalha 
Como um cravo colorado (NAVEIRA, 1996, p. 21)100. 

 

Segundo Souza (2002), que estudou a memória dos idosos indígenas 

residentes em um bairro101 de Campo Grande (MS), o povo Terena usa a dança como forma 

de agradecimento ao Criador pela colheita agrícola. A época da colheita é anunciada pela 

                                                           
99 A Lei n.3534, de 27/06/2008, incluiu a linguiça de Maracaju no calendário Oficial de Evento do Estado. 
100 A campo-grandense Raquel Naveira (1957 -   ) no poema “Ervais” faz  referência ao monopólio da 
Companhia Matte Larangeira, que explorou a erva no período 1874-1940. Atualmente as três instâncias do 
governo lutam pela erradicação do trabalho escravo e da exploração infantil nos ervais sul-mato-grossenses. 
101 O bairro foi projetado para abrigar a primeira aldeia urbana do Brasil. 
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posição da constelação, que coincide com o mês de abril no calendário civil. Essa celebração 

religiosa é a Oheokoti, onde é pedida abundância na colheita e proteção para as pessoas da 

tribo dos males do mundo. Existem outras celebrações religiosas sem período específico de 

realização e outros próprios da estação das chuvas, como o Evarani e Laia
102

, identificados 

pela autora mais como brinquedos do que festas. 

O bate-pau (kochichoti-kipahé) ou dança da ema (kipahé)
103 é comumente 

dançada pelos homens no Mato Grosso do Sul, podendo ser seguida pela Siputrena, praticada 

em alguns lugares somente por mulheres. Um dos entrevistados por Souza (2002) explica que, 

por ser uma finalização da festa de iniciação do bate-pau, homens e crianças podem se juntar 

às mulheres, que dramatizam uma situação de súplica. 

No passado, a disputa entre os homens das tribos Terenas era alimentada 

como diversão, na “Corrida de cavalinhos (Ivuixote-vogomoto)”, uma disputa entre dois 

grupos liderados por caciques, que almejavam com a ponta da lança retirar pequenas argolas 

suspensas. O lúdico não estava só na disputa, as montarias eram recortadas em couro 

(SOUZA, 2002). 

A diversão não precisa de lugar ou horário definido, ou melhor, é através da 

brincadeira que as distâncias e o tempo tornam-se mais curtos, como faz homem pantaneiro 

habilidoso na lida com o gado104 e na exploração da língua de forma lúdica durante o trabalho, 

para burlar isolamentos, abreviar distâncias, reduzir jornadas e ampliar a cultura. 

Natureza do trabalho determina muito. Pois sendo a lida nossa a cavalo, é 
sempre um destampo de boca. Sempre um desafiar. Um porfiar inerente. 
Como faz o bacurau. 
No conduzir de um gado, que é tarefa monótona, de horas inteiras, às vezes 
de dias inteiros - é no uso de cantos e recontos que o pantaneiro encontra o 
seu ser. Na troca de prosa ou de montada, ele sonha por cima das cercas. É 
mesmo um trabalho na larga, onde o pantaneiro pode inventar, transcender, 
desorbitar pela imaginação. 
Porque a maneira de reduzir o isolado que somos dentro de nós mesmos, 
rodeados de distâncias e lembranças, é botando enchimento nas palavras. É 
botando apelido contando lorotas. É enfim através de vadias palavras, ir 
alargando os nossos limites (BARROS,1997, p. 33).  

 

Longe dos pólos industriais, a população do sul do Mato Grosso (atual Mato 

                                                           
102 Somente o Laia é descrito pela autora, que, diante da proximidade com a brincadeira da cadeia que integra 
atividades das Festas Juninas, questiona a origem brasileira atribuída por Silva. SILVA, F.A. Mudança Cultural 
Terena.  Revista do Museu Paulista. São Paulo. v. 3, p. 271-379, 1949. 
103 A autora encontra duas origens: uma, segundo Silva (1949), como aprendizagem em situação de invocação 
xamanística; outra, relatada pelos indígenas, como comemoração pela vitória na Guerra do Paraguai com as 
armas utilizadas na luta. 
104 Com o passar dos anos está reduzindo o número de boiadas guiadas pelo toque do berrante e aumentando as 
que seguem de caminhão. 
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Grosso do Sul) não registra em seu passado o lazer e a educação infantil como fruto de 

conquista do movimento operário. Na lembrança das mulheres trabalhadoras estão as 

familiares e as vizinhas que cuidaram de seus filhos. Uma história que tende a mudar com a 

instalação recente de pólos empresariais, e a implantação dos órgãos defesa da criança. 

A festa surge porque algo deveria ser diferente, deixou de existir, deveria 

ser lembrado ou quando não se dá relevância ao assunto ou postura. A festa é um chamado, 

uma experiência ritual e coletiva para homenagens, lazer e trégua na jornada de trabalho. Os 

participantes sabem que a festa é composta por uma série de instantes fingidos, por isso 

deixam-se envolver pelo clima da festa, permitem exageros e transgressões, sem perder 

totalmente o vinculo com a realidade. Assim, crianças são anjos na procissão, trabalhadores 

braçais são mestre, contramestre, alferes e palhaços na Folia de Reis, agricultores que 

organizam da Festa do Divino são coroados como Imperadores, homens viram tripa para dar 

vida ao boi
105, e bonecos (Judas) são julgados e castigados. 

Para Maura (1995)106, o Judas (boneco) é uma brincadeira de criança com 

planejamento, escolha dos materiais e montagem, encerrando com a malhação, ou 

manifestação de violência consentida socialmente, uma brincadeira que ocupava e despertava 

a atenção do grupo por vários dias da Semana Santa.  

Em minhas memórias de infância107 ficaram os terços nas casas das vizinhas 

em Campo Grande que, após a reza, ofereciam festa por uma graça alcançada ou como 

demonstração de devoção a um santo, a expectativa das crianças pelos doces e pelo acender 

da fogueira. 

Lembrada pelas rezas e cantos entoados na procissão, pela partilha dos 

alimentos e pela alegria dos jogos, a festa da Padroeira em Bella Vista, Paraguai, é um misto 

de introspecção e expansividade.  

A Procissão da Padroeira; vinha gente do interior da campanha, de 
muito longe, vinham uns a pé, outros a cavalo, carregando suas 
matulas e sua fé. Os Padres promoviam farto e concorrido churrasco, 
com chipa108 e mandioca; e o alto das festas eram sempre as 
carreiradas (IBANHES, 199-?, p. 14). 

 

Famílias inteiras que atendem aos chamados da cultura (social e religiosa), 

alimentando o sentimento de pertença a um grupo, conforme descreve o missionário católico 

                                                           
105 Em Porto Murtinho a apresentação do Toro Candil, semelhante ao boi-bumbá, uma mistura das culturas 
africanas, paraguaias, brasileiras, espanholas  
106 Na obra as memórias sul-mato-grossenses da autora são acrescidas de elementos ficcionais. 
107 Vivências na região central de Campo Grande (MS), nas décadas de 70 e 80. 
108  Salgado feito com queijo e polvilho. 
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Alves (1986): 

Todo o mundo olha para o lado da igreja [...], qual sentinela lá no alto [...] 
As crianças lá têm o seu primeiro lugar reservado. Vi, então, dois grupos de 
lindas crianças. O primeiro estava já dentro da igreja, no colo dos padrinhos, 
sendo batizado com preparação na hora certa e marcada. O segundo grupo 
estava na varanda da casa do posteiro109, aplaudindo a sanfona a tocar, 
sentadas, nos seus meigos olhos transmitindo paz e pureza (ALVES, 1986, 
p.68)110 

 

Em cada cultura as festas ganham características próprias do local, como é o 

caso da Festa de São João: 

Mês de junho. Fogueira grande. Assado no espeto. Foguete-de-rabo. 
Busca-pé. Bombinha. Batata assada. Cachaça com mel. Toque de 
sanfona. Gemido de viola. Ganir de cães. Briga de guri. Gracejo de 
velho metido. Doce de leite. Pipoca arrebentando na panela...[...] 
Enquanto isso, lá dentro os pares pegam fogo. E irrompe o grito de 
saudação: “Viva São João!” “Viva o dono da casa!” “Viva nóis tudo!” 
(SEREJO, 1978, p. 17, destaques do autor). 

 

Com base na crença que a água dorme à noite e que três dias depois do 

solstício na noite de 24 de junho ela é benta e está acordada, as águas são colhidas de 

orvalhos, rios e fontes e usadas em benefício da saúde, dos negócios e amores. Nessa noite as 

moças solteiras de Corumbá (MS) levam seus pedidos a São João, embora o Santo Antônio 

seja reconhecido entre as brasileiras como santo casamenteiro. 

As moças fazem promessas, acompanham a procissão passam debaixo do 

andor e participam da cerimônia do banho do santo nas águas do rio Paraguai. As crianças 

seguem o ritual para pagar promessas feitas pelos adultos ou por brincadeira.  

Comemorações desse tipo servem para fortalecer a ligação do indivíduo 

com valores e ritmos da vida comunitária, unindo fatos de importância pessoal com marcas da 

religiosidade local. Uma das moças entrevistadas contou que todos os anos seu avô 

homenageava São Sebastião com uma festa que ocupava o quintal, a rua e as calçadas. 

Entretanto, a prática foi abandonada, quando o festeiro julgou que muitos participantes não 

tinham respeito pelo Santo e pelos outros convidados. Cuidadoso com a escolha da lenha que 

manteria a fogueira acesa durante toda a noite, seu avô reclama da falta de respeito dos 

anfitriões que hoje não aguardam a chegada dos convidados para acender a fogueira dedicada 

ao Santo e do descaso dos que chegam, quando a fogueira já está em brasas e cinzas 

(Entrevista, Profª R., Maracaju, MS, 18/06/2006)  

                                                           
109 O posteiro é o anfitrião, aquele que recebe e oferece o pouso aos viajantes. 
110 O episódio ocorreu em 17/10/1981 em Sidrolândia (MS), no município limítrofe com Maracaju. 
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Segundo Oliveira (1995), o uso das fogueiras é explicado pela teoria solar 

que considera o fogo como estimulante, com força ativa e positiva, e pela teoria da 

purificação, que o toma como um desinfetante místico.  

A festa de São Sebastião, padroeiro do gado e do Soldado, é realizada em 

distrito111 pertencente ao município. Segundo relato de Edwirges Brandão Valério, filha 

caçula de Mãe Amélia112, publicado no jornal Diário do Povo, a festa foi criada em meados de 

1902, como forma de agradecimento. Realizada por quatro ou cinco dias, na residência da 

devota, a festa era um momento de renovação dos votos religiosos e reunião das famílias da 

região.  

A festa da negrada [...] numa total harmonia e só parava quando terminavam 
as comilanças. 
[...] 
Parece que estou enxergando o povo ao som da sanfona, violão, pandeiro e 
caixa dançando músicas como mazurca, xote, vaneira, valsa, maxixe, poxim 
e outros ritmos tradicionais da época.  
[...]  
Os homens mantinham respeito com as moças, dançando sem armas, sem 
chapéu e convidavam a pretendida acenando um lenço branco na mão, 
completamente ao contrário dos dias de hoje (PROMESSA, 1999, p. 4). 
 

Entrevistada para este estudo, a descendente de Mãe Amélia revela que no 

início esses festejos eram uma reverência ao Divino Espírito. Ela não se recorda do motivo 

que levou à troca do homenageado e não descarta a possibilidade de ser um pagamento de 

promessa. 

Antes quando saía a bandeira do Divino, saía todo mundo junto, a família 
inteira. Antes era a festa da família, agora não tem mais festa para a família, 
é mais para a garotada. Hoje perdeu o sentido de família, de integração, de 
comunidade. Hoje não é comunidade (entrevista, Profª M, Maracaju, MS 
24/02/2006). 

 

Relembra da soma de esforços para angariar recursos, preparar as 

cerimônias religiosas, oferecer diversões, alimento e hospedagem aos devotos. Os espaços 

internos e externos eram reorganizados para cada atividade e cada grupo. 

Lembro de uma festa, quando era criança. Eu era pequenininha, deveria ter 
uns três anos. A festa era feita na casa, daquelas antigas de fazenda, com um 
quarto principal e mais um dos filhos. Quando chegavam as famílias 
colocavam aquele monte de colchões na cozinha e dormia todo mundo 
atravessado (Entrevista Profª M, Maracaju, MS, 24/02/2006). 

 

                                                           
111 O distrito de vista Alegre foi fundado em 1923 e a capela de São Sebastião em 1928, quando passou a sediar 
os festejos. 
112 Amélia Francisca Adão, filha de escravos, nasceu em 1880 em uma senzala na cidade de Três Corações (MG) 
e faleceu em 1948 no distrito de Vista Alegre. 
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Em conversa com antigos moradores, ouvimos sobre o almoço da festa 

como ponto principal, quando todos se sentavam em volta da mesa, formando uma grande 

família. O que é referendado pela Professora entrevistada  

[...] era uma coisa de comunidade, de partilha. Não era cobrada, era uma 
festa de doação, onde todos pagavam promessa (Entrevista Profª M, 
Maracaju, MS, 24/02/2006). 
 

E o baile era animado pelo violão e pela sanfona, tocada pelo pessoal da 

região e pelos parentes. É caso de Delinha113, que mesmo depois da fama como cantora 

retornava para as celebrações familiares.  

Atualmente as comemorações incluem novena, carneada, almoço aos 

inocentes114, missa, procissão, leilão e baile. A maioria dos visitantes participa somente dos 

bailes, comandados por grupos e duplas profissionais conhecidos pela mídia regional e 

nacional. Há mais destaque do que a religiosidade, afastando crianças e idosos.  

Embora seja grande o número de participantes na Festa de São Sebastião, 

para os festeiros de outrora não há mais motivos para realização da festa, que teria perdido o 

propósito inicial.  

[...] Hoje, a orgia está muito intensa e isso tem deixado todos eles muito 
tristes. (entrevista, Profª M, Maracaju, 24/02/2006). 

 

A festa não pode ser considerada como uma somatória de representações à 

parte do mundo real. A festa é um todo e quando a festa realizada em “um local distante, fora 

do perímetro urbano, ali também se dorme e se cozinha. A vida das pessoas instala-se 

provisoriamente nesse local” (SIGRIST, 2000, p. 48).  

[...] a comunidade maracajuense compareceu em massa [na Festa de São 
Sebastião], alguns acamparam em locais improvisados, outros alugaram 
residências no distrito para permanecer os três dias de festa (LOURDES, 
2004, p. 8). 

 

Nas memórias de Alves (1986), os motivos das comemorações religiosas de 

Vista Alegre e Maracaju ganham destaque: para atrair novos fiéis, manter o antigo “rebanho” 

e custear as obras e manutenção da casa paroquial e das igrejas.  

                                                           
113 Integrante da dupla sertaneja Délio e Delinha, ou José Pompeu e Delanira Gonçalves Pompeu. Os dois 
nasceram e casaram em Maracaju. 
114 Segundo Câmara Cascudo (1985), em devoção aos Santos dos Inocentes no dia 28 de dezembro, serve-se uma 
refeição às crianças com idade inferior a 8 anos. A festa originária da Europa (França – Fêtes de Saints 
Innocentes. Fêtes de Fous – Santos Inocentes ou Locous), passou a celebrada no Brasil em outras datas e, 
associada a outros santos católicos, foi popularizada pelos seguidores candomblé como homenagem ao São 
Cosme e São Damião, em 27 de setembro. Neste trabalho, o uso da expressão almoço aos inocentes justifica-se 
pela forma como os jornais noticiam a ação em benefício das crianças de Vista Alegre com até 07 anos. 
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As filhas de Maria preparavam as crianças para a Primeira Comunhão, 
cantavam na Igreja e enfeitavam-na para os casamentos e festas patronais. 
O povo, em geral composto por fazendeiros abastados, por ocasião de festas, 
principalmente de Nossa Senhora Aparecida, dava uns remates no leilão, 
cujo resultado era sempre maravilhoso. De maneira que, com ajuda do Dr. 
Luís Horta, engenheiro da Estrada de Ferro, foi construída a nova Matriz da 
cidade e da Vila Juquita (vila dos ferroviários), onde também se celebrava a 
santa missa aos domingos, assim como a reforma da Igreja de São Sebastião, 
de Vista Alegre. Para todas essas obras dinheiro nunca faltou. [...] 
Com pessoas de boa vontade se fazem milagres. Assim, com a ajuda 
preciosa dos fazendeiros, mediante barraquinhas e leilões, foi possível 
arrecadar todo o dinheiro para a reforma geral da Igreja de São Sebastião, de 
Vista Alegre. [...] 
Na vila Juquita não havia, até o ano de 1958 [...] Então nosso amigo Dr. Luís 
Horta partiu para as quermesses e festas dançantes com o fim de arrecadar o 
dinheiro suficiente para levantar a nova capela em louvor de Santo Antônio. 
E em pouco tempo construiu (ALVES, 1986, p. 57 - 8). 
 

Na curta temporada que passou em Maracaju (fev. 1957 - jul. 1959), o Frei 

conseguiu unir os católicos em três pontos estratégicos, um no distrito e um em cada lado do 

rio. O rio serviu por longos anos como limite geográfico dos grupos sociais. 

Atualmente existem capelas em todos os bairros e todas comemoram o dia 

do Padroeiro com missa, quermesse e/ou almoço dançante. A capela de Santo Antonio
115 

recebe os motoristas que chegam em carreata em 25 de julho, dia de São Cristóvão, com 

missa campal, bênção dos carros, leilão, bingo, pescaria e almoço dançante.  

Fundada por famílias oriundas da Holanda e do Estado do Rio Grande do 

Sul, a Igreja Luterana é conhecida na cidade como a Igreja dos holandeses. Aos sábados, sob 

o nome de Escolinha Bíblica, o grupo desenvolve ações voltadas para a comunidade: 

histórias, músicas e brincadeiras tradicionais para as crianças, aulas de trabalhos manuais para 

as meninas e adolescentes e lanche para todos. Em entrevista, a coordenadora da Escolinha 

conta que boa parte da população (independente de religião) aguarda pela oportunidade de 

confraternização nos quatro almoços promovidos anualmente pela Igreja. 

Outras comemorações realizadas em Maracaju são: Corpus Christi, São 

Sebastião (20 de janeiro), São Cristóvão (a festa dos caminhoneiros, 25 de julho), Nossa 

Senhora do Caacupê (08 de dezembro), Festa da Colheita (principalmente da soja e arroz, em 

março), as juninas e julhinas, apadrinhadas por Santo Antonio, São João e São Pedro. 

Somam-se ainda o Carnaval na praça, os desfiles cívicos no aniversário da cidade e da 

Independência do Brasil e as competições desportivas. 

                                                           
115 Em 2006 foi realizada a 9ª edição da festa. 
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O calendário escolar da Rede Municipal de Ensino116 registra mas não 

interrompe as atividades letivas para as comemorações do Dia Internacional de Luta pela 

Eliminação da Discriminação Racial em 21 de março, Dia Nacional de Luta Contra o 

Racismo em 13 de maio, o Aniversário da Cidade em 11 de junho, Independência do Brasil 

em 07 de setembro, Semana dos Educandos com Necessidades Especiais em agosto, Dia do 

Funcionário Público em 28 de outubro, Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de 

novembro. Nos demais feriados nacionais e Divisão do Estado de Mato Grosso do Sul em 11 

de outubro, as aulas são suspensas. 

Na Sala Indígena Sucuri’y, localizada na Aldeia, também são assegurados 

como feriados: Dia da Conquista da Terra, em 11 de março; Dia da Comemoração do Milho 

Soboró, em 24 de março; Paixão de Cristo, Dia de Kaa-Kupê – o Dono da Mata, em 12 de 

setembro; Dia de Kaa Roky – Renovação das Folhas das Plantas, em 25 de setembro; Dia do 

Batismo do Milho Soboró - Avantirei Karaiara, em 06 de outubro.  

Para ser consumido o milho precisa ser batizado, ou xamanizado, em um 

ritual, o avatikyry, onde a aldeia se aproxima das divindades graças aos poderes da bebida 

fermentada de milho e as rezas. O consumo do milho não rezado é comparável ao canibalismo 

(FAUSTO, 2006). 

Na zona urbana e no Distrito de Vista Alegre os alunos participam de 

atividades cívicas e de comemorações, pouco espontâneas e que atendem aos propósitos da 

educação formal, que são as Festas: Juninas, do Folclore, do Índio, da Mamãe, do Papai, a 

Semana da Criança e, para finalizar o ano, as formaturas do Pré-Escolar117, que marcam a 

passagem da Educação Infantil para a Educação Básica. Por vezes os objetivos extrapolam o 

lazer e socialização, como revelou a Gestora que organizou uma festa da Primavera: 

“Pretendemos equipar a nossa escola com sistema de sonorização no estilo das escolas 

americanas, onde poderemos dar mais conforto e dinamismo aos alunos da João Batista” 

(ESCOLA, 2002, p. 6). 

Mesmo com as mudanças no cenário e nos agrupamentos, as crianças se 

submetem à estrutura de atividades imposta pelos professores.  

Último dia de aula do primeiro semestre. O pátio da escola foi transformado 
para a festa caipira, ganhou duas barracas, bandeirinhas e duas fileiras de 
cadeiras dispostas uma ao lado da outra. A maioria dos adultos e crianças 
exibe suas roupas coloridas com estampas de flores ou xadrez e suas faces 

                                                           
116 O calendário aprovado pela Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2007, uma para a 
Educação Infantil e outro para Ensino Fundamental. As escolas rurais e a quilombola seguem o mesmo 
calendário. O calendário da Sala Indígena respeita a tradição e a cultura guarani-kaiowa. 
117 Lê-se última etapa da Educação Infantil. Nomenclatura usada nas escolas públicas e particulares. 
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pintadas (as meninas com as bochechas vermelhas e os meninos de bigode). 
A primeira parte da festa é marcada pela apresentação das quadrilhas, a 
segunda pela demonstração de conhecimento dos alunos na Olimpíada de 
Matemática da 4ª série e com o lanche encerra.  
As crianças não tiveram um momento de liberdade. Dançaram sob o 
comando da quadrilha, sentaram nos lugares predeterminados, aplaudiram e 
gritaram para os competidores da olimpíada e em todas as vezes que 
aumentaram o tom de voz ou saíram do lugar foram advertidas ao microfone.  
Surgem dúvidas: Será que esse evento pode ser chamado de festa? 
Entretenimento? Recreação? Atividade extraclasse? (Diário de Campo, 
Maracaju, MS, 07/07/2006).118 

 

A partir dos registros de Sigrist (2000), experiências empíricas pessoais, 

informações jornalísticas (imprensa comercial e oficial), publicidades dos administradores 

municipais sobre os eventos festivos populares e oficiais119 realizados frequentemente em 

algumas cidades do estado, registra-se em: 

Campo Grande – Festa de São Benedito, forma de manifestação da fé 

católica pelos descendentes de escravos (13 de maio); Santos Reis (do ciclo natalino, inicia-se 

com o cortejo em 25 de dezembro e culmina com a festa em 06 de janeiro); Nossa Senhora do 

Caacupé (para os paraguaios, e Nossa Senhora da Conceição para os brasileiros, 08 de 

dezembro); Bom-Odori, organizada pelos japoneses e descendentes (próximo ao aniversário 

da cidade no dia 26 de agosto); Exposição Agropecuária de Campo Grande EXPOGRANDE 

(março e abril). 

Aparecida do Taboado – Festa de Reis e São Sebastião (janeiro); Festa do 

Peão de Boiadeiro (abril e maio). 

Bataguassu - Nossa Senhora dos Navegantes (agosto). 

Bela Vista – Exposição Agropecuária de Bela Vista EXPOBEL (julho). 

Bodoquena – Santos Reis (janeiro). 

Bonito – Festival de Inverno que propõe integrar cultura, arte, 

responsabilidade social e preservação ambiental (julho e agosto); Festival da Guavira 

(novembro). 

Caarapó – a Festa do Quentão e a Festa do Leite (junho); exposição 

agropecuária e Enduro Espiga Lascada (agosto). 

Corumbá – Carnaval; São João (junho); Iemanjá (janeiro)120; Festival da 

América do Sul (Cultural- agosto); Festival Pantanal das Águas, que reúne pesca esportiva e 

                                                           
118 Embora a escola não se configure como local de observação das brincadeiras, a festa foi considerada uma 
oportunidade de aproximação das crianças da região, quando foram feitos os registros. 
119 Lê-se que integram o Calendário de eventos oficial do Estado ou do Município. 
120 Há quem associe Iemanjá a Nossa Senhora da Conceição e a Nossa Senhora dos Navegantes. 
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samba (outubro). 

Coxim - Festa do Divino, em reverência ao Espírito Santo (maio e julho); 

Festa do Peixe, que marca o fim da temporada de pesca e início da piracema (coincidindo 

algumas vezes com 11 de outubro, aniversário da divisão do Estado), corresponde à antiga 

Festa do Pescador, realizada no dia de São Pedro (29 de junho). 

Dourados - Festa do Peixe (março); Festa Paraguaia e exposição 

agropecuária (maio); Leitão no Rolete (junho); Semana Farroupilha; Festival da Linguiça e 

Festa do Carneiro (setembro); Festa Alemã (outubro); Japão Fest; Festa da Virgem do 

Caacupê; e a Fest Sol, com carne de sol e outras tradições nordestinas (novembro).  

Figueirão - Nossa Senhora da Abadia.  

Jardim - homenagens à “Virgencita”, Nossa Senhora do Caacupé 

(dezembro); Exposição Agropecuária de Jardim EXPOJARDIM (maio). 

Jateí – Festa do Milho Verde, que celebra a colheita (maio) e a Festa da 

Fogueira, que homenageia São Pedro com a maior fogueira vertical do país (junho). 

Miranda - Santa Cruz, FECIR - Feira Ecológica, Cultural, Indigena e Rural 

(julho). 

Paranaíba – Exposição Agropecuária de Paranaíba EXPOPAR (julho). 

Ponta Porá – Nossa Senhora do Caacupé. 

Pontinho Cocho (distrito de Camapuã) - Festa do Divino. 

Porto Murtinho – Nossa Senhora do Caacupé. 

Rio Brilhante – Festa do Divino. 

Sonora – Festa da Cana (setembro). 

Taquarussu – Festa do Peão, em maio, e a Festa Campeira, onde os 

instrumentos de trabalho ornamentam o altar da missa campal (julho). 

Três Lagoas - festas do Pescador e do Peixe. 

 

Não foi localizada nenhuma informação atual sobre festivais ou torneios de 

brinquedo ou brincadeira, apenas uma entrevistada falou sobre essa prática no passado. 

Outra coisa que a gente tinha era o torneio das pipas, o Rotary e o Lions é 
que promoviam. Já faz uns dois anos que pararam, não sei qual foi o 
motivo.[...] Deve ter durado uns cinco anos. Era um torneio que envolvia 
praticamente a cidade inteirinha, todas as entidades participavam e muita 
gente envolvida. Era um torneio muito bonito. O último que saiu e que eu 
participei foi no Loucão121, depois disso não teve mais. Eu até estava 
pensando em perguntar o porquê. Ele era feito em agosto. O R (filho da 

                                                           
121 Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga. 
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entrevistada) ganhou dois. Têm os dois troféus, um da pipa do rabo mais 
comprido e outra acho que foi da maior pipa. Depois parou e agora a gente 
quase nem vê as crianças empinando pipa. Então é uma coisa para perguntar: 
por que está se perdendo. Será que é falta de interesse? (Entrevista, Profª M, 
Maracaju, MS, 24/02/2006). 

 

Nas conversas não houve menção por parte dos entrevistados de nenhuma 

festa exclusiva para crianças e de influência das festas na rotina das crianças ou escolha do 

repertório brincadeiras. Quando o assunto foi provocado duas educadoras atentaram para 

questões diversas. Uma vê a oportunidade de atividade extra-escola e, outra, as crianças que 

participam das apresentações e concursos, com trajes típicos depois de meses de ensaio. 

Durante as observações, dois eventos chamaram atenção, a Copa do Mundo 

de Futebol que oferece modelo para as brincadeiras de simbólica com a bola, e as eleições, 

cujo material publicitário possibilita a atualização do jogo de bafo e alimenta a imitação do 

adulto em plena campanha. Práticas que serão descritas no capítulo seguinte com outros jogos 

sazonais identificados. 
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IV Capítulo 

QUEBRA-CABEÇA 

ORGANIZAÇÃO DE UM CALENDÁRIO DE JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

Consta na literatura consultada uma série de fatores que interferem ou 

condicionam o brincar individual ou coletivo, os quais estão vinculados às características do 

sujeito que brinca (sexo, idade), contexto (organização social, padrão econômico, cultura, 

espaços e materiais disponíveis, administração do tempo, interação com a natureza), a 

tradição e a inovação. É o que alimenta o desejo inicial deste projeto: investigar e organizar 

um calendário de jogos e brincadeiras infantis para identificar e localizar os períodos das 

estações ou temporadas de brincadeiras no repertório lúdico da gurizada residente na zona 

urbana de Maracaju (MS). 

A intenção leva à pergunta: que fatores podem ser considerados como 

marcas sazonais? A resposta implica uma aproximação da lógica infantil, pois a organização 

temporal e espacial da criança não está totalmente subordinada às divisões do calendário civil 

e as delimitações estabelecidas pela administração (pública ou familiar). O pensar da criança 

distingue-se ainda pelas soluções dos problemas gerados com ausência, alterações ou 

inserções de elementos no seu meio e no seu cotidiano, ou seja, das adaptações e das funções 

atribuídas aos objetos e espaços.  

Para a pesquisa qualitativa esse cuidado não é infundado. Como aponta 

Öfele (2004) os adultos julgam-se capazes de fazer afirmações em nome das crianças, o que 

pode provocar uma relação conflituosa entre gerações quando as crianças atribuem ao espaço 

e aos materiais uma função que destoa do planejado pelo adulto.  
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A realização desta etapa da pesquisa, de localização e delimitação das 

estações ou temporadas, pode ser comparada a montagem de um grande quebra-cabeça, onde 

a atenção de quem monta está voltada para as formas recortadas, desenho e cores impressas 

em cada peça, em uma busca pelo significado das partes e a ideia representada no todo. 

Assim, para a visualização das sazonalidades lúdicas foram separadas peças portuguesas e 

espanholas, brasileiras, sul-mato-grossenses e maracajuenses, as quais foram estampadas 

pelas descrições dos jogos e brincadeiras apresentadas pelos autores, pelas lembranças e 

impressões narradas pelos informantes, e as do último grupo pelos registros das observações 

em Maracaju.  

Considerando que o brincar é livre e desinteressado, que “se insinua como 

atividade temporária, que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma 

satisfação que consiste nessa própria realização” (HUIZINGA, 1999, p.12), não existem 

informações precisas sobre a origem de cada prática, ou a delimitação do período que 

pertenceram ao repertório lúdico de um determinado grupo.  

Seguindo as recomendações de Burke (2004), foram estudadas as imagens 

encontradas nos livros e nos museus, o propósito de seus realizadores e expositores, as 

imagens captadas das observações e entrevistas, o propósito dos brincantes e dos informantes, 

as imagens do espaço e das condições materiais para realização das práticas e a política 

vigente. 

As peças portuguesas e espanholas desse quebra-cabeça foram construídas a 

partir dos registros das práticas lúdicas do século XX e final do anterior, efetuados pelos 

estudiosos. As principais fontes utilizadas foram: 

“Jogos Populares Portugueses de Jovens e Adultos” (1991), e “Jogos 

Populares Infantis” (1991), fruto de mais de duas décadas de recolha sistemática de António 

Cabral (1931 -    ). 

“Universo dos Brinquedos Populares” (2002), resultado de vinte anos de 

pesquisa de João da Silva Amado em fontes bibliográficas históricas e literárias, com datas de 

1742 a 2001, iconografias e testemunhos portugueses. 

“Jogos Tradicionais ao Serão e a Taberna” (2004) e “O Jogo e o Trabalho – 

episódios lúdico-festivos das antigas ocupações agrícolas pastoris” (2001), produto das 

pesquisas de Mário Cameira Serra (1948 -   ), realizadas na região da Guarda, PT, e em 

bibliografias de 1855 a 2002. 



 

 
 

116 

“Xogo Popular Galego” (2001) e “O libro dos xogos populares galegos – 

Catálogo descritivo e educativo” (2001), resultado da pesquisa de doutoramento (1998) de 

Paco Veiga (1961 - ), referenciada em publicações de 1976 a 1999. O cunho pedagógico de 

seu trabalho facilitou a percepção do período, local e continuidade ou não da prática. 

As semelhanças entre esses autores estão no exercício da docência, na 

atuação em espaços de preservação do patrimônio lúdico, no convívio em contextos muito 

próximos geograficamente e no uso das referências bibliográficas. Registre-se que as 

publicações mais recentes trazem as anteriores na lista de referências e citações. 

As peças brasileiras também retratam o lúdico no século passado, em 

cenário das regiões nordeste e sudeste, extraídas de lembranças e investigações dos autores e 

foram publicadas em: 

“Infância” (1945), com parte das vivências do escritor e jornalista 

Graciliano Ramos de Oliveira (Quebrangulo, AL, 1892 — Rio de Janeiro, 1953). 

“Antologia do Folclore Brasileiro” (1944), “Literatura oral no Brasil” 

(1978), Superstições no Brasil” (1958), que integram uma série de estudos sobre o folclore de 

Luís Câmara Cascudo (Natal, RN, 1898 – 1986), resultado de um esforço para mostrar os 

“aspectos mais vivos do Povo brasileiro”, com quatrocentos anos de História para contar. 

“Folclore Nacional” (volume 2, 1964), composta por memórias e pesquisas 

de Alceu Maynard Araújo (Piracicaba, SP, 1913 - São Paulo, 1974). 

“Folclore Infantil” (1965), com recolhas de Veríssimo de Melo (Natal, RN, 

1921 – 1996). 

Diversas pesquisas sobre o folclore capixaba realizadas por Guilherme 

Santos Neves (Porto Final, distrito de Mascarenhas, município de Baixo Guandu, ES, 1906 - 

Vitória, ES, 1989), publicadas em 1950. 

“O menino no espelho” (1982), com parte das memórias de Fernando 

Tavares Sabino (Belo Horizonte, MG, 1923 — Rio de Janeiro, 2004). 

E estudos recentes de Soffiati Neto (1977), Nunes (2002, 2003), e Santos 

(2003). 

 

As peças sul-mato-grossenses trazem o colorido da poesia e da prosa, que 

brota das memórias e fantasias dos autores. Obras consultadas: 

Três volumes de “Memórias inventadas” – A infância (2003), A segunda 

infância (2006) e a Terceira infância (2008), de Manoel Wenceslau Leite de Barros (Cuiabá, 
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MT, 1916 -     ). O poeta que cresceu em uma fazenda no Pantanal afirma ter vivido somente a 

infância.  

Em “Duas vidas” (1990), a história de Bernardo Franco Baís e da artista 

plástica Lídia Baís são narradas por Nely Barbosa Martins (Campo Grande 1924-2003), que 

se permite autobiografar na convivência com o avô e a tia. De família tradicional na política e 

nas artes, sua presença foi marcante no cenário político do Estado, ao lado de seu marido e de 

sua filha.  

Conjunto da obra de Lino Villachá (Campo Grande - 1938-1994), repletas 

de lembranças da infância gozada livremente, dos anos seguintes vividos em um hospital e os 

sonhos de educador.  

“Fonte Luminosa” (1990), “Sob os cedros do Senhor” (1994), “O arado e a 

estrela- ensaios, 1996”, revelam lembranças e pesquisas de Raquel Naveira (Campo Grande 

1957 -    ). 

Não foram localizados registros por estudiosos de jogos populares ou 

tradicionais no Mato Grosso do Sul. A recolha em textos escritos em prosa e verso dificultou 

a localização no tempo, uma vez que algumas práticas descritas podem fazer parte do 

imaginário do autor e não de situações observadas. Para uma aproximação mais verossímil da 

informação foi necessário juntar palavra por palavra, ideia por ideia, com dados biográficos 

de cada autor e conhecimento prático adquirido no Estado. 

As brincadeiras e jogos selecionados dos autores trazem marcas sazonais 

evidentes, como a estação do ano ou mês de sua ocorrência, um evento religioso ou laboral, 

condições climáticas favoráveis ou a disponibilidade de materiais necessários. Esses fatores 

conduzem à formulação da ideia de tempo e espaço, definição do período de duração do 

acontecimento e do intervalo entre eles. A percepção de um ciclo de acontecimentos e a 

possibilidade de repetição implicou a identificação do acontecimento e dos fatores 

condicionantes.  

Conforme explicação anterior, a descrição da maioria dos jogos e 

brincadeiras não informa objetivamente sua localização no calendário civil, o mesmo 

ocorrendo com as estações do ano, festas e eventos, religiosos ou profanos, o que levou a 

reunião desses fatores e consequente ampliação da lista de jogos e brincadeiras praticados em 

cada estação. Para essa organização foram necessárias investigações sobre os períodos de 

produtividade agrícola, calendários de festas e eventos, características climáticas, em um 
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esforço para vencer dificuldades de compreensão das representações de cada grupo de 

brincante ou de jogadores em um determinado tempo e espaço. 

Dificuldade apontada por Geertz (2008) como comum entre os estrangeiros 

que mesmo dominando a língua não têm a mesma capacidade que o povo local tem de 

comunicação entre si. A cultura não é estática, seus significados são públicos e não se 

inscrevem por completo em nenhum manual. 

Na quarta parte a referente a Maracaju correspondem as últimas peças do 

quebra-cabeça, quando o desenho das estampas não são tão claros mas precisam ser 

encaixados. Diferente das etapas anteriores, onde os autores apresentavam o repertório lúdico 

e anunciavam as marcas de sazonalidade, nessa etapa são as crianças com sua sabedoria 

lúdica que mostram em seus jogos e brincadeiras a existência ou não de fatores 

condicionantes. 

Para terminar o quebra-cabeça, as peças precisam ser encaixadas 

corretamente, não adianta usar peças de outro brinquedo, cortar um pedaço, colar um 

papelzinho, bater para forçar um encaixe, nada disso permitirá visualizar a gravura por 

completo e entender a mensagem do brinquedo. Mesmo que ninguém esteja vendo, ou que o 

resultado não seja tão surpreendente quanto o esperado, é preciso respeitar as regras do jogo 

ou ele deixará de existir enquanto tal. 

Assim também ocorre com a pesquisa, que precisa de um encaixe perfeito 

para fazer circular a informação. Todas as manifestações lúdicas observadas em cada encontro 

com as crianças, sem dia, hora ou local marcado, foram merecedoras de atenção, uma vez que 

não havia um indicativo prévio de qual desapareceria ou não do repertório. Todos os grupos 

encontrados foram merecedores de respeito e incluídos como informantes, pois o brincar não 

é compromisso ou uma obrigação que precisam ser mantidos frequentemente.  

Para não incorrer no erro de forçar o encaixe de uma peça, decidiu-se pela 

apresentação na integra das brincadeiras e jogos, coletados mês a mês, nos bairros e na região 

central de Maracaju. Juntamente com avaliação da presença de um ou mais fatores 

condicionantes.  

Os sete fatores identificados como capazes de estimular, favorecer ou vetar 

uma prática lúdica são:  

a) Estações do ano. 

A informação sobre o comportamento lúdico em cada mês implica pensar 

sobre as características da estação do ano correspondente. O início e o término das quatro 
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estações adotadas pelos povos ocidentais do Hemisfério Sul e do Hemisfério Norte são 

marcados pelos equinócios e solstícios.  

No Hemisfério Norte o ano começa com o clima frio e se altera com as 

estações que se iniciam: Primavera, em 20 de Março; Verão, em 21 de Junho; Outono, em 23 

de Setembro e o Inverno, em 21 de Dezembro. No Hemisfério Sul a passagem do ano ocorre 

na estação mais quente e o início das estações em: Outono, em 21 de Março; Inverno, em 21 

de Junho; Primavera, em 23 de setembro e o Verão, em 21 de Dezembro. 

Atualmente as características de uma estação podem ser constatadas em 

outras, dificultando a percepção empírica da mudança de uma para outra. 

 

b) Meses e dias. 

Este fator abarca os meses e dias que compõem o ano, podendo ser 

complementado com o período do dia. Também os períodos de interrupção do trabalho e do 

estudo, tais como férias, recessos e feriados, que liberam um tempo maior para o lazer e 

propiciam o encontro entre as pessoas e o deslocamento para outro cenário, como praia, 

campo ou outra região da cidade. 

 

c) Condições climáticas. 

A variabilidade climática pode ser suficiente para estampar sinais 

significativos em alguns ecossistemas, tanto no cenário natural quanto no quadro sócio-

econômico. As mudanças climáticas podem ocorrer em virtude de processos naturais do 

Planeta, de forças externas como a intensidade da luz, ou da ação humana como a emissão de 

gases de efeito estufa. 

Este fator inclui dias ou períodos marcados pelos fenômenos 

meteorológicos, tais como temperatura, chuva, luminosidade, vento. Como expressa o adágio 

popular oriundo dos povos românicos: 

Janeiro geoso, 
Fevereiro nevoso, 
Março molinhoso, 
Abril chuvoso, 
Maio ventoso 
Fazem o anno formoso  
(Del., Adágios, 182 apud BRAGA, 1994b, p.242)122. 

 

                                                 
122 Não há mais informações sobre a fonte usada pelo autor. 
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Em alguns jogos, brinquedos ou brincadeiras as informações das condições 

climáticas estão vinculadas com outros elementos do meio, como o tipo de solo por exemplo.  

 

d) Flora e fauna. 

Consta da mitologia grega que a deusa Flora ofertara mel e sementes à 

humanidade em retribuição ao amor recebido, e que Fauna, irmã e mulher de Fauno, deusa da 

terra e da fertilidade servira de modelo para o mundo animal. Na natureza emprestam-se seus 

nomes: flora para um conjunto de plantas e fauna para um conjunto de animais, elementos 

que por sua vez alimentam a construção de brinquedos e a prática de jogos e brincadeiras. 

Este fator comporta ainda as práticas lúdicas associadas aos ciclos de 

produção agropecuária realizadas pelos trabalhadores e pelas pessoas do contexto, o que 

implicou a investigação de calendário local. 

As diferenças e similaridades entre os jogos descritos por diferentes fontes 

podem justificar-se em parte pelo contato do homem com o meio e o desejo de satisfazer suas 

necessidades, e/ou processo de expansão da cultura lúdica, proveniente de trocas entre povos 

distintos. 

Os processos de transmissão e re-criação do jogo popular estão 

subordinados a sua adaptação ao espaço e ao tempo do contexto, com condições reais 

adequadas para sua realização. Algumas variações surgem com novas regras ou com o uso de 

outros materiais, afinal, o brinquedo é apenas um material do meio modificado para atender as 

exigências da atividade lúdica (VEIGA, 2003).  

Todos os contatos com o brinquedo, ou seja, desde a aquisição, passando 

pela brincadeira, até a sua destruição ou doação para outro usuário, inscrevem-se “numa 

cultura específica que difere conforme o sexo, o meio social e, é claro, a cultura da criança, 

cultura essa que varia, entre outras coisas, conforme a nação” (BROUGÈRE, 2004, p. 7). 

 

e) Festas e eventos. 

Encontros, esporádicos ou regulares, tornam-se importantes também para a 

sociabilidade, a política (administração local), a religião e os negócios, ocupando espaços e 

períodos significativos na vida das pessoas. Longe da espontaneidade, o cenário e o roteiro 

do encontro são minuciosamente preparados, assim como cada participante que se apronta 

conforme a ocasião para ser visto em público. 
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O encontro e a expressão criativa são possibilitados pela festa, feira, 

exposição, concurso e outros eventos comemorativos que interrompem a rotina de trabalho, 

independentemente de ser sagrada ou profana, religiosa ou mística, comercial ou cultural.  

 

f) Crenças.  

“As crenças são o elo principal da transição da vida doméstica para a vida 

pública, representando sempre em todos os seus estados e transformações o esboço 

espontâneo de uma síntese afetiva” (BRAGA, 1994, p. 15). No âmbito deste trabalho as 

crenças se destacam como práticas supersticiosas ou místicas, oriundas de antigos rituais 

mágicos ou religiosos, que se fortalecem graças à imaginação e a retórica popular.  

 

g) Comércio e a mídia. 

A manutenção das práticas de sociabilidade coletiva e comunitária como o 

jogo, segundo Ariès (1981), é mais comum nas classes populares, nas pequenas cidades e nas 

comunidades rurais, onde todos se conhecem e se vigiam. Cidades que provavelmente, por 

suas características e pelo acesso as novas tecnologias, dependam menos dos recursos 

eletrônicos de última geração para as práticas no trabalho e no lazer, do que os grandes 

centros. Não estão, porém, alheias ao processo de inovação das ferramentas tecnológicas e 

circulação das informações. 

Mesmo em comunidades interioranas como Maracaju não há como pensar 

de modo único nos efeitos da tecnologia, pois não há como equiparar as condições de acesso 

da criança e do adolescente que tem celular, internet e antena parabólica em casa, e o que 

depende dos equipamentos de instituições públicas ou privadas. A construção dos sentidos 

das tecnologias é decorrente da forma como as vias de acesso são institucionalizadas e 

socializadas (GINZBURG, 2006). 

A relação com o comércio ocorre de forma análoga, uma vez que a 

comunicação digital permite o consumo de produtos de lugares distantes. O nível de consumo 

também é diferente entre os que se deslocam para os centros comerciais das cidades maiores e 

os que consomem apenas os produtos ofertados pelo comércio local formal ou informal. 

Resta saber como a população está resistindo ao papel de consumidor-objeto 

e mantendo sua postura ativa frente às dinâmicas poderosas do urbanismo de produtos, aos 

apelos do mercado e da mídia, a transmissão de valores pelos meios de comunicação e ao 
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fascínio das formas de diversão eletrônica. Saber se as novas práticas estão contribuindo na 

expansão e conservação do patrimônio cultural ou na massificação. 

 

Considerando o cunho qualitativo desta pesquisa, não houve uma 

preocupação com a quantidade de material recolhido, que destoou em muito de um contexto 

para outro, mas sim com as informações obtidas com cada jogo ou brincadeira. Foram 

organizadas tabelas com nomes dos jogos e brincadeiras e os fatores que interferem na sua 

realização, divididas pelo local de origem e estação climática. 

Os sete fatores, descritos anteriormente, que interferem e motivam a prática 

lúdica serviram de base para a construção dos quadros de análise dos jogos e brincadeiras, 

sendo que o primeiro fator referente à estação climática condicionou a separação das práticas 

em cada cultura. Assim, é dispensada a apresentação desse fator nos quadros, exceto os que se 

reportam a Maracaju. Os quadros são apresentados logo após o relato de cada estação.  

 

 

TRAÇOS DE SAZONALIDADE NA CULTURA LÚDICA  

PORTUGUESA E ESPANHOLA. 

 

Dentre os fatores que interferem no brincar, os mais evidentes são as 

estações do ano, principalmente Inverno e Primavera, seguidas das datas religiosas e/ou ritos 

agrícolas.  

 

Inverno 

Para vencer o frio do Inverno pratica-se em espaços amplos, onde os corpos 

dos jogadores sejam aquecidos com sua movimentação, a exemplo dos jogos que envolvem 

corrida e perseguição, ou apanda, como classificam os galegos. Na Galícia e outras regiões 

espanholas esses jogos são mais comuns entre os meninos, que participam de cadea (a 

palomita, chena encadeada, cadea túrrica, negro, cadena) [cadeia, ou pegador corrente], 

¿Quem te monta, bicho pavo? (a la uma anda, la muda, pampana, xogo de lombas, xogo de 

burras, á primeira non che toco, as lombas, o nache, a la una, mi uma, salto de la mula, ala 

uma, andaba la mula, andaba la mula, a la mula de borriana, salto de mula ou correcalle) 

[semelhante ao pula sela ou pula carniça]. Há outros praticados também pelos meninos 

portugueses: Policías e ladróns (xustizas e ladróns, los galgos y las liebres, ladrones y 
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ministros, ladres i civis, morosy cristianos, casillas, polis y cristianos, polícias e ladrões); o 

marro (marruchazo, morrachazo, les penyores, barra forte com prisão, jogo da barra) 

[perseguição em campo delimitado]; fulaniño, que me matan [jogo simbólico com corrida]; 

catro esquinas (¿Hai fume na tua casa?, ¿Nesta casa hai fume?, quatre cantóns, cuatro 

esquinas, de árbol a árbol, dá-me lume, cinco cantinhos) [semelhante ao coelhinho sai da 

toca]; pano (lenzo, trapo, pañuelo, mocadoret, mocador, pañueloka, lenço, barra de lenço, 

lencinho) [corre cutia]; queda [arranca-rabo]; o conxelado, stop (pita, cola, cheiro, zapata, 

cuba-libre, estatuetas, puente, tabacos ou hache, tula, manro, tide ou tiende, tocadeta, 

acaçar, conill, conills, açcir) [variantes de pegador] (VEIGA, 2001). 

Outras formas de aquecer o corpo adotadas nos dois países são os jogos de 

arremessos com tacos como: estornela (a billarda, bilarda, bigarda, billa, caño, cepo, lipe, 

choqueiro, irá, leirán, palán, pinche, rebola, lípis, pateiro, cachiza, pala, xaraboto, pinche, 

bèlit, picota, pinganet, palo, pincha, txirikila, chirumba, tarila, biri biri, palillo, loco pita, 

tingla, barra y mocho, pico palo, piligorda, txirilan, txirikila ou txirriskilla, piti, billarda, 

palinque, pic i pala, bilharda, zona, chona), e a porca (marruza, la cochineta, la pina, reca, 

choca, pinha) que utiliza elementos do hockey e do golfe. 

Cameira Serra (2001) e Veiga de Oliveira (1995) explicam que lançamentos 

e disputas com varas, cordas, pedras e paus, manejo de cajado, saltos e corridas são 

originários de práticas lúdicas e rituais onde o vitorioso espera ser recompensado com 

elementos de boa sorte e condições climáticas apropriadas para o bom desenvolvimento das 

culturas agrícolas  

As baixas temperaturas e a escuridão da noite, mais longa no Inverno, 

tornam o calor da lareira convidativo para a prática de jogos de tabuleiro como a leiriñas (as 

três raias, eiriña, pai-fillo-nai, catre, carro de tre , trincarro, cotines, els xinos, la pedreta, 

castro, tres em raya, burriana, tres em ratla, pedrinha, pedreiro, carpinteiro, burro, 

cantinhos,) que simulam a perseguição entre um mais forte e outros mais frágeis. Decotín, 

decotán (recotín, recotán; ricotín, ricotán; dicotín) é uma brincadeira de adivinha com dedos 

antecedida de lengalenga e a folínica, um jogo português de advinha que faz uso de um pau 

em brasa. 

Há quem prefira apenas aquecer as mãos realizando em Portugal o serrubico 

um jogo circular com lengalenga; o peix, e a sardinha, onde as crianças batem nas mãos 

(CABRAL, 1998ª); e na Espanha o puño-puñete, uma sequência com as mãos que visa 

provocar o riso (VEIGA, 2001).  
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No Natal, os confeitos natalinos e frutas secas que decoram a mesa 

portuguesa e adoçam a ceia garantem ao corpo uma dose especial de calorias, e ao jogo um 

estímulo a mais para sua vitória, uma vez que as recompensas são os doces e castanhas. Em 

par ou pernão, por exemplo, a aquisição dos confeitos está condicionada à adivinhação do 

total de confeitos escondidos na mão de outrem como sendo par ou ímpar (pernão). Em 

alhas-alhas (trintalhas) deve-se acertar a quantidade exata e o mesmo ocorre nos desafios 

propostos em forma de lengalenga sobre quantidade de pinhões. A disputa por pinhões 

acontece também em provas de arremesso em solo seco, provavelmente nos períodos de 

colheita que se estende de Dezembro a Março, com ponto máximo em Fevereiro. 

Moradores e artesãos de Braga (PT) revelam ser esse o momento propício 

para o jogo do rapa, quando os jogadores arriscam seus pinhões ou castanhas contando que a 

sorte fará um pequeno pião de quatro faces com as letras R, P, T, D, que correspondem a 

rapa, põe, tira ou deixa, pare na primeira letra. Ainda hoje, os piões do rapa são 

comercializados pelos artesãos, que advertem ser esse um jogo dos miúdos. 

No Natal havia uma brincadeira que [eu] gostava muito de brincar. Era o 
jogo do pinhão. Uma pessoa trazia pinhas, de pinho manso, e na noite de 
natal, colocávamos à lareira e as pinhas abriam. Tirávamos os pinhões que 
estavam dentro, esses pinhões eram muito bem lavados e depois dávamos 
para jogar com nossos amigos. Tínhamos um rapa que era tipo um pião com 
umas letras que diziam Rapa, Tira, Deixa e Põe. Uma pessoa punha o rapa a 
andar e da maneira como o rapa ficasse [parasse] era da maneira como 
fazíamos o jogo.  
Tão depressa podíamos ter um saco cheio de pinhões que ganhávamos 
dos nossos amigos. Tão depressa podíamos perder tudo (Entrevista 
Educadora J., Braga, PT, 11/01/2007). 

 

 
Figura15- Rapa, confeccionado por artesão bracarense em 2006 

Fonte – arquivo e registro pessoal. 
 

Práticas como a do jogo do rapa, do par ou pernão e outros reforçam a 

própria essência do jogo, descrita por Huizinga (1971), que é o risco a ser corrido por colocar 

alguma coisa em jogo. O resultado pode representar ganho, perda material ou de prestígio. É 
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fundamental que a superioridade do ganhador seja reconhecida por ele mesmo e pelos demais, 

que no caso dos pinhões e confeitos é evidente. 

Cabral (1998a) descreve que o jogo do rapa poderá ser realizado com 

rebuçados, amêndoas cobertas, botões e outros, desvinculando o jogo da época em que os 

frutos são mais acessíveis as crianças. 

Com as festas natalinas e o recesso do final do ano civil chegam também os 

parceiros tão necessários para: o balancé (ou jogo da gangorra,) jogos com bolas como a 

saca (bugallos, Hoyo, Hoyito, Guaz, Canicas, Baletes,Pelayo, Cassanelles, bales, Cucarras, 

La lande, Guà, boletes, Las bolitas, El dado) [bola de gude]; pase misí (pase-perín, cielo y 

tierra, paso del puente, pasará pasará, Senhor barqueiro, bom barqueiro, comboio, 

passarão) [passa-passa gavião] e brincadeiras com chapas (platetes, los carreristas, caricas), 

onde tampinhas de garrafas usadas em um jogo de lançamento dentro de um percurso, práticas 

comuns aos dois países. Em Alpendorada (PT) as tampinhas de metal eram preenchidas com 

cascas de laranja, para dar peso e garantir um deslocamento mais longo e mais preciso. 

O bom barqueiro
123, assim como as caricas, permanece vivo na memória de 

muitas mulheres portuguesas, para algumas é um jogo sazonal, sem um motivo aparente. 

Explicação também não foi encontrada por Veiga (2001), mas em conversa no dia 02 de 

março de 2007 com as alunas da Universidade do Minho, uma de Braga e outra de Famalicão, 

surgiu uma possível explicação para a prática do bom barqueiro nos dias frios, por ser esse 

um “motivo divertido” para um abraço coletivo.  

Cameira Serra (2001) chama atenção da interferência dos adultos sobre as 

brincadeiras das crianças, pois muitas brincadeiras nascem da relação das crianças com o 

objeto, como o jogo das caricas, que certamente só surgiu depois da produção industrial de 

tampinhas.  

As janeiras, em homenagem aos Santos Reis, aproximam as pessoas que 

reunidas se dispõem a cantar e tocar nas praças, nos prédios públicos e nas portas dos 

estabelecimentos comerciais das pessoas que se dispõem a ouvi-los e agraciá-los com 

aplausos, sorrisos, dinheiros ou doce. A execução da música, assim como a realização do 

                                                 
123 Duas crianças, frente a frente, de mãos dadas e braço no ar, em arco. Cada uma tem o nome de uma fruta ou 
outra coisa, desconhecido das demais, que passarão em fila por baixo do arco. A fila segue ao ritmo de uma 
canção, e pára quando uma criança ficará retida. Para ser liberta a criança deverá responder entre as duas opções 
escolhidas pelas crianças que compõem o arco, qual a sua preferência. Dada a resposta, a criança irá detrás 
daquela cujo nome escolheu. Ao termino da fila, os dois grupos formados atrás das crianças do arco medirão 
suas forças puxando o grupo adversário para o seu lado. Para aumentar a força e a resistência, as crianças do 
mesmo grupo abraçam a criança da frente pela cintura. Para vencer o frio e a ansiedade gerada durante a 
brincadeira as crianças permanecem unidas do início ao fim. 
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jogo, depende da aceitação e respeito do seu sistema de regras por seus participantes, caso 

contrário o sistema será quebrado e a música ou o jogo deixará de ser o que é. Quem participa 

cantando, tocando ou escutando sabe separar isso é música e aquilo não é, isso é jogo e aquilo 

não é. 

Em Braga (PT) durante o dia o que se ouve são vozes infantis que seguem 

aos comandos das educadoras, à noite e aos finais de semana o som é dos adultos.  

Durante a semana, de dia ouvimos as janeiras nas vozes infantis comandadas 
pelas educadoras, e à noite, ouvimos as mesmas canções em vozes adultas. 
Hoje, no Encontro do Canto dos Reis, no auditório do Parque de Exposições 
de Braga, vi crianças, jovens e adultos reunidos em ranchos, grupos 
folclóricos e coros. Porém, as crianças bem vestidas ficam geralmente 
paradas e caladas, apenas as crianças do Grupo Folclórico Infantil e Juvenil 
do Carreiro participam ativamente. Será timidez das crianças diante de um 
auditório? Ou imposição hierárquica do próprio grupo que almeja a 
premiação? Intrigada, converso com os participantes. A mãe de uma 
pequena cantora do Carreiro conta que nos ensaios as crianças cantam um 
pouco e param, mas em casa cantam o tempo todo.  
Um dos integrantes de mais idade do grupo Josefine revela que os ensaios 
são necessários para que façam uma bela apresentação. Nos ensaios que 
acontecem durante todo o ano, comparecem todas as famílias, assim os mais 
novos podem tomar gosto (para cantar ou tocar). Corroborando com o 
parceiro, o músico tocador de reco-reco, apresentou orgulhoso o filho que 
toca concertina e o seu neto, que apesar da pouca idade (3 anos) participa 
dos ensaios e das apresentações para ver “se toma gosto e não deixa morrer a 
tradição” (Diário de Campo - Braga, PT, 07/01/2007). 

 

O que parece ser uma observação passiva é entendido pelos integrantes dos 

ranchos como um momento de apropriação da identidade coletiva. A observação, portanto, é 

o primeiro passo para a preservação da tradição. Longe dos ambientes formais dos encontros e 

apresentações públicas.  

As crianças, pelo instinto de imitação, conservam práticas que observam, e 
pelo extraordinário amor das tradições poéticas fazem reviver o passado, 
obrigando a repetir com instância o conto, a lenda, o mito incompreendido, 
perguntando o porquê daqueles actos que se praticam muitas vezes já sem se 
lhes ligar um intuito ou um sentido. Quando nos costumes públicos já um 
certo número de actos se extinguiram, as crianças ainda regressam a eles, 
dando-lhes a forma de jogo, de paródia, como se observa nos seus combates 
e tréguas simuladas, e em certos actos festivos que coincidem com as épocas 
religiosas do ano no calendário eclesiástico (BRAGA, 1995, p. 45). 

 

Agindo como os adultos, as crianças espanholas aproveitam o tempo quando 

a temperatura não favorece a manipulação direta da água, para construir muíños e rodícios em 

madeira que funcionam com movimento da água corrente (VEIGA, 2001). Confeccionam 

carrinhos de nabo, e também berços, animais, carros, barcos, e assobios ou subiotes com 
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frutos e legumes da época, objetos capazes de representar o seu habitat com os olhos da sua 

cultura, portuguesa ou espanhola, e não com os olhos da indústria sobre eles (VEIGA, 2001; 

CABRAL, 1998; AMADO, 2002). 

No carnaval é comum o Xogo das Olas (L’olla, canteret, canterellet,) uma 

brincadeira em grande roda onde os integrantes executam movimentos de onda com os 

braços; e o pulso [queda de braço], que exige concentração e força dos desafiantes. Abrem-se 

possibilidades aos exageros, aos protestos e a sátira, com o Cavalinho ou chonga-chonga - um 

personagem com uma caveira de cavalo que solitariamente surge nas ruas amedrontando e 

divertindo as pessoas (VEIGA, 2001). Os caretos chegam em bandos, representando uma 

espécie de demônio ou espírito da Vegetação, com trajes coloridos e máscaras e impedem a 

identificação daqueles que perseguem as mulheres. 

A afronta a moça solteira é feita com boneco de palha confeccionado pelos 

rapazes e deixado à porta de sua casa na noite de terça-feira de Carnaval. Aquela que recebia 

o boneco tratava de deixá-lo em outra porta, pois aquela que estivesse com o boneco de 

manhã não seria agraciada com o matrimônio. Será essa a origem do jogo do mico? O tema 

casamento é tratado de forma espirituosa, em pulhas (jogo do casamento, cabaçadas, funis), 

onde dois grupos que se tratam por compadres ou camaradas combinam um casamento 

(fictício). A conversa, que ecoa através de um funil (usado como megafone), é interrompida 

pelo lançamento de “bombas de Entrudo” (CABRAL, 1998).  

Para outros a graça está nos ataques com esguichos (seringa, zicho) feitos de 

cana [bambu] para espirrar água, ou ataques com farinha, açúcar e cinza diretamente na 

pessoa ou em sua cama (AMADO, 2002; VEIGA, 2001).  

No carnaval, brincadeiras de carnavalescas de máscara e fazer de assustar 

uns aos outros (Entrevista Educadora H, Braga, PT, 11/01/2007). 

No jogo carnavalesco do parecer, de ser o que não é, as fantasias e modos 

podem ser inocentes ou não. Muitos personagens ganham vida e papel de destaque nos 

enterros, cortejos e testamentos, que terminam em sua destruição por espancamento ou 

queima do Galo, Bacalhau (do Velho, Pai da Carne, Pai da Fartura, Partilha do Burro), 

realizados por portugueses, espanhóis, italianos e franceses, e o Jogo do Compadre e da 

Comadre, que ilustra a rivalidade entre os jovens dos dois sexos. Esses jogos dramáticos que 

satirizam os poderes são interpretados como rituais de passagem do Inverno para a Primavera, 

com o Judas, a serração da velha (serração da belha ou serra-a-belha) na quaresma, ou a 
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mudança de um ano para outro com o Enterro do Velho no último dia, e Festa (ou dança) da 

Velha no primeiro (VEIGA, 2001; CABRAL, 1998). 

Herdeiros de uma cultura mágico-religiosa receberam a Velha e outros 

personagem como representantes das trevas ou forças destrutivas, que são o Inverno, a noite e 

a morte. “A Serração da Velha seria um tipo de celebração de Expulsão da Morte, que marca 

o limiar da Primavera, o renascer do novo ano agrário” (VEIGA OLIVEIRA, 1995, p. 355, 

destaque desta pesquisa). 

Em Ourense (ES), na noite da quarta-feira de cinzas o cortejo é iniciado por 

“falsos” religiosos, pelo carro fúnebre que leva a sardinha (uma escultura de peixe 

confeccionada em papel e papelão), uma banda, suas viúvas (homens e mulheres com trajes 

negros femininos) e crianças. Alguns carregam cartazes ou fazem de sua fantasia uma forma 

de protesto. O comportamento do grupo oscila entre a representação do choro pela morte da 

sardinha, ao som da marcha fúnebre, e a dança com músicas animadas ao ser lembrado que 

ainda era carnaval. O trajeto termina na praça onde a sardinha é queimada.  

Para alegria dos foliões, no dia 21 de fevereiro de 2006 o acaso fez com que 
a sardinha caísse três vezes da fogueira prolongando a festa. Somente 
quando a sardinha foi toda destruída pelo fogo o céu foi iluminado com 
fogos de artifício e o Governo local anunciou “- A Sardinha morreu! Acabou 
o Carnaval! Agora, começa o ano!”. O que foi entendido como acabou o 
período de ócio e brincadeira, amanhã recomeçam os trabalhos. (Diário de 
Campo – Ourense, ES- 21/02/2007) 

 

 
Figura 16 – Sardinha na carruagem fúnebre Fonte - registro pessoal. 
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Figura 17 - Enterro da sardinha, cortejo popular  Fonte –registro pessoal. 

 
Figura 18 - Queima da Sardinha. Fonte -registro pessoal. 

 

Uma foliã contou que em Léon (ES), onde reside, as crianças recortam 

pequenas sardinhas de papel, escrevem seus desejos e antes do acender da fogueira depositam 

suas sardinhas. Depois que o fogo se apaga saem à procura daquelas que não foram 

queimadas e que não terão seus desejos realizados (Informação verbal - Diário de Campo – 

Ourense, ES- 21/02/2007) 

Segundo Veiga (2001), os rituais de passagem conhecidos como corrida ou 

jogo do galo (ollar jokua ou jogo do galo, antzar jokua ou jogo do ganso)
124, onde um animal 

                                                 
124 Para espanhóis e franceses o ganso é um dos símbolos da vida, prova disso, são as ilustrações do tabuleiro 
jogo da vida conhecido por eles como jogo do ganso.  
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era sacrificado à paulada durante o carnaval foram abandonadas pelos portugueses e 

espanhóis. A figura do galo tem importância mística e folclórica.  

Outros rituais exigem agilidade e esperteza dos que pretendem integrar o 

grupo dos rapazes ou manter sua imagem. Na Festa dos Rapazes realizada entre os dias 25 e 

26 de dezembro, animada pela corrida dos meirinhos, pauliteiros, e caretos, bugios e 

mouriqueiros, que representam a luta entre cristãos e mouros. 

Brougère (2006) entende que a brincadeira garante a experiência da 

violência e da sua identidade sexual, e não a violência como resultante da brincadeira. 

 

O quadro a seguir, apresenta os jogos e brincadeiras portugueses e 

espanhóis recolhidos como práticas lúdicas do Inverno e os fatores que interferem ou 

interferiram na sua realização. O segundo fator, “meses e dias”, foi percebido em decorrência 

da duração da estação e das datas dos eventos realizados no período, e não pela descrição dos 

autores.  

Associadas às estações climáticas estão algumas brincadeiras em volta da 

fogueira, de bater as mãos ou correr que ajudam a vencer o frio, e o jogo dos pinhões para o 

qual o solo seco é mais adequado, mas não determinante. 

A colheita é citada em apenas duas situações, mostrando que agora exerce 

pouca influência. Não há incidência sazonal de elementos da fauna em nenhum jogo ou 

brincadeira. 

Nessa estação ocorrem no Hemisfério Norte as festas de Natal, dos Santos 

Reis, do Carnaval, e da passagem do ano, com a participação popular em rituais lúdicos 

específicos. O fator relacionado às festas e eventos é o mais evidente nesse grupo, a ele estão 

associados os ritos de sacrifício e teatralização que refletem a crença, apontada como sexto 

fator. No imaginário popular o fim de ano e o Carnaval são momentos de passagem e de 

manifestação de alegria. 

Os autores consultados trabalham principalmente com comunidades rurais e 

com práticas tradicionais, o que talvez explique a inexistência de influências do comércio e 

mídia sobre os jogo e brincadeiras. Como não há registros, optou-se por excluir o último fator 

desse quadro. 
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Quadro 8 - Fatores que interferem no brincar no Inverno em Portugal e Espanha 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições 
climáticas 

Flora e fauna Festas e 
eventos 

Crença 

Alhas-alhas, 

trintalhas  

Dez.     Natal   

Assobio ou 

subiote 

Dez. Frio (fogueira)   Natal   

Balancé , 

gangorra  

26 de Dez. e 
Domingo de 
Páscoa 

    Natal e Páscoa   

Bólas, a saca, 

las bolitas  

[Dez. a Mar.]         

Cadea, 

Polícias e 

ladrons  

[Dez. a Mar.] Frio       

Caretos [Fev. ou Mar.]     Carnaval Rito 
Caretos, 

bugios e 

mourisqueiros 

25 e 26 de 
Dez. 

    [Natal] Luta (Cristãos 
e Mouros) 

Carriños de 

nabo  

[Dez. a Mar.]   Colheita     

Catro esquinas [Dez. a Mar.]         
Cavalinho, 

chonga-chonga 

[Fev. ou Mar.]     Carnaval Rito de 
passagem 

Chapas, 

caricas 

[Dez. a Mar.]         

Conxelado, 

stop 

[Dez. a Mar.]         

Compadres e 

comadres, 

jogar farinha 

ou cinza  

[Fev. ou Mar.]     Carnaval Rito de 
passagem, 
simpatia 

Corrida ou 

jogo do Galo  

[Fev. ou Mar.]     Carnaval Sacrifício do 
animal 

Corrida dos 

meirinhos, 

pauliteiros   

25 e 26 de 
Dez. 

    Festa dos 
Rapazes 

Rito de 
passagem 

Dança da 

Velha e 

Enterro do 

Velho 

31 de  Dez., 1º 
de Janeiro 

    Festa da Velha Rito de 
passagem 

Decortín, 

decotán 

Noite [Dez. a 
Mar.] 

        

Enterro do 

Galo, 

Bacalhau 

[Fev. ou Mar.]     Carnaval Protesto, 
magia, rito de 
passagem 
protesto  

Esguicho, 

seringa 

[Fev. ou Mar.]     Carnaval   

Estornela,  a 

bilarda 

[Dez. a Mar.]         

Folinica  [Dez. a Mar.]         
Fulaniño, que [Dez. a Mar.]         
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me matan  

Janeiras Janeiro     Santos Reis   
Leiriñas, as 

três raias, 

pedreiro 

Noite [Dez. a 
Mar.] 

        

Marro. Barra 

forte com 

prisão  

[Dez. a Mar.]         

Máscaras [Fev. ou Mar.]     Carnaval   
Muíño, Rodício [Dez. a Mar.]         
Pano, trapo, 

Lencinho 

[Dez. a Mar.]         

Par ou pernão  Dez.     Natal   
Pase misí, bom 

barqueiro.  

[Dez. a Mar.]         

Peixe, sardinha  [Dez. a Mar.] Dias frios       
Pinhões (rapa, 

adivinha, 

arremesso ) 

[Dez.] Solo seco Colheita Natal   

Porca [Dez. a Mar.]         
Pulhas [Fev. ou 

Mar.], [Jun.] 
    Carnaval, São 

João 
Simpatia, rito 
de passagem  

Pulso [Dez. a Mar.]         
Puño-puñete Noites [Dez. a 

Mar.] 
        

Queda [Dez. a Mar.]         
¿Quem te 

monta, bicho 

pavo?  

[Dez. a Mar.]         

Sardinha  [Dez. a Mar.] Dias frios       
Serração da 

velha 

[Fev. ou Mar.]     Carnaval Rito de 
passagem 

Serrubico [Dez. a Mar.]         
Trompa [Dez. a Mar.]         
Xogo das Olas  [Fev.]         

 

 

Primavera 

Comumente associada ao desabrochar das flores e ao ressurgir dos animais, 

a Primavera chega oferecendo temperatura agradável para permanência ao ar livre e uma 

diversidade de aromas, cores, formas, sons e texturas.  

O jogo assim como a mentira, é composto pelo que não é mas parece ser. A 

mentira pode ser graciosa ou dolosa. A prática da primeira, que não almeja prejudicar 

ninguém, é perdoada quando proferida no primeiro dia de Abril, conhecido entre os 

portugueses como dia dos enganos ou dia da mentira, e entre os franceses como Poison 

d’Avril (CABRAL, 1998; BRAGA, 1994). 
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Para algumas religiões como o catolicismo, que predomina entre 

portugueses e espanhóis, a Primavera chega no momento em que relembram passagens do 

período de treva até o momento da ressurreição de Cristo, ou quaresma e Páscoa.  

Em tempos mais recuados, esta tristeza pela paixão e morte de Cristo 
manifesta-se a nível do quotidiano. Não eram permitidos bailes nem 
casamentos no período quaresmal. Havia uma série de jogos característicos 
da época e que eram jogados no adro da igreja: jogava-se à cabra-cega [...], 
ao jogo do lenço [...], ao jogo do cântaro ou da cabaça (GRAÇA, 2000, 
p.51, destaque desta pesquisa). 

 

O pião era proibido para não picar o corpo de Cristo, em seu sofrer no 

calvário (CABRAL, 1998).  

Jovens e adultos reunidos na quaresma jogavam a péla, originária da França, 

com duas modalidades, curta e longa, que requer um espaço maior que a primeira. Um 

exemplo do quanto o local condiciona a prática é registrado por Cameira Serra e Pires Veiga 

(1989), em Almendra (PT), onde a péla deixou de ser jogada e entrou em decadência em 

meados do século XX, quando a parede externa da igreja foi rebocada em carapinha. 

Reinventando as tradições religiosas e rituais místicos rurais no contexto de 

brincadeiras, adultos e crianças divulgam datas e símbolos sem o compromisso de manter 

vivo o significado original. Assim, a rela (reco-reco, cegarrega), conhecida na França como 

crecélle, que servia para chamar os fieis ou denunciar a passagem de leprosos, passou a ser 

utilizada com mais intensidade por adultos e crianças portuguesas para marcar o martírio do 

Senhor (AMADO, 2002). 

No Sábado de Aleluia, o ritual de enforcamento ou malhação do Judas põe 

fim não só ao traidor de Jesus, mas aos governantes e todas as forças negativas como o 

Inverno, o inferno e as doenças. Há quem faça nesse dia outros enterros e testamentos como 

fazem no Carnaval e na passagem do ano. 

E um Judas pendente 
Na corda dançava 
Ao som da algazarra 
Que a plebe soltava... 
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Contou-me a vizinha 
Que a festa em Lisboa  
Seu Judas lá tinha... 
(COSTA CASCAIS apud BRAGA, 1994, p. 196)125. 

 

Para as crianças portuguesas a quaresma é o momento de reza e trava, um 

contrato fechado entre os pares que duraria até o Domingo de Páscoa (CABRAL, 1998), dia 

em que famílias se reúnem e podem jogar a gangorra ou balancé e brincar de roda (viuvinha) 

(AMADO, 2002). Uma papoula na mão, e pronto! A criança já estava preparada para desafiar 

um de seus pares perguntando: - Galo, galinha ou pintainho? A comprovação da resposta era 

obtida com a abertura da flor: galo é a com pétalas vermelhas, galinha é rosa e pintainho é 

branca (COSTA, 2006). Ao inverter e amarrar suas pétalas, as portuguesas ou espanholas 

davam a papoula a forma de uma boneca (AMADO, 2002; COSTA, 2006), como explica a 

quadrinha: 

Antigamente as moçoilas 
Faziam umas bonecas 
Com pétalas de papoilas 
Que atavam com palha seca. 
(MORAIS, 1999, apud COSTA, 2006, p. 98)126. 
 

Na Páscoa e na Pascoela equipes se divertem pelas ruas de Portugal com o 

arremesso de panelas ou cântaros de barro e esforço dos jogadores para apanhá-las. Aquele 

que não consegue arca a próxima rodada de bebida ou paga uma multa que servirá para 

comprar o material para o jogo da panelinha (caçoilo, bizorro, panelo, quartão) do ano 

seguinte (CABRAL, 1998). Outros jogam na quarta-feira de cinza ou no dia de São Pedro.  

A imitação do coelhinho, adotado como um dos símbolos da Páscoa em 

pequenas disputas, foi relembrada por uma Educadora portuguesa, como referente à data. 

“_Na páscoa, às vezes jogávamos aos coelhinhos. Era quase o jogo do saco, era de andar com 

os pés juntos, amarrados aos saltinhos” (Entrevista - Educadora J, Braga, PT, 11/01/2007). 

Após a procissão de Corpus Christi, que desde 1264127 transporta a Sagrada 

Eucaristia, começa a festa popular com personagens medievais que animam e surpreendem no 

confronto entre o bem e o mal. Em diferentes localidades portuguesas, surgem Bugios, 

Mourisqueiros, bonecos que figuram os Deuses do Olimpo, Santos Católicos, e Coca, um 

                                                 
125 Sobre a obra consultada o autor registra apenas Ap. Portugal e os estrangeiros, p.I, p.46. 
126 MORAIS, Francisco Manuel. A minha terra e suas gentes. Mogradouro, PT: Associação Cultural e 
Recreativa de Soutelo, 1999 
127 A primeira procissão de Corpus Christi em Évora é datada em 1265 pelo Padre Francisco da Fonseca, já com 
a participação de Demônio, Serpente, Dragão e Gigantes. Informação questionada por Veiga de Oliveira (1995), 
pela ausência de registro das fontes. 
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dragão alado que no centro da festa é derrotado por São Jorge (CABRAL, 1998). Danças e 

lutas são encenadas ao som de instrumentos de sopro e percussão. 

Na procissão do Corpo de Deus segue desde a idade média uma espécie de 

jogo das vacas das cordas, quando uma vaca ou um touro era preso a uma corda comprida 

segura por dois homens, enquanto os presentes provocam o animal que será solto em um largo 

(CABRAL, 1998). 

As músicas extraídas dos pífaros, assobios de cana confeccionados 

artesanalmente por adultos e crianças portugueses, ecoam também na celebração da Ascensão 

do Senhor (AMADO, 2002).  

O papagaio de papel (papavento, zoeira, joeira, estrela, cometa, canoa, 

papavento, Cometa, Birlocha, Milocha, Pandero ou Papagayo) é apresentado por Veiga 

(2001) como brinquedo universal, que envolve pela possibilidade de testar as forças da 

natureza, habilidades pessoais e a criatividade na construção.  

Os papagaios portugueses presos por linhas retiradas de foguetes das 

procissões e romarias esperavam no mês de maio pelo vento que os faria para o alto. Ao passo 

que os chineses, na nona lua, usavam os papagaios em rito de elevação pelo esforço e estudo 

praticado pelos estudantes e letrados, e comunicação com os espíritos (AMADO, 1998). 

O papagaio de papel é citado pelas educadoras como elemento da cultura 

masculina, restando para as meninas a competitividade da corda e do elástico, com regras 

bem determinadas e dificuldades progressivas. 

Saltar a corda, não era o ano inteiro. Saltar era somente na Primavera. Aqui 
[no Minho, PT] só aparece a corda no final do ano letivo, em Abril ou Maio. 
Ela aparece! As meninas maiores começam a trazer a corda (Entrevista 
Educadora J, Braga, PT, 10/11/2006). 
 
No meu tempo mais o elástico, tínhamos a altura da Primavera até o Verão, 
pulávamos até a exaustão. Somente quando cansávamos e que parávamos, 
depois vinham às férias e as aulas, parece que esquecíamos (Entrevista 
Educadora T, Lisboa, PT, 23/01/2007). 
 

Nos meios rurais portugueses, na noite de primeiro de Maio, a magia das 

flores é evocada para expulsar os espíritos nocivos do Inverno e da morte. A giesta é a flor 

característica dos festejos Maias128, que pela crença em seu “poder” de espantar as bruxas e 

suas maldades é colocada sozinha ou com outras na porta ou janela. Com flores e com hera, 

as meninas construíam pequenas capelas para homenagear São João e receber a nova estação. 

                                                 
128 Lê-se Maias ou Maios, referente as festas do mês de Maio. 
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Sem autorização para colher os ramos de hera, as meninas sabiam de memória como 

responder a uma repreensão: 

Quem pela hera passou 
E um raminho não cortou 
Do seu amor não se lembrou 
                             (MORAIS, 1999, apud COSTA, 2006, p. 98)129. 

 

Nas ruas e parques infantis de Vigo (ES) as crianças são vistas brincando de 

fazer comidinha com pétalas das flores que anunciam a proximidade da Primavera. 

 
Figura 19 – Brincadeira de comidinha no parque da estação de trem  

Fonte – registro pessoal. 

 

Na noite de São João, em Lisboa (PT), a semente e caule do alho-porró são 

utilizados como martelo da amizade e da folia. Os martelos naturais atualmente dividem 

espaço com os industrializados em plástico, sem deixar a brincadeira cair no esquecimento 

(COSTA, 2006).  

As atividades das tardes primaveris envolviam os estalos (estalotes, 

abeluria, abelloca, borleta, croque, dedaleira), obtidos com o apertar das flores da dedaleira, 

fabrico de grinaldas e aneis com flores da giesta, confecção de colares com semente de 

maçacuca ou flores (CABRAL, 2006; VEIGA, 2001; AMADO, 1998).  

Dos frutos da amoreira, as crianças extraíam e bebiam suco de modo pouco 

convencional: 

Faziam poça, no chão, 
Que forravam com folhinhas, 
Onde espremiam à mão 

                                                 
129 Ver nota 126 deste capítulo 
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As amoras bem pretinhas.  
Cada um por sua vez, 
Munido de uma palhinha, 
Sorvia com rapidez 
O bom sumo da pocinha. 
                              (MORAIS apud COSTA, 2006, p. 19)130.  

 

Enquanto crianças portuguesas aproveitavam as amoras das plantações que 

produziam alimento para o bicho da seda, as crianças espanholas se ocupavam da caça à 

joaninha ou Xoaniña, que ao ser pega ouvia alguns versos e era devolvida a natureza, e da 

descoberta de ninho ou niños, e ovos que eram observados e contados sem que nenhum 

animalzinho fosse maltratado (VEIGA, 2001). 

Para os estudantes da Universidade do Minho, a estação é propícia para 

protestos em defesa da ecologia, contra as avaliações e baixas notas obtidas por eles. Jovens 

que com bom humor fazem anualmente no início do mês de Maio o enterro da gata 

(simbólica), que padece mesmo depois de morta, pois não pode ser lançada ao rio ou 

enterrada em suas margens pelo nível elevado da poluição (CABRAL, 1998). 

 

No quadro a seguir, constam os jogos e brincadeiras praticados durante a 

Primavera em Portugal e na Espanha e a identificação dos fatores que exercem influência em 

sua realização. Nos mesmos moldes do quadro da estação anterior, não aparecem o primeiro e 

o último fatores, isso porque as informações sobre estações climáticas estão subentendidas e 

as informações sobre o comércio e a mídia não foram localizadas nos jogos e brincadeiras. 

A maior incidência de práticas lúdicas da Primavera está associada às festas 

e eventos com seus elementos míticos e religiosos, o que garante o registro dos meses e dias e 

destaque na tabela para as crenças. Em terceiro, está flora e fauna, apoiada no nascimento das 

flores, vegetais, aves e insetos e na defesa da ecologia. No fator condições climáticas, 

somente o vento foi localizado como condicionante do voo do papagaio. 

Mais uma vez, aparece a brincadeira do lenço e a queima do Judas, sendo 

que a segunda é praticada tanto na passagem do ano quanto na semana santa. Embora a 

prática da péla se estenda de Fevereiro a Abril, ou seja, segue de uma estação à outra, 

registrou-se na Primavera por ser o período de maior concentração. 

Justifica-se a ausência do pião na tabela abaixo, por ser mencionada sua 

proibição e não sua prática.  

                                                 
130 Ver nota 126 deste capítulo 
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Quadro 9 - Fatores que interferem no brincar na Primavera em Portugal e Espanha 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições 
climáticas 

Flora e 
fauna 

Festas e 
eventos 

Crença 

Balancé, jogo da 

gangorra [Mar./Abr.] 
  

Páscoa   
Boneca de papoila 

e palha [Mar. a Jun.] 
 Florada e 

colheita 
  

Cabra-cega [Mar. a Jun.]   Quaresma  

Cântaro ou cabaça 

Quarta-feira de 
cinzas, 
Domingo de 
Páscoa e 
Pascoela 

 

 

Quarta-feira 
de cinza, 
Páscoa, 
quaresma, 
Pascoela, 
São Pedro  

 

Capelas, colares, 

grinalda, martelos, 

comidinhas Mar. a Jun. 

 Heras, 
flores, 
giesta, 
maçacuca 

Maio, São 
João 

Rito, 
oferenda 

Coca, bugios e 

mourisqueiros [Mai. ou Jun.] 

 

 

Corpus 
Christi, 
procissão 

Luta com S. 
Jorge 

Coelhinhos [Mar./Abr.]   Páscoa  
Elástico [Mar. a Jun.]   Quaresma  

Enterro da gata Mai. 
 Defesa da 

ecologia 
Protesto 
estudantil  

Estalos [Mar. a Jun.]  Dedaleira   
Galo, galinha ou 

pintainho?  [Mar. a Jun.] 
 

Papoilas 
  

Joaninha ou 

Xoaniña [Mar. a Jun.]   
Época das 
joaninhas 

  

Judas [Mar. a Abr.]   
Sábado de 
Aleluia 

 

Lenço [Mar./Abr.]     Quaresma  
Marteladas [24 de Jun.]   Alho-porró São João  
Mentira [1º de Abr.]        

Ninho ou niños 

Tarde [Mar. a 
Jun.]   

Nascimento 
das aves   

 

Panelinha 

Jun., [Mar. ou 
Abr.] 

    

São Pedro, 
Pascoa e 
Pascoela 

 

Papagaio 

Mai. , 9ª Lua 
[Mar.] Vento   

Festas 
Romaninas 

 

Péla [Fev. a Abr.]     Quaresma  
Pífaros, assobios 

de cana [Mai. ou Jun.]     
Ascensão do 
Senhor   

Réla, reco-reco, 

cegarrega [Mar. a Abr.]     
Semana 
Santa 

Calvário, 
chamar fieis e 
noticiar 

Reza e trava [Mar. a Abr.]     
Quaresma 
até o Sábado 

Costumes 
religiosos 
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de Aleluia 
Roda (viuvinha) [Mar. a Jun.]         
Saltar a corda [Abr., Mai.]         

Sumo de amora [Mar. a Jun.]   
Colheita da 
amora    

Vaca das cordas [Mai. ou Jun.]     
Corpus 
Christi  

 

 

Verão 

A estação mais quente do ano coincide com as férias escolares e período de 

muito trabalho no campo. Muitos trabalhadores das vindimas pertencem a grupos folclóricos, 

ranchos, camaradas, rogas ou rusgas, que levavam para o dia-a-dia jogos e canções. No 

período de preparação e conserto dos barris onde serão armazenados os vinhos, e de algumas 

colheitas, a rotina era interrompida com corridas do barril, dos cestos vindimos, de sellas ou 

almudes (cântaros), vasilhas usadas para transportar água ou vinho (CABRAL, 1998; VEIGA, 

2001).  

Desde muito cedo rapazes e raparigas do Douro começam a brincar com 
pipas de vinho vazias. Quando as pipas estavam deitadas no chão na altura 
em que eram lavadas, antes das vindimas, duas crianças ou jovens sentavam-
se, uma em cada lado da pipa e assim brincavam ao balancé, fazendo oscilar, 
para cima e para baixo, apoiada na sua zona central, mais bojuda. Nas dornas 
vazias, as crianças jogam às escondidas, encontrando aí tocas escuras onde 
entravam com algum medo. Nas festas de Verão, em Alvações do Corgo, (S. 
Marta de Penaguião), era habitual a organização do jogo de barril, com dois 
barris suspensos, sem tampo para experimentar a agilidade dos rapazes a 
efectuarem, em corrida, um percurso de ida e volta, passando pelo meio 
desses recipientes. Os rapazes mais velhos, por sua vez, desafiam-se a 
levantar pipas vazias, com capacidade para quinhentos e cinquenta litros, 
pondo-as de pé, utilizando um só braço (CAMEIRA SERRA, 2001, p. 92). 

 

Muitos outros jogos dos vindimadores foram registrados pelos estudiosos, 

revelando um jeito pagão de celebrar a vida em cada etapa do trabalho árduo. São jogos 

praticados por adultos e que não permitem uma localização clara no calendário civil ou 

agrícola português ou espanhol de quando é praticado. 

O jogo se baseia na manipulação de certas imagens representativas para o 

grupo de comunidades instaladas na beira do mar ou do rio, que aproveitam a temperatura da 

estação nas reuniões festivas para as demonstrações públicas de habilidades como no cucaña 

mariñeira, um desafio de pegar um objeto deixado ao final de uma prancha, sem cair na água 

(VEIGA, 2001). Comunidades rurais desafiam a força, a agilidade e a virilidade dos presentes 



 

 
 

140 

nas festas patronais com o pau de sebo, e o porco ensebado (leitão ensebado, apanha porco) 

(CABRAL, 1998; VEIGA, 2001).  

Para a Educadora Portuguesa, o divertido era o estar junto com seus pares 

aproveitando o calor do Verão. 

Não sei se é bem uma brincadeira... Tenho muito presente essas brincadeiras, 
do recreio da escola primária. No Verão marcávamos hora e cada uma ia 
com o seu cesto fazer piquenique no recreio. (Entrevista Educadora H, 
Lisboa, PT, 23/01/2006). 

 

As crianças portuguesas e espanholas se divertem com jogo das pedrinhas 

(pedriñas, jogas ,os pelouros, peto-petiño, xogo da periña, chinas, los pitones, les cinc 

pedretes, xogos de pedretas e tabas, tabas, frailes, las meças, pitones télicas, as pítolas, 

pedretes, casques, as Chinas, boldregas, l’osset) (VEIGA, 2001; AMADO, 2002), e o jogo do 

anel (MELO, 1981). 

Na Espanha, lançam farelos com a bola sobre o rosto de outro, 

surpreendendo-os com a brincadeira da peneira. Embora o jogo e a brincadeira não se fechem 

no campo da racionalidade, quem inicia a brincadeira da peneira precisa receber de seu 

parceiro uma informação metalinguística de sua disposição lúdica, caso contrário o arremesso 

de farelos pode ser considerado ofensivo e a brincadeira finalizada (VEIGA, 2001).  

 

As práticas lúdicas realizadas no Verão em Portugal e na Espanha, 

favorecidas ou condicionadas por diferentes fatores, compõem o próximo quadro. Novamente 

foram excluídos os fatores referentes à estação climática e comércio e mídia, um por ser o 

elemento agrupador dos jogos e brincadeiras nesse quadro e, outro, por não configurar nas 

descrições dos autores.  

Nenhum jogo ou brincadeira foi apresentado pelos autores com uma data de 

realização precisa, ou seja, mês e dia, ou ainda com uma associação direta a uma festa ou 

evento. Informações como festa de Verão, festa patronal, festa da colheita dificultam o 

registro pontual. 

A mesma dificuldade surge quando a informação está restrita aos dias 

quentes e necessidade de um local com água para instalar o equipamento necessário para a 

brincadeira. Dados sobre a flora aparecem apenas por dedução, isto é, no tempo preparatório 

para a colheita da uva e fabricação do vinho. 
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Quadro 10 - Fatores que interferem no brincar no Verão em Portugal e Espanha 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições 
climáticas 

Flora e 
fauna 

Festas e 
eventos 

Crença 

Balancé e as 

escondidas no 

barril [Ago. e Set.]   

Antes da 
colheita da 
uva 

Festas de 
Verão 

 

Corrida de 

sellas, de cestos 

vindimos, e de 

almudes. [Jun. a Set.]     
Festas de 
colheita 

 

Cucaña 

mariñeira [Jun. a Set.] Rio ou mar   

Festas na 
margem do 
rio ou mar 
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 [Jun. a Set.]         
Jogo do anel [Jun. a Set.]         

Jogo de barril [Ago. e Set.]   

Antes da 
colheita da 
uva 

Festas de 
Verão  

Pau de sebo [Jun. a Set.]     

Festa do 
Bodo e 
festas 
patronais 

Religião, 
desafio 

Pedrinhas [Jun. a Set.] Quente       
Peneira [Jun. a Set.]         

Porco ensebado [Jun. a Set.]     
 Festas 
patronais   

Piquenique [Jun.a Set.] Quente    
 

 

Outono 

O fim do ano se aproxima com clima morno, dias mais curtos, poucas flores 

e muitas folhas caindo, propício para brincadeiras ao ar livre. Os produtos agrícolas colhidos 

na estação alimentam muitas brincadeiras. Em Portugal, durante a desfolhada manual do 

milho há uma competição em busca do primeiro milho-rei da safra, ou seja, espiga grande 

com grãos vermelhos (CABRAL, 1998). Segundo Amado (2002), os talos da planta servem 

de base para a confecção da rebeca de canoilo, capaz de emitir sons encantadores132, e com 

palha são feitas bonecas com capa.  

Para os espanhóis que não usam o milho em sua culinária, as espigas 

reunidas são de grande utilidade como escorrega (escorregadoiro natural) ou como 

esconderijo. São tantas as possibilidades lúdicas que esta e outras culturas agrícolas oferecem 
                                                 
131 A prática do elástico descrita anteriormente se estende da Primavera ao Verão. 
132 Qualificação do som atribuída pelo autor. 
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que Veiga (2001) as intitula de a colleita. Depois da colheita são realizadas festas, com outros 

jogos como a carreira ou corrida da fogaza, onde o mais veloz é recompensado com uma 

fogaza que é um pão símbolo da colheita (VEIGA, 2001).  

Ao termino da colheita da uva ou azeitona, em Portugal, o costume dos 

coletores é o de separar e enfeitar um ramo ou filló e oferecer à patroa que deve retribuir com 

um presente (CABRAL, 1998). Um ritual de despedida que fecha mais um ciclo de trabalho e 

mantém simbolicamente ligados aqueles que ficarão separados, da mesma maneira que um 

jogo realizado permanece vivo na memória até o momento de uma nova partida, quando será 

repetido com alguma alternância. 

Repetição e alternância, duas características do jogo apontadas por Huizinga 

(1999), certamente se faziam presente a cada Outono, em Portugal, quando as crianças 

brincavam de arremessar uva com espingardas de cana (jogo da leija, leijinha), 

confeccionadas por elas e fabricadas com bambu (cana da índia) (AMADO, 2002). E os 

homens, ocupados com a pisa da uva para fazer o vinho, aproveitavam para jogar o piriquito, 

em que um jogador com os olhos vendados utilizava um cabo de vassoura para encontrar os 

colegas (CABRAL, 1998). 

Para os portugueses, no dia 11 de Novembro, dia de São Martinho, acontece 

a inauguração do vinho novo, ou seja, o vinho é provado e as pipas são atestadas, isto é, 

quando o conteúdo de cada pipa recebe o certificado de qualidade. Como nos ditos populares:  

No dia de S. Martinho, mata o teu porco e prova o teu vinho. 
Martinho bebe o vinho, e deixa a água para o moinho 
(VEIGA OLIVEIRA, 1995, p. 201). 

 

Na Espanha, o dito popular Polo San Martiño, trompo no camiño, foi 

transformado em chamado nesse que é dia do Péon, reservado pelas associações culturais e 

pelo governo para divulgar, conservar e praticar o pião (péon, trompo, baldufa, peonza), que é 

o símbolo da tradição e outros jogos de sempre
133.  

O clima torna favorável à realização de brincadeiras mais tranquilas como a 

miña dereita, caracterizada por sua forma circular e pelo pagamento de prendas pelos 

jogadores desatentos (VEIGA, 2001).  

Fácil de fazer, o candeeiro feito com casca de nozes que iluminava a noite 

dos adultos que executavam pequenos trabalhos fora de casa, foi adotado pelas crianças como 

brinquedo (VEIGA, 2001). O que reafirma Bateson (1987) e que toda criança sabe, que o 

                                                 
133 Expressão usada pela Brinquedia, Rede Galega do Xogo Tradicional. 
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pequeno é belo, e alteração de uma variância por menor que seja como, por exemplo, a casca 

de noz reutilizada pode alterar todo o sistema. 

 

O quadro com jogos e brincadeiras realizados no Outono é composto 

basicamente por atividades ligadas ao trabalho no campo ou ao produto agrícola, o que não 

permite a localização exata de um dia ou mês para sua prática. Em alguns casos, como os 

brinquedos confeccionados com milho, o elemento da flora é condicionante, mas não impede 

que as crianças usem a mesmo procedimento com outro produto, gerando assim uma variante 

em outro período. 

O clima morno, típico da estação, é registrado de forma clara em apenas 

duas brincadeiras. Subentende-se que esse clima não estimule grandes movimentações ou 

desencoraje a permanência em espaços externos. 

O jogo do pião, reconhecido como o melhor exemplo de jogo sazonal 

(VEIGA, 2001), teve por diferentes preceitos religiosos populares sua prática proibida na 

Primavera, como citado anteriormente, e incentivada no Outono. A necessidade de solo seco, 

ou dia sem chuva, é explicada pelo atrito do prego do pião que gira no chão. 

A crença surge ainda como fator que motiva a prática lúdica e alimenta a 

esperança na continuidade das relações entre as pessoas de diferentes camadas sociais, 

permeadas pela força e pelo tempo da natureza e do trabalho. 

Nos jogos, brinquedos e brincadeiras efetuadas no Outono não foram 

identificadas influências do comércio e da mídia, o que mais uma vez tornou dispensável o 

registro desse fator no quadro.  

Registra-se que o fator estação climática não está explicita no quadro, mas 

foi ele o guia para separar as práticas lúdicas do Outono das demais. 
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Quadro 11 - Fatores que interferem no brincar no Outono em Portugal e Espanha 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições 
climáticas 

Flora e 
fauna 

Festas e 
eventos 

Crença 

A miña direita [Set. a Dez.] Clima morno      
Boneca de capa de 
milho [Set. a Dez.]    Milho    

 

Candeeiro de noz [Set. a Dez.] 
 Noites – 
clima morno   

 Noites de 
trabalho fora 
do lar 

 

Carreira da fogaza  [Set. a Dez.]     
Comemoração 
da faina 

 

Colleita (escorrega 
natural e 
esconderijo) [Set. a Dez.]   

Milho 
espigas   

 

Desfolhada, 
milho-rei   [Out.]   

Milho 
maduro.  

Desfolhada do 
milho. Festa 
da Castanha 

 

Espingardinha de 
cana para 
arremesso de uva [Set. a Dez.]   

Cana 
madura e 
uva.   

 

Pião, trompo 11 de Nov. Solo seco   

Proibido na 
quaresma, 
Festivais 

Religião, 
"Polo de San 
Martiño, 
trompo no 
camiño" 

Piriquito [Set. a Dez.]   Uva Pisa da uva  
Rebeca de canoilo 
de milho [Set.]   Milho   

 

Ramos ou fillós  [Set. a Dez.]  
Uva e 
Azeitona 

Fim da 
colheita, festa 

Pedido de 
recompensa 

 

 

Sem estação definida  

Algumas práticas lúdicas apontadas pelos autores como sazonais não foram 

descritas com elementos que permitissem uma associação clara com as estações. A 

dificuldade surge do conhecimento restrito sobre o brinquedo, os períodos de chuva, de 

desenvolvimento e colheita de produtos agrícolas de menor evidência na balança comercial, e 

por isso raramente divulgado. 

Nesse grupo constam construções condicionadas à disponibilidade de 

elementos naturais, como: os berços, animais e transportes confeccionados com milho, 

melão, laranja e outros vegetais; os asubíos (chifres, frautas, tiroliro, flauta de sabugueiro) 

feitos com chifres, ossos e talos; e o nique-nique, feito com um barbante e uma semente, ou 

pedaço de madeira ou osso, e que tem seu movimento de rodopio associado aos rituais de 

encantamento e, por isso, ofertado como presente de casamento as noivas (VEIGA, 2001; 
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AMADO, 2002). O escorregadoiro natural nos períodos de seca, quando as crianças 

escorregam pelo solo e diferente de quando as crianças escorregam por espigas como citado 

no Outono (VEIGA, 2001).  

O jogo das laranjinhas, ou arremesso do fruto comumente encontrado nos 

passeios públicos, e os rodízios (rodícios, pinaventos, penaventos, andavías, tarabelas, 

martabela, tabenla, cata-vento), semelhantes ao usado nos campos agrícolas para espantar os 

pássaros das sementeiras, e que pode ser movido por água ou vento, foram apresentados com 

possibilidades de realização em períodos pontuais, mas não datados em calendário 

(CABRAL, 1998a, VEIGA, 2001). 

Com o passar dos anos, a prática do pião foi se extinguindo e para reviver o 

interesse dos jogadores e conquistar novos adeptos, foram realizados depois da II Guerra 

torneios em Portugal (CABRAL, 1998).  

Nas conversas com as portuguesas, o jogo do prego foi o mais citado, 

sempre associado a um ambiente de praia com areia fofa e dia claro, no tempo das férias 

favorável à prática prolongada. O prego utilizado no jogo é um prego grande, objeto 

comumente usado na construção civil, mas todas que se lembraram do prego como um jogo 

de sua infância, confessaram que ainda guardam o seu. Isso mostra que a cultura nem sempre 

é aparente, como explica Ward Goodenough (apud GEERTZ, 2008)134, ela se aloja nas 

mentes e nos corações. 

 
Figura 20 – Prego e brinquedos de areia135  Fonte -registro pessoal. 

 

                                                 
134 Não há referência bibliografia de Goodenough na obra de Geertz (2008). 
135 Detalhe da vitrine brincadeiras da praia do Museu do Brinquedo de Seia. Prego em exposição, usado na 
infância tanto pela Diretora do Museu quanto por seus filhos. 
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Outro jogo associado ao ambiente praiano e ao período de férias é o jogo de 

raquetas, disputado entre duas pessoas que arremessam uma bolinha com raquetes de 

madeira, com ou sem furos. O jogo pode ser praticado na areia da praia ou na água (do mar ou 

da piscina) (CABRAL, 1998a). 

Conquista é um jogo de arremesso de vara de ferro afiada ou espeto afiado, 

cujo alvo é boneco ou bacalhau desenhado em terra úmida (CABRAL, 1998a). 

 

Após a divisão das práticas lúdicas recolhidas em Portugal e na Espanha em 

cada uma das estações climáticas, restaram algumas práticas com marcas de sazonalidade, 

mas que não estão associadas a uma estação climática. Nesse grupo não há nenhuma marca de 

tempo, definida em mês ou ano, apenas a indicação da prática em período de férias, ou festas 

como casamento. Quanto às condições climáticas, podem acontecer em qualquer mês ou 

estação, basta ter um dia com vento, solo úmido ou seco, ou um espaço com praia ou água. O 

fator crença foi encontrado em um único brinquedo, vinculado à festa e aos elementos da flora 

e da fauna. 

Foram retirados do quadro as estações climáticas e comércio e mídia, ambos 

justificados pela ausência de dados no rol de práticas recolhidas. 

 

Quadro 12 - Fatores que interferem no brincar sem estação definida em Portugal e Espanha 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condiçes 
climáticas 

Flora e 
fauna 

Festas e 
eventos 

Crença 

Asubíos, tiroliro      

Sabugueiro, 
chifres, 
ossos 

  

Berço, animais, 
carro e bois, barco     

Milho, 
bolota 
(verde), 
melão, 
laranja e 
outros  

 

Conquista Férias Solo úmido    
Escorregadoiro   Solo seco    
Laranjinha     Laranja     

Nique-nique    
osso, 
semente Casamento Encantamento 

Pião     
Torneios e 
festivais 

Prego  Férias Areia    
Raquetas Férias Praia e água    
Rodízio (rodícios, 
andávias, cata-
vento) 

  Vento, ou 
água corrente 

Pássaros 
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TRAÇOS DE SAZONALIDADE NA CULTURA LÚDICA BRASILEIRA. 

 

Os jogos infantis são arrolados por muitos autores como oriundos de ritos 

religiosos e mágicos, em consonância com as estações do ano, herdados da cultura dos povos 

indígenas, em junção com a cultura dos portugueses e espanhóis que atuaram na demarcação e 

proteção das terras de suas Coroas, dos africanos que trabalharam nos engenhos e de outros 

grupos que imigraram posteriormente. Culturas que se estruturaram e se manifestam de 

diferentes maneiras pelos grupos sociais de cada região geográfica. 

Em linhas gerais, considerando as regiões geográficas brasileiras, podemos 
reconhecer apenas duas estações do ano no norte – seca ou chuvosa 
(respectivamente chamadas de Verão e Inverno) – e quatro estações do ano 
no sul, identificáveis principalmente pelas diferenças na temperatura e na 
duração do dia (SELLES; FERREIRA, 2004, p. 103). 

 

No decorrer do ano, as mudanças que se percebem são frequência, 

durabilidade e intensidade de chuvas ou ausência delas, alterações de temperatura, com curtos 

períodos de frio que atingem mais a região sul e a quantidade de horas beneficiadas pela luz 

solar136.  

 

 

Inverno 

No final do século XIX, quando a quantidade de safras agrícolas era mais 

restrita, famílias dividiam espaços da casa com os grãos colhidos e as crianças nordestinas 

inventavam brincadeiras em meio aos sacos de milho (RAMOS, 1969). 

Festejada em Junho pelos paulistas, a safra do milho garantia às senhoras 

material para o fabrico de guloseimas e aos meninos matéria-prima para peteca, que ao ser 

jogada espantava o frio do Inverno. Na segunda década do século XX, os meninos 

aproveitavam também o pinhão e o café para disputas de arremesso e outros jogos (ARAÚJO, 

2004).  

No início de Agosto, era chegado o vento que rodava o cata-vento (papa-

vento), enquanto os meninos se desafiavam jogando o cambapé (ARAÚJO, 1964). A palavra 

                                                 
136 A Lei nº 11.662, de 24/04/2008 reduziu a quantidade de fusos-horário de três para dois. Assim, nos estados 
do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato do Grosso do Sul o horário é atrasado em quatro 
horas em relação ao horário adotado no Meridiano de Greenwich (fuso zero), enquanto Brasília e os demais 
estados brasileiros são atrasados em três horas. O que interfere, nos horários comerciais, no funcionamento das 
escolas e na transmissão de programas de redes de televisão aberta.  
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cambapé, ou cangapé, serve para uma variação do jogo Capoeira, passo que consiste em 

colocar bruscamente uma perna entre as pernas do adversário para derrubá-lo, o que é copiado 

pelos meninos. No Ceará eles faziam rodar o pião sobre o solo seco, jogo típico dos períodos 

de estiagem, o que não está registrado como exclusivo da estação (ARAÚJO, 1964). 

Segundo Kishimoto (1993), no Brasil a experiência lúdica da violência 

enquanto situação imaginária representada nos jogos desde a época escravagista, ao jogador 

ou ao seu brinquedo, pode ser vista no pião perdedor que é lascado (picado) pelos demais, ou 

o próprio belisco dado entre os participantes, que cessa quando acaba a brincadeira. 

As meninas do Estado do Espírito Santo e do litoral sul de São Paulo 

aproveitavam o fim de tarde e noite de luar do período posterior ao mês de Agosto para as 

brincadeiras de roda (ARAÚJO, 1964). 

Em meio às festas com homenagens aos santos e agradecimento pela safra, 

os capixabas escolhiam o dia 13 de Junho para iniciar a temporada de balões.  

Prende-se aos balões uma das nossas sortes ou crendices joaninas: no dia 23, 
à noite, os namorados, ao verem soltar um balão, fazem, em voz alta, um 
pedido ou promessa ao santo milagreiro. Se o balão subir, o recado por ele 
chegará até os ouvidos de São João. Se, porém, o balão não subir, ou pegar 
fogo – que pena! – não conseguirão ainda o que intentam (NEVES, 1950). 

 

Para proteger a população e a natureza a legislação brasileira proíbe que 

balões sejam soltos, cabendo aos fieis encontrar outras maneiras de comunicação com os 

santos. 

Nas tardes de setembro, sob o solo seco do Espírito Santo, quando o Inverno 

se despedia, as meninas aproveitavam para jogar as pedrinhas (belisca, cinco marias) 

(NEVES, 1950). Sem qualquer explicação sazonal, as meninas dessa região brincavam de 

serapico, semelhante ao serrubico que aquece as mãozinhas portuguesas e espanholas no 

Inverno. No Rio de Janeiro, a falta de chuva permitia que bolinhas de gude rolassem pelo 

chão seco (SOFFIATI NETO, 1977).  

Nos cafezais paulistas, os grãos de café, principalmente o felipe (2 ou 3 

grãos que nascem grudados) ou a barola (balola, baloa, birola ou bola com mais de 4 grãos) 

eram usados como brinquedo em jogo de arremesso, conhecido por biloca, ou pilha, como 

peças no jogo de tabuleiro desenhado no chão como a pilha, a trilha, o bugaio ou cinco 

pedrinhas. O passar felipe era um pedido por prenda, já o quebra-felipe representava um trato 

firmado. Enquanto aguardavam a medição do café colhido, aproveitavam para caçar o grilo-

toupeira, um inseto conhecido por paquinha (MARCONI, 1976).  
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Os registros da segunda metade do século revelam que as rezas para Santo 

Antonio nas casas das vizinhas eram seguidas da distribuição de mingau e a espera das 

crianças era amenizada com brincadeiras nas ruas da Bahia, o que associa os eventos 

religiosos ao aumento das brincadeiras e os brincantes (SANTOS, 2003). 

No massapé, barro formado no chão depois da chuva, os baianos jogavam 

bolinha de gude, pião e também o fura-pé (SANTOS, 1986), quando os desafiantes se 

arriscavam lançando no solo molhado próximo aos seus pés uma chave de fenda ou pedaço de 

tesoura, com objetivo de acuar o adversário. O fura-pé é relembrado por Ruy Trindade (1946 -    

), que transfere suas lembranças de infância na Bahia para as telas. 

 

Figura 21 – Fura-pé, de Trindade (2003) Fonte: Arquivo do artista 137.  

 

Poucas regiões do país sentem os efeitos das temperaturas baixas por longos 

períodos, não impedindo a busca de diversão em espaços externos. Nas aldeias indígenas do 

Mato Grosso, as chuvas aumentam o volume das águas do rio, e as margens íngremes ficam 

escorregadias. Um estímulo para as crianças que pulam no leito para que sejam arrastadas 

pela correnteza até outra extremidade, ou brincam de pega-pega em dupla ou grupo, no 

período em que a água barrenta que impede a visualização em baixo d’água, dificultando a 

perseguição. 

Pelo chão molhado, as crianças indígenas, “com a ajuda de um chinelo, lata 

ou pau, abrem sulcos que funcionam como um caminho, percorridos incansavelmente pelo 

                                                 
137 Ruy Trindade (1946–    ) pintor baiano, criou a Série Brincadeiras/2003 em óleo sobre tela. Gentilmente 
enviou por email a fotografia do quadro e comentários sobre a brincadeira para esta pesquisa A imagem está 
disponível em: www.artelista.com/obra/8212173929203321-furape.html. 
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mesmo chinelo, lata ou pau, como se fossem carros atravessando o cerrado em viagens 

imaginárias” (NUNES, 2002, p.81). 

Toda criança que tem liberdade de brincar em espaços externos sabe que 

“vento de pipa” não pode ser desperdiçado. O vento capaz de se opor a pipa (papagaio de 

papel, raia e arraia) para que ela voe, não pode ser úmido, muito forte ou muito brando. Para 

Pontes (1986), que construiu ao longo de um ano uma linha com as incidências de 

brincadeiras, os período entre Junho e Agosto, Dezembro e Janeiro são os picos da pipa, 

coincidindo com férias escolares e com maior número de vendedores de pipas nas ruas de 

Belém (PA). O que leva o autor a concluir que não há uma associação clara entre a pipa e o 

vento.  

 

Nas brincadeiras e jogos registrados pelos autores no Brasil, e que estão 

vinculados ao Inverno propiciaram a elaboração do próximo quadro, que traz também 

informações sobre as datas, condições climáticas, flora e fauna, festas e eventos, crenças, e do 

comércio e mídia como fatores que determinam ou motivam essas práticas. A coluna com 

informações da estação, não consta do quadro, por ser essa a informação que balizou a 

construção de todos os quadros. 

O fator mais aparente é o indicativo das condições climáticas, que por vezes 

pode destoar de uma região para a outra como o pião e a bolinha de gude, arremessado por um 

grupo sob o solo seco e por outro no chão barrento, formado depois da chuva. Os meses e dias 

datam o período com condições climáticas favoráveis e as festas em que as brincadeiras e 

jogos são realizados.  

A religiosidade popular presente nas festas interfere menos nas práticas 

lúdicas que os produtos agrícolas colhidos nesse período e que servem de matéria-prima na 

confecção ou são usados como o próprio brinquedo.  

A aquisição de brinquedos, como os papagaios de papel no Pará, mostra a 

faceta comercial. O que se pode questionar é se em certas situações não seria o modismo 

lúdico criado pelas crianças que incrementa o mercado. Não se trata nesse caso de propaganda 

da mídia, mas a cultura lúdica provocada pela temporada das brincadeiras de pipas, o que até 

os tempos atuais, na periferia, leva pequenos lojistas a fabricar e vender pipas de papel para 

atender a demanda das crianças. 
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Quadro 13 - Fatores que interferem no brincar no Inverno no Brasil 

 Fatores 
Jogos 

Meses e 
dias 

Condições 
climáticas 

Flora e fauna Festas e 
eventos 

Crença Comércio e 
mídia 

Balões 
(peças e 
canções) 

Noite , 23 
de Jun. 

    Festa 
Junina 

Superstição  

Bolinha de 
gude 

[Jun. a Set.] Sem chuva, 
solo seco 

     

Bolinha de 
gude 

[Jun. a Set.] Sem frio, 
com chuva, 
solo 
barrento 

    

Brincar no 
barro 
(construçõe
s) 

[Jun. a Set.] Barro     

Brincar no 
rio  

[Jun. a Set.] Chuva, 
água 
barrenta 

      

Brincar na 
rua 

23 de Jun.     Santo 
Antonio 

 Oferenda  

Brincar nos 
sacos de 
milho 

[depois de 
Jun. ou 
Nov.] 

  Milho     

Cambapé  [Jun. a Set.]         
Cata-vento Ago. Vento       
Felipe e 
outros jogos 
com café  [Jun. a Set.] 

  Café     

Fura-pé  [Jun. a Set.] Com chuva       
Jogo das 
Pedrinhas 

Set.         

Paquinha Durante a 
medição do 
café 

  Grilo-
toupeira 

    

Peteca  [Jun. a Set.] Frio Milho Festa Junina   
Pião  [Jun. a Set.] Solo seco       
Pião  [Jun. a Set.] Sem 

frio,depois 
da chuva 

    

Pinhão [Jun./Set.]   Pinhão     
Pipa Jun., Jul. e 

Dez., Jan. 
Férias nas 
escolas 

       Vendedores 
nas ruas 

Pipa Ago. Vento       
Rodas Depois de 

Ago. (tardes 
e noites de 
luar) 

 

  

Festa de 
Nossa 
Senhora dos 
Navegantes 

Religião, 
agricultura 

 

Serapico [Jun./Jul.]         
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Primavera 

Para os mineiros, nas décadas de 20 e 30, a chuva era um transtorno para os 

adultos que corriam com baldes e bacias pela casa aparando a água das goteiras, enquanto as 

crianças se divertiam com a cena. Com as chuvas mais intensas nos meses de Novembro e 

Dezembro chegavam também brincadeiras na enxurrada, nas poças e na lama, onde surgiam 

regos que se transformavam em rios navegáveis por barquinhos de papel, ou melhor, temíveis 

caravelas de piratas imaginadas por Fernando Sabino (1984), que não se esquecia de construir 

pontes para passagem das formigas. Brincadeiras semelhantes eram realizadas por Graciliano 

Ramos (1969) trinta anos antes no nordeste. 

Os passarinhos eram o alvo das arapucas, mas não dos bodoques 

(estilingues) mineiros, que acidentalmente poderiam abatê-los. Os bodoques eram tencionados 

para derrubar os frutos das mangueiras carregadas no final do ano (SABINO, 1984). Os dois 

brinquedos são hoje condenados pelos defensores da fauna. 

No litoral sul paulista, às vésperas da Festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes, Araújo (1964) encontrou meninas brincando de roda nas tardes e nas noites de 

luar, brincadeira que se estende desde o Inverno. Segundo o autor, as rodas originaram de 

cerimônias religiosas de iniciação, que ao girar para a direita guardam e acumulam a forças 

(sentido solar), e para esquerda expelem a força mágica (sentido lunar). 

A roda não é um fenômeno do ano todo. Erradamente nos parques infantis e 
mesmo nas escolas primárias elas são feitas em qualquer época do ano. É 
atividade dirigida e não espontânea, neste caso. Mas o jogo deve ser 
espontâneo. Quando se aproxima o Verão, de Agosto em diante, pelo menos 
no estado bandeirante começam as rodas, e as crianças enchem de canto e 
alegria suas horas de lazer. É a concordância do calendário religioso com o 
agrícola. Repetimos, os jogos das crianças são ritos religiosos vindos da 
arqueo-civilização e estão de acordo com as estações do ano. (ARAÚJO, 
1964, p. 459). 

 

No Ceará, castanhas de caju substituem as bolas de gude e são disputadas 

nos jogos de bolinhas pelos meninos (NETO, 1977).  

Seguindo a tradição do candomblé, em 27 de setembro alimentos são 

ofertados ao São Cosme e São Damião e as crianças protegidas por eles. Para aumentar as 

chances de receber doces e bolos, as crianças baianas permanecem nesse dia brincando nas 

ruas e calçadas (SANTOS, 2003).  
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O quadro com os fatores que interferem no brincar na Primavera teve 

suprimido as colunas com informações sobre estações climáticas e comércio e mídia. O 

último não aparece nas descrições dos autores e o primeiro é o próprio tema. As informações 

sobre os meses de realização das práticas lúdicas são mais aparentes que as de flora e fauna, 

festas e eventos, e crença.  

Embora a chuva seja apontada como elemento que destaca a brincadeira na 

Primavera, essas práticas e a condição climática não são exclusivas dessa estação. 

 

Quadro 14 - Fatores que interferem no brincar na Primavera no Brasil 

Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições 
climáticas 

Flora e fauna Festas e 
eventos 

Crença 

Brincar com 
aves, insetos e 
frutas 
(arapucas e 
bodoques) 

Nov., Dez.  Aves, manga    

Brincar com 
castanha de 
caju (jogo de 
bolinha) 

[Out. a Dez.]  Castanha de 
caju 

  

Brincar na 
chuva e na 
enxurrada 
(com pau, 
barquinho de 
papel de 
outros) [Nov./Dez.] 

Chuva    

Brincar na rua 
ou calçada Set. 

  Cosme e 
Damião 

Oferenda 

Rodas 
Ago. em 
diante  

Tardes e 
noites de luar  

  

Festa de Nossa 
Senhora dos 
Navegantes 

Ritual 
religioso 

 

 

Verão 

Em meio às lembranças de Graciliano Ramos (1969), ficaram os jogos de 

gamão e outros, mencionados apenas como jogos de solo, praticados no Verão na porta do 

comércio. Prática compreensível no sertão nordestino no início do século passado, quando 

ponderadas influências dos colonizadores, dificuldades estruturais para vencer as altas 

temperaturas, o comércio como ponto de encontro e a troca de informações. 
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Violas, pandeiros e adufes eram instrumentos usados por adultos e crianças 

nas homenagens ao São Gonçalo
138, no dia 10 de janeiro. Uma manifestação proibida pelo 

Conde de Sabugosa (CÂMARA CASCUDO, 2001). 

As formigas com asa e sem asa ganharam atenção especial das crianças de 

Minas Gerais e do Maranhão durante as brincadeiras de construção e nas caçadas de Verão 

(CÂMARA CASCUDO, 2001; SABINO, 1984). 

De dezembro a janeiro, os amantes de bolinha de gude fazem simpatias, 

batem uma bolinha na outra para chamar a sorte para si e para dar azar ao concorrente. O 

segredo é riscar uma cruz próxima à bola e para aumentar esse poder é preciso cuspir na cruz 

e apagar a saliva com os pés (NEVES, 1950). 

Para os nordestinos o calor é acompanhado do sabor do perfume do caju e o 

sabor de suas castanhas. Ótimas para a degustação e para os jogos como o encosto, em que as 

castanhas eram arremessadas pelo chão sob aposta de qual se aproximaria mais da parede sem 

atingi-la, e os jogos do buraco, toque, ponta ou cabeça, jogo semelhante ao cara ou coroa 

praticado com moeda. E também, o castelo, a cova, a caixeta ou caipira, que implica o uso de 

um pião de quatro faces (MELO, 1981), como o rapa praticado em Portugal no período 

natalino. 

Na Paraíba, as castanhas são disputadas em situação de adivinhação da 

quantidade escondida na mão do jogador, tanto no curre-curre quanto no sapatinho de judeu, 

em se que mantêm as mãos sobrepostas até que se anuncie o de baixo é meu e o de cima do 

Judeu. A palavra judeu ganha um tom pejorativo e a frase do jogo é empregada sempre que 

alguém pisa no pé do outro e não pede desculpas (MELO, 1981). 

Quando a chuva atrapalhava as brincadeiras, as crianças natalenses se 

reuniam para pedir ajuda aos céus, em forma de parlenda:  

- Santa Clara clareou, 
São Domingo alumiou: 
Vai chuva, vem o sol. 
Vai chuva, vem o sol. (MELO, 1981, p. 66). 

 

Com as chuvas de Verão criam-se possibilidades de brincar na enxurrada, 

na poça e no barro que se formam depois, dando continuidade às práticas iniciadas com as 

chuvas primaveris em Minas Gerais (SABINO, 1984). 

                                                 
138 Uma manifestação provavelmente ensinada pelos portugueses que cantam e dançam “Quem com o Santo 
quiser sarar/ Ao Santo há de bailar” (BRAGA, 1994, p. 187). 
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No Carnaval de Olinda são avistados com facilidade os bonecos gigantes 

que desfilam arrastando multidões de foliões (CARVALHO, 2003). Na Bahia, o que se via 

nos céus eram papagaios (periquitos, arraias) fabricados com folha de caderno, talisca de 

coqueiro e papel de seda139. A linha de carretel, chamada de trinta ou vinte quatro por sua 

gramatura, era adquirida no comércio e “temperada” pelos meninos, que passavam cerol em 

toda sua extensão. A crendice popular advertia aos brincantes que após as 18 horas a 

brincadeira poderia viciar (SANTOS, 2003).  

No Sergipe, para amenizar o calor o mais apropriado eram os banhos de rio 

e de mar (BICHARA, 2003). Na época de cheia da maré os meninos baianos mergulham em 

volta do outro sem ser pego, o que é denominado de pitu, e dão caldo, ou seja, afundam a 

cabeça do outro na água (SANTOS, 2003). 

No Mato Grosso essa é a estação de seca, as águas do rio ficam baixas e 

límpidas, e as margens com areia, o que facilita a realização de serviços domésticos como 

lavar roupas e louça, e dar banho nos bebês, tarefas assumidas gradativamente e realizadas no 

ritmo de cada um. Do leito do rio as crianças recolhem pedrinhas e outros, depois da 

exploração, deixam que sigam pela correnteza (NUNES, 2002). 

Em Belém, consta que os períodos de menor frequência dos papagaios são 

dedicados a outras brincadeiras como a peteca, que ascende no mês de Fevereiro. Mas essa 

não é a única atividade das férias e nem se mantém estável (PONTES, 2003). 

 

O quadro que se segue apresenta os fatores que interferem no brincar 

durante o Verão, que são meses e dias, condições climáticas, flora e fauna, festas e eventos, 

crenças, ficando de fora comércio e mídia e a estação climática que norteia a divisão dos 

registros. Embora conste nos textos a venda de material para a confecção do papagaio, não há 

indicativos que comércio condicione a prática  

Não constam informações sobre as parlendas que proferem simpatias para 

melhorar o tempo citadas anteriormente, porque não há ligação com um jogo ou brincadeira 

específica. 

As brincadeiras na água não são exclusivas da estação, mas são 

diferenciadas em cada região e a cada estação, assim como as brincadeiras que envolvem 

insetos. 

                                                 
139 Autor aponta como provável origem dos Açores (PT). 
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Alguns textos não possuem informações suficientes para localização de um 

traço sazonal, valendo apenas a referência da estação climática, como o jogo de gamão. 

Os festejos carnavalescos e religiosos são referencias em dois tipos de 

folguedo. 

 

Quadro 15 - Fatores que interferem no brincar no Verão no Brasil 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições 
climáticas 

Flora e 
fauna 

Festas e 
eventos 

Crenças 

Bolinhas de gude Jan. - Dez.    Simpatias 
Bonecos gigantes [Fev. ou Mar.]   Carnaval  
Brincar com 
castanhas 
(encosto e outros 
jogos de 
arremesso, curre-
curre e outros de 
advinhação)   

 Castanha de 
caju 

  

Brincar com 
insetos 

 

 Formigas, e 
formigas 
com asa 

  

Brincar na maré 
(banhos, pitu)  

Maré alta.     

Brincar nos rios 
(banhos, lavagem 
de utensílios) Mar.  

Calor e seca.  
Nível baixo do 
rio, seca. 

   

Brincar na chuva 
e enxurrada  

Intensas de 
Nov. a Dez. 

    

Brincar no barro, 
lama, poça   

Chuvas  Formigas   

Gamão e jogos de 
solo   

   
 

Parlenda   Chuva     
Peteca Jan. a Mar.    Crendice 
Pipas [até as 18h]     
Violas, pandeiros 
e adufes  10 de Jan. 

  Dia de São 
Gonçalo 

Proibida 
pelo Conde 

 

 

Outono 

A quantidade de brincadeiras realizadas em meados do século XX são 

poucas. No Rio Grande do Norte e em Pernambuco, no Sábado de Aleluia, as crianças 

brincando com palavras fazem rima unindo informações religiosas, crendices e hábitos 

populares, repetem:  

Aleluia, Aleluia 
Carne no prato, 
Farinha na Cuia" (MELO, 1984, p. 71). 
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Abril é o mês das pipas. Mas se o vento não está ajudando a pipa voar, os 

meninos do nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro apelam aos santos: 

- São Lourenço, cadê o vento? 
Está na porta de São Bento. 
 
- Vem vento, caxinguelê, 
Cachorro do mato quer me morder (ALENCAR, 1971, p. 8). 

 

Segundo Alencar (1971), na década de 60, torneio e festivais estimularam a 

revoada de pipas nos céus cariocas. 

Fava do guapuruvu (ficha) e outros frutos da estação completavam o 

repertório lúdico paulista, nas disputas de arremesso e outros jogos (ARAÚJO, 2004).  

 

Esse pequeno repertório, organizado no quadro abaixo, revela que cada 

prática está associada a um ou mais fatores que interferem no brincar no Outono. Do mesmo 

modo que os quadros anteriores, a coluna das estações climáticas foi suprimida, o que nesse 

caso favoreceu a reunião das brincadeiras de Outono.  

As crendices ecoam de forma bem humorada nas palavras das parlendas. O 

vento, as favas do guarapuvu, concursos e festivais servem de convite às brincadeiras. 

 

Quadro 16 - Fatores que interferem no brincar no Outono no Brasil 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições 
climáticas 

Flora e 
fauna 

Festas e 
eventos 

Crença Comércio 
e mídia 

Fava do 
guapuruvu 
(fichas)      Guapuruvu       
Parlenda 

[Mar. a Abr.]     
Sábado de 
aleluia Crendice   

Pipa Abr. Vento     Crendice Concurso 
 

 

Sem estação definida 

- Hojé é domingo, pé de cachimbo... ou - Amanhã é domingo, pé de 

cachimbo... a composição da parlenda indica o dia que deve ser repetida pelas crianças, aos 

domingos no Espírito Santo, e aos sábados no Rio Grande do Norte e Pernambuco. Segundo 

Melo (1981), além da referência ao calendário civil, as versões lusitanas, israelita e de outros 
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estados brasileiros evocam personagens históricos, religiosos, políticos e outros símbolo de 

autoridade. A brincadeira marca também o dia de fuga do trabalho ou descanso. 

Os dias de jogos e campeonatos de futebol profissional são definidos pelas 

confederações, mas é a imprensa a responsável pela circulação de notícias, repasse de 

informações sobre o desempenho dos atletas e transmissão dos jogos. O que interfere 

diretamente na rotina das crianças, que dedicam parte de seu tempo para assistir aos jogos e 

jogar de futebol de botão (SABINO, 1984). Nesse jogo, cada peça é colocada no tabuleiro 

conforme o esquema tático adotado pelos treinadores dos times e representa um jogador que 

devido ao seu desempenho ganhou destaque na mídia.  

O processo de representação das crianças, que no início é 

predominantemente imaginário e livre, dos 6 ou 7 anos em diante se aproxima do real em 

busca da representação conforme a realidade conhecida. Os jogadores que trabalham no 

esporte profissional servem de modelo para as representações das crianças em contextos 

lúdicos.  

Para Huizinga (1971), a profissionalização dos esportes tirou de alguns tipos 

de jogos o seu espírito lúdico mais puro, exigindo capacidade técnica e complexidade 

científica, ao invés de espontaneidade e descontração. A exigência por um desempenho 

excelente que garanta reconhecimento do primeiro lugar é maior que o compromisso 

profissional, tanto que pode despertar nos profissionais quanto nos amadores o sentimento de 

inferioridade.  

A época de aquisições e trocas de figurinhas, selos e marcas de cigarro 

colecionadas pelos meninos está atrelada ao calendário do comércio, que coloca ou retira um 

produto do mercado (SABINO, 1984). 

Na infância as coleções surgem como brincadeira, mas segundo Brougère 

(2004), seduzidas pela indústria podem perder a utilidade lúdica, ou seja, quando os objetos 

não servem para brincar e significam apenas um desejo de acumulo de posses materiais. 

Na Bahia, quando a noite chega, é hora de brincar de esconder, de pircula 

ou percula (pegador), polícia e ladrão, que se diferencia pela representação no jogo de 

temidos marginais na região (SANTOS, 2003). 

Em cada estação as frutas como cacau, cana, manga, jaca, araçá (goiaba) e 

abacate servem de atrativo e estímulo para as peraltices infantis como o furto da fruta ainda 

no pé, a degustação coletiva do fruto que não está maduro (SANTOS, 2003), situações em 

que as habilidades são testadas e as estruturas sociais desafiadas. 
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Os traços de sazonalidades de algumas práticas não possibilitam sua 

localização exata no calendário, pois o fator é comum em todo o ano como um período do dia, 

um dia da semana, safra de frutas, calendários desportivos e oferta de produtos pelo comércio. 

O conjunto dessas informações foi organizado em um quadro intitulado fatores que interferem 

no brincar no Brasil sem estação climática definida. 

 

Quadro 17 -Fatores que interferem no brincar sem estação definida no Brasil 
 Fatores 

Jogos 
Meses e dias Condições 

climáticas 
Flora e 
fauna 

Festas e 
eventos 

Crença Comércio e 
mídia 

Coleções de 
selos, 
figurinhas e 
marcas de 
cigarro         

Comércio, 
publicidade 

Esconder , 
polícia e 
ladrão Noite         
Futebol e 
Futebol de 
botão     Campeonatos   

Transmissão 
e noticiário 

Parlenda   
Domingo, 
Sábado   

Calendário 
civil, 
protesto     

Catar frutas 
(comer, furtar) 

  

Cana, 
cacau, 
manga, 
jaca, 
araçá, 
goiaba e 
abacate    

 

 

 

TRAÇOS DE SAZONALIDADE DA CULTURA LÚDICA SUL-MATO-GROSSENSE 

 

A vida no Mato Grosso do Sul é balizada pelo Inverno seco e o Verão 

chuvoso, característicos do clima tropical quente e semi-úmido que, associado às variações de 

latitude e relevo, ocasionam alterações de temperatura. A média térmica é superior a 20ºC, 

mas com possibilidade de elevações e quedas próximas de 40°C e 0°C. 
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Inverno 

A manipulação de um brinquedo por uma criança não se restringe ao 

trabalho motor, pois ela investe na interpretação do objeto em si e de suas imagens, para na 

sequência assumir uma atitude ativa (BROUGÈRE, 2006). Ao poeta, o convite para a 

exploração de imagens não foi feito pelo brinquedo e sim pelos vestígios deixados: os 

esqueletos de pandorga presos nos fios de energia elétrica no início da Primavera revelaram 

que no final do Inverno elas ocuparam lugares altos nos céus e nos sonhos dos meninos 

(VILLACHÁ, 1986). Ficam também como vestígio pela casa e pelos bolsos as bolitas que 

foram jogadas durante o período de estiagem (VILLACHÁ, 1991). 

 

Não foi composto um quadro com fatores que interferem no brincar durante 

o inverno no Mato Grosso do Sul por localização de apenas dois brinquedos, com 

informações sobre as condições climáticas e os meses de sua prática. 

 

 

Primavera 

A maior incidencia de brincadeiras relacionadas aos fatores sazonais 

recolhidos no Mato Grosso do Sul está concentrada na Primavera, quando chegam as chuvas, 

renascem as flores e os insetos. 

"Descendo os beirais, marchando no chão, os soldadinhos da chuva para 

onde vão?" (VILLACHÁ, 1986, p. 21). 

Após o período de Inverno, com geadas e queimadas, as chuvas leves e 

esparsas voltaram, iluminadas pelos raios de sol: é a Primavera saudada pela própria natureza 

e pelo poeta Em poema para outubro. 

Depois das queimadas dos campos,  
Ventanias vieram varrer o chão,  
Uma garoinha fina avivou os ramos dos caminhos 
E lustrou o céu embaraçado dos passarinhos 
Para São Francisco chegar... 
 
Com ele, vieram as chuvas desejadas 
Tesourinhas e siriris saíram ao encontro das águas 
(VILLACHÁ, 1986, p. 19). 

 

A poesia prossegue em um louvor à renovação do cenário natural e do 

sentimento de esperança, os olhares se iluminam dentro de sua casa/hospital, enquanto lá fora 
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pequenos animais, crianças, árvores e até o céu se unem num bailado de sons e cores. O 

movimento e a alegria da estação ganham como símbolo as rodas infantis. 

"Um arco-íris veio abraçar a terra, contente, e as crianças foram pro terreiro 

cantar cantigas de roda numa ciranda" (VILLACHÁ, 1986, p. 19). 

O doce sabor da guavira é sentido em novembro por quem se atreve sob o 

sol quente a sair pelos campos e enfrentar a máxima popular “mato que dá guavira, dá cobra”. 

Para alguns essa é uma forma de assustar moças e mulheres que usam a guavira como 

desculpa para seus encontros amorosos. Para outros, a explicação está na cadeia alimentar, os 

frutos maduros nos pequenos arbustos atraem os pássaros apreciados pelas cobras.  

O percurso dos catadores de guavira, os guavireiros, é “abreviado” pelos 

casos contados por ele. Mas depois, quando as situações vividas durante a coleta são 

relembradas e narradas, elas são ampliadas com elementos fantasiosos dos contadores de 

estórias. Como o dia em que o Patrãozinho e outros personagens cataram guavira duas vezes, 

pois perderam a primeira quantia fugindo de porcos-espinhos que corriam em disparada 

(MAURA, 1995). 

Na região do Cascudo, em Campo Grande, nos anos 40 e 50, para catar 

guavira os meninos precisavam se aventurar e transpor o pontilhão. “Pulávamos, pé ante pé, 

os enormes dormentes, através dos quais se viam as águas turvas do córrego lá embaixo. 

Sempre havia o perigo de o trem vir nessa hora." (VILLACHÁ, 1986, p. 120). Antes disso os 

meninos passavam pelas “florestas de mamona” que seriam colhidas na época de seca e 

aproveitavam para escorregar “pelas cascas de lenha que a Noroeste despejava”. 

As flores verdes do pé de manga-rosa eram um convite à tranquilidade para 

as jurutis que construíam seus ninhos e para o menino que montava seu balanço 

(VILLACHÁ, 1995). 

No Bairro Nova Lima, os guris aproveitavam as manhãs para catar guavira, 

ariticuns, cajus e outras frutas silvestres, nadar e pescar, subir nas árvores e jogar bola. Nas 

noites quentes sob o luar, havia brincadeira com folhas secas e estórias narradas no “banco da 

mentira”, sem nada assombroso (VILLACHÁ, 1986, p. 134-135). 

No centro da cidade, no sobradão da Avenida, hoje Morada do Baís, a 

atmosfera de faz-de-conta invadia o pomar, sempre que a menina resolvia desafiar os 

papagaios na degustação das frutas, ou desafiava o vento a derrubar o caroço da manga que 

foi chupada sem ser colhida e permanecia ligada à mangueira. As tradições familiares no 

comércio e no campo eram retratadas no ambiente imaginário de trabalho na base das árvores, 
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onde eram instalados comércios e fazendinhas e permitiam a circulação de boizinhos feitos de 

mangas com gravetos ou espinhos, cacos de vidros e pedrinhas, todos vendidos e pagos com 

folhas e pedras (MARTINS, 1990). 

Não faltavam promessas e comunhões com pedidos aos Santos para 

encontrar o melhor no dia seguinte, quando as brincadeiras continuariam. Quando os frutos 

apareciam em grande quantidade como as jabuticabas, influenciada pelos personagens de 

Monteiro Lobato, a menina no alto da jabuticabeira sonhava em ser Narizinho à espera por 

um Rabicó que nunca apareceu para fazer a terceira parte do Ploct! Fluft! e Nhoc! 

(MARTINS, 1990). 

Por vezes, as disputas entre as crianças e a natureza não são realizadas por 

brincadeira. Quando os adultos resolveram enviar o menino pantaneiro para estudar no Rio de 

Janeiro, ele expôs sua tristeza e seu desejo de ficar em casa, mesmo que fosse de castigo. 

Como em família não lhe deram ouvidos, apelou para o poder superior e tentou enfrentar as 

leis de Deus: “_Quê mané agradecer, quero é minha funda, vou matando passarinhos pela 

janela do trem de preferência amassa barro ver se Deus me castiga mesmo” (BARROS, 1937, 

p. 38). 

No modo de ver próprio da infância a natureza pode ser parceira ou 

desafiante, ser transformada ou ensinar e ajudar a entender toda a dinâmica da sociedade 

adulta com seus ritos e ocupações. 

Por viver muitos anos dentro do mato 
moda ave 
O menino pegou um olhar de pássaro - 
Contraiu visão (BARROS, 2007, p. 11). 
 
A turma viu uma perna de formiga, desprezada, 
dentro do mato. Era coisa para nós muito importante [...] 
Achamos a seguir que as novas 
formigas que carregavam as folhas nos ombros, elas 
estavam indo para assistir, no formigueiro, ao 
velório da outra parte da formiga. Mas a gente 
resolveu por antes tomar um banho de rio (BARROS, 2007, p. 23). 

 

O brincar junto e com a natureza é apontado por Kishimoto (1993) como 

característico da infância indígena e outras comunidades que vivem no meio rural. No Mato 

Grosso do Sul a população indígena e rural é significativa.  

Do contato com a natureza surgem reflexões sobre a relação de 

interdependência entre os seres, da atribuição particular de significado do outro para sua 

própria, como quem inventa ou descobre algo que “passara a existir realmente”  
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O que se encontra em ninho de João-ferreira: 
Caco de vidro, grampos, 
Retratos de formatura,  
Servem demais para poesia (BARROS, 1974, p. 180). 
 
Sábio não é o homem que inventou a primeira 
bomba atômica. 
Sábio é o menino que inventou a primeira 
Lagartixa (BARROS, 2001, p. 39). 

 

A importância de uma lagartixa no equilíbrio da vida talvez não seja 

percebida pelo homem que constroi máquinas, prédios, armas químicas e caminha pela lua, 

mas para o menino que a encontra no canto da parede pode levá-la para o gigantesco mundo 

do brinquedo e redescobrir com ela segredos e mistérios.  

 

O quadro a seguir com os fatores que interferem no brincar durante a 

Primavera no Mato Grosso do Sul ficou restrito a meses, condições climáticas e flora e fauna, 

os quais se inter-relacionam. 

 

Quadro 18 - Fatores que interferem no brincar Primavera no Mato Grosso do Sul 

 Fatores 
Jogos 

Meses e dias Condições climáticas Flora e fauna 

Balanço [Set. a Out.] Vento, sem chuva Mangueira em flor 
Boizinhos de manga [Nov. a Jan.]  Manga 
Brincar com lagartixas, 

aves e insetos 

[Set. a Abr.] Período úmido Insetos e pequenos 
animais 

Brincadeiras com mamona [Dez. a Mar.]  Mamona (antes da 
colheita ou poda 
na seca) 

Brincadeira na chuva ou 

enxurrada 

[Set. a Dez.] Chuva e sol  

Brincadeira no rio [Set. a Mar.] Dias quentes   
Caçar passarinho [Set. a Mar.]  Aves e frutas 
Catar guavira [Nov.] Sol Guavira 
Catar frutos silvestres [Nov. e Dez.]  Caju e araticum 
Catar e brincar com frutos 

nas árvores  

[Set. a Mar.]  Laranja, manga e 
jabuticaba 

 

 

Verão 

Nas águas pantaneiras os meninos também dispensam as roupas e mostram 

sua esperteza e agilidade nadando, saltando, brincando com boi de pau (tronco que serve para 
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montar) e de cangapé (BARROS, 2008). Nos bairros populares de Jardim o boi de pau recebe 

o nome de boi parado. 

Em situações como essa, em que aparentemente os mais jovens aprendem 

com os adultos os valores e conhecimentos do local, não ocorre uma transmissão, mas sim 

uma reconstrução pela nova geração, “uma tentativa de adaptar velhas ideias a novas 

circunstâncias” (BURKE, 2005, p. 130). 

Nos dias quentes do Verão sul-mato-grossense foram identificadas apenas 

brincadeiras na água ou nas margens do rio, que são saltos, nados, o cangapé e o boi de pau. 

Apenas o último depende de um tronco para ser praticado, elemento comum nos ambientes 

rurais. Considerando que apenas o fator relacionado ao clima aparece, julgou-se dispensável a 

construção do quadro nessa etapa. 

 

 

Outono 

Ninguém dormiu direito pensando na montagem do Judas. Ia ser o 
espantalho do século! Passaram Quinta-Feira Santa inteirinha juntando os 
apetrechos: um velho terno do vô Purcino, botinas fedorentas do Waldemar, 
meias de dona Anastácia , cabelos de palha de milho, chapéu do Nhô 
(MAURA, 1995, p. 40). 

 

Na Semana Santa o Judas se transforma em brinquedo, envolvendo as 

crianças e/ou adultos em todas as etapas do planejamento e construção ao uso do boneco, que 

são os momentos de julgamento e condenação, até a destruição. Etapas que, segundo 

Brougère(2004), podem ser traduzidas, como brincar.  

No Outono, as práticas lúdicas ficaram restritas às atividades com o Judas, 

sendo assim não foi elaborado um quadro para essa estação. 

 

 

Sem estação definida 

Nas cidades desprovidas de teatros, casas de espetáculos e cinemas, como 

Bela Vista, a passagem de artistas vira uma verdadeira festa (NAVEIRA, 1996). Assim, 

correndo e gritando, meninos tornavam-se astros e anunciantes no universo do faz-de-conta. 

Hoje os caminhões não param mais nas praças para que mágicos e grupos mambeibes possam 

se apresentar e os pequenos circos que ainda circulam pelo interior do país não servem mais 

de palco para cantores e atores.  
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As apresentações artisticas ficam restritas aos teatros realizadas em Campo 

Grande e Dourados e às festas, festivais, feiras e eventos que visam promover a cultura e 

atrair turistas e investimentos em diversas localidades. A audiência aos espetáculos em sua 

maioria é condicionada ao pagamento de ingresso. 

A industrialização da cultura que anseia incessantemente pelo crescimento 

do consumo modificou o acesso a cultura, deu repercussão à cultura de massa, enfraqueceu 

repertórios exclusivos das minorias e reservou o culto moderno ou experimental para as elites 

(GARCÍA CANCLINI, 2006). 

Nesse segmento há o destaque para o papel das companhias de espetáculo 

que com apoio da mídia propiciam o faz-de-conta, prática hoje com pouco espaço. 

 

 

TRAÇOS DE SAZONALIDADE NA CULTURA LÚDICA MARACAJUENSE. 

 

O clima da região do planalto basáltico Maracaju - Campo Grande, onde 

está localizado o município de Maracaju, é definido como 

Contrastante das demais regiões do Estado e aproxima-se progressivamente 
daquele predominante no sul do país, caracterizado pelas baixas 
temperaturas observadas no Inverno. As chuvas são bem distribuídas durante 
o ano [...] No entanto, é também perceptível períodos de acentuada estiagem, 
em média de quatro meses; em alguns anos, ocorrem períodos de sessenta 
dias ininterruptos sem chuvas (MARTINS, 2003, p. 26). 

 

As especificidades do clima foram sentidas durante todo o trabalho de 

campo, descritos na sequência dos meses de realização, dentro de cada estação climática, o 

que justifica a divisão da Primavera em duas, abrindo e fechando o texto. Após as descrições 

apresentam-se as informações organizadas em tabelas. Dessa vez, para facilitar a associação 

tempo e espaço, escolheu-se bairro como fator aglutinador, dando margem à construção de 

quatro tabelas: Centro, Bairro Cambaraí, Vila Juquita e Bairro Paraguai, ficando de fora o 

Bairro Alto Maracaju. 

 

 

Primavera 

Novembro 

A coleta de dados foi iniciada no dia 02 de novembro, quando sob o sol 

forte parte considerável da população se dirigiu ao cemitério, que fica afastado da área 
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residencial, para homenagear seus mortos. Para crianças esse pode ser um local de reinventar 

brincadeiras, como caça ao tesouro ou a caça aos fósforos abandonados.  

Dois meninos (aproximadamente 9 e 11 anos) passam de túmulo em túmulo 
recolhendo caixinhas de fósforo com palitos deixados pelos visitantes. 
Observo por 9 minutos os meninos abrindo as caixas e agrupando os palitos. 
A ação é interrompida pelo anúncio dado por um terceiro “_Mamãe já 
chamou o taxi.” [...]  
Sentam-se ao lado de um túmulo e organizam os palitos. O Menino 1 tem 
duas caixas cheias e cinco palitos na mão, entrega os palitos para o Menino 2 
que preenchendo uma caixa e meia, e diz: “- Em casa, contamos os palitos”.  

(Diário de Campo, Maracaju, MS, 02/11/2005). 
 

Segundo Château (1987), o interesse por coleções é maior entre as crianças 

com faixa etária entre 8 e 13 anos, sendo que as meninas são mais idealistas e os meninos 

mais práticos. Mais do que reunir objetos, as crianças gostam de comparar quantidade e 

qualidades de seus objetos, travando competições com seus pares. O que explica a recolha dos 

fósforos pelos meninos. 

A fuga do real provocada pela brincadeira ocorre também nas situações e 

locais onde os rituais religiosos são mantidos pelas famílias. Cria-se uma nova ordem em um 

contexto de valores tão arraigados. 

Na mesma tarde foi registrado outro exemplo de distorção ou reestruturação 

da ordem. No parque da Praça José Brejão (Bairro Cambaraí), duas gurias (9 anos) e um guri 

(10 anos) aproveitam o feriado para construção de uma casinha, com folhas entrelaçadas aos 

brinquedos e complementadas com embalagens plásticas na composição das janelas. As 

crianças colocam todas as condições para realização da brincadeira no mesmo patamar: 

R (Guria, 9 anos) - Precisa ter folha e não pode estar chovendo, e o guarda 
não pode estar aqui. 
S (Guri, 10 anos) - Para fazer o telhado se não tiver folha serve pau. Com 
chuva não dá! Elas escorregam e ficam pesadas.  
(Diário de campo, Maracaju, MS, 02/11/2005). 
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Figura 22 - Casinha no parque  Fonte - registro pessoal. 

 

O fazer casa ou cabana é um projeto típico de crianças que usam suas 

habilidades, nesse caso com folhas secas, paus e embalagens plásticas. Não se trata de entrar 

no imaginário de brincar de casinha como fazem os menores, mas a própria construção faz 

parte da brincadeira. 

Tudo pode ser transformado numa casa, reinterpretando para ser o local de 
habitação de qualquer ente, mais fantástico ou menos fantástico, como uma 
lareira, um ônibus, um bule de chá e, é claro, a carapaça de uma tartaruga ou 
a concha de um escargot. A casa é projetável em qualquer forma capaz de 
recebê-la. Ela é significada pela presença de janelas e da porta, suficientes 
para transformar qualquer coisa numa casa. Mas ela é, também, a fantasia da 
redução, da possibilidade de entrar nos objetos para ali ficar protegido ou 
descobrir o que eles se encerram (BROUGÈRE, 2004, p. 55). 

 

As acompanhantes do grupo, duas adolescentes (14 anos) que aproveitam 

para andar de patins e tomar tereré, relembram que faziam casinha sob a copa da árvore e 

confirmam esse tipo de brincadeira que só acontece na ausência do funcionário e com 

disponibilidade de material.  

Na manhã, do dia 03 de novembro, sob o sol quente na Vila Margarida 

(Bairro Paraguai): 

Não há brincadeiras nas ruas, apenas traçados de amarelinha e garrafas 
plásticas e riscos no chão, indício do jogo de bete. Os integrantes de uma 
roda de tereré, quatro meninos (entre 8 e 14 anos), contam que o jogo 
ocorreu na tarde e na noite do dia anterior, quando o calor estava mais 
ameno. O grupo conta que antes (algum tempo atrás) soltavam pandorga, e 
bola. Não sabem nada sobre a amarelinha, um jogo de mulher (Diário de 
Campo, Maracaju, MS, 03/11/2008). 
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Nos arredores da estação de trem, em duas quadras (Bairro Paraguai e Vila 

Juquita), as revoadas dos pássaros das mangueiras repletas de frutos ainda verdes denunciam 

a existência de arremessadores de pedra com estilingue. Os pássaros parecem ser os alvos. O 

primeiro guri (10 anos) recolhe as pedras no local; o segundo (11 anos), carrega na bicicleta 

um saquinho com munição. Na ocasião não foi possível conversar com a gurizada que seguiu 

seu caminho correndo. 

Tempos depois, considerando os preceitos de Bateson (1965), segundo os 

quais se deve permitir a estocagem de informações de diferenças existentes sobre as 

realidades observadas e partir dessas diferenças construírem-se ideias, foi possível pontuar 

que os comerciantes da região, vendedores de tripa de mico (garrote, ou borracha de 

enfermagem) poderiam ter fornecido informações sobre o período de aquisição do material. 

Porém, além dos fabricantes de estilingue e dos profissionais da saúde, que não adquirem 

material de trabalho no comércio informal e não especializado, há outro grupo consumidor da 

tripa de mico, que são os usuários de droga injetável.  

As bicicletas circulam por todos os bairros, durante o dia e a noite, levando 

homens, mulheres e crianças, um misto de transporte e lazer. O que é justificado pela 

geografia e pela oferta restrita de transporte coletivo. 

Segundo as professoras S. e J., da Escola Waltrudes, no Conjunto Egídio 

Ribeiro (Centro), as crianças voltaram a brincar de amarelinha e vai-e-vem, que nessa época 

pode ser facilmente adquirido no comércio popular.  

A corda ocupa o espaço da rua do Conjunto Habitacional José Fernandes 

(Bairro Cambaraí), o que parece ser um treino para aprender a pular e não uma competição.  

Sinto que minha presença inibiu o menino maior do grupo, trocou a 
brincadeira por um chicote, ou “roco” como eles chamavam e que era por 
ele estalado ora no ar e ora no chão (Diário de Campo, Maracaju, MS, 
03/11/2008). 

 

Para quem lida com o gado, chicote não é uma arma, é um instrumento de 

trabalho, ocupação comum dos moradores da região. 

As professoras da Creche São Benedito (Bairro Cambaraí) informam que é 

época de corda e amarelinha e está começando a de bete. As crianças se reúnem na rua de 

trás em um terreno, depois das 17 horas, quando saem da escola. Nesse dia, vento forte, chuva 

e trovões dispersaram as primeiras crianças que iniciavam o traçado da amarelinha na terra. 
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Dezembro  

Os temporais de 2005, que chegaram como de costume depois do período de 

estiagem, ampliaram o processo de erosão, prejudicando estradas intermunicipais e destruindo 

lavouras inteiras. As chuvas fizeram subir o nível do Rio Montalvão e do Córrego dos Bugres, 

invadindo ruas e quintais. Na vila Moreninha (Bairro Paraguai), os olhares atentos da mãe de 

M (9 anos) não permitiram que o filho exagerasse nas brincadeiras, mas confessa que foi 

difícil conter as outras crianças, sem noção do perigo. 

Depois da enchente, o barro escorregadio ajudou nas brincadeiras de pego-

pego e bola. (Entrevista com M, 9 anos, Maracaju, MS , 18/06/2006). 

Nas tardes quentes as mangueiras acolhem famílias inteiras que descansam 

na sombra e saboreiam as mangas. Entre uma fruta e outra, as crianças brincam com cachorro, 

boneca e carrinho. As frutas das árvores da rua viram alvo fácil dos meninos da Vila 

Margarida e Vila Moreninha (Bairro Paraguai), que jogam mangas verdes e pedras. 

Na opinião da Professora R. os jogos de bolita de sua infância eram mais 

lúdicos e ricos em regras, ao passo que os praticados atualmente nos finais de semana ou 

depois da aula são mais competitivos. “_Agora, não jogam mais o quadrado. Eles brincam de 

acertar a bolita um do outro. Jogam para valer” (Informação verbal - Diário de Campo, 

14/12/2005). 

A gurizada do Conjunto Ema Rigo (Bairro Paraguai) joga futebol, anda de 

bicicleta e patins. J e L (7 e 10 anos) brincam de amarelinha, desenhada no dia anterior pelo 

tio das meninas. Na Vila Margarida (Bairro Paraguai), cinco crianças (8 a 11 anos) se 

revezam para andar de bicicleta, enquanto esperam desenham no chão com tijolo casas, 

carros, flores e pessoas.  

A maior peraltice observada foi a brincadeira de dois meninos (7 e 11 anos), 

que colocaram fogo na esponja de aço (material usado para limpeza) na Vila Margarida, 

brincadeira que foi interrompida rapidamente pela Mãe. 

Segundo J.P. (11 anos) “- Não dá para brincar de dia. Não pode estar 

chovendo. Se tiver Bombril, a gente brinca todo dia” (Informação Verbal - Diário de campo, 

14/12/2005). 

Na Praça José Brejão (Bairro Cambaraí), guris (9 a 11 anos) jogam bola, 3 

gurias (4, 5 e 7 anos) e um guri (4 anos) brincam de escorregar na pista de skate e de fazer 

buraco na areia do parque.  
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No Conjunto José Fernandes (Bairro Cambaraí), o jogo bete envolve 

meninos e meninas, crianças e adolescentes (sete participantes entre 7 a 16 anos) e dois 

adultos. O jogo precisa de espaço e de no mínimo quatro parceiros. 

“- Só jogo bete na rua. Na minha escola não dá pra brincar de bete, lá é só 
jogar bola.  
Lá (na escola) num tem terreno é só um terreno pequeno. 
No dia de chuva não dá para jogar.  
Tem vez que (os colegas) param de jogar. Eu gosto! Eu não paro de gostar 
(de jogar bete)” (Entrevista P., 7 anos, Maracaju, MS, 15/12/2005). 

 

Aproximadamente aos 10 anos, os grupos de jogo se fortalecem, diminui o 

interesse por jogos de valentia, cresce a prática de jogos de competição, tanto de competições 

individuais travada entre jogadores quanto das equipes. Posteriormente, as equipes de 

competições darão lugar aos times e equipes dos esportes coletivos (CHATEAU, 1987). 

No CEPE Cambaraí adultos jogam futebol e futebol de salão, enquanto 

crianças fazem buracos e montes de areia. 

As meninas jogam queimada nas ruas da Vila Margarida (Bairro Paraguai) e 

no Conjunto José Fernando do Nascimento e Silva (Bairro Cambaraí). 

 

 

Verão 

Dezembro 

Depois de uma tarde chuvosa, os meninos do loteamento Nestor Muzzi 

(Vila Juquita) aproveitam a noite para jogar bete (21 de dezembro). 

No Conjunto Ema Rigo (Bairro Paraguai), a rua guarda o desenho de uma 

amarelinha e a quadra acolhe os adultos que jogam futebol. Uma família se reúne na porta de 

casa os pequenos (2 a 5 anos) brincam de carrinho, boneca e desenham no chão, os maiores 

(6 a 15 anos) jogam bete, os adultos conversam e observam as crianças. 

Dona G. conta que sente prazer em ver seus filhos, sobrinhos e netos 

brincando “_Brincando não pensam em coisa ruim, coisa errada” (Diário de Campo, 

Maracaju, MS 21/12/2005). 

As crianças G e L (9 e 11 anos) revelam em entrevista (21/12/2005) que 

brincam também de pego-pego, esconde -esconde e barata no ar, sempre perto de casa. L (11 

anos) conta que na escola joga vôlei com as amigas. 
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Figura 23 - Jogo de bete  Fonte- registro pessoal. 

 

O jogo praticado em Maracaju é semelhante ao realizado pelos meninos em 

Campo Grande, nas décadas de 70 e 80, com quatro jogadores, uma bola, dois alvos e dois 

tacos em um campo delimitado e marcado. As equipes se revezam na posse do taco. O alvo 

que antes era uma lata de óleo ou uma casinha (formada com três ripas de madeira separadas 

na extremidade que fica ao solo e reunidas na extremidade que fica voltada para o alto) agora 

é uma garrafa plástica de dois litros e jogado por adultos e crianças dos dois sexos. 

Na literatura não foi localizada nenhuma informação sobre o jogo. Na ficha 

nº 383, do acervo de “Jogos tradicionais infantis do Brasil”, organizado pela equipe do 

Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos da Faculdade de Educação, consta um 

jogo praticado em São Paulo, denominado piriquito ou bete, praticado por apenas dois 

jogadores que fazem uso de um taco para rebater um pauzinho (KISHIMOTO, 1994). Esse 

jogo é diferente do maracajuense e muito parecido com a estronela ou a billarda (VEIGA, 

2001), praticado no Inverno em A Coruña (ES), e que possui muitas variações na Espanha e 

em Portugal. 

Nos meios eletrônicos, o jogo de bete (bets, bete-ombro, beth, betsy, bente, 

atlas) constam apenas pequenas notícias, pessoas tentando resgatar e trocar informações sobre 

o jogo, venda de tacos e duas descrições do jogo.  
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Janeiro 

A temperatura elevada e chuvas fortes se intensificam nos meses de janeiro 

e fevereiro. Nas férias escolares o calor do Verão é amenizado por banho de rio em locais 

mais afastados, pois na região central a poluição ameaça a saúde da natureza e das pessoas. 

Mesmo assim, alguns corajosos (11 ou 12 anos aproximadamente) ou arteiros arriscam uma 

pescaria no Bairro Paraguai.  

Com o sol mais brando, enquanto os jovens se preparam para a Festa de São 

Sebastião no distrito vizinho, a tarde do dia 21 é ocupada por brincadeiras no parque e 

futebol, na praça central, por 3 meninas e 2 meninos. Os jogos com bola também são 

realizados nas ruas do Conjunto José Fernandes do Nascimento (Bairro Cambaraí). 

Na manhã de domingo, 22 de janeiro, no Bairro Paraguai, crianças fazem 

pequenos serviços: lavar cachorro, varrer calçada, ajudar a lavar carro ou bicicleta.  

 

 

Fevereiro 

Na quadra de areia do CEPE Cambaraí três meninos cavam a terra e três 

brincam de bater pênalti, chute a gol. Quem chuta precisa enganar o goleiro e colocar 

velocidade na bola. 

As aves também precisam de velocidade, não para sagrar-se campeã em um 

jogo, mas para vencer a batalha pela vida e pela liberdade. Como ocorreu com um filhote de 

papagaio que, ao fugir de um guri, encontrou no CEPE Cambaraí dois aliados Ga (10 anos) e 

F (7 anos), que seguraram o perseguidor e espantaram a ave. Uma ação pautada na máxima “- 

Ah, Guri! Vai correr atrás de alguém do seu tamanho!” (Ga., 10 anos, colocando um ponto 

final no caso. Diário de campo, Maracaju, MS, 01/02/2006). 

Metade da quadra de vôlei de areia com sombra foi ocupada por grupinhos 

de meninos, que brincam de chute a gol e luta. Quando a temperatura da areia ficou mais 

branda, os meninos dão início à construção de casinhas e castelos, que para serem modelados 

exigem covas profundas onde a areia conserva a umidade. A brincadeira recebe novos 

participantes, dos dois sexos, e as construções, enfeites de folhas, flores, sementes e gravetos 

(Diário de campo, Maracaju, MS, 01/02/2006). 
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.  
Figura 24 - Castelo de areia Fonte - registro pessoal. 

 

No Conjunto Ema Rigo as crianças jogam bete e andam de bicicleta. 

Bicicleta é para lazer ou transporte?  

Segundo Amado (2002), os brinquedos capazes de transportar as crianças de 

um lugar para outro, tanto os transportes reais quanto os simbólicos, oferecem à criança o 

incentivo necessário para a apropriação do Mundo e ampliação do domínio do espaço físico e 

social. O deslocamento leva ao desenvolvimento e coordenação de habilidades lógicas, 

motoras, afetivas e criativas. 

Professora R. informa que nas escolas (Bairros Cambaraí e Vila Juquita) as 

crianças estão brincando em duplas de bate, bate, bate mão, tudo antecedido por parlendas. 

 

Outono 

Março 

O Outono é uma estação marcada por queda gradativa da temperatura e dos 

índices pluviais. Em dois mil e seis a estação chegou sob forte calor. Nos três primeiros dias o 

futebol ocupa quadras e ruas e o chute a gol, em duplas ou trios, ocupa as calçadas onde o 

espaço é mais restrito. A amarelinha e a bicicleta também garantem o seu espaço no Conjunto 

Coqueiral e Vila Juquita, no Conjunto BNH (Bairro Cambaraí) e Ema Rigo (Bairro Paraguai).  

As bicicletas são apontadas como estratégia para driblar o calor cada vez 

mais forte, proporcionando frescor quando o ar parece não circular. Servem também para o 

transporte, para os passeios e as disputas de velocidade.  

A comerciante de sorvetes do Conjunto Coqueiral (Vila Juquita) revela que 

com o calor forte as crianças e jovens dão preferência à bicicleta e ao tereré.  

Na manhã do dia 25, nas proximidades da Praça José Brejão (Bairro 

Cambaraí), o que se vê na frente das casas são crianças executando pequenas tarefas 
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domesticas, tais como varrer calçada, molhar plantas, dar banho nos cachorros e passear com 

o bebê. O que pode representar uma abreviação da infância com responsabilidades, uma 

atitude educativa dos pais, ou uma brincadeira de faz-de-conta onde a criança se julga 

competente e responsável e vê a família como sua dependente. 

A (8 anos) interrompe seu passeio com N (1 ano e meio, aproximadamente), 
pega uma pedra e faz uma série de letras cursivas no chão, bem em frente ao 
carrinho da irmã. Aponta para cada letra, pronuncia o som e diz uma palavra 
que começa com a letra, assumindo assim o papel de professora (Diário de 
Campo, Maracaju, MS, 25/03/2006, 10 horas). 

 

Cenas como essa demonstram a criação de tempo e espaço para o jogo pela 

própria criança, em uma situação livre de roteiros ou obrigações. Nesse caso a menina faz a 

opção por usar conhecimentos adquiridos provavelmente em situação de escolarização formal 

na sua prática lúdica.  

Nas proximidades da linha férrea, dois meninos brincam de carrinho e um 

menino com uma pipa feita com folha de caderno. 

A. (6 anos) explica que tem uma pipa e não uma pandorga 

_Meu pai vai comprar varetas de bambu. Ele vai fazer uma pandorga para 
mim. Pandorga voa lá no alto, só quando tem vento.  
Se ventar forte, a pandorga fica presa lá no fio (informação verbal de A. 6 
anos registrada em Diário de Campo, Maracaju, MS, 26/03/2006) 

 

Quando começa a chover, A e os outros guris saem correndo e vou para o 

meu carro, certa que não teria mais nada para observar. Os três retornam à rua sem seus 

brinquedos para tomar banho de chuva. 

 

 

Abril 

Em Abril, no Conjunto Egídio Ribeiro (Centro), os adultos jogam malha sob 

o olhar atento de dois guris (aproximadamente 7 e 9 anos), crianças brincam no parque. De 

acordo com a Professora H, o jogo de malha faz parte do repertório das crianças, que assim 

como os jogos de bola e a amarelinha são realizados com maior frequência nos períodos sem 

chuva e não muito (Entrevista Prof. H. Maracaju,MS, em 07/07/2006). 

No dia 24 o futebol ocupa as quadras dos CEPEs, no Conjunto Ema Rigo 

(Bairro Paraguai). Desenhos no chão revelam que os cacos de telhas ganharam nova função 

nas mãos das crianças. Na calçada, C (7 anos) e L (8 anos) fazem numerais e quadrados, as 
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meninas contam que estão treinando para desenhar amarelinhas em tamanho adequado para 

a prática lúdica, como fazem os maiores. 

Na tarde do dia 28 de Abril comerciantes da cidade se preparam para a 

abertura da Festa da Linguiça. Na Praça José Brejão (Bairro Cambaraí), a ausência do vigia e 

a disponibilidade de um material diferente é mais uma vez aproveitado pelas crianças, três 

meninas e dois meninos (aproximadamente 6 a 9 anos). Pedaços de isopor, retirados de 

embalagens de móveis e eletrodomésticos, são raspados entre eles produzindo ruídos e 

fragmentando as placas. Os pedacinhos grudam aos corpos, graças à energia estática, 

provocando gritos e sorrisos. 

Para essas crianças a ausência do vigia afasta a possibilidade de uma sanção 

e permite o brincar de forma não autorizada. Em torno dos sete anos, segundo Piaget (1977), 

as crianças começam a adquirir capacidade para entender as normas dentro das dinâmicas das 

relações sociais. As crianças até então seguem a lei por obediência à autoridade daquele que a 

proferiu, e não por pensar nas consequências ou questionar o senso de justiça.  

O governo municipal promove treinamentos de vôlei feminino, basquete e 

futebol de salão masculino nos CEPEs da Vila Juquita e do Bairro Cambaraí, e na Praça do 

BNH (Bairro Cambaraí). No conjunto José Fernando de Nascimento e Silva (Bairro 

Cambaraí), no final da tarde, cinco guris (entre 9 e 12 anos) jogam bete e dois guris (com 11 e 

12 anos) brincam de chute a gol. Quando a noite chega, a lan-house fica movimentada e as 

crianças brincam na rua de agacha-agacha e esconde-esconde. O escuro da noite e o 

relacionamento entre os moradores do bairro facilitam a busca de esconderijos nas árvores, 

atrás dos muros e dos adultos que conversam nas portas das casas, enquanto observam e 

cuidam dos brincantes, quatro guris e cinco gurias (entre 7 e 11 anos). 

Os adultos falam sobre os medos provocados pelo crescimento da cidade, 

isto é, aumento da população e de visitantes (a trabalho ou não), da quantidade e velocidade 

dos veículos, da criminalidade, das vias de acesso à informação (com teor construtivo ou não) 

e da rotina repleta de compromissos.  

Segundo dia da Festa da Linguiça, a cidade recebe turistas, o que altera a 
dinâmica dos hoteis e do comércio. Pelos bairros não há brincadeiras ou 
jogos, apenas no parque da Praça central um guri e três gurias brincam na 
tarde do dia 29. Será a festa ou a presença dos turistas o motivo da ausência 
de brincadeiras em locais públicos ou o forte calor?  
No espaço da festa são poucas crianças que circulam entre as barracas de 
alimentação. Não indícios de brincadeira fora do parque de diversões 
eletrônicas, onde para brincar é preciso adquirir um ingresso (Diário de 
Campo, Maracaju, MS, 29/04/2006). 
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Maio 

Em Maio os dias são mais curtos e temperatura cai bastante, o que afasta um 

pouco as crianças da rua. Como revela J.C. “_Nem de bete que a gente gostava de jogar de 

noite, agora não dá mais. (Es)Tá muito escuro e tem dia que (es)tá frio” (Entrevista com J.C., 

9 anos, Maracaju, MS, 24/05/2006). 

No Conjunto Coqueiral (Vila Juquita) a melhor proteção é a fuga do 

pegador na brincadeira de pego-pego. Nos jogos com bola o goleiro é o principal responsável 

pela defesa, tanto no campo e nas ruas da Vila Juquita e da Vila Adrien (Vila Juquita), quanto 

nas quadras do CEPE Cambaraí, nos dias 23, 24 e 25 de Maio, respectivamente. 

Os adultos jogam malha no CEPE da Vila Juquita, apenas um adolescente 

participa do jogo. O bairro fica próximo à antiga estação de trem, o que faz reavivar as 

histórias escutadas na infância sobre os italianos que trabalhavam na estrada Noroeste do 

Brasil, no trecho paulista, e jogavam malha nas folgas.  

As crianças circulam de bicicleta em duplas ou grupos nas ruas do Conjunto 

José Brejão, e BNH, onde acontece treino de futebol de salão no dia 24. 

Na quadra do CEPE Cambaraí, na ausência do treinador de futebol de salão, 

meninos e meninas aproveitam para jogar futebol, ou como disse um dos guris: “- Hoje nós só 

estamos brincando. Não é jogo, não!” (Diário de Campo, Maracaju, MS 24/05/2006). 

A diferença entre a responsabilidade assumida no treinamento desportivo e 

a liberdade de apostar e até errar os passes de bola, em uma situação de pura diversão, é clara 

para as crianças. 

JC (9 anos) explica que: 

Futebol, basquete tem o ano todo, diminui um pouco quando chegam as 
férias do treino. Vôlei é o ano todo, mas ninguém joga aqui (no bairro), só 
brinca de toquinho. 
Quando faz frio, muito frio [...] Joga futebol para esquentar. Jogando o corpo 
aquece. 
Depois dá copa dá mais vontade (de jogar futebol). Todo mundo que imitar o 
que viu na Copa. Por exemplo, o Robinho (depois da copa). Todo mundo 
quer imitar o Robinho, quer fazer as coisas que o Robinho faz. 
Pedalada eu sei, tenho que treinar outras coisas (Entrevista com J.C., 9 anos, 
Maracaju, MS, 24/05/2006). 
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Junho 

Quinta-feira, dia 15 de Junho, durante o dia, a procissão de Corpus Christi e 

o campeonato de futebol realizado na quadra da Escola Cambaraí mobilizaram muitas 

pessoas. No fim de tarde e à noite, nos bares, varandas e calçadas, adultos e crianças ficaram 

atentos aos noticiários esportivos e aos jogos da Copa do Mundo transmitidos da Alemanha. 

Os grupos são visivelmente maiores nos locais onde a televisão está conectada a uma antena 

parabólica. Meninos e meninas jogam futebol na Vila Juquita e no Conjunto Ema Rigo 

(Bairro Paraguai). 

A areia do parque do Conjunto Egídio Ribeiro recebe na manhã do dia 17 

de Junho pequenos construtores com seus potinhos. 3 guris (3, 5, 6 anos) e duas gurias (4 e 5 

anos). Outras duas (7 e 8 anos) aproveitam o balanço e o escorregador. No final da tarde, o 

solo seco e fofo da quadra de areia do CEPE Cambaraí amortece as quedas dos guris (10, 11 e 

12 anos) que lutam, enquanto F (11 anos) usa seu próprio braço para simular a filmagem da 

luta. Outros dois (9 e 11 anos) brincam de chute a gol.  

A noite, na quadra, acontece um jogo de futebol ou uma representação 

quase teatral dos jogadores da seleção brasileira em uma partida entre duas equipes da mesma 

nação, ou seja, Brasil X Brasil. 

Um grupo de oito meninos, com idade ente 08 e 12 anos, jogam futebol na 
quadra. Depois de alguns minutos, um dos meninos marca um gol e 
comemora. Repreendido pelo goleiro do seu time: _ O Adriano, não faz 
assim! 
O Jogador interrompe a comemoração e responde: 
_ É mesmo! 
A comemoração é reiniciada com novos gestos e movimentos. 
Sem compreender a situação, estranho o comportamento dos meninos. 
Preciso de mais alguns minutos para entender que nos dois times, em quadra, 
estão representados jogadores da seleção brasileira de futebol. O guri que 
pega no gol da direita assume o lugar do Dida, que na tarde de hoje defendeu 
o Brasil nos campos da Alemanha, ao passo que o guri da esquerda assume o 
lugar de Rogério Ceni, que esteve no banco de reversas, mas nesta noite os 
dois brilham na quadra do CEPE.  
Os meninos são chamados pelos nomes dos jogadores, e buscam em suas 
jogadas e comemorações agir exatamente da mesma maneira que o ídolo 
representado. Sempre que alguém percebe uma falha na imitação, o jogo é 
interrompido, a postura é corrigida e a bola volta a rolar. Ao ouvir o 
chamado de sua mãe, um dos meninos deixa a quadra, mas não sem antes 
chamar um colega que passava de bicicleta para substituí-lo. 
Diante da dúvida do menino, o grupo lista todos os jogadores da Seleção que 
não estão representados naquele momento. A negociação dura 
aproximadamente 8 minutos e só termina quando um dos meninos aceita 
deixar o papel de Robinho para o novo participante, e assume o papel de 
Juninho, que não pertencia a ninguém (Diário de Campo, Maracaju, MS, 
18/06/2006). 
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No brincar de crianças maiores, a partir de 6 a 7 anos, há o abandono dos 

elementos do mundo fantástico e a aproximação da realidade, um processo que se prolonga 

até os doze anos, quando finda a infância e o jogo simbólico (PIAGET, 1975). Nesse período 

as crianças usam a imitação como forma de reprodução do real, tanto que elas são capazes de 

interromper o jogo, refazer a comemoração nos mesmos moldes do jogador e reiniciar a 

partida. 

Arremesso de avião de papel é observado na tarde do dia 18, na Vila 

Moreninha (Bairro Paraguai) e na manhã do dia 19, no Bairro Cambara, e na Vila Adrien 

(Vila Juquita). Corridas de bicicletas e jogos com bola são praticadas pelas ruas do 

loteamento Nestor Muzzi, Conjunto Ovídio Ribeiro (Vila Juquita) e Bairro Cambaraí. Na Vila 

Juquita um dos bares atrai cerca de doze clientes, crianças e adolescentes, com jogo de futebol 

em vídeo-game e em computador. Quem não tem dinheiro para jogar permanece no local 

apenas para assistir. 

Em duas calçadas distintas os participantes do chute a gol anunciam suas 

jogadas usando os nomes dos atletas da seleção. 

 

 

Inverno 

Julho 

No início do Inverno a temperatura média é de 22º, com picos que podem 

oscilar entre índices abaixo de 10º e acima de 30º. As quedas de temperatura, muitas vezes, 

são precedidas de chuviscos continuados e dias nublados, ou de chuvas fortes com raios e 

trovões que cedem lugar para o céu claro. Nos meses de Julho e Agosto não há incidência de 

chuva, os ventos fortes se intensificam e caem a temperatura média e a umidade do ar. O 

quadro é agravado por geadas e queimadas. 

No dia 06 de Julho, os nomes dos jogadores do Brasil continuam sendo 

pronunciados pelas crianças e adolescentes em seus jogos. No Conjunto Ema Rigo as gurias 

rotulam suas jogadas como “categoria de Kaká”, “o belo chute de Ronaldo”, no Bairro São 

Sebastião são eles que dominam a bola e as informações. No mesmo Bairro, um guri se 

diverte com a roda e com gancheta (pneu de bicicleta infantil), outro com uma pipa (sem 

varetas) feita com folha de caderno e três gurias, coletando folhinhas e gravetos. 
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Gurias (6 e 8 anos) pulam amarelinha na metade da tarde no Bairro Nova 

Cambaraí. Próximo do local, no Bairro Cambaraí, as calçadas guardam os traçados do caracol 

e da amarelinha. No outro extremo da cidade, na Vila Juquita, na calçada restaram desenhos 

de uma amarelinha. Na quadra oito meninos jogam bola. 

Solitária, uma pipa voa no Conjunto Ema Rigo (Bairro Paraguai), na 

calçada dois guris (aproximadamente 9 anos) treinam como arremessar e rebater a bola do 

jogo de bete. No CEPE (Vila Juquita) meninas (três) balançam e pulam amarelinha.  

No jogo do triângulo, variação do jogo de bolinhas, os meninos murmuram 

rezas (catiças, mandingas) quando o adversário joga e fazem “vento” balançando a perna para 

que sua bolita atinja longas distâncias na calçada do centro, no dia 07 de Julho. Na Escola 

Waltrudes (Centro) é dia de festa junina, com apresentações e gincanas. À noite as crianças 

aproveitam que um vizinho colocou fogo no lixo para brincar de fogueira. 

Pipas colorem o céu da Vila Juquita e do Conjunto Residencial Nenê 

Fernandes (Bairro Cambaraí), no chão o colorido é das bicicletas. No Bairro Paraguai, o 

período de férias é ocupado com jogos com bola e de perseguição, como: futebol, pego-pego, 

batata quente e alerta. 

Um grupo de meninos, no Conjunto Ema Rigo (Bairro Paraguai), colhe 

fruta (acerola e mangaba), joga pedra e empina pipa. Eles contam que: 

R - Ainda não é tempo de pandorga 
A - Como agora, um já ergueu, aí daqui uns dias todo mundo está erguendo. 
E - Um começou aqui, daí veio outro. Depois começo o A.  
A - Eu vi e já fui comprar linha. 
E - Depois foi esse aqui (aponta Ro).  
RO - É! Daí fui eu. 
E - Depois toda aquela gurizada lá da outra vila, de lá. Daqui uns dia não vê 
mais espaço para soltar. 
A - Quando começa a época de pipa, fica tudo colorido, de tanta pipa. Fica 
bonito, fica cheio, e também tem as que vão caindo. Quando enche, a agente 
só vai torando e aparando. 
E - Daqui uns dias é só pipa e cerol. 
R - A polícia pega se (es)tiver com cerol (Entrevista, A., E., Al., Ro., Ed., 9 a 
12 anos, Maracaju, MS, 23/04/2006). 

 

Eles reconhecem o perigo que o cerol representa e sabem também das 

punições para quem desobedece, mas nada disso é maior que o prazer de ver a pipa soltando 

da linha e caindo no ar. Quem ergue uma pipa sabe dos riscos que corre, mas será que quem 

prepara o cerol sabe? 
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Agosto 

Em Agosto, a cidade ganha cores e sons das campanhas políticas 

anunciando a hora de sair em busca dos santinhos. No entanto, os guris do Conjunto Ema 

Rigo advertem que a brincadeira só será intensificada quando terminar a temporada de pipa 

(Entrevista coletiva A., E. Al., Ro., Ed., 9 a 12 anos, Maracaju, MS, em 23/04/2006). 

No Conjunto Olímpio Vargas e Via Adrien (Vila Juquita), no Jardim 

Guanabara (Centro), no Bairro Cambaraí as pipas continuam voando e, no Bairro Paraguaio, 

as crianças correm atrás dos carros de som com as bandeiras dos políticos, nos dias 16 e 17 de 

Agosto. 

Na Praça José Brejão (Bairro Cambaraí), no dia 18 de Agosto, três meninas 

(9, 5 e 4 anos) chegam cada uma com uma caixa de papelão decorada. Quando os carros dos 

cabos eleitorais passam e arremessam os santinhos elas recolhem e guardam nas caixas.  

Na porta da Escola Maurícia Parré (Vila Juquita) e Escola Cambaraí as 

crianças se reúnem depois da aula para trocar santinhos. Para as crianças que moram e 

estudam na Aldeia Sucuri’y os santinhos chegam pelas mãos da estagiária da UEMS.  

No conjunto Egídio Ribeiro (Centro), jogo de bafo, futebol, skate e patins 

nas ruas e calçadas. No Bairro Cambaraí, jogo do quadrado com bolitas em chão de terra e 

dois guris competem em quantas vezes um jatobá irá partir ao ser arremessado no chão. 

Infelizmente a brincadeira do jatobá precisará de um novo provedor, já que a velha árvore foi 

cortada pelos proprietários do terreno. 

 

 

Primavera 

Setembro 

O início do mês, a vegetação ainda sofre com a estiagem. As crianças 

aproveitam para subir nas árvores, procurar frutas e ninhos, contar ovinhos e filhotes. Como 

conta M. “_Gosto de subir no pé de goiaba, no pé de ponkã. Quando tem fruta e quando não 

tem também. [...] Lá no coqueiro tem um ninho, só que não dá prá subir” (Entrevista com M, 

9 anos, Maracaju, MS, 18/06/2006). 

No Bairro Paraguai os meninos batem santinho, jogam bola e pega-pega. 

No Bairro Cambaraí meninos e meninas jogam, batem santinho, brincam no parque, 

constroem castelo na areia, andam de bicicleta e as pré-adolescentes andam de patins. 

A (8) e D (10), meninos com camiseta do Palmeiras e do São Paulo, contam 
que a pipa parou no início do mês. Jogam futebol todos os dias, mas pararam 
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para pegar santinho. “_ Quem não sair para pegar hoje, só depois. Eles vão 
jogar tudo fora” 
No caminho para casa os meninos brincam que são cabos eleitorais, 
oferecem santinhos às pessoas, mas não pedem voto. Comentam que correm 
risco de prisão, porque a polícia pode pensar que estão comprando voto 
(Diário de campo, Maracaju, MS, 27/09/05). 

 

Ao contrário do inofensivo teatro dos meninos sobre um fato político, nos 

jogos políticos a comunicação não é espontânea. García Canclini explica que: “toda política é 

feita em parte, com recursos teatrais: a inauguração do que não se sabe se vai ter fundos para 

funcionar, as promessas do que não pode cumprir, o reconhecimento público dos direitos que 

são negados em privado” (2006, p. 163). 

Na praça José Brejão (Bairro Cambaraí), patins e skate têm espaço 

garantido.  

 

Outubro 

A eleição não põe fim às coleções e brincadeiras com santinhos, o 

comportamento da gurizada comprova o que J.C. (9 anos) havia contado meses antes: “_ 

Acaba a política, mas os santinhos continuam” (Entrevista J.C., Maracaju, MS, 24/05/2006).  

Informação confirmada e complementada por sua tia: “_Os santinhos 

aumentam depois da eleição, quando os comitês fazem limpeza. Com o tempo eles vão 

perdendo os santinhos, mas seis meses depois ainda é possível encontrar um santinho pela 

casa” (entrevista Dona M, Maracaju, MS, 25/05/2006). 

 

 
Figura 25 - Jogo de bafo  Fonte - registro pessoal. 
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Protegidas em sua cabaninha construída com parte de um tambor de metal e 

outras sucatas no Conjunto Egídio Ribeiro (Centro), três gurias (com idade entre 4 e 8 anos) 

envoltas na brincadeira de mamãe e filhinhas, evitam o contato com os adultos.  

Na Vila Juquita, dois meninos (10 e 11 anos) demonstram espírito esportivo 

e solidariedade com a menina (8 anos, irmã e vizinha) no jogo de amarelinha. Com 

dificuldades para arremessar e pular com precisão, a menina acrescentou ao desenho da 

amarelinha com nove casas mais três com tamanho cada vez menor, até tornando impossível 

colocar um pé sem pisar na linha. Os meninos continuam jogando e ficam retidos nas últimas 

casas desenhadas por ela. Ao ser indagado se o jogo está certo, o mais velho do grupo 

responde que não, mas que essa era a única maneira de todos jogarem juntos. 

As crianças com onze ou doze anos de idade agem com base no sentimento 

de equidade, ou seja, não concebem a igualdade na identidade, elas consideram as 

circunstâncias particulares (PIAGET, 1977). O que elucida a postura assumida pelos meninos 

frente ao comportamento da menina no jogo de amarelinha. 

 

 

AS PEÇAS QUE FALTAVAM... 

 

A associação direta do jogo à cultura e a indeterminação dos territórios 

lúdicos suscitaram um olhar interrogativo para as informações dos quadros apresentados na 

sequência. As crianças de diferentes regiões do município de Maracaju possuem repertórios 

diversificados? Esses repertórios evidenciam a cultura dos fundadores dos bairros?  

 

Nos quadros a seguir constam as práticas lúdicas recolhidas em cada um dos 

Bairros e os fatores que interferem na realização das mesmas. Os dois primeiros fatores, 

meses e estações climáticas, foram registrados conforme o período de recolha. Note-se que há 

um registro para cada tipo de jogo ou brincadeira em cada bairro, independentemente do 

número de vezes observado, uma ou mais. Embora o dia não seja inscrito no quadro, há um 

registro para cada dia. 

Os dados registrados nas demais colunas são advindos da observação e 

confirmados pelas crianças ou pelas pessoas de sua convivência. Foram excluídas as colunas 

cujos fatores não foram identificados nas brincadeiras.  
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O primeiro quadro refere-se ao brincar no centro da cidade, região com 

poucas áreas verdes, muitos imóveis comerciais e onde está localizado o parque de exposições 

e a igreja matriz. Mesmo com essa proximidade do local de realizações das festas e 

exposições não foram constadas influências dos festejos e o único evento marcante foi a 

eleição com sua campanha publicitária.  

A chuva incomoda as crianças que desejam pular amarelinha e apagam os 

traçados feitos por elas com pedra ou telha sobre o chão. E também as crianças que desejam 

construir seus castelos. A frequência dos jogos com bola, amarelinha e malha é maior nos 

períodos sem chuva e altas temperaturas. 

As rezas e simpatias feitas para empurrar ou segurar as bolitas arremessadas 

na calçada cimentada foram as únicas manifestações da crença popular.  

O comércio oferece o brinquedo à sua clientela, mas sem apoio publicitário 

não consegue sustentar uma estação de brinquedo.  

Esse quadro dispensou a apresentação da coluna da fauna e da flora pela 

falta de informações nas brincadeiras e jogos. 

Quadro 20 - O Brincar no Centro da Cidade 

 Fatores 
Jogos 

Meses e 
datas 

Estações Condições 
climáticas 

Festas e 
eventos 

Crença Comércio e 
mídia 

Amarelinha Nov. Primavera Sem chuva      
vai e vem Nov. Primavera       Comércio 
parque Jan. Verão Sem chuva    
Bola 

(futebol) 

Jan. Verão 
    

Bola 

(futebol) 

Mar. Outono 
    

parque Abr. Outono  Sem chuva       
Bola Abr. Outono         
malha Abr., tarde 

Outono 

Sem chuva, 
temperatura 
amena       

malha Abr. Outono Sem chuva,     
parque Abr. Outono  Sem chuva       
bolita Jul. 

Inverno  Sem chuva   
Rezas e 
simpatias   

fogueira Jul. Inverno  Sem chuva       
Pipa  Ago. Inverno  Sem chuva       
Santinho Ago. Inverno   Eleição   Publicidade  
Bola 

(futebol) 

Ago. 
Inverno         

skate  Ago. Inverno  Sem chuva       
patins Ago. Inverno  Sem chuva       
Santinho Ago. Inverno  Eleição  Publicidade 
Casinha  Out. Primavera         
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O Bairro Cambaraí, que outrora era conhecido como o “bairro dos negros”, 

foi o espaço de investigação que deu origem ao segundo quadro. Nesse bairro não houve 

nenhuma situação lúdica em que as crendices fossem expressas pelas crianças, o que resultou 

na exclusão da coluna de crença. 

As brincadeiras ao ar livre podem ser atrapalhadas pela chuva, pois o 

traçado da amarelinha pode ser apagado, os castelos construídos na areia não se sustentam, 

aviões e pipas não voam.  

As práticas lúdicas podem ser favorecidas pela presença de animais ou pelos 

elementos disponíveis no espaço, como a areia e os equipamentos do parque. Os elementos da 

flora servem de suporte para a construção dos brinquedos ou complemento  

Distantes da pessoa responsável pelo parque ou pelo treinamento, as 

crianças agem de modo mais espontâneo. Há uma diferença entre os jogos e treinos, os jogos 

são realizados nas temporadas de brincadeiras, os treinos ocorrem em diferentes situações 

dentro ou fora da temporada e podem ocorrer como um jogo em sua totalidade ou parte dele. 

Nas noites frias de Maio, os jogos de bete não são realizados e os jogos com 

bola se intensificam. 

As transmissões esportivas da Copa do Mundo de Futebol e das lutas pela 

televisão serviram de referência nas representações lúdicas. As eleições foram significativas 

para as crianças do Bairro Cambaraí. 

 

Quadro 21 - O Brincar no Bairro Cambaraí 

Fatores 
Jogos  

Meses Estações Condições 
climáticas 

Flora e fauna Festas e 
eventos 

Comércio e 
mídia 

Casinha Nov. Primavera  Folhas   
Patins Nov. Primavera Sem chuva    

Amarelinha Nov. Primavera     
corda Nov. Primavera Sem chuva    

Chicote Nov. Primavera     
bicicleta Nov. Primavera     

bolita Dez. Primavera     
bola Dez. Primavera     

Escorregar 

na pista de 

skate 

Dez. Primavera 

    
construções 

de areia 

Dez. Primavera 
Areia    

bete Dez. Primavera Sem chuva    
Bola (futebol 

e futebol de 

Dez. Primavera 
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salão) 

queimada Dez. Verão Sem chuva    
bola Jan. Verão     

Bola (bater 

pênalti, 

chute a gol) 

Fev. Verão 

    
Construções 

de areia 

Fev. Verão 

Areia 

Folhas, 
flores, 

gravetos e 
sementes   

Caça e 

defesa do 

papagaio 

Fev. Verão 

 Ave   
luta Fev. Verão Areia    

Bate, bate, 

bate mão 

Fev. Verão 
    

bola Mar. Outono     
bicicleta Mar. Outono     

Amarelinha Mar. Outono Sem chuva    
Escolinha Mar. Outono     

Brincadeira 

com isopor Abr. Outono     
Bete Abr. Outono     

Bola (chute 

a gol) 

Abr. 
Outono     

agacha-

agacha 

Abr. 
Outono     

esconde-

esconde 

Abr., noite 
Outono     

Bola 

(futebol) 

Mai. 
Outono     

bicicleta Mai. Outono     
Bola (futebol 

e chute a 

gol) 

Mai. 

Outono     
Bola Mai. Outono Frio    
Bola Mai Outono     

bicicleta Mai. Outono     
Luta 

(lutadores e 

filmador) 

Jun. 

Outono Areia fofa   
Programas 
de televisão 

Bola (chute 

a gol) 

Jun. 
Outono   

Copa do 
mundo 

Imprensa e 
publicidade 

Avião de 

papel 

Jun. 
Outono 

Sem chuva, 
pouco vento    

Bicicleta Jun. Outono     
Bola 

(futebol, 

chute a gol) 

Jun. 

Outono   
Copa do 
mundo 

Imprensa e 
publicidade 

Bola 

(futebol) 

Jul. 
Inverno   

Copa do 
mundo 

Imprensa e 
publicidade 

Roda com 

gancheta 

Jul. 
Inverno     
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Coleta 

folhinhas e 

gravetos 

Jul. 

Inverno  
Folhinhas e 

gravetos   
Pipa sem 

vareta 

Jul. 
Inverno Pouco vento    

Amarelinha Jul., tarde Inverno Sem chuva    
Caracol Jul. Inverno Sem chuva    

Bete Jul. Inverno     
Balanço Jul. Inverno     

Amarelinha Jul. Inverno Sem chuva    
Pipa Jul. Inverno Sem chuva    

Bicicleta Jul. Inverno     
Pipa Ago. Inverno Sem chuva    

Santinho Ago. Inverno   Eleição Publicidade 
Santinho Ago. Inverno   Eleição Publicidade 
Santinho Ago. Inverno   Eleição Publicidade 
Jatobá Ago. Inverno  Fruta jatobá   
Bolita Ago. Inverno     

Santinho Ago. Inverno   Eleição Publicidade 
Santinho Set. Primavera     
Parque Set. Primavera     

Construção 

na areia 

Set. 
Primavera Areia    

Bicicleta Set. Primavera     
Patins Set. Primavera Sem chuva    
Patins Set. Primavera Sem chuva    
Skate Set. Primavera Sem chuva    

Santinho Out Primavera   Eleição Publicidade 
 

O terceiro quadro sobre o brincar em Maracaju traz informações colhidas na 

Vila Juquita, onde não foram percebidos rituais supersticiosos, religiosos ou místicos, o que 

levou a eliminação do fator “crenças” dos registros.  

Fatores climáticos como chuva, vento e calor sobrepõem-se às experiências 

lúdicas. Em algumas situações parece que a atitude das crianças foi mais de preservar o 

brinquedo do que uma impossibilidade de realização da brincadeira, como quando os 

carrinhos foram guardados com a chegada da chuva. 

As aves e frutas da Primavera podem estimular o uso de estilingues, que 

segundo os próprios meninos depende da disponibilidade da borracha no comércio. O último 

fator pode contribuir, mas não condicionar: os estilingues podem ser confeccionados com 

sobras de borracharia e outros elásticos. 

Os noticiários e os materiais publicitários ligaram as brincadeiras e jogos 

das crianças a dois eventos importantes: o campeonato mundial de futebol e a eleição. 
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Quadro 22 - O Brincar na Vila Juquita 

Fatores 
Jogos  

Meses e dias Estações Condições 
climáticas 

Flora e fauna Festas e 
eventos 

Comércio e 
mídia 

Caçar 

passarinho 

(estilingue) 

Nov. Primavera 

  Aves   
Venda da 
borracha 

Catar manga 

(estilingue) 

Nov. Primavera 
  Manga   

Venda da 
borracha 

Bicicleta Nov. Primavera         
Bete Dez. Verão         
Bate, bate, 

bate mão 

Fev. Verão 
    

Bola (chute 

a gol e 

futebol) 

Mar. 

Verão         
Bicicleta Mar. Verão Calor       
Amarelinha Mar. Verão         
Pipa sem 

vareta Mar. Verão 
Sem chuva, 
vento fraco       

Carrinho Mar. Verão Sem chuva       
Banho de 

chuva 

Mar. 
Verão Chuva       

Pego-pego Mai. Outono         
Bola (futebol 

e chute a 

gol) 

Mai. 

Outono         
Bola 

(futebol) 

Mai. 
Outono         

Bola (futebol 

e chute a 

gol) 

Mai. 

Outono     
Malha Mai. Outono     
Bola Jun. 

Outono     
Copa do 
Mundo 

Imprensa e 
publicidade 

Avião de 

papel 

Jun. 
Outono 

Sem chuva, 
vento fraco       

Bicicleta Jun. Outono         
Bola (chute 

a gol) 

Jun. 
Outono     

Copa do 
mundo 

 Imprensa e 
publicidade 

Amarelinha Jul. Inverno Sem chuva       
Pipa Jul. 

Inverno 
Vento, sem 
chuva       

Pipa Jul. 
Inverno 

Vento, sem 
chuva       

Bicicleta Jul. Inverno         
Pipa  Ago. 

Inverno 
Vento, sem 
chuva       

Santinho Ago. Inverno   Eleição Publicidade 
Pipa  Ago. 

Inverno 
Vento, sem 
chuva       

Santinho Ago. Inverno   Eleição Publicidade 
Amarelinha Out Primavera Sem chuva       
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No Bairro Paraguai, onde originalmente concentrava-se a população oriunda 

do país vizinho, foram coletas informações lúdicas para a composição do quarto quadro de 

Maracaju.  

O calor das tardes de Verão foi evidenciado como fator que dificulta a 

realização de algumas atividades, o que justifica o final da tarde e o começo da noite como 

horários de brincadeira. E provavelmente estimule a realização de brincadeiras com carrinhos 

e bonecas sob as copas das mangueiras, passeios de bicicleta, nado e pesca. 

Não registramos informações sobre o fator crença porque não houve durante 

as observações nenhuma expressão das crendices populares nas brincadeiras e jogos. 

O desaparecimento de alguns jogos e brincadeiras na região é apontado 

pelas próprias crianças: novembro “não é mais” época de bola e de pandorga, nas férias o 

vôlei deixa de ser é praticado. 

As frutas, aves, peixes e cachorros são de extrema importância na 

constituição do repertório lúdico, assim como as características físicas do ambiente, que são 

tipo de solo, tamanho do espaço,  

Nota-se que sobre as escolhas lúdicas pesam as manifestações climáticas 

que podem contribuir para o bom desenvolvimento do jogo ou brincadeira e trazer sensação 

de bem estar ao brincante, como aquecer o corpo ou trazer frescor. 

 

Quadro 23 - O Brincar no Bairro Paraguai 

 Fatores 
Jogos 

Meses  Estações Condições 
climáticas 

Flora e fauna Festas e 
eventos 

Comércio e 
mídia 

Amarelinha Nov. Primavera  Sem chuva       
Bete Nov. Primavera Temperatura 

mais amena       
Catar manga 

(estilingue) 

Nov. Primavera 
  

Manga 
(verde)   

Venda da 
borracha 

Caçar 

passarinho 

(estilingue,) 

Nov. Primavera 

  Aves   
Venda da 
borracha 

Bicicleta Nov. Primavera     
Bola Dez. Primavera Barro       
Pego-pego Dez. Primavera Barro       
Catar manga Dez. Primavera   Manga     
Brincar com 

animais  

Dez. Primavera 
 Cachorro   

Brincar com 

boneca 

Dez. Primavera 
    

Brincar com Dez. Primavera     
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carrinho 

Bolita  Dez. Primavera     
Bicicleta Dez. Primavera         
Catar manga Dez. Primavera   Manga     
Bola 

(futebol) 

Dez. Primavera 
        

Patins Dez. Primavera Sem chuva       
Desenho no 

chão 

Dez. Primavera 
Solo seco       

Fogo na 

palha de aço 

Dez. (noite) Primavera 
 Sem chuva       

Bicicleta Dez. Primavera     
Queimada Dez. Primavera     
Brincar de 

carrinho 

Dez. Verão 
        

Brincar de 

boneca 

Dez. Verão 
        

Desenho no 

chão 

Dez. Verão 
        

Amarelinha Dez. Verão  Sem chuva       
Bete Dez. Verão  Sem chuva       
Pego-pego Dez. Verão         
Esconde-

esconde 

Dez. Verão 
        

Barata no ar Dez. Verão         
Banho de rio Jan. Verão  Calor, rio       
Pescaria  Jan. Verão  Calor, rio Peixe      
Bete Fev.  Verão  Sem chuva       
Bicicleta Fev.  Verão         
Bola 

(futebol, 

chute a gol) 

Mar. 

Outono         
Bicicleta Mar. Outono  Calor       
Amarelinha Mar. Outono  Sem chuva       
Bola 

(futebol) 

Abr. 
Outono         

Desenhos no 

chão 

Abr. 
Outono Sem chuva       

Amarelinha Abr. Outono Sem chuva    
Brincadeira 

com isopor 

Abr. 
Outono         

Bola 

(futebol, 

chute a gol) 

Jun. 

Outono     
Copa do 
mundo 

 Imprensa e 
publicidade 

Construção 

com areia 

Jun. 
Outono Areia    

Parque 

(balanço e 

escorrega-

dor) 

Jun. 

Outono     
Avião de 

papel 

Jun. 
Outono 

Sem chuva, 
pouco vento       

Bicicleta Jun. Outono         
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Bola 

(futebol, 

chute a gol) 

Jun. 

Outono     
Copa do 
Mundo 

Imprensa e 
publicidade 

Bola Jul. Inverno         
Pipa  Jul. 

Inverno 
Sem chuva, 
vento       

Bete (treino) Jul. Inverno         
Bola 

(futebol) 

 
     

Parque Jul. Inverno         
Pego-pego Jul. Inverno         
Batata 

quente 

Jul. 
Inverno         

Alerta Jul. Inverno         
Catar fruta 

(arremesso 

de pedra) 

Jul. 

Inverno  

Acerola, 
mangaba,frut
a      

Pipa Jul. 
Inverno 

Sem chuva, 
vento     

Comercio de 
linha 

Subir na 

árvore  

Jul. 
Inverno Sem chuva       

caçar 

passarinho 

Jul. 
Inverno   Aves      

Pipa e cerol Ago. 
Inverno 

Sem chuva, 
vento       

Santinho Ago. 
Inverno   Eleição 

Imprensa e 
publicidade 

Subir na 

árvore  

Set. 
Primavera Sem chuva       

Catar fruta Set. Primavera   Frutas     
Ninho 

(encontrar, e 

contar 

ovinhos) 

Set. 

Primavera    Ninhos     
Santinho Set. 

Primavera     Eleição 
Imprensa e 
publicidade 

Bola 

(futebol) 

Set. 
Primavera         

Pego-pego Set. Primavera         
 

Em atenção aos objetivos da pesquisa foram investigadas as ligações das 

práticas lúdicas com as características das estações do ano, foram registrados arremessos de 

aviões de papel no Inverno (em Junho) com o ar parado e casinhas construídas na Primavera. 

As crianças não validaram essas ligações e revelaram que jogam aviões de papel no interior 

das salas de aulas e quando chove fazem cabanas no quarto com colchões e cobertores 

(Entrevista com M., 11 anos, Maracaju, MS, 18/06/06). 

É notório que a natureza exerce influência, mas não condiciona as práticas 

lúdicas dessa população. A pipa, por exemplo, que depende do vento (Jul. Ago.), é adaptada à 
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intensidade e umidade por meio da substituição do papel de seda pelo plástico das sacolinhas 

de supermercado e pelo modelo sem varetas (Mar. – Jul.).  

A chegada da chuva impede a construção de casinhas e o jogo de bolitas em 

espaços externos. Para continuar a brincadeira elas são transferidas e adaptadas para o interior 

da casa, assim cessam as brincadeiras de exteriores e iniciam-se as de interiores. 

As frutas não amadurecem apenas no Outono, existem safras diferentes em 

cada estação. Um convite aos guris que as derrubam arremessando pedras e frutos e 

desprezados para consumo. Forma análoga à dos ancestrais indígenas guarani-kaiowá, que são 

coletores, ou seja, o sustento é obtido basicamente da extração vegetal. Quanto aos pássaros, 

alguns meninos ainda mantêm o espírito do guerreiro caçador, mas outros desejam apenas 

contemplar a natureza e, quem sabe assim, reforçar os sentimentos de pertença e integração 

com a natureza. 

Os alvos do estilingue foram trocados e as aves ganham mais liberdade para 

voar. O importante é a mira e não o abate. Embora o comércio popular tenha estilingues 

plásticos em seu estoque, todos os informantes têm estilingue com forquilha de madeira 

extraída das árvores.  

Nas estações quentes, com dias claros sem chuva e em áreas com piso liso 

ou rampa, foi constado o uso de patins e skate (Ago., Set., Nov., Dez., Mar.), ou seja, é 

preciso ter clima e espaço propícios. 

 Os jogos de longa duração, como o jogo de bete (Nov., Dez., Fev.), 

queimada (Dez.), bolita (Dez. e Jul.), foram observados nos períodos de férias, quando as 

crianças desfrutam de mais tempo para o brincar e jogar. 

Dumazedier (2004) chama atenção para o vínculo entre o problema do lazer 

das férias e os problemas econômicos e humanos. Longe das programações turísticas, as 

crianças encontram no jogo de bete as possibilidades de disputa, auto-avaliação e integração 

com os pares. O revezamento entre os jogadores lhes garante fôlego para prolongar o jogo por 

várias horas.  

Em Maracaju a rotina de muitas crianças se constroi entorno de pelo menos 

dois compromissos voltados para sua formação. O primeiro é escolar (a aula e o dever de 

casa), e o segundo (e às vezes um terceiro), é ofertado para classes populares pelo Setor de 

Esportes do Município, pela Guarda Mirim e pela Associação do Banco do Brasil. O segundo 

compromisso das crianças, das classes com poder econômico mais elevado, é composto por 

cursos de língua, esporte e informática em instituições particulares. Essa agenda tem dois 
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lados: um o de oferecer à criança a possibilidade formação, de desenvolvimento físico e 

intelectual, e proteção; o outro lado é o da massificação da cultura, de direcionar as ações, 

roubando da criança um tempo que seria destinado à expressão, criatividade e aprendizagens 

espontâneas. Há também os compromissos religiosos e com agrupamentos culturais, que se 

intensificam nos períodos de festas e concursos. 

Encaixadas entre os compromissos estão as atividades lúdicas. Ao falar 

sobre elas, os guris JC (9 anos), do Bairro Cambaraí, e A, D, Al e E (9 a 12 anos), do Bairro 

Paraguai, afirmam que em cada período realizam um tipo de jogo ou brincadeira. Para os 

guris a periodicidade é tão clara que eles conseguem apresentar um calendário de jogos e 

brincadeiras. 

 

 

Quadro 24 - Calendário dos Guris 1 

Período e condições favoráveis Bairro Cambaraí 
Durante todo o ano Futebol, bicicleta, vôlei (só toquinho, não é o jogo), 

basquete, futebol de campo, pego-pego, esconde-esconde 
Férias de Julho (final e depois) 
Com e sem Chuva 

Bolita –“jogo com buraco” na terra seca, com chuva o 
jogo é transferido para a varanda, o alvo deixa de ser o 
buraco para ser a bolita do adversário  
O comércio precisa disponibilizar a mercadoria para 
venda 

Férias, sábado e domingo 
Sem chuva 

Na cidade - jogo de Bete 
Na fazenda – subir em árvore, jogar malha e bolita 

Férias do treino Diminuem os jogos de vôlei, basquete e futebol 
Férias na fazenda Subir em árvore, malha 
Vento – seco e “não-muito forte”, 
úmido e mais forte  
Lugar espaçoso com céu aberto 

Pandorga, Pipa – precisa de vento 
O vento da pipa revestida com sacolinha plástica pode 
ser mais forte e úmido, que o vento da pipa de seda  

Noite  Na cidade, esconde-esconde; na fazenda jogos de baralho 
em mesa em casa 
No Inverno não há jogo de bete 

Frio Futebol para aquecer o corpo 
Colheita do milho Na fazenda, peteca e jogo de malha 
Calor  Na cidade, andar de bicicleta para refrescar 

Na fazenda, nadar e pescar em locais “sem sucuri” 
Após o almoço e períodos de ócio Baralho e dominó 
Chuva  Brincadeiras, dentro de casa 
Copa do Mundo Jogos de futebol e imitação dos atletas 
Eleições Colecionar e bater santinho. 
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Quadro 25 - Calendário dos Guris 2 

Período e condições favoráveis Bairro Paraguai 
Início do segundo semestre  
Vento sem chuva 
Linha de carretel a venda 

Pipa, pandorga 
Cerol 
 

Primavera – chegada das jurutis 
(pombas), e dos insetos, tempo seco 
Comercialização de bolita 

Estilingue  
Subir nas árvores 
Bolita 

Ano todo 
Aumenta em época de campeonatos 
(jogos locais e transmitidos pela TV)  

Futebol - um monte de futebol quando é a época dos 
jogos 

Eleição Santinho – bater e colecionar 
Final e começo do ano Pingue-pongue e bete 

 

Os guris relatam que não há uma ruptura drástica entre os períodos ou 

temporadas de jogos, o que há é diminuição de uma prática e adesão gradativa a outra. Afinal, 

as pombas não chegam todas ao mesmo tempo, os candidatos não distribuem todos os 

santinhos ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Explicam que muitos brinquedos e materiais de 

suporte não utilizados permanecem guardados em casa até que a brincadeira ou jogo volte a 

ser praticada. 

Entendendo a sazonalidade como referente a estação climática, constatamos 

que não é possível, mesmo com a valorosa ajuda dos guris, organizar um calendário de jogos 

e brincadeiras pautado em marcas de sazonalidade para a gurizada. No entanto, se a 

sazonalidade for referente aos múltiplos fatores capazes de delimitar um tempo para 

ocorrência dos acontecimentos, será possível localizar marcas sazonais ou “temporadas de 

brincadeiras” no cotidiano da gurizada de Maracaju. 

A frequência dos guris nas brincadeiras de rua é maior que a das gurias, e 

consequentemente sua participação e organização de práticas sazonais. Nas conversas elas 

não exibiram tanta clareza na separação das temporadas quanto eles. 

No período do campeonato mundial de futebol os brasileiros vestiram-se de 

verde e amarelo e ornaram o país com as mesmas cores. Assim, a bola que indiscutivelmente 

é o brinquedo mais popular entre meninas e meninos ganhou mais evidência e o jogo de 

futebol ocupou praticamente todos os espaços lúdicos.  

Em conversa, os meninos revelam que a Copa alimenta as brincadeiras e dá 

um pouco mais de estímulo para participar dos treinos desenvolvidos três vezes por semana 

sob orientação de um professor de Educação Física. Os meninos não esquecem que ao 

treinarem seguem as regras do futebol de salão, porém nas brincadeiras as regras seguidas são 

mais próximas do futebol de campo, independentemente do local em que são realizadas. 
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Segundo Brougère (2003), o brinquedo não condiciona a ação da criança. 

Em Junho, nos jogos de futebol e chute a gol, as crianças reuniram suas habilidades com a 

bola e as habilidades de representar as jogadas da seleção brasileira transmitidas pela 

televisão. 

Diante de tantos Ronaldinhos espalhados pelas ruas, quadras e quintais, 

relembro cenas familiares, no início dos anos 70, marcadas pela convivência com um menino 

que, dos 03 aos 05 anos de idade, vestia a camisa 10 do Palmeiras e assumia o papel do 

jogador Ademir da Guia, ídolo da época. 

Nos meses que antecederam e seguiram as eleições os impressos com a 

fotografia, nome e número dos candidatos, conhecidos como santinhos, foram disputados 

pelas crianças que colecionaram, trocaram, jogaram bafo ou bateram santinho e 

representaram cabos eleitorais, constituindo assim a temporada dos santinhos. 

No passado a temporada de bafo correspondia ao período de 

comercialização dos álbuns de figurinhas, pois somente as repetidas iam para o jogo. A 

prática foi interrompida quando as figurinhas foram transformadas em autocolantes, isto é, 

quando as folhas duplas e a cola tornaram as figurinhas pesadas demais para virar com a 

pressão do vento. 

Note-se que nos últimos anos o intervalo de participação dos maracajuenses 

nas eleições foi de dois anos, ou seja, eles votaram em 2004, 2006 e 2008, e que as crianças 

não têm contato com panfletos publicitários, como os distribuídos pelos anunciantes140 nas 

grandes cidades.  

O uso de saberes e materiais de diferentes áreas em situações lúdicas é 

compreensivo porque as “culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas ganham 

em comunicação e conhecimento” (GARCÍA CANCLINI, 2006, p. 348).  

Não entraram no rol das temporadas os jogos de perseguição e as 

brincadeiras com bola (agacha-agacha, esconde-esconde, pego-pego, barata no ar, alerta, 

batata quente), que podem ser interrompidos a qualquer instante e não exigem condições 

especificas para sua realização.  

As brincadeiras no parque (Abr., Jul., Set.), construções na areia (Dez., 

Fev., Jun., Set.), amarelinha (Jul., Nov., Dez., Mar., Out.) ocorrem em períodos alternados, 

embora possam ser atrapalhadas pela chuva.  

                                                 
140 O jogo bafo com propagandas do comércio, conforme observado na região oeste da cidade de São Paulo em 
diferentes períodos. 
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Algumas práticas isoladas surgem com ares de treino, de exercício, de 

preparação espontânea para uma participação futura e eficiente em jogos coletivos, como os 

fundamentos do jogo de bete e o traçado do jogo de amarelinha. 

Os eventos festivos servem para reunir e reaproximar as pessoas, mas 

também para separar um grupo dos demais. Durante os preparativos e a realização da festa, a 

rotina das crianças que se apresentam, ou que são filhas dos anfitriões ou expositores, é 

quebrada. A interferência é menor na vida dos convidados. Para as crianças que vivem à 

margem da festa sua realização não muda nada, a festa é lá!. O lá empregado pelos guris de 

Maracaju indica a distância entre a festa e os espaços físicos e sociais ocupados por eles. 

A posição econômica de cada um também marca a distância da festa, do 

clube e dos jogos eletrônicos, onde o acesso ao lazer é condicionado ao pagamento de taxas. 

Na cidade o espaço público de brincadeiras ficou restrito ao planejado pelos 

técnicos da construção e pelos administradores, situado em alguns bairros. Não foram 

constadas participações da comunidade no planejamento dos espaços ou na escolha das 

atividades promovidas pelo governo, o que gera dúvidas sobre a relação da comunidade com 

esses espaços e instrumentos.  

“Os lazeres recreativos e culturais exigem um mínino de instalação e sua 

prática implica um mínimo vital sociocultural abaixo do qual o local será considerado 

inaceitável”, afirma Dumazedier (2004, p. 99). Instalações capazes de transmitir a ideia de 

segurança física, social e emocional, que sejam convidativas à comunidade para que ela em 

seu uso lhe dê significados e estabeleça uma relação de pertença.  

A população, que por muito tempo brincou e jogou em espaços 

improvisados, pode reagir negativamente as construções e instalações que não condizem com 

a identidade local ou que formatem e regulamentem o lazer. No Bairro Cambaraí o CEPE 

possui uma cancha de malha e um kit, que pode ser solicitado ao vigia. O funcionário conta 

que logo após a inauguração do espaço alguns jogadores usaram o kit e a cancha, outros 

preferiram continuar jogando na rua ao lado com suas malhas e pinos, mas com o tempo o 

jogo foi esquecido.  

Na Vila Margarida (Bairro Paraguai) o único espaço estruturado para o 

lúdico e o esporte, um dos mais novos da cidade, foi depredado, pixado e quebrado antes 

mesmo de completar um ano. Registra-se que a cidade possui pouquíssimas marcas de 

vandalismo. 
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As mudanças arquitetônicas e urbanísticas interferem diretamente nas 

práticas lúdicas, pois um jogo ou brincadeira pode desaparecer se não houver um espaço 

adequado para sua realização. Como a pipa, por exemplo, que não alcança os céus em 

qualquer lugar. 

“_ É preciso um lugar que não tem fio, poste, árvore, tem que ter o campo 

livre” (entrevista com JC, 9 anos, em Maracaju, MS, 25/05/2006). 

“-_Bete (jogo) só na rua. Na minha escola não dá prá brincar de bete, lá é só 

jogar bola. [...] Lá num tem terreno é só um terreno pequeno” (entrevista com P. 7 anos, 

15/12/2005). 

 

Não há dados recolhidos no Bairro Alto Maracaju porque ao longo do 

período de recolha não foram localizados grupos de crianças brincando ou jogando em ruas 

ou calçadas do Bairro, o que inviabilizou a construção de um quadro. O Bairro que 

compreende também o Residencial Spessato, loteamento que na época de recolha não possuía 

edificações, está situado na região sul, separado do restante da cidade pela rodovia federal BR 

267 e não dispõe de praças ou outra área destinada ao lazer e sociabilidade da população. A 

Escola Municipal João Batista Lino Braga, localizada na região, atende principalmente os 

alunos que residem na zona rural e usam o transporte escolar da prefeitura, ou seja, não eles 

estendem o período de convívio para além do horário de aula.  

Talvez o desaparecimento de algumas práticas se deva à perda de 

significados simbólicos durante a transmissão de uma geração para outra, ou de um grupo 

para outro. Longe do contexto original, a imagem que se formou não faz sentido, não desafia 

e não atrai as novas gerações que possuem uma visão diferenciada do mundo.  

Na casinha construída no parque, jogo com o jatobá, brincadeira com 

isopor, e a das meninas que coletaram folhas e gravetos mostram que as práticas são 

universais, mas com características locais. E comprovam que as crianças precisam ter ao seu 

alcance elementos da natureza, coisas que provavelmente não povoam o imaginário dos 

projetistas dos espaços de lazer e dos funcionários responsáveis pela segurança e limpeza.  

Práticas lúdicas como correr, nadar, subir em árvores, colher frutas, 

brincar na areia, caçar passarinho, andar de bicicleta, soltar pipa, pular amarelinha, jogar 

bolita e bete, comuns na cidade de Maracaju, podem ser facilmente identificadas em outras 

localidades e em outros momentos históricos. Não fecham as questões sobre a origem e 
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circulação desses jogos e brincadeiras, mas reafirmam que os jogos se inserem nas fronteiras 

culturais. 

O comércio pode facilitar a realização de uma temporada, colocando à 

venda um determinado brinquedo ou material para a venda, ou ainda pode com auxílio da 

mídia promover um brinquedo como sazonal, como ocorre com os brindes. Porém nem 

sempre a população interiorana faz parte do grupo de consumidores focalizados pelos 

fabricantes e publicitários. Quanto à aquisição do brinde, ela está vinculada à aquisição de 

uma determinada quantidade de produto e às vezes mais o pagamento de uma taxa, o que 

tornava o brinquedo custoso.  

Em resumo, as temporadas de brincadeiras existem em Maracaju e estão 

localizadas nas fronteiras culturais de sua gente onde tudo se transforma constantemente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa surgiu dos questionamentos se as marcas de sazonalidade 

existem no repertório lúdico infantil atual, se seriam um privilégio de algumas populações, 

algo que pertenceu às gerações passadas, ou apenas um olhar “romântico” distante da 

realidade.  

Ao contrário do modo como comumente a sazonalidade é tratada, em um 

clima nostálgico onde havia tempo e espaço para brincar e o termo sazonal empregado como 

adjetivo para as práticas lúdicas, nesta pesquisa a postura adotada foi a de investigar fatores 

como meio ambiente, condições climáticas, relações de produção e comercialização, eventos 

festivos, crenças, formas de organização social e de comunicação, que favorecem o brincar 

em determinadas épocas do ano. Tais fatores interferem nas formas de brincar e jogar, que 

não são inatos, são aprendidos no seio das relações interindividuais e nas relações das pessoas 

com o ambiente. Linguagens, regras, conteúdo, suportes materiais (industrializados ou não) 

empregados no jogo ou na brincadeira são dotados de significações do mundo real e 

simbólico. O jogo e a brincadeira se inserem em contexto cultural em constantes 

transformações, o que implica que novas situações interfiram no que se concebe como 

sazonalidade. 

A pesquisa mostrou que até meados do século XX a sazonalidade era mais 

visível. Hoje, com as condições climáticas alteradas, fauna e flora descaracterizadas, modos 

de produção mecanizados, meios de comunicações digitalizados e informações transmitidas 

em tempo real, a localização de práticas lúdicas nas estações do ano é mais difícil.  

O ordenamento paisagístico das cidades planejado e realizado pelos 

governantes, agentes imobiliários, construtores e industriais tem definido não só os territórios 

destinados ao lazer como de que modo deve ocorrer, fixando equipamentos e estabelecendo 

normas de uso. Por mais que isso possa gerar uma aparência estética que valorize a região, o 
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que os cidadãos esperam são espaços de encontro onde possam com liberdade, dignidade e 

responsabilidade realizar atividades agradáveis. Ruas foram pavimentadas, muros erguidos, 

quintais desapareceram, praças e parques foram instalados em função de critérios muito 

limitados, que passam quase sempre pela garantia da segurança, circulação, aparência física e 

custo, sem considerar se esses espaços permitem coisas simples como brincar na terra, pisar 

no barro, procurar insetos, subir em árvores, abrir ninhos, correr, escorregar... enfim, 

preservam-se do contato com a natureza e o exercício de novos e antigos rituais.  

É preciso que os projetos urbanísticos expressem a identidade cultural local, 

que sejam adequados às expectativas e necessidades da comunidade e não exijam que a 

comunidade se ajuste aos projetos. No Brasil todas as cidades com vinte mil habitantes ou 

mais possuem um “plano diretor”, cuja execução passa pelo crivo do “conselho da cidade”, 

um órgão colegiado formado por gestores municipais e representantes de diversos segmentos 

sociais.  

A lei que garante a participação popular existe, resta saber se a população 

está fazendo uso desse direito e colaborando para que os recursos sejam otimizados, os 

espaços sejam funcionais, atendam às necessidades e a natureza, cultura e história sejam 

preservadas. 

No que diz respeito ao lazer, caberá à população decidir se para atender suas 

necessidades a cidade precisa de grandes complexos arquitetônicos que atendam a muitas 

pessoas ou de pequenas praças que atendam a população do entorno, ambientes com 

estruturas construídas com metal e concreto ou de bosques e rios?  

Não se trata de destituir a importância das quadras, parques e outros espaços 

e instalações, mas de refletir se atendem aos anseios do grupo. Acredita-se que os espaços 

seriam mais desafiadores se seus visitantes e usuários, além de balanços, escorregadores, 

traves e redes encontrassem outros elementos para explorar como caixas com produtos 

naturais (vegetais e minerais), canteiros com flores e árvores frutíferas, o que não implicaria 

reformas do espaço, mas em transformações de como o espaço é visto. 

Acredita-se que boa parte do que é rotulado como ato de vandalismo não 

ocorreria se a população reconhecesse os espaços e equipamentos urbanos como seus, pois 

não precisaria interferir na estética para se identificar.  

Essas e outras manifestações só fazem aumentar a sensação de insegurança 

que assola as relações sociais, que motivam a organização de micro-estruturas sociais cada 

vez mais seletivas, como o clube e o centro de compras.  
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No ambiente familiar a diversão e as informações dos lugares mais 

longínquos é garantida pelos meios eletrônicos, entretanto o acesso aos instrumentos e a 

apropriação cultural não é igual para todos, está ligada às diferenças econômicas, sociais e 

culturais de cada grupo. Para muitos a diversão eletrônica e a comunicação via internet 

ocorrem em estabelecimentos comerciais cujas taxas de serviço acabam restringindo o uso 

prolongado e frequente.  

A mídia visa popularidade e não popularização de conhecimentos, 

desterritorializa a cultura e não se interessa pela cultura popular. No campo do turismo as 

manifestações lúdicas dos grupos nativos atraem o interesse de turistas que pagam para 

assistir às apresentações, adquirir fantasias e brinquedos e visitar museus. O que pode 

contribuir para a preservação de elementos da cultura popular, mas isso não ocorre em 

Maracaju, município que está fora dos roteiros turísticos definidos pelos empresários e 

governo. 

A dinâmica da escola e do trabalho tem se mostrado ineficiente na 

valorização da cultura e no reconhecimento dos participantes como sujeitos da sua própria 

história. O esforço para firmar-se como sujeito tem levado à constituição de agrupamento em 

torno de um agente, no caso de Maracaju, como os centros de tradições gaúcha, paraguaia e 

nipônica, que servem de alento para quem não se sente parte e sim um forasteiro. Esses 

agentes possuem estruturas muito próximas à do “teatro”, com ensaios, roteiros, cenários, 

músicas, passos marcados e textos prontos para que nas apresentações para os seus e para o 

público em geral possam marcar sua identidade de imigrante, garantindo a continuidade dos 

costumes de sua terra natal e possam, pelo menos por alguns instantes, sentir-se como sujeito. 

Acredita-se que esse sentimento de pertença poderá ser fortalecido com 

intervenções no âmbito da cultura lúdica, com ações de apresentação de diferentes repertórios 

às crianças, sem que haja uma imposição de valores.  

Na luta para preservar sua identidade, os portugueses se reúnem em ranchos, 

associações de desporto e jogos tradicionais; os espanhóis em associações desportivas, 

culturais e de jogos, que estudam e promovem eventos nas escolas e nos locais de livre 

circulação. Lutam para que seus acervos não permaneçam apenas como uma coleção de 

objetos ou um catálogo descritivo de jogos ou brincadeiras, mas acrescentem informações de 

que em um determinado momento a população foi envolta em uma atmosfera lúdica. 

A organização de acervos com objetos, imagens, sons e textos é 

fundamental para que a memória não se perca, porém todo material precisa ser tratado como 
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pertencente à vida de uma pessoa ou grupo. Museus, festas e grupos folclóricos precisam ser 

acessíveis a todos, permitindo que a população se reconheça pelas similaridades ou diferenças 

culturais. 

Constatou-se que o movimento de defesa da cultura desenvolvido nas 

instituições educativas e culturais não é contrário às inovações tecnológicas e ao progresso; é 

contrário, sim, à imposição de valores e crenças ou a uma adesão não refletida à cultura 

estrangeira. Entende que o jogo, como os demais elementos da cultura, passa por 

transformações para possa atender às necessidades criadas pelo grupo que lhe deu origem ou 

que adotou. 

Os adultos se emocionam com memórias de infância, mas são poucos os que 

conseguem tempo para brincar ou cuidar das crianças enquanto brincam. As crianças gostam 

da lembrança das brincadeiras realizadas em outros lugares e períodos, mas preferem brincar 

daquilo que outras crianças estão brincando, ou que os adultos aceitam brincar. Gostam tanto 

que ao invés de responder com o que brincam ou do que brincam, respondem que gostam de 

brincar com... (o nome da pessoa ou o grau de familiaridade). 

Torneios, festivais e exposições podem ajudar na socialização, na circulação 

de informações sobre jogo e brincadeiras e sedução de novos adeptos a antigas práticas, mas 

só contribuirão na construção de temporadas de brincadeiras se forem inscritos no calendário.  

A socialização é o ponto mais valorizado pelas crianças, que mesmo 

conhecendo as condições favoráveis para a realização da prática lúdica esperam por um 

convite oral ou não. O convite silencioso da pipa feito de um bairro a outro pelos meninos que 

não se conhecem rememora as práticas lúdicas dos ambientes agrícolas, onde o convite surgia 

do próprio manejo com os produtos. 

As práticas lúdicas permitem a auto-avaliação e a avaliação do outro, assim 

as crianças sabem quais os conhecimentos e habilidades que lhes faltam para uma boa atuação 

na partida. De um jeito discreto, fora do horário ou período de jogo, elas treinam ou ensaiam 

espontaneamente. 

O tempo de brincar para a maioria fica restrito aos finais de semana e às 

férias, quando há tempo livre na sua rotina e na dos adultos que, temerosos com a falta de 

segurança, acabam limitando os deslocamentos das crianças aos locais públicos. O que pede 

uma atenção especial dos serviços de segurança pública. 

Em Maracaju as crianças do campo se deslocam para estudar na cidade, mas 

o tempo e o espaço não possibilitam que elas ensinem o que aprenderam com os seus e com a 
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natureza. Importante seria se os espaços e tempos de convivência entre os dois grupos, rural e 

urbano, fossem revistos e que a organização do universo lúdico no campo fosse investigada.  

As crianças reconhecem a interferência dos fatores climáticos sobre seus 

jogos, mas adaptam brinquedos. É evidente que flora e fauna interferem hoje, muito menos 

que na infância de outrora, quando famílias inteiras viviam nos campos agrícolas e os quintais 

eram maiores e com mais árvores, quando as safras não eram tão controladas pela tecnologia, 

precisavam ser preparadas e estocadas no local ou bem próximo. Houve uma transformação 

na relação das crianças com a flora e a fauna e, por conseguinte, com as estórias, jogos, 

crendices e canções. 

Os sentimentos de magia e religiosidade também sofreram mudanças e as 

comunidades encontraram novas justificativas para os fatos, liberando–se de seus ritos. Não 

foi constatada presença significativa de religiosidade nas brincadeiras que pudesse 

condicionar a prática lúdica, tanto em Maracaju quanto em sociedades mais tradicionais como 

a de Braga (PT), conhecida como a cidade dos Bispos católicos. Os registros do passado 

mostram que essa influência era pontual e que não compunha um fator relevante. 

Não foram reunidas informações suficientes para estabelecer um calendário 

de jogos e brincadeiras pensando apenas nas estações climáticas ou nos elementos produzidos 

no período, tanto no presente como no passado, em Maracaju ou na Europa. Mas foram 

localizadas marcas de sazonalidade, como por exemplo: a produção de cada fruta desafia a 

coleta e até o roubo com pedras, estilingues ou subindo na árvore, mas não desafia a produção 

de brinquedos. Os impressos da política substituem as figurinhas no jogo de bafo, 

condicionando a prática aos períodos próximos das eleições; os campeonatos de futebol 

estimulam o faz-de-conta durante os passes de bola; o tempo disponível das férias garante a 

continuidade das práticas mais longas, sem determinar o tipo. Jogos que exigem esforço e 

grande movimentação são preferidos no inverno, correr de bicicleta e nadar refrescam nos 

dias quentes, a chuva troca as brincadeiras de lugar ou impede a prática momentânea. E a 

pandorga ainda é dependente do vento.  

Acredita-se ser mais adequada a expressão temporadas de jogos e 

brincadeiras, desvinculada da idéia de estação climática e não jogos e brincadeiras sazonais, 

o que fazia mais sentido no passado.  

A cultura que se apresenta como universal e como particular mostra que o 

jogo e a brincadeira permanecem como um campo fértil para as investigações científicas A 
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circularidade garante a universalidade nos jogos e brincadeiras, que se revelam como 

particulares, com características locais.  

Ao final da pesquisa fica a certeza de que temporadas de brincadeira 

continuarão existindo mesmo que os fatores e grupos se transformem, pois sua existência está 

condicionada à ação das crianças, que fazem uso do tempo e do espaço para brincar ou jogar. 
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Anexo b – Localização bibliográfica dos jogos 

Jogos e Brincadeiras Européias - Inverno 
Nomes Variações Fonte 
Alhas-alhas, trintalhas    CABRAL, 1998, p.219 
Assobio ou subiote   AMADO, 2002, p.34 
Balancé , gangorra    AMADO, 2002, p.114 

Bólas: a saca, las bolitas (ES) 

Bugallos, hoyo, hoyito, guaz, 
canicas, baletes, pelayo, 
cassanelles, bales, cucarras, 
la lande, guà, boletes, las 
bolitas, el dado. [bola de 
gude] VEIGA, 2001, p.176-178 

Cadea, Polícias e ladrons  Palomita  
VEIGA, 2001, p.119-120, 
125-127 

Caretos   
CABRAL, 1998, p.101-102, 
182-183 

Caretos, bugios e 
mourisqueiros   CABRAL, 1998, p.118 
Carriños de nabo    VEIGA, 2001, p.49 

Catro esquinas 

¿Hai fume na tua casa?, 
¿Nesta casa hai fume?, quatre 
cantóns, cuatro esquinas, de 
árbol a árbol, dá-me lume, 
cinco cantinhos  VEIGA, 2006, p.186-188 

Cavalinho, chonga-chonga   CABRAL, 1998, p.102 
Chapas, caricas Platetes, los carreristas  VEIGA, 2001, p.201-202  

Conxelado, stop 

Pita, cola, cheiro, zapata, 
cuba-libre, Estàtuetas, 
puente, tabacos ou hache  VEIGA, 2001, p.181-182 

Compadres e comadres, jogar 
farinha ou cinza  

Macaca do entrudo, bonecos 
de palha 

CABRAL, 1998, p.101-102, 
182-183 

Corrida ou jogo do galo  
Antzar jokua (jogo do ganso), 
ollar jokua (jogo do galo) VEIGA, 2001, p272-273 

Corrida dos meirinhos, 
pauliteiros     CABRAL, 1998, p.115, 116 
Dança da Velha e Enterro do 
Velho 

Dança ou festa da velha ou 
bicha CABRAL, 1998, p.116 

Decoriín, decotán   VEIGA, 2001, p.60 

Enterro do Galo, Bacalhau 

Queima ou testamento do Pai 
da Carne, Pai da Fartura, 
Velho, Partilha do Burro, 
cerimonia fúnebre de 
Kostrubonko  

CABRAL, 1998, p. 14, 96, 
102, 208 

Esguicho, seringa zicho 
CABRAL, 1998, p.263, 
AMADO, 2002, p.147 

Estornela,  a bilarda 

Billarda, bigarda, billa, caño, 
palo, cepo, lipe, irá, leirán, 
palán, pin-che, lípis, rebola, VEIGA, 2001, p.215-219  
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choqueiro, pateiro, xaraboto, 
cachi-za, pinche, pala, bèlit, 
picota, pinganet, pincha, 
txirikila, chirumba, tarila, biri 
biri, palillo, loco pita, tingla, 
barra y mocho, pico palo, 
piligorda, txirilan, txirikila, 
txirriskilla, piti, palinque, pic 
i pala,  zona, chona 

Fulaniño, que me matan    CABRAL, 1998, p.123 
Janeiras   VEIGA, 2001, p99-100 
Leiriñas, as três raias, 
pedreiro 

  CABRAL, 1998, p.199 

Marro. Barra forte com prisão   eiriña, pai-fillo-nai, catre, 
carro de tres , trincarro, 
cotines, els xinos, la pedreta, 
castro, tres em raya, burriana, 
tres em ratla, pedrinha, 
pedreiro, carpinteiro, burro, 
cantinhos)  VEIGA, 2001, p.237-238  

Máscaras Marruchazo, morrachazo, 
orrachazo, les penyores, jogo 
da barra VEIGA, 2001, p.232-234  

Muíño, Rodício  CABRAL, 1998, p. 15 
Pano, trapo, Lencinho   VEIGA, 2001, p.152-153  
Par ou pernão   Lenzo, pañuelo, mocadoret, 

mocador, pañueloka, lenço, 
barra de lenço VEIGA, 2001, p.189-190  

Pase misí, bom barqueiro.  com  doces, botões, etc CABRAL, 1998, p.178 
Peixe, sardinha  pase-perín, cielo y tierra, 

paso del puente, pasará 
pasará, Senhor barqueiro, 
comboio, passarão VEIGA, 2001, p.191-193  

Pinhões (adivinha, arremesso 
e rapa) 

  CABRAL, 1998, p.164-1165 
e 169 

Porca não sazonal com  doces, 
amendoas,  botões, etc 

CABRAL, 1998ª, p.213; 
entrevistas 

Pulhas  Marruza, la cochineta, la 
pina, reca, choca, pinha, 
xogadores (as) VEIGA, 2001, p.221-224  

Pulso jogo do casamento, 
cabaçadas,  funis CABRAL, 1998, p.102 

Puño-puñete   VEIGA, 2001, p.270-271 
Queda   VEIGA, 2001, p65-67  

¿Quem te monta, bicho pavo?  

Pita, cola, cheiro, tula, 
manro, tide ou tiende, 
tocadeta, acaçar, conill, 
conills, aççir VEIGA, 2001, p.179-180  

Sardinha  La uma anda La muda, 
Pampana, Xogo de lombas, 

VEIGA, 2001, p.171-172, 
173-175 
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Xogo de burras,á primeira 
non che toco, as lombas, o 
nache; a la una, mi uma; salto 
de la mula; ala uma, andaba 
la mula; andaba la mula; a La 
mula de Borriana; salto de 
mula ou corre-calle. 

Serração da velha 
  CABRAL, 1998, p.164-1165 

e 169 

Serrubico 
serração da belha, serra-a-
belha, serragem da bargorda CABRAL, 1998, p.14, 15  

Trompa   CABRAL, 1998ª, p.88 
Xogo das Olas    VEIGA, 2001, p.225-227 
 
Jogos e Brincadeiras Européias - Primavera 
Nomes Variações Fonte 
Balancé, jogo da gangorra   AMADO, 2002, p.114 

Boneca de papoila e palha Boneca de papoula 

MORAIS, 1999, apud 
COSTA, 2006, p.98; 
AMADO, 2002, p.59, 60; 
COSTA, 2006, p.98 

Cabra-cega   GRAÇA, 2000, p.51 

Cântaro ou cabaça 
jogo da panelinha, caçoilo, 
bizorro, panelo, quartão GRAÇA, 2000, p.51 

Capelas, colares, grinalda, 
martelos   

COSTA, 2006, p. 76, 98; 
VEIGA, 2001, p.105-106, 
AMADO, 2002,p. 21-24 

Coca Mouros,  CABRAL, 1998, p.149 
Coelhinhos   Entrevista 
Enterro da gata   CABRAL, 1998, p.159 

Estalos 

Estalotes, abeluria, abelloca, 
borleta, croque, dedaleira, 
dixital, estraloque, 
milicroque, sanxoán ou 
seoane 

CABRAL, 1998, p.262, 
VEIGA, 2001, p.109-110  

Galo, galinha ou pintainho?     COSTA, 2006, p.98 
Joaninha ou Xoaniña   VEIGA, 2001, p.33-34  
Judas   AMADO, 2002, p.34, 

COSTA CASCAIS apud 
BRAGA, 1994, p.196 

Lenço   GRAÇA, 2000, p.51 
Marteladas   COSTA, 2006,p.16 
Mentira   CABRAL, 1998, p. 16 
Ninho ou niños   VEIGA, 2001, p.111-112 
Panelinha,    CABRAL, 1998, p. 82 

Papagaio 

Zoeira, joeira, estrela, 
cometa, canoa, papavento, 
cometa, birlocha, milocha, 
pandero ou papagayo 

VEIGA, 2001, p.158-159, 
AMADO, 2002, p.129,130  
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Péla queimada 
CAMEIRA SERRA; PIRES 
VEIGA (1989),  

Pífaros, assobios de cana    AMADO, 2002, p.30 
Réla reco-reco, cegarrega, crecélle AMADO, 2002, p.46 
Reza e trava   CABRAL, 1998, p. 126 
Roda (Viuvinha)   VEIGA, 2001, p.205-207  
Saltar a corda   Entrevista 

Sumo de amora   
MORAIS apud COSTA, 
2006, p.19 

Vaca das cordas   CABRAL, 1998, p.153 
 
 
Jogos e Brincadeiras Européias – Verão 
Nomes Variações Fonte 
Balancé e as escondidas no 
barril Corrida de barril. CABRAL, 1998ª, p.88 
Cata-vento   ARAÚJO,2004 p.417 
Corrida de sellas, de cestos 
vindimos, e de almudes.   

VEIGA, 20001, p. 259-260 , 
CABRAL, 1998, p. 91 

Cucaña mariñeira   VEIGA, 2001, p.228-229  
Elástico   Entrevista 
Jogo do anel   MELO, 1981, p. 176 
Pau de Sebo   CABRAL, 1998, p.224 

Pedrinhas 

jogas ,os pelouros, peto-
petiño, xogo da periña, 
chinas, los pitones, les cinc 
pedretes, xogos de pedretas e 
tabas, tabas, frailes, las 
meças, pitones télicas, as 
pítolas, pedretes, casques, as 
Chinas, boldregas, l’osset VEIGA, 2001, p.198-200  

Peneira   VEIGA, 2001, p.115-116  
Piquenique   Entrevista 

Porco ensebado 
leitão ensebado, apanha 
porco VEIGA, 2001, p.274-275  

 
 
Jogos e Brincadeiras Européias – Outono 
Nomes Variações Fonte 
A miña direita   VEIGA, 2001, p.203-204  
Boneca de capa de milho   VEIGA, 2001, p.107-108 
Candeeiro de noz   VEIGA, 2001, p.160-161  

Carreira da fogaza  

Corrida de barril, de cestos, 
vindimos, sellas e de 
almudes. VEIGA, 2001, p.257-258  

Colheita  escoregador VEIGA, 2001, p.113-114 
 Desfolhada , milho-rei     CABRAL, 1998, p. 22-23 
Espingardinha de cana com 
uva Jogo da leija, leijinha AMADO, 2002, p.147 
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Pião, trompo 

Trompo, buxaínas, peóns, 
sevillanas  Xogo da Chimpa, 
baldufa, trompa, peonza, 
eurak. 

CABRAL, 1998ª, p.95-96, 
VEIGA, 2001, p.208-210  

Piriquito variante de cabra-cega CABRAL, 1998, p. 

Rebeca de canoilo de milho 
Portugal, Bulgária, 
Madagascar, Hungria AMADO, 2002, p.40 

Rela, reco-reco, cegarrega   AMADO, 2002, p.46 
Ramos ou fillós    CABRAL, 1998, p. 22 
 
 
Jogos e Brincadeiras Européias – Sem estação definida 
Nomes Variações Fonte 

Atarabela 
Andavía, Martabela, Tabenla 
e Tarabela VEIGA, 2001, p.294-295 

Andávias 
As tarabelas, martabela, 
tabenla [cata-vento] VEIGA, 2001, p.156-157 

Asubíos, tiroliro  
Chifres, frautas, flauta de 
sabugueiro VEIGA, 2001, p.150-151  

Baloiço   AMADO, 2002, p.112 
Berço, animais, carro e bois, 
barco   

AMADO, 2002, 
p.61,67,81,82,98 

Conquista 
Boneco, bacalhau, alvos do 
espeto ou prego CABRAL, 1998ª, p.250 

Escorregadoiro   VEIGA, 2001, p.53-54 
Laranjinha   CABRAL, 1998, p.219 
Nique-nique   AMADO, 2002, p.46-47 

Papavento, papagayo 
Cometa, Birlocha, Milocha, 
Pandero (papagaio) VEIGA, 2001, p.158-159  

Prego prego no caracol, espeto CABRAL, 1998ª, p.320 
Raquetas   CABRAL, 1998, p.254 
Rodízio pinaventos, penaventos, 

anavías, tarabelas, Martabela 
e Tabenla 

CABRAL, 1998, p.261 

 
Jogos e Brincadeiras Brasileiras – Primavera 
Nomes Variações Fonte 
Brincar com aves  e insetos 

Arapuca, bodoque 
SABINO, 1984, p.175; 
CACUDO, 2001, p. 42;  

Brincar com castanha de caju Jogo das bolinhas, encosto, 
buraco, toque, ponta ou 
cabeça, castelo, cova e 
caixeta,  caipira. 
Adivinhações curre-curre, 
sapatinho de judeu 

CASCUDO, 2001, p.42;  
MELO, 1981, p.97; 
ARAÚJO, 2004, p.400 

Brincar na chuva e na 
enxurrada  

Barquinho de papel, correria 
com as goteiras, construir  RAMOS, 1969, p.74,75 

Brincar na rua   
SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 
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Jogos e Brincadeiras Brasileiras - Verão 
Nomes Variações Fonte 

Bolinhas  
Bolinha de gude, jogo das 
bolinhas NEVES, 1950 

Bonecos gigantes   CARVALHO, 2003, p.61 
Brincar com insetos 

  
SABINO, 1984, p.13, 14, 15; 
CASCUDO, 2001, p.42 

Brincar na maré ou nos rios 

pitu,caldo,  pegar pedrinhas, 
lavar objetos 

NUNES, 2002; SANTOS, 
p.113, 116, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003; 
BICHARA, p.97 In: 
PONTES ; CARVALHO 
(org.), 2003 

Brincar na chuva e enxurrada  poças, goteiras, barquinho de 
papel SABINO, 1984, p.13, 14, 15 

Brincar no barro, lama, poça Construções SABINO, 1984, p.13, 14, 15;  
Gamão e jogos de solo   RAMOS, 1969 
Parlenda   MELO, 1981, p.66 
Peteca   PONTES e outros p.83-115 
Pipas 

Arraias e periquitos de papel  
SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 

Violas, pandeiros e adufes    CAMARA CASCUDO, 2001 
 
 
Jogos e Brincadeiras Brasileiras - Outono 
Nomes Variações Fonte 
Brincar na areia  Construções, fazer túnel, 

guerra de soldadinho de 
chumbo, com bolinha de 
gude SABINO, 1984, p.19 

Fava do guapuruvu (fichas)    ARAUJO, 2004, p.417 
Parlenda   MELO, 1984, p.71 
Pipa 

Raias, pandorga, arraias 
ALENCAR, 1971, p.8; 
ARAUJO, 2004, p.417 

 
 
Jogos e Brincadeiras Brasileiras – Inverno 
Nomes Variações Fonte 
Balões (peças e canções)   NEVES, 1950 
Bolinha de gude 

bolita 
NETTO, 1977, NUNES, 
2002, p.81,83  

Bolinha de gude 
bolita 

SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 

Brincar no barro 
(construções)   

SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 

Brincar no rio  Pular, seguir pela correnteza, 
pega-pega,  NUNES, 2002, p.84 
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Brincar na rua 
  

SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 

Brincar nos sacos de milho   RAMOS, 1969, p.80 
Cambapé   ARAÚJO, 1964, p.419 
Cata-vento Papa-vento ARAÚJO, 1964, p.417 
Felipe   MARCONI,  1976 
Fura-pé 

  
SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 

Jogo das Pedrinhas   NEVES, 1950 
Paquinha   MARCONI, 1976 
Peteca   ARAÚJO, 1964, p.419 
Pião   ARAÚJO,2004 p.423 
Pião 

bolita 
SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 

Pinhão café, pinhão, fava do 
guapuruvu (ficha)  ARAÚJO,2004, p.400 

Pipa 
papagaio de papel, raia e 
arraia, pandorga  

NUNES1986 apud PONTES 
; CARVALHO (org.), 2003, 
p.23 

Pipa   PONTES, 1986 
Pipa   NEVES, 1950 
Rodas   ARAÚJO, 1964, p.459 
Serapico serrubico NEVES, 1950 
 
 
Jogos e Brincadeiras Brasileiras – Sem estação definida 
Nomes Variações Fonte 
Coleções de selos, figurinhas 
e marcas de cigarro Troca e bafo SABINO, 1984, p.44 
Esconder  (pé na lata), pircula ou 

percula (pegador), polícia e 
ladrão (com imitação de 
grandes marginais) 

SANTOS, p.116, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 

Futebol e Futebol de botão 
Jogar e assitir 

SABINO, 1984, p.58, 71, 
142, 156. 

Parlenda   Hojé domingo ..., Amnhã é 
domingo... MELO, 1981, p.67 

Catar frutas (cana, cacau, 
manga, jaca, araçá, goiaba  e 
abacate) 
 

roubar, comer 
 

SANTOS, p.113, PONTES ; 
CARVALHO (org.), 2003 
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Jogos e Brincadeiras Sul-mato-grossense – Outono, Inverno, Primavera, Verão e sem estação 
definida  
Nomes Variações Fonte 

Judas   
MAURA,1995,p.40 
 

Bolita bolinha de gude VILLACHÁ, 1991, p.75 
Pipa pandorga, papagaio de papel VILLACHÁ, 1986, P.23 
Boizinhos de manga fazendinhas, lojinha, faz-de-

conta  MARTINS, 1990, p.45 
Brincar com lagartixas, aves 
e insetos estilingue, bodoque, procurar 

ninhos 

BARROS, 2001, p.39, 41; 
1974, p.180; 2002, p.63, 
2007, p.11, 63 

Brincadeiras com mamona   VILLACHÁ, 1986, p.120 
Brincadeira  na chuva , 
enxurrada barquinho de papel 

VILLACHÁ, 1986, p.21; 
BARROS, 1956, p.110 

Brincadeira no rio 

nadar, pescar, salto de 
Tarzan, cangapé, e boi de pau 

VILLACHÁ, 1986, p.120, 
1991, p.95; IBANHES, 199?, 
p.13; BARROS, 2001, p.39, 
2008, p.IV e V 

Caçar passarinho 

estilingue, bodoque, procurar 
ninhos 

IBANHES, 199?, p.45, 
BARROS, 2001, p.39, 41; 
1974, p.180; 2002, p.63, 
2007, p.11, 63 

Catar guavira 
  

MAURA,1995,p.55 ; 
VILLACHÁ, 1986, p.120 

Catar frutos silvestres (  caju 
e ariticum)   VILLACHÁ, 1986, p.120 
Catar e brincar com frutos 
nas árvores(laranja, manga e 
jabuticaba) comer, chupar, derrubar 

MARTINS, 1990, p.45, 
IBANHES, 199?, p.45 

Rodas  cirandas VILLACHÁ, 1986, p.19 
Brincar chuva e na enxurrada  BARROS, 2008, p. 57  
Brincar no rio  BARROS, 2008, p.27 e 57 
Cangapé  BARROS, 2008, p.53 
Imitar cia. de espetáculos 
 

 NAVEIRA, 1996, p.37 
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