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RESUMO 

 

FREIRE, Gabriel Gonçalves. Vida longa aos jogos tradicionais: preservação 
cultural a partir dos sentidos atribuídos pelas crianças. 2017. 126 fls. 
Dissertação – Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
Humanas, Sociais e da Natureza - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Londrina, 2017. 
 
 
Nos estudos a respeito dos Jogos Tradicionais como patrimônios culturais da 
humanidade, é preciso reconhecer que a permanência deles na sociedade é 
favorecida também pelos sentidos e interpretações que as próprias crianças, 
coletivamente, atribuem durante suas vivências. Em decorrência da 
necessidade de estudos que valorize o papel promovido pelas crianças na 
manutenção dos jogos tradicionais na sociedade contemporânea, surgiu o 
problema dessa investigação: quais os sentidos atribuídos pelas crianças aos 
jogos tradicionais atualmente, considerando a forma como interpretam tais 
manifestações e as trocas simbólicas efetivadas entre elas?. O estudo teve 
como objetivo geral a identificação dos sentidos atribuídos pelas crianças aos 
jogos tradicionais ensinados em aulas de Educação Física para uma turma de 
quinto ano do ensino fundamental, em 2016, na cidade de Cambé-PR. Tratou-
se de uma investigação com predomínio na abordagem qualitativa, em que se 
correlacionaram características de três tipologias de pesquisa, a descritiva, 
estudo de caso e etnográfica. O principal instrumento de coleta das 
informações foi à observação participante promovida pelo investigador (próprio 
professor da turma), aliada com outros três instrumentos: diário de campo, 
imagens e produções estudantis. Pela análise das relações, interpretações e 
trocas simbólicas efetivadas entre os participantes do estudo, identificaram-se 
dois sentidos atribuídos aos jogos tradicionais: competição e exploração. A 
identificação desses sentidos revelou certa visão de mundo das crianças sobre 
tais manifestações. Assim, não é possível olhar para a preservação cultural dos 
jogos tradicionais apenas com os “louros do passado”, especificamente em 
situação de ensino nas aulas de Educação Física. Por conseguinte, nos 
processos educativos futuros, é imprescindível a valorização das crianças, 
reconhecendo-as como atores sociais que interferem no modo como os jogos 
tradicionais serão aprendidos e mantidos. 
 
 
Palavras-chave: Relações Infantis. Preservação Cultural. Jogos Tradicionais. 
Educação Física. 



 

 

ABSTRACT 
 
 

FREIRE, Gabriel Gonçalves. Long life to traditional games: cultural preservation 
from the meanings attributed by children. 2017. 126 f. Dissertation - 
Professional Master's Program in Teaching Human, Social and Nature Sciences 
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2017. 

 
 

In the studies about the Traditional Games as cultural heritages of humanity, it 
is necessary to recognize that their permanence in society is also favored by 
the senses and interpretations that the children themselves collectively attribute 
during their experiences. As a result of the need for studies that value the role 
played by children in the maintenance of traditional games in contemporary 
society, the problem of this research has arisen: what are the meanings 
attributed by children to traditional games today, considering the way they 
interpret such manifestations and symbolic exchanges between them?. The 
purpose of this study was to identify the meanings attributed by children to the 
traditional games taught in Physical Education classes for a fifth grade class in 
2016 in the city of Cambé-PR. It was an investigation with predominance in the 
qualitative approach, in which the characteristics of three typologies of 
research, descriptive, case study and ethnographic were correlated. The main 
instrument for collecting information was the participant observation promoted 
by the researcher (the class teacher himself), allied with three other 
instruments: field diary, images and student productions. Through the analysis 
of the relationships, interpretations and symbolic exchanges between the study 
participants, two meanings attributed to traditional games were identified: 
competition and exploration. The identification of these meanings revealed a 
certain world view of children about such manifestations. Thus, it is not possible 
to look at the cultural preservation of traditional games only with the "laurels of 
the past", specifically in teaching situations in Physical Education classes. 
Therefore, in future educational processes, it is essential to value children, 
recognizing them as social actors that interfere in the way traditional games will 
be learned and maintained. 
 
 
Keywords: Child Relations. Cultural Preservation. Traditional Games. Physical 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

Na permanência da cultura em qualquer período histórico, além das 

condições sociais que a favorecem, considera-se relevante o papel 

desenvolvido pelos atores sociais e suas singularidades. Entre as 

singularidades dos atores sociais que contribuem com a produção e 

permanência das práticas culturais ao longo dos anos, estão os sentidos 

atribuídos e os modos de interpretação de cada grupo social.  

Nos estudos a respeito dos Jogos Tradicionais como patrimônios 

culturais da humanidade, é preciso reconhecer que a permanência dessas 

manifestações é favorecida também pelos sentidos e interpretações que os 

próprios crianças, coletivamente, atribuem a elas.  

Jogos como Amarelinha, Pião, Bola de Gude, Elástico, Estrela Nova 

Cela entre outros, permanecem via processo de interpretação e reinterpretação 

dos signos que os constituem, e não por meio de uma reprodução mecânica 

das crianças a partir daquilo que o adulto ensina. 

Muito do processo de ensino/socialização dos jogos tradicionais 

atualmente tem sido efetivado pelas escolas da Educação Básica. Nos 

currículos escolares, historicamente os jogos tradicionais foram, e são 

atualmente, compreendidos como conteúdos de ensino da Educação Física.  

Assim, com os passar dos anos, as aulas de Educação Física vêm 

se materializando como espaços possíveis de permanência dos jogos 

tradicionais na sociedade contemporânea. Na defesa de que as aulas de 

Educação Física são locais profícuos de manutenção desses jogos atualmente, 

são necessários estudos que identifiquem e reconheçam as influências das 

crianças. 

 Em decorrência da necessidade de estudos que valorize o papel 

promovido pelo público infanto-juvenil na manutenção dos jogos tradicionais na 

sociedade contemporânea, surgiu o problema dessa investigação: quais os 

sentidos atribuídos pelas crianças aos jogos tradicionais atualmente, 

considerando a forma como interpretam tais manifestações e as trocas 

simbólicas efetivadas entre elas? 
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A hipótese que norteou esse estudo foi que dadas as mudanças da 

sociedade contemporânea e ao contexto dos jogos, a resposta ao problema do 

estudo refletirá certa visão de mundo das crianças e posteriores reflexões a 

respeito da atuação delas na manutenção dos jogos tradicionais.  

A partir do problema, o estudo teve como objetivo geral identificar os 

sentidos atribuídos pelas crianças aos jogos tradicionais ensinados em aulas 

de Educação Física. Como objetivos específicos se elencaram: 

a) Identificar as trocas simbólicas e interpretações realizadas pelos 

estudantes durante o ensino dos jogos; 

b) Criar categorias de análise sobre os sentidos atribuídos pelos 

estudantes aos jogos a partir das trocas simbólicas realizadas; 

c) Elaborar uma sistematização de conteúdo para o ensino dos 

jogos tradicionais nas aulas de Educação Física no ensino fundamental I; 

d) Efetivar um espaço da internet tanto de socialização como de 

reflexão sobre os jogos tradicionais estudados, registrando as reinterpretações 

realizadas pelos estudantes. 

Em decorrência do problema da pesquisa e dos objetivos 

anunciados, buscou-se procedimentos metodológicos que contribuíssem com o 

processo de investigação.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Após a identificação do problema do estudo e dos objetivos 

elencados, foi construído um caminho metodológico que enfrentasse o desafio 

de identificar os sentidos atribuídos pelas crianças aos jogos tradicionais 

ensinadas em aulas de Educação Física.  

Esse percurso articulou a formação docente do investigador, no 

ambiente de sua atuação profissional, com a participação no Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN) 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina-PR.  

Uma visão mais detalhada sobre o tipo de estudo desenvolvido, os 

contextos, participantes, coleta e análise de informações, contribui com a 

compreensão de todo o processo percorrido.   

 

2.1 PERCURSO ADOTADO  

 

Investigando os sentidos atribuídos aos jogos tradicionais pelos 

estudantes, a forma como interpretam tais manifestações e as trocas 

simbólicas efetivadas entre eles, optou-se pelo predomínio de uma 

abordagem qualitativa de pesquisa.  

As definições sobre esse tipo de pesquisa são inúmeras de acordo 

com o contexto, a história e conhecimento de cada autor que as produzem. 

Dentre elas, e ao considerar nesse estudo a cultura em uma perspectiva 

semiótica, colabora-se com a defesa de que a pesquisa qualitativa aqui 

assumida responde 

 
[...] a questões muito particulares. [...] ela trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos (MINAYO, 2009, p. 21). 
 

Pelas necessidades dessa investigação, correlacionaram-se 

características de três tipologias de pesquisa, a descritiva, estudo de caso e 
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etnográfica. Esse processo de correlação foi ao encontro da dificuldade de se 

“enquadrar” essa investigação em apenas uma tipologia de pesquisa.  

Ressalta-se, portanto, que essa investigação não se configurou 

como um único tipo de estudo, “[...] visto que algumas pesquisas, em função 

de suas características, não se enquadram facilmente num ou noutro modelo” 

(GIL, 2008, p. 50) 

Assim, inicialmente com a contribuição da proposta de pesquisa 

descritiva de TRIVIÑOS, (1987) exigiu-se do investigador que as informações 

coletadas com posterior análise, descrevem-se com toda riqueza de detalhes, 

além do percurso metodológico adotado, as trocas simbólicas realizadas 

pelos estudantes e os sentidos atribuídos por eles aos jogos tradicionais 

ensinados. 

Em relação ao estudo de caso, a característica presente nessa 

investigação decorreu do fato da coleta de informações e análise se 

efetivarem em uma turma específica de estudantes, ou seja, delimitou-se a 

investigação a um caso em particular (GIL, 2008). 

No caso de característica da pesquisa etnográfica, destacou-se 

aquela referente ao mergulho realizado no microssocial, olhado com uma 

lente de aumento (SEVERINO, 2016), especificamente paras relações sociais 

efetivadas pelos participantes, as trocas simbólicas e os sentidos atribuídos 

por eles aos jogos tradicionais.  

 

2.2 ESPAÇOS E ATORES SOCIAIS PARTICIPANTES  

 

O estudo desenvolveu-se em uma escola municipal de Ensino 

Fundamental I, localizada na cidade de Cambé-PR, no segundo semestre de 

2016, articulado com a formação continuada do investigador no PPGEN. O 

predomínio do estudo ocorreu no contexto escolar municipal, local em que as 

informações foram coletadas. 
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Na escola participante, são atendidas turmas do 1º ao 5º ano do 

Ensino fundamental nos períodos matutino-vespertino e duas turmas de 

Ensino de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. No período matutino 

apenas estudantes dos 3º, 4º e 5º anos e no vespertino com os 1º e 2º anos.   

Em relação à temática proposta nesse estudo, o cenário escolar já 

possibilitava a vivência de jogos tradicionais em dois espaços (pátio e quadra 

poliesportiva) em um mesmo momento (intervalo) no período matutino, 

período em que o estudo foi realizado.  

Nas primeiras observações do espaço verificou-se que no pátio os 

estudantes vivenciavam três jogos durante o intervalo, a Amarelinha, Pular 

Corda e Três Cortes. As amarelinhas estavam disponíveis no espaço com 

algumas variações desenhadas no chão, os três cortes com a presença de 

uma bola e o pular com uma corda. Ressalta-se que o intervalo era 

monitorado pelos estudantes da escola com auxílio de alguns docentes. Por 

isso, além de bolas e corda, outros materiais e brinquedos eram 

disponibilizados.  

A apresentação desse cenário é importante na verificação de que 

já existia um contato com jogos tradicionais na escola, tornando-se um rico 

ponto de partida de compreensão do campo de estudo.  

Participou do estudo uma turma de 5º ano do ensino fundamental 

com vinte quatro estudantes1. Escolheu-se a turma mais adiantada na 

seriação escolar em que o professor (investigador do estudo) ministrava 

aulas.  

Ministraram-se vinte e uma aulas sobre o conteúdo jogos 

tradicionais entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2016 a partir 

da proposta pedagógica elaborada por Gasparin (2002)2. Realizada uma 

avaliação na primeira aula sobre o conhecimento prévio dos estudantes, por 

                                                           
1
Ao longo da dissertação, na análise das interações sociais, os participantes serão 

reconhecidos como estudante A, B, C etc.  
2
Tal proposta serviu de base não só para as aulas, mas também para a criação de um dos 

produtos educacionais oriundos dessa investigação, ou seja, uma sistematização de conteúdo 
apresentada no Apêndice E.  
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meio de uma ficha avaliativa (Apêndice A), selecionaram-se doze3 jogos para 

ser ensinados. O critério de seleção dos jogos ocorreu da seguinte forma: 

quatro entre os mais conhecidos, quatro medianamente conhecidos e quatro 

entre os menos conhecidos.  

No PPGEN espera-se que os mestrandos articulem sua formação 

com o próprio contexto de atuação profissional por meio da pesquisa. Desse 

modo, o cenário escolhido se configurou como espaço em que surgiram tanto 

o problema desse estudo como seus objetivos, até a implementação de 

possíveis soluções. 

Assim, conclui-se que a coleta das informações, bem como a 

posterior análise, se concentrou nesse contexto e grupo social em particular, 

representativos significativamente ao pesquisador, se tratando de seu local 

de atuação profissional (ANDRÉ, 2005). 

 

2.3 ANGARIANDO INFORMAÇÕES NO CAMINHO 

 

O principal instrumento de coleta das informações no estudo foi a 

observação. Por se tratar do contexto de atuação profissional do próprio 

investigador e em decorrência do ensino dos jogos tradicionais nas aulas de 

Educação Física, a observação possibilitou um contato mais estreito com os 

sujeitos participantes e com fenômeno investigado.  

A escolha por esse método partiu da perspectiva de que  

 
Na medida em que o observador acompanha in loco as 
experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão 
de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que 
os cerca e às suas próprias ações (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 31). 
 

Como o professor se anunciou como investigador aos sujeitos da 

pesquisa, revelando os objetivos do estudo desde o início das aulas, sua 

posição foi de um observador participante. 

                                                           
3
 Amarelinha, Bola de Gude, Bola Queimada, Bugalha, Elástico, Estrela Nova Cela, Gato Mia, 

Ioiô, Pião, Pipa, Pique Bandeira e Sirumba. 
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Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama de 
variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo 
cooperação ao grupo. Contudo, terá em geral que aceitar o controle 
do grupo sobre o que será ou não tornado público pela pesquisa 
(LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 34). 
 

Para que as observações realizadas no decorrer de cada encontro 

fossem registradas mais próximas da veracidade dos fatos, associou-se a 

observação outros três instrumentos de coleta das informações: o diário de 

campo, imagens (fotografias e filmes) das aulas e produções estudantis.  

Em relação ao uso do diário de campo a partir da segunda aula 

ministrada4, consideraram-se as trocas simbólicas realizadas pelos 

estudantes em cada jogo ensinado. As anotações realizaram-se no mesmo 

dia em que as aulas ocorreram, nos horários vagos do investigador, 

apresentando-se enquanto documento de caráter descritivo-analítico, como 

preveem Lewgoy e Arruda (2004), do envolvimento dos estudantes nas 

aulas.  

As filmagens aconteceram durante as aulas com a utilização de 

quatro aparelhos eletrônicos: 1) Tablete Motion TAB TR71; 2)Celular 

Samsung Galaxy Pocket Duos; 3) Câmera digital Sony Cyber-Shot DSC-

W830 e 4) Câmera digital Panasonic Lumix Fs12. 

O Tablete Motion foi utilizado apenas na primeira aula devido a um 

acidente com o aparelho danificando-o. O acidente foi à batida de uma bola 

no aparelho enquanto um estudante filmava o jogo Bola Queimada. Esse fato 

evidenciou que a filmagem, enquanto procedimento de coleta de informação 

precisa de uma formação prévia daquele que irá utilizá-lo na pesquisa. 

Aproveitou-se do celular apenas na segunda e quarta aula, pois, 

percebeu-se que a qualidade da imagem ficou comprometida. Assim, outro 

fator que contribuiu com a formação do investigador durante o próprio estudo 

referiu-se ao fato dele atender para o tipo de aparelho utilizado e escolher 

câmeras apropriadas para o registro de imagens em movimento.  
                                                           
4
 Na primeira aula não se utilizou o diário de campo. A falta de registro escrito pelo docente 

nesse encontro e da identificação de sua necessidade, levou a implementação do diário de 

campo nas aulas posteriores.  
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Após o acidente e a identificação da má qualidade das filmagens 

anteriores, as câmeras digitais foram empregadas da quarta aula em diante. 

Uma delas com o investigador se movimentando pelo espaço da sala de aula 

e a outra fixa em um tripé próprio para o aparelho.  

Notou-se que nos primeiros encontros os estudantes estranharam 

a utilização desse procedimento de coleta, porém, com o passar dos 

encontros sua efetivação se tornou costumeiro.  

Ressalta-se que para a realização das filmagens entregou-se um 

termo de consentimento livre e esclarecido à direção e coordenação 

pedagógica da escola, no qual se consentiu com tal procedimento (Apêndice 

B). Também, entregou-se aos responsáveis dos estudantes outro termo de 

consentimento livre e esclarecido autorizando a utilização dos registros com o 

devido resguardo de suas identidades (Apêndice C). 

Por fim, os trabalhos estudantis também serviram de 

procedimentos de coleta de informação. Dois trabalhos se destacaram nesse 

sentido, uma história em quadrinho e um texto individual, ambos enquanto 

procedimentos avaliativos nos dois últimos encontros. Esses dois 

procedimentos de coleta de informações foram detalhados no capítulo 5 

quando se apresentam os resultados do estudo.  

Utilizou-se como método para se analisar as informações 

coletadas a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Esse método 

favoreceu o encaminhamento da análise das informações com uma 

organização prévia, sistematizada com objetivos específicos e na 

implementação das interpretações e discussões realizadas. 

Portanto, a partir da análise de conteúdo, exigiu-se uma 

interpretação e discussão das informações de maneira organizada, efetivada 

em três etapas sugeridas no método, ou seja, pré-análise, descrição 

analítica e interpretação inferencial (BARDIN, 1977).  

 Na primeira, efetivou-se a pré-análise do material coletado por 

meio de sua organização, separando-se o diário de campo, as filmagens e 

os trabalhos estudantis. Na segunda, materializou-se a descrição analítica 
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com um estudo aprofundado das informações contidas nesses 

procedimentos. Na terceira que consistiu na interpretação inferencial, partiu-

se de descrição analítica das informações coletadas para uma abordagem 

reflexiva como sugerem Santos e Oliveira (2005).  

Com esse percurso metodológico (tipologia, participantes, contexto, 

instrumentos de coleta e análise), confrontou-se a hipótese de que dadas as 

mudanças da sociedade contemporânea e ao contexto dos jogos, os sentidos e 

interpretações realizadas pelos estudantes, refletiu certa visão de mundo e dos 

jogos tradicionais. Visão que influencia no modo como hoje tais jogos são 

preservados pelas crianças, no caso dessa investigação, pelos estudantes de 

um quinto ano do ensino fundamental. 

Assim, as formas de interpretar e atribuir sentidos diferenciados aos 

jogos tradicionais pelos estudantes, observados com esse percurso 

metodológico, contribuíram para um processo de análise sobre a cultura e 

relações infantis, a abertura de espaços para preservação, socialização e 

reflexão dos jogos tradicionais atualmente.  

Por fim, entende-se que tal processo reflexivo decorreu, 

constantemente, da apropriação e elaboração do referencial teórico sobre 

temas correlacionados em relação a Cultura, Sociedade Contemporânea, 

Sociologia da Infância, Jogos Tradicionais, Escola e Educação Física.  
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

Se cheguei até aqui foi porque me apoiei nos ombros 
dos gigantes.  

Isaac Newton  

 

Para a realização do estudo, necessitou-se de uma base teórica que 

sustentasse as afirmações e contribuísse para solução do problema 

encontrado. A fundamentação teórica, embora organizada didaticamente em 

capítulos, promoveu a reflexão acerca de possíveis relações existentes entre 

Cultura, Escola, Sociedade Contemporânea, Jogos, Culturas da Infância e 

Ensino da Educação Física.  

Tal fundamentação teórica permitiu a reflexão crítica do estudo, 

tanto em relação aos caminhos percorridos como na análise de seus 

resultados. Os autores estudados e referenciados contribuíram para a 

formação de um pensamento crítico da prática educativa na qual esse estudo 

culminou, sobretudo dos sentidos atribuídos pelos estudantes aos jogos 

estudados. 

Organizaram-se dois capítulos no processo de fundamentação 

teórica que ajudaram na apropriação do conhecimento e enfrentamento dos 

desafios. Em síntese, o primeiro capítulo refletiu sobre a cultura na sociedade 

contemporânea, a sociologia da infância e o papel das crianças na produção e 

preservação cultural. O segundo capítulo reconheceu os jogos como 

manifestos culturais e as aulas de Educação Física como espaços sociais 

possíveis de preservação cultural dos jogos tradicionais. 

 

3.1 CULTURA: QUEM É VOCÊ? 
 

Os espaços vazios são antes de mais nada vazios de significado. 

Zygmunt Bauman 

 

A cultura como marca humana, modo pelo qual os seres humanos 

se relacionam, forma pública de expressão e comunicação, historicamente 
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construída, modificou e foi modificada pelos contextos e atores sociais ao longo 

dos anos.  

A cultura, como aquilo que fica registrado, transmitida de geração 

em geração, traduz as identidades sociais e individuais, elaboradas na 

constante produção de sentidos e significados em cada período histórico.  

Bauman (2012) afirma que a cultura é permanecida pela mudança. É 

com o ato de modificação que a cultura do passado hoje se faz presente e não 

com a cópia fiel daquilo que foi constituído anteriormente. 

Ao inclinar a reflexão sobre o conceito atribuído à palavra cultura, 

percebe-se que a definição do que se compreende por “cultura” sempre estará 

contextualizada no momento histórico por aqueles que a produzem e a 

conceituam, ao mesmo tempo em que revelará traços particulares de 

identidades específicas desses mesmos contextos. Por isso, várias são as 

concepções que se criou e se elabora a cerca de seu conceito. 

Em um primeiro momento a palavra cultura advém verbalmente do 

latim colere, que significava cultivar, criar, tomar conta e cuidar. Em um 

segundo, a palavra cultura foi designada para evidenciar os resultados da 

formação ou educação dos seres humanos a partir de crenças e valores morais 

(CHAUÍ, 2000).  

Na perspectiva educacional que marca a segunda concepção citada, 

a cultura tem seus valores, sentidos, significados, crenças e resultados 

materializados principalmente em obras artísticas, pela Ciência, Filosofia, 

Religiões e pelo Estado. 

O segundo momento de afirmação e definição da palavra, 

possibilitou que frases como “aquela pessoa é culta”, “ele não tem cultura”, se 

fortalecessem no cotidiano, concebendo a cultura como faculdade individual 

em que uns têm e outros não. Embora esse momento indique uma das 

possíveis visões do termo, e de certa forma reducionista, ainda faz parte do 

senso comum na sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, em outra perspectiva diferente dos dois momentos 

citados, verificam-se contribuições significativas de Geertz (2008), que se 

assume crítico de uma concepção eclética do termo cultura atribuída desde a 

criação da palavra. “[...] o ecletismo é uma autofrustação, não porque haja 
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somente uma direção a percorrer com proveito, mas porque há muitas: é 

necessário escolher (GEERTZ, 2008, p. 04)”.  

E no “mar” em que o conceito de cultura se encontra atualmente, a 

escolha do autor e desse estudo é por uma visão semiótica. Nessa concepção 

a cultura não é mero produto de uma consciência individual isolada, mas 

origina e mantém-se coletivamente pelos atores sociais influenciados pelo 

contexto que vivem. 

A cultura, na perspectiva semiótica, é compreendida como 

manifestações humanas entrelaçadas de sentidos e significados, decorrentes 

de suas relações uns com os outros e dos contextos em que se efetivam, 

assumindo formas de expressão, comunicação e de identidades específicas:  

 

[...] Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu 
chamaria símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura 
não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 
processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 
descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade 
(GEERTZ, 2008, p.10).  
 

Portanto, entende-se que as formas dos contextos, as relações 

humanas neles inseridas, suas regras, costumes, práticas, são substâncias da 

própria cultura. A cultura enquanto sistemas entrelaçados de signos 

interpretáveis são sistemas abertos para a atuação dos atores sociais. Mesmo 

que contenham regras próprias e razões lógicas de existência, ainda assim, 

permitem outras formas de manifestações e transformações com as influências 

de seus atores.  

É com olhar atento para os signos entrelaçados de um determinado 

contexto ou grupo social que se compreende com mais clareza esse mesmo 

contexto/grupo. Assim, busca-se na constituição de signos próprios, a partir  

experiência e interpretação, o tipo de cultura que os atores manifestam na 

sociedade. 

 
[...] Sendo a sociedade um todo integrado por significações 
circulantes (gestos, risos, palavras, presentes, sacrifícios, etc.), a 
análise sociológica da realidade social deve não apenas considerar 
os múltiplos signos/símbolos que articulam os atores e as instituições 
sociais em uma única e mesma rede, mas, para isso, a análise crítica 
deve estar aberta a uma compreensão complexa da experiência 
(MARTINS, 2005, p. 56). 
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O estudo da cultura com os pressupostos de uma concepção 

semiótica estará, por exemplo, mais interessado em que tipo de jogos os 

homens praticam coletivamente, suas experiências e interpretações, do que 

afirmar que todo homem joga.  

Assim, nessa perspectiva se contraria a visão de uma cultura 

puramente individualizada (uns tem, outros não), assumindo-a enquanto 

entidade pública, pois o seu significado assim o é para seus participantes 

(GEERTZ, 2008).  

Enquanto entidade pública se reconhece que, em cada período 

histórico, os atores sociais se relacionaram de maneiras distintas com a cultura. 

O reconhecimento do percurso histórico e da modificação das manifestações 

culturais permite a identificação das influências tanto subjetivas dos atores 

sociais (seus interesses, necessidades, conhecimentos, etc.) quanto objetivas 

(tecnologias, escolas, famílias, empresas, igrejas, entre outras).  

Para alguns autores, entre eles Bauman (2013) a sociedade 

contemporânea pode ser “marcada” por ser aquela sociedade que incentiva o 

consumo desenfreado de manifestações culturais, tornando-as muitas vezes 

em mais produtos à venda, além de promover um crescente acesso as novas 

tecnologias que influenciam na alteração dos signos nas relações sociais.  

Essa possível “marcação” precisa ser debatida para que não se caia 

em um reducionismo de considerar a cultura contemporânea como fruto 

exclusivo de relações econômicas.  

 

3.2 A CULTURA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: AS TECNOLOGIAS, 

O CONSUMO E AS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

Senhor Watson, venha aqui – eu quero vê-lo 

Graham Bell 

 

O acesso às novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

e a elaboração de novas redes sociais, têm produzido manifestações culturais 

distintas, em espaços distintos, daqueles que outrora predominaram no 
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cotidiano. Para alguns atores sociais o processo rápido de modificação tanto 

das tecnologias quanto dos espaços de sociabilidade é espantoso. 

Entre os locais de interação humana com mais ênfase atualmente 

está os espaços chamados virtuais ou ciberespaço. O ciberespaço “é o espaço 

de comunicação aberto pela interconexão global de computadores” (LÉVY, 

2000, p. 64). 

Devido à vivência crescente no ciberespaço, verifica-se a criação de 

uma cultura (cibercultura) com razão, lógica, regras, linguagens, valores e 

signos próprios. A compreensão da cultura atualmente passa pela percepção 

do ciberespaço, da cibercultura e nos vários modos de imersão social e 

profusão cultural.  

Lévy (2000) compreende que na sociedade contemporânea se 

vivencia uma evolução cultural por meio da imersão e interação crescente dos 

atores sociais no ciberespaço. Essa evolução traduz novos signos que se 

efetivam nas relações sociais com a utilização das TICs.  

Nota-se que em cada período histórico a cultura ficará entrelaçada 

com a técnica e tecnologia de comunicação mais recente, porém, sem asfixiar 

os princípios semióticos que definiram as formações culturais anteriores 

(SANTAELLA, 2003). 

Identificam-se algumas críticas em relação às possíveis influências 

negativas da utilização das TICs e do ciberespaço pelos atores sociais, 

retornando a máxima de que “as máquinas estão dominando o homem”. Esse 

entendimento possibilita a conclusão, perigosa, de que são as máquinas que 

elaboram os significados e sentidos atribuídos pelos atores sociais em suas 

relações. 

Antes, as TICs são frutos de todo um trabalho acumulado 

historicamente pelos atores sociais que, afinal, as criaram. Por isso, na relação 

entre “homem e máquina” no ciberespaço, o primeiro é o agente criador de 

cultura e o segundo é o instrumento mediador tanto da relação quando da 

produção cultural. A utilização das novas tecnologias e a imersão no espaço 

virtual não acabam com a cultura, mas possibilitam que outras formas de 

manifestação sejam elaboradas.  
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Entre as contribuições das TICs na profusão cultural está a 

possibilidade de transposição de manifestos ligados ao espaço dito “real” para 

o ciberespaço. A transposição de manifestos do espaço real para o virtual 

permite o acesso mais rápido de suas informações, mesmo com 

distanciamento físico considerado entre o informante e o receptor, além de 

garantir suas preservações culturais.  

Entretanto, se reconhece o poderio econômico que envolve a 

utilização e atualização constante dos computadores, celulares (etc.) que, de 

certa forma, influencia tanto as relações sociais quanto os manifestos culturais.  

A criação da necessidade de se ter uma tecnologia avançada para 

uma melhor “experiência” nesse espaço, é um dos artifícios que as empresas 

utilizam para atrair novos consumidores. Porém, muitas vezes se percebe que 

são os mesmos consumidores a procura do novo smartfone, televisor, 

computador, ou seja, “versões atualizadas” dessas tecnologias.  

Bauman (2013) afirma que a sociedade contemporânea, concebida 

por ele como “Modernidade Líquida5”, cria a necessidade de constante 

consumo dessas tecnologias. Nesse processo, constitui-se o “ser consumidor 

de cultura” em detrimento de “ser produtor de cultura”, incentivando a mudança 

de relações sociais de longa duração para aquelas de rápida durabilidade.  

Portanto, concebe-se que, 

 
A nossa é uma sociedade de consumidores, em que a cultura, em 
comum com o resto do mundo por eles vivenciados, se manifesta 
como um arsenal de artigos destinados ao consumo, todos 
competindo pela atenção, insustentavelmente passageira e distraída, 
dos potenciais dos clientes, todos tentando prender essa atenção por 

um período maior que a duração de uma piscadela (BAUMAN, 2013, 

p. 18). 
 

Verifica-se que outro traço da sociedade contemporânea, além de 

seu “potencial consumista” em relação às manifestações culturais e relações 

de curta duração, diz respeito à profusão cultural produzida em um mesmo 

contexto social, por exemplo, múltiplas formas de jogos na sociedade brasileira.  

                                                           
5
 A expressão Modernidade Líquida utilizada por Zygmunt Bauman ao longo de suas obras é 

um modo diferente de se referir a “sociedade contemporânea”, “pós-modernidade”, 
“modernidade tardia” que, metaforicamente, valendo-se dos líquidos, concluiu que tanto as 
relações humanas quanto suas manifestações culturais são incapazes de manterem-se por 
muito tempo em um mesmo “estado”, inseridos, portanto, em processos sociais de curta 
duração e fácil diluição.  
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São cada vez mais comuns expressões como diversidade cultural e 

multiculturalismo6, concebendo pluralidade ao termo cultura (culturas). 

Portanto, no vocabulário contemporâneo incentiva-se a fala em “culturas 

musicais” e não “cultura musical”.  

A respeito da considerada diversidade cultural e do 

multiculturalismo, efetivam-se manifestações culturais atualmente em um 

terreno de confronto entre diversas práticas de significados próprios que 

buscam sua validação/reconhecimento (NEIRA; NUNES, 2009).  

Ressalta-se que a validação/reconhecimento de determinado 

manifesto cultural é alcançada com outros elementos além da intervenção 

econômica. Aquilo que se assume por cultura com o passar do tempo, interliga 

e deriva-se não só de relações sociais de um consumo por si próprio, mas de 

uma profunda intervenção dos atores sociais que atribuem sentido e significado 

às suas interações.  

Nesse sentido, o ato de dirigir um automóvel como manifesto 

cultural, por exemplo, envolve mais do que a ação de comprar e vender um 

carro, pois, há outros elementos envolvidos, entre eles, condição profissional, 

interesse pessoal, autossatisfação, necessidade de locomoção em 

determinado tempo e espaço.  

Olhar para a cultura contemporânea apenas com viés dos possíveis 

interesses econômicos reduz as próprias relações e estruturas sociais na 

constituição cultural. Com isso, neste estudo, volta-se o olhar para as relações 

sociais e as trocas simbólicas que as mobilizam e que criam os signos culturais 

de cada grupo social.  

Por meio dos estudos de Mauss (1974), compreende-se que as 

relações e estruturas sociais ultrapassam e se solidificam além dos interessem 

econômicos. As trocas entre os atores sociais sejam elas de bens materiais, de 

serviços, afetos, de signos, entre outras, é fruto de um constante sentimento de 

obrigação entre os envolvidos e que contribuem para o estabelecimento do 

vínculo social, fenômeno imprescindível da elaboração cultural.   

                                                           
6
 Bauman (2013) alerta que o uso dos termos “diversidade cultural” e “multiculturalismo” 

escondem e disfarçam possíveis e evidentes desigualdades sociais.  
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Para a compreensão da cultura na sociedade contemporânea, a 

perspectiva da Dádiva7 - dar, receber e retribuir – (MAUSS, 1974) é relevante 

na superação dos possíveis “reducionismos” sobre os atores sociais, da 

potencialidade de suas interações e das manifestações culturais que praticam. 

 
[...] Uma das contribuições centrais de Mauss para a sociologia foi 
demonstrar qye o valor das coisas não pode ser superior ao valor da 
relação e que o simbolismo é fundamental para a vida social 
(MARTINS, 2005, p. 45). 

 

Em síntese, a constituição da vida social, dos signos que lhe dão 

sentido, é estabelecida coletivamente por um constante sentimento de 

obrigatoriedade e solidariedade em dar, receber e retribuir entre os atores 

sociais. Portanto, as interações no interior de qualquer manifestação cultural se 

caracterizam pelas relações de dom e contradom ou dádiva (MARTINS, 2005).  

Observam-se nas relações de dom e contradom os valores e 

significados na base das interações que formam a cultura, assumindo que os 

atores sociais são “coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e 

contratam” (MAUSS, 1974, p. 190).   

Na reflexão do processo de dádiva como constituinte da cultura, é 

importante a compreensão de que a tríade dar-receber-retribuir mobiliza-se e é 

mobilizada por uma finalidade moral, ou seja, “seu objeto é produzir um 

sentimento de amizade entre duas pessoas envolvidas” (MAUSS, 1974, p. 

211).   

Nesse sentido, o sentimento de amizade ou de pertencimento a 

determinado grupo social, com seus signos próprios, é produzido tanto por um 

sentimento de obrigatoriedade quanto de voluntarismo/solidariedade entre os 

atores sociais. A correlação entre obrigação e voluntariado, baseia-se no risco 

e na liberdade dos atores sociais se relacionarem, mesmo sabendo que essas 

interações não ocorrem em total liberdade, mas dentro de certos parâmetros 

morais definidos coletivamente (MARTINS, 2005). 

Outro aspecto relevante da contribuição de dom e contradom na 

constituição cultural, diz respeito ao dinamismo da coisa doada, seja material 

                                                           
7
 A dádiva nessa perspectiva não se confunde com a tradução que o senso comum faz do 

termo, sobretudo, aquela que a identifica com as ideias católicas de caridade e de benção 
(MARTINS, 2005). 
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ou imaterial, não sendo inerte, pois, traz consigo algo da pessoa que fez a 

doação. Trata-se, portanto, de um fenômeno em que a troca de objetos não se 

separa de seu aspecto moral e, por isso, dar um objeto se reveste em um ato 

de reconhecimento moral da pessoa com quem se estabelece a troca.  

Na doação de vidas no jogo Bola Queimada, por exemplo, busca o 

estabelecimento de uma comunhão entre os envolvidos e não apenas um 

interesse pela vitória na partida. O mesmo se aplica a recusa, ou seja, recusar 

dar ou receber algo é também se recusar a aliança e a comunhão.  

Retornando ao exemplo da Bola Queimada, negar receber vidas do 

colega é negar, não apenas a permanência no jogo, mas a própria negação da 

aliança e comunhão com o colega disposto a doação.  

 
Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas coisas, 
misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e assim as 
pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se 
misturam: o que é precisamente o contrato e a troca (MAUSS, 1974, 
p. 202). 
 

Por conseguinte, a cultura na perspectiva de dádiva em 

contraposição aos possíveis reducionismos econômicos, é um fenômeno social 

integrador, porque ela se faz primeiramente pela circulação de dom e 

contradom (presentes, serviços, doações, favores etc.), considerados símbolos 

básicos na constituição dos vínculos sociais. 

Essas características de dádiva são evidenciadas desde a menor 

idade, nas interações das próprias crianças umas com as outras. Os estudos 

sobre as manifestações culturais infantis devem compreender como dar, 

receber e retribuir constituem as relações entre os pares e como, para eles, as 

trocas e os contratos sociais estabelecidos são valorizados.  

As relações sociais entre as crianças, incluindo a dádiva, mostram 

que a cultura é influenciada por signos próprios atribuídos por elas. Assumir as 

crianças como atores sociais é imprescindível atualmente nos estudos com a 

cultura para a identificação das modificações existentes entre diferentes 

manifestações por elas produzidas. 
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3.3 AS CULTURAS DA INFÂNCIA: CRIANÇAS, OBRIGADO POR SUAS 

CONTRIBUIÇÕES! 

 

Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como 

esta trata as suas crianças 

Nelson Mandela 

 

Muitas vezes no cotidiano as crianças são consideradas como 

sujeitos que só praticam ou usufruem da cultura elaborada pelos adultos. É 

urgente a necessidade de assumir e valorizar o papel das crianças no 

manifesto cultural, desde sua elaboração até sua materialização no cotidiano.  

Os estudos atribuídos à Sociologia da Infância8 têm o objetivo de 

reconhecer que as crianças são atores sociais e diferentes dos adultos, com 

significados próprios em suas relações.  

Essa diferença reside não apenas em suas estruturas físico-

biológicas, mas no modo como elaboram e se apropriam das manifestações 

culturais que ajudam a materializar nas relações sociais que estabelecem entre 

si. 

Conceber que todo ator social é um agente cultural significa atribuir 

as crianças protagonismo nos seus próprios modos de enxergar o mundo, nas 

ações e relações que estabelecem entre si e com os adultos.  

Nessa perspectiva,  

 
[...] as crianças não recebem uma cultura constituída que lhes atribui 
um lugar e papéis sociais, mas operam transformações nessa cultura, 
seja na forma como a interpretam e integram, seja nos efeitos que 
nela produzem com suas próprias práticas (PORTILHO; TOSATTO, 
2014, p. 740). 
 

Corsaro (2009), como um dos defensores de uma sociologia da 

infância que considera as crianças como atores sociais, evoca dois termos 

importantes para esse estudo: reprodução interpretativa e cultura de pares.  

Em síntese, reprodução interpretativa, significa o reconhecimento da 

criança no duplo processo dialético de produção cultural, ou seja, no mesmo 

                                                           
8
 Campo de estudos que volta suas atenções para a criança em sua plenitude, considerando-a 

como ator social. Ganhou atenção no fim dos anos 1990 com a publicação de duas revistas da 
mesma editora: Revista Éducation et Sociétés em 1998 e 1999 (QUINTERO, 2002). 
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momento que é um “produto” da cultura é também sua produtora, concedendo-

lhe toda uma simbologia específica. Nesse sentido, reprodução não de algo 

pronto e acabado, mas a produção do novo a partir de algo que já existe. 

Já cultura de pares, sugere a valorização das relações sociais 

estabelecidas entre as crianças para a produção e reprodução cultural que 

extrapolam as normas e valores dos adultos. Em outras palavras, cultura de 

pares significa o reconhecimento de semelhantes e do estabelecimento de 

laços entre eles, em que inscreve uma lógica própria na relação social 

estabelecida. 

Novamente, recorresse a concepção de dom e contradom (MAUSS, 

1974) para compreender que, a cultura infantil, é estabelecida pelos vínculos 

sociais concretizados pelas crianças nas prestações e contraprestações entre 

si. A busca pelos vínculos por meio da dádiva proporciona a criação de 

sentidos e significados próprios, em cada grupo infantil, sobre a cultura 

socializada. 

A partir disso, se considera que cada grupo infantil pode atribuir 

sentido e significados diferentes nas manifestações culturais vivenciadas 

daqueles de seus pais, avós, tios, professores ou até mesmo entre grupos 

geracionais9 distintos. 

Mesmo que os agentes externos (adultos, instituições, etc.) 

objetivem que as crianças assumam papéis de consumidores das 

manifestações e produtos culturais, há interesses e necessidades nas próprias 

crianças que vão além do objetivo financeiro em suas ações. Por isso, a cultura 

enquanto sistemas entrelaçados de signos interpretáveis é de fato um sistema 

aberto, em constante processo de modificação, não fechado e acabado. 

Florestan Fernandes (2004) atribui que a formação histórica das 

Trocinhas10, nas ruas e bairros das cidades, influenciou a construção de uma 

cultura infantil diferenciada da adulta, um modo singular de produção e 

reprodução simbólica própria das crianças.  

 

                                                           
9
 De acordo com Karl Mannhein (1993) grupo geracional é aquele coletivo de pessoas da 

mesma época, que viveu os mesmos acontecimentos sociais durante o seu crescimento, 
partilhando da mesma experiência histórica, efetivando de uma consciência comum coletiva. 
10

 Trocinhas são considerados grupos de crianças de maior permanência e envolvimento entre 
elas no cotidiano, tradicionalmente efetivados nas ruas e bairros urbanos das cidades. 
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[...] existe uma cultura infantil – uma cultura constituída de elementos 
culturais quase exclusivos dos imaturos e caracterizados por sua 
natureza lúdica atual (FLORESTAN FERNANDES, 2004, p. 215). 
 

A concepção semiótica da cultura contribuí no desvelar da 

participação das crianças sobre os modos de ser, fazer e vivenciar a cultura 

atualmente. A partir disso, contraria-se a tese de que a sociedade 

contemporânea anuncia o desaparecimento da infância, como se as crianças 

não se envolvessem mais em práticas culturais que traduziram a “infância” 

anteriormente.  

O que ocorre é justamente a profusão de manifestações culturais em 

que as crianças foram e ainda são protagonistas, tanto em relação a suas 

vivências quanto no tocante de suas modificações e/ou preservações.  

A ação das crianças na cultura é tão significativa nesse sentido, que 

há um aumento considerado de práticas infantis diferentes em um mesmo 

contexto social. Consequentemente, existem aquelas que preferem “empinar” 

Pipa e aquelas que se inserem nos videogames.  

Por isso, o que se identifica atualmente são vários modos de ser da 

infância e não a proclamação de apenas um modo ou a sua morte em 

definitivo. 

 
[...] Contrariamente à proclamada “morte da infância”, o que a 
contemporaneidade tem apontado é a pluralização dos modos de ser 
criança. A heterogenização da infância enquanto categoria geracional 
e o investimento das crianças com novos papéis e estatutos sociais 
(SARMENTO, 2004 p. 01). 
 

É preciso considerar que a cultura na modernidade líquida mesmo 

sendo alvo de consumo, se tornando mais um produto à venda, é também 

produção eminentemente humana, decorrente de processos que ultrapassam o 

objetivo lucrativo, valorizando a singularidade de cada grupo social.  

Por conseguinte, o peso econômico da produção cultural destinado 

ao público infantil é combatido consciente e, em boa medida, 

inconscientemente, pela ação criativa das crianças que agem movidas por 

outras necessidades e interesses.  

 
[...] As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade 
que os adultos lhes alegam, mas fazendo-o com a leveza da 
renovação e o sentido de que tudo é de novo possível (SARMENTO, 
2004, p. 02). 
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Além das crianças atribuírem outras necessidades as práticas 

culturais é preciso reconhecer também que em suas relações entre pares é 

construída toda uma racionalidade lógica interna que demarcam. Essa 

racionalidade lógica interna constitui os sentidos próprios, significados e aquilo 

que são valorizados pelas crianças em suas relações sociais e práticas 

culturais. 

Embora os estudos de Evans-Pritchard (2005) se pautarem 

especificamente na cultura Zande11, a partir de sua análise da “etnografia da 

verdade”, é possível refletir sobre que mundo é esse o das crianças, qual o 

sentido que eles atribuem às práticas culturais que participam. 

Nesse sentido, para os atores sociais que estão à margem das 

relações infantis, vivenciadas entre pares, muitas vezes não se reconhece a 

interpretação própria das crianças, desvalorizando a autenticidade dos signos 

constituídos em suas relações. É preciso, nos estudos sobre a preservação 

cultural, considerar que o modo como às manifestações culturais são mantidas 

historicamente refletem, de certa forma, aos sentidos atribuídos pelos próprios 

atores sociais que as socializam.  

Entre as manifestações culturais das quais a leveza da ação infantil 

modifica consideravelmente seus modos de ser socialmente, em que toda uma 

racionalidade lógica interna se constrói ao longo dos anos, encontram-se os 

Jogos.  

O estudo dos jogos realizados pelas crianças permite tanto o 

reconhecimento de que elas produzem cultura, como a identificação das 

modificações inseridas por elas em suas regras, objetivos e formas de 

inserção, mantendo-os socialmente a partir dos sentidos por elas atribuídos.  

A partir de Evans-Pritchard (2005) é necessário questionar qual o 

sentido que as crianças atribuem aos jogos quando estes são ensinados, 

aprendidos e praticados? Esse questionamento permite que se identifique que 

os sentidos atribuídos pelas crianças aos jogos, muitas vezes se diverge 

daqueles efetivados pelos adultos ou fortalecidos socialmente em épocas atrás.  

                                                           
11

 Na época os Zandes era um povo tribal que vivia na chamada, hoje, República Democrática 
do Congo, no Sudão. 
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A variação possível dos sentidos atribuídos pelas crianças corrobora 

com a tese de que os jogos são antes manifestações culturais, inseridas nos 

diferentes contextos de atuação infanto-juvenil e, por que não, adulto. A 

concepção dos jogos como cultura é relevante para uma compreensão também 

das crianças como atores sociais. 
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4 OS JOGOS COMO MANIFESTOS DA CULTURA 
 

1, 2, 3, 4... Lá vou eu! Quem se escondeu, se escondeu, quem não se escondeu, 

não se esconde mais. 

Expressão utilizada no jogo Esconde-Esconde 

 

Uma das práticas culturais mais vivenciadas ao longo da história diz 

respeito aos jogos, realizados pelas crianças, jovens e adultos. Mesmo que se 

considera que jogar é uma manifestação predominante da cultura infantil, não 

se restringe a esse público.  

Ao longo do processo civilizatório da humanidade, percebe-se que o 

ato de jogar foi presenciado nas mais distintas sociedades, modificando-se 

constantemente. Identifica-se que não só os jogos mudaram, mas também 

seus significados e sentidos, desde uma perspectiva mitológica (jogar como 

ritual) até para uma função educacional e cultural (jogar para socializar e 

educar-se (SANTOS, 2015). 

No quadro 1 apresentam-se momentos históricos e civilizações 

específicas em que os jogos estiveram presentes com distintas finalidades. 

 

 
Quadro 1 – O jogo e as distintas finalidades ao longo da história humana 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Santos (2015) 
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As finalidades assumidas nos jogos ao longo desses períodos 

históricos, em cada civilização em processo de desenvolvimento social, 

possibilitou a criação de algumas concepções sobre o jogo.  

Na tentativa de definir o jogo muitos autores trouxeram importantes 

reflexões sobre essa manifestação cultural, dos quais se destacaram os 

estudos de Kishimoto (1998), Brougère (1998), Caillois (1990), Huizinga (2000) 

e Santos (2012; 2015).  

Para Huizinga (2000) o jogo é uma atividade voluntária, exercida de 

acordo com algumas regras, limites de espaço e tempo a ser respeitados. O 

ato de jogar nessa perspectiva assenta-se na autossatisfação e no prazer. É 

um dos primeiros12 autores a considerar o jogo como manifesto cultural. Insere 

o conceito de Homo Ludens para definir que no jogo há o envolvimento e busca 

pelo lúdico, um dos elementos que integram os atores sociais. 

Em relação ao caráter voluntário do jogo e da normatização das 

ações dos jogadores de acordo com Huizinga (2000), ao considerar nessa 

investigação os jogos como manifestos da cultura, é preciso retomar a 

perspectiva de Mauss (1974) sobre a dialética entre voluntariado e 

obrigatoriedade efetivada entre os sujeitos em suas interações de dádiva.  

Portanto, se concorda que as relações sociais que sustentam os 

signos elaborados coletivamente nos jogos, se efetivam por prestações e 

contraprestações estabelecidas, dialeticamente, por certo voluntariado e por 

certa obrigatoriedade entre os atores sociais. 

Assim, a participação em determinado jogo comporta tanto uma 

aceitação voluntária pelo jogador em participar, quanto uma obrigatoriedade 

com as regras e objetivos estabelecidos entre o grupo. A permanência no jogo 

se dá quando esses dois elementos se efetivam pelo jogador, pois, caso 

contrário, ou ele se retira por conta própria ou o grupo o marginaliza.   

Prosseguindo com outras definições de jogo, concordando que o 

jogo é manifesto cultural, porém contrariando a concepção de Huizinga (2000) 

em alguns aspectos, Kishimoto (1998) o define como uma forma das pessoas 

violarem as regras, padrões sociais de comportamento, criando novas normas. 

                                                           
12

 Embora se utilize no estudo uma obra editada e publicada em 2000, verifica-se que a 
primeira edição de Homo Ludens, de Huizinga, foi em 1938. Daí que se considera ele como um 
dos primeiros autores a refletir sobre o jogo em uma perspectiva cultural. 
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O aspecto da liberdade é assumido pela autora como fundamental e essencial 

no ato que define o jogo, em que vê na escola, sobretudo na Educação Infantil, 

espaço profícuo de libertação pelo ato de jogar.  

Brougère (1998) concebe o jogo como consequência de atividades 

lúdicas que permitem as pessoas tornarem a realidade em “um faz de conta”. 

Esse autor afirma que é difícil diferenciar os atos de brincar e jogar, bem como 

separá-los dos brinquedos. A imersão nos jogos sugere a criação de uma nova 

realidade, mesmo que os traços do real se efetivem nesse novo mundo. 

Na tentativa de apreender o que seria o ato de jogar, Caillois (1990) 

é conhecido por ser um dos primeiros autores a classificar formas distintas de 

jogo de acordo com a finalidade empregada pelos jogadores. Assim, classificou 

o jogo de quatro formas:  

 Âgon: São considerados aqueles jogos que envolvem competição 

entre jogadores, em que se busca o “vencer” em detrimento do “perder”. Ao 

considerar nesse estudo que qualquer jogo envolve certo nível de 

competitividade, permite-se que atualmente Âgon seja uma estrutura e não 

classificação de qualquer ato de jogar.   

 Alea: Jogos de sorte na qual os resultados advêm de decisões 

exteriores aquelas promovidas pelos jogadores, por exemplo, o jogo de bingo. 

Tradicionalmente esses jogos ficaram conhecidos como aqueles ligados ao 

carteado, aos “jogos de azar”.  

 Mimicry: Jogos de simulacro, nos quais são criados personagens 

fictícios, situações e ações que buscam ludibriar os adversários. Assim, são 

valorizados os jogadores que conseguem alcançar os objetivos enganando os 

demais a sua volta.  

 Ilnx: São os jogos de vertigem em que os jogadores “destroem” 

momentaneamente as percepções envolvidas e a estabilidade, por exemplo, 

girar em volta de um cabo de vassoura e sair correndo em linha reta. 

A partir das considerações de Huizinga (2000), Brougère (1998), 

Kishimoto (1998) e da classificação proposta por Caillois (1990), verifica-se que 

tentar definir o que é o jogo, assim como o conceito de cultura, é uma atividade 

que se restringe em um momento histórico e integra o próprio processo 

formativo de quem o faz. Como cultura, os jogos são entidades sociais, por 
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isso, a definição do que são levará sempre a consideração do coletivo 

envolvido.  

Duas formas de classificar os jogos são mais utilizadas aos longos 

dos últimos anos, sobretudo com o avanço das tecnologias na sociedade 

contemporânea: Jogos Tradicionais/Populares e Jogos Virtuais/Eletrônicos13 

(SANTOS, 2015). 

Os jogos tradicionais são aqueles que existem há muito tempo na 

sociedade, geralmente ensinados da geração adulta para geração pequena, 

tendo a rua e praças como locais de realização mais evidenciados. São 

exemplos desses jogos a Amarelinhas, Bolas de Gude, Pipas, Pião, Bola 

Queimada, Esconde-esconde, Pega-pega, Bugalha, Bets, entre outros 

(PARLEBAS, 2001; SANTOS, 2012).  

Outra característica marcante nos jogos tradicionais é que a 

nomenclatura deles pode ser modificada dependendo do local de suas 

realizações, por exemplo, se denomina Bola Queimada em regiões do estado 

paranaense e Mata Soldado em regiões de Santa Catarina.   

Do ponto de vista histórico, os jogos tradicionais se estabeleceram 

nas sociedades, em vários períodos históricos (Antiguidade, Idade Média, 

Modernidade), por meio de um processo cultural estabelecido por relações 

sociais de longa duração (SANTOS, 2015).  

As relações sociais de longa duração caracterizaram-se pela 

constituição de manifestações culturais que percorreram longos períodos de 

tempo, sendo reconhecidas como integrantes da tradição de determinado 

grupo social. Daí o nome jogos tradicionais, representando as manifestações 

da cultura que foram mantidas entre as práticas infanto-juvenis.  

A permanência desses jogos, gerando uma tradição, considera a 

abertura as modificações que esses mesmos jogos sofreram a partir dos atores 

                                                           
13

 Jogos Virtuais/Eletrônicos concentram vários tipos de arte diferentes, como cinema, 
quadrinhos, música e relaciona tudo isso com o uso da computação gráfica de alta qualidade e 
diferentes formas de interação em dispositivos eletrônicos, por exemplo, celulares, 
computadores, tabletes. Rodrigues (2009) aponta um crescimento significativo da preferência 
dos jogos virtuais pelo público Infanto-juvenil, o que revela certo enfraquecimento social dos 
jogos tradicionais devido ao fato do não ensino e aprendizagem as novas e futuras gerações.  
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sociais e das relações estabelecidas entre eles, uma vez que se afasta nesse 

estudo de uma perspectiva a-histórica do termo tradição. 

 Peirano (1983) valendo-se dos estudos de Stanley Tambiah (1972) alerta 

para o fato do termo “tradição” ser muito utilizado recorrentemente de modo a-

histórico, tanto popularmente como cientificamente, detonando algum tipo de herança 

coletiva transmitida de geração em geração de forma muito pouco modificada.  

Assim, ao conceber a tradição dessa forma, se esquece de dois pontos: no 

primeiro, que o passado foi, talvez, tão aberto e dinâmico aos atores sociais daquele 

tempo como ocorre com sociedade contemporânea; no segundo, que as normas, 

regras e orientações do passado não foram necessariamente tão consistentes, 

unificadas e coerentes como se imagina (PEIRANO, 1983). 

A reflexão do termo tradição como forma de combate a perspectiva 

a-histórica, também vale para o conceito de “preservação”, ou seja, nesse 

estudo se compreende que a manutenção de determinados manifestos 

culturais decorre de processos sociais que modificam e reinterpretam os signos 

constituídos coletivamente, que colaboram com a atribuição de outros sentidos 

e significados.  

Para a preservação dos jogos tradicionais são essenciais espaços 

que efetivem práticas sociais formativas, atentas para a participação e 

interferência das crianças nos modos de ser atualmente desses jogos. Atentas 

para as reproduções interpretativas e racionalidades lógicas internas de cada 

grupo infantil na materialização da Bugalha, Amarelinha, Bets etc.  

Entre os espaços sociais em que as crianças podem assumir 

protagonismo na manutenção dos jogos tradicionais, a escola apresenta-se 

como aquela com maior possibilidade, tanto em relação ao número de crianças 

ali presentes, quanto na formação educacional que dela se espera.  

 

 

4.1 A ESCOLA COMO ESPAÇO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DOS 

JOGOS TRADICIONAIS 
 

Me movo como educador, porque, primeiro, me movo como gente 

Paulo Freire 
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No contexto de constante produção e consumo de práticas culturais 

diversificadas, a escola deve intervir de modo que todos os participantes do 

processo pedagógico realizem uma leitura crítica de como essa profusão 

cultural vivida hoje ocorre e quais são as contribuições de cada ator social. 

A partir da profusão cultural na sociedade contemporânea, 

reconhece-se que a escola pode agir na preservação de determinadas 

manifestações culturais, entre elas, os jogos tradicionais. Essa finalidade de 

preservação existe desde a criação da própria escola como socializadora de 

conhecimento: 

 
[…] o homem criou a escola com o intuito de preservação da cultura e 
dos conhecimentos gerais produzidos historicamente, para que fosse 
transmitido, de uma geração à outra, um reportório cultural que 
possibilitasse a continuidade de uma determinada cultura. (PALMA et 
al, 2010, p. 19). 
 

Na escola, a preservação cultural é alcançada principalmente pelos 

processos de ensino e aprendizagem, realizando-se de duas formas 

antagônicas, uma tradicional e a outra emancipadora. É preciso diferenciar 

ambos os modos para reafirmar, na prática pedagógica, as crianças como 

atores sociais. 

Na primeira, tradicional, a cultura é mantida pela transmissão 

mecânica, autoritária dos conhecimentos, em que o processo pedagógico 

apresenta aquele que “detêm a cultura”, o professor, e aqueles que são tábula 

rasas, os estudantes (MIZUKAMI, 1986). A cultura nessa perspectiva deve ser 

copiada, com seus sentidos e significados incorporados sem questionamentos. 

O professor transmite cultura, os estudantes copiam.  

Nessa perspectiva arbitrária de preservação, identifica-se que a 

escola cumpre com mais força o papel de reprodução das desigualdades 

culturais, sociais, econômicas como alertou Bourdieu (1998). Aqui, os 

estudantes não são concebidos como atores sociais e sim reprodutores sociais.  

Na segunda forma de preservação cultural escolar, emancipadora, a 

cultura é compreendida em uma relação pedagógica que favoreça a vivência e 

reflexão das práticas culturais, na qual tanto o professor quanto os estudantes 

são considerados atores sociais. Como atores, são produtos e produtores das 
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manifestações culturais, desde o ato de ler e escrever até o aprendizado da 

Amarelinha, por exemplo. 

A percepção de que os estudantes também elaboram cultura permite 

a identificação de que ao chegarem à escola cada um traz os signos 

apreendidos em relações sociais que vão além dos muros escolares. Isso 

revela não apenas uma diferença nas manifestações culturais que praticam, 

mas também certa desigualdade social (BOURDIEU, 1998).  

Dependendo da forma como essas relações e concepções ocorrem 

nas escolas, percebe-se modificação dos modos de organização curricular, 

formação docente, preparação das aulas e avaliação de todo o processo 

pedagógico.  

Para que a segunda forma de preservação cultural ocorra, parte-se 

do princípio de que os estudantes necessitam compreender as práticas 

culturais que realizam, aquelas que seus pais e avós ajudaram a criar quando 

crianças e, a partir disso, entender seus papéis no processo de preservação e 

ascensão de outros manifestos culturais.  

Também, dependendo do modo como o docente tratará das 

desigualdades sociais e culturais em uma mesma sala de aula, contribuirá para 

que ainda mais as diferenças se acentuem ou diminuam (BOURDIEU, 1998).  

Por isso, na escola o aprendizado, preservação, ascensão e a 

negação de manifestações culturais precisam ser realizada de forma 

consciente. Essa responsabilidade perante a formação consciente estudantil, 

finalidade escolar, é de todas as áreas de conhecimento presentes na escola, 

legalizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e 

reafirmadas com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (2010).  

Os jogos tradicionais ganham destaque na escola entre as várias 

manifestações culturais que requer atenção especial atualmente na sociedade 

contemporânea. Esse destaque se refere às significativas mudanças científicas 

e tecnológicas vivenciadas e pelo predomínio de outras manifestações 

culturais, reduzindo as possibilidades das crianças em conhecerem outros tipos 

de jogos, uma vez que o grupo geracional, atual, acessa desde pequenos os 

jogos virtuais. 
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A área de conhecimento responsável pelo trato pedagógico do jogo 

tradicional na escola é a Educação Física. Tal responsabilidade firma-se nos 

documentos educacionais oficiais, por exemplo, Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) disponibilizada pelo Ministério da Educação em 2016 e nos 

currículos municipais de ensino de cada prefeitura. 

Compreender como a Educação Física pode contribuir com os jogos 

tradicionais em uma perspectiva de preservação emancipadora é relevante 

atualmente devido, ao já mencionado, enfraquecimento social dessas 

manifestações culturais. 

 
 

4.2 PRESERVANDO OS JOGOS TRADICIONAIS COM A EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
Que falta faria se não existisse Educação Física? 

Mario Sérgio Cortella 

 

A história da Educação Física no chão escolar apresenta muitas 

facetas ao longo dos anos. Essas facetas podem ser compreendidas a partir 

das abordagens pedagógicas que foram materializadas nas escolas, nas 

concepções de corpo que se construíram, alinhadas com o tipo de formação 

dos professores.  

Para compreender como a Educação Física contribuirá com a 

manutenção social dos jogos tradicionais atualmente, é preciso entender que o 

conceito de cultura na própria área e seu ensino ganharam diferentes 

roupagens ao longo dos anos. 

Verifica-se que o ensino da Educação Física originou-se 

historicamente em uma abordagem médico-militar com o objetivo de aprimorar 

o condicionamento físico e garantir práticas higiênicas. Passou por uma 

abordagem tecnicista em que se buscava o desenvolvimento das técnicas 

esportivas. Enfatizou uma abordagem desenvolvimentista que preconizou a 

aprendizagem motora de diversos tipos de movimento (BRACHT, 1997).  

Nos últimos vinte anos, o ensino da Educação Física se estruturou 

em abordagens críticas preocupadas com o processo educativo como um todo, 
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em que a tomada de consciência e produção do conhecimento são as 

finalidades de suas aulas (PALMA et al, 2010). 

 As três primeiras abordagens (médico-militar, tecnicista e 

desenvolvimentista) permitiram que a Educação Física na escola fosse 

considerada enquanto área de atividades, um componente curricular que 

evidenciou a dualidade teoria/prática, corpo/mente. Assim, o professor 

qualificado seria aquele que teria uma gama de atividades e jogos a serem 

realizados pelos estudantes.  

Esse período foi desde a sua origem nas escolas a partir da 

segunda metade do século XIX até o início dos anos 1990. Nesse percurso 

histórico até então, a discussão sobre cultura passa longe nessas perspectivas 

de ensino adotadas (DAOLIO, 2004). 

Somente no início de 1990 ganham destaque abordagens de caráter 

crítica para o ensino de Educação Física propostas, inicialmente por Coletivo 

de Autores (1992) e Kunz (1994). Tais abordagens entrelaçaram teoria e 

prática tratando-as como indissociáveis (o mesmo ocorreu com a relação 

corpo/mente), com as quais concebeu-se a Educação Física como área de 

conhecimento. 

Portanto, atualmente a Educação Física é considerada um 

componente curricular, orientada e estruturada para ensinar diversos 

conteúdos, entre eles, os jogos tradicionais. Destaca-se que o termo cultura, de 

certa forma, é um termo recente que orienta as práticas pedagógicas (DAOLIO, 

2004).   

Entretanto, muitas vezes ainda o jogo tradicional tem sido ensinado 

com o objetivo de apenas aprender tecnicamente a jogá-lo ao longo dos anos 

de escolarização. Verifica-se com isso, que a abordagem tecnicista ainda está 

presente nas aulas de Educação Física quando se ministra esse conteúdo.  

Ensinar os jogos tradicionais para compreendê-los como 

manifestação cultural com o objetivo também de preservá-los, não pode ocorrer 

distinto da elucidação da realidade atual, ou seja, do enfraquecimento desses 

jogos e predomínio dos jogos virtuais. 

A elucidação da realidade na qual os jogos tradicionais se 

encontram precisa de estudos que identifiquem e compreendam os sentidos 
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atribuídos pelos estudantes na manutenção dessas manifestações culturais. O 

modo como se preservam a Amarelinha, Pique Bandeira etc., condizem com os 

sentidos que os autores sociais de hoje atribuem para esses jogos que, em 

situação escolar, são os próprios estudantes. 

 Uma vez identificado o “elo perdido” entre as gerações passadas e 

as novas para o ensino dos jogos tradicionais (SANTOS, 2009), ao se apoiar 

em uma perspectiva histórica dos termos tradição e preservação, tanto o 

estudo sobre a manutenção desses jogos como o ensino deles nas aulas de 

Educação Física, necessitam da identificação e reflexão sobre os sentidos 

atribuídos pelos atores sociais, modificáveis de contexto para contexto. 

Por conseguinte, pelas características desse estudo, foi preciso um 

olhar atento do investigador para as relações sociais entre os estudantes, as 

trocas simbólicas efetivadas, suas interpretações e os sentidos por eles 

atribuídos aos jogos tradicionais estudados. 
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5 RESULTADOS 

Qual é a última coisa que você se lembra?  

Natalie (filme Amnésia) 

 

No processo de reflexão sobre o estudo, orientado pelo percurso 

metodológico, referencial teórico, bem como os objetivos e problemas da 

investigação, alcançaram-se três resultados. 

Assim, escolheu-se apresentar inicialmente os resultados 

configurados como produtos educacionais (site e sistematização de conteúdo) 

em resposta aos objetivos específicos “c” e “d” para, depois, expor o resultado 

inerente aos objetivos “a” e “b”, e objetivo geral.  

 

5.1 O SITE ELABORADO, SOCICALIZAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE OS 

JOGOS TRADICIONAIS 

Configura-se como um dos resultados dessa investigação o site 

Jogos Tradicionais, elaborado pelo investigador pós-aulas ministradas, 

alcançando o objetivo específico (d), no qual se buscava efetivar um espaço na 

internet tanto de socialização como de reflexão sobre os jogos tradicionais 

estudados, registrando algumas interpretações realizadas pelos estudantes. 

 

 

Imagem 01- Página inicial do site Jogos Tradicionais 
Fonte: Site elaborado pelo pesquisador (26 de Outubro, 2017) 

 

Ressalta-se que esse site constitui como um dos produtos 

educacionais (Apêndice D) oriundos dessa investigação, no qual a elaboração 

de um produto educacional é uma das exigências do PPGEN para a conclusão 
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do processo formativo, articulando a formação profissional e o contexto de 

atuação.  

Compreende-se que a elaboração de produtos educacionais é uma 

realidade de alguns processos formativos de mestrado profissional em ensino 

(LEODORO; BALKINS, 2010). Essa realidade é assumida pelo PPGEN desde 

sua inauguração no ano de 2013. 

A respeito do que se tratam os produtos educacionais, afirma-se que 

são ferramentas elaboradas pelos próprios profissionais em formação que 

comportam conhecimentos organizados, objetivando viabilizar a prática 

pedagógica. São instrumentos com sentido e significado, pois partem de uma 

realidade que precisa deles para a resolução de problemas identificados no 

próprio contexto (MOREIRA, 2004). 

A utilização do site como produto educacional, meio de 

operacionalizar as aprendizagens em sala de aula, é uma ferramenta profícua 

do ensino (GOULART; DECACCHE-MAIA, 2015). No caso dessa investigação 

foi modo encontrado para a socialização dos jogos tradicionais estudados e as 

interpretações realizadas pelos estudantes. 

Assim, o site14 elaborado a partir do mês de Novembro de 2016 por 

meio da plataforma Wix.com, configura-se como um espaço virtual de 

socialização dos jogos tradicionais estudados com a turma do quinto ano, em 

que nele se registraram alguns momentos de interpretações e de 

ressignificações dos jogos realizadas pelos estudantes. 

As primeiras informações anexadas no espaço foram os doze jogos 

tradicionais, em ordem alfabética, estudados com a turma de quinto ano. Para 

acessá-las, basta entrar na segunda página do site intitulada “Jogos 

Tradicionais”. São apresentadas em cada jogo suas variações de 

nomenclaturas, possíveis origens, as regras, formatos, objetivos bem como as 

ressignificações realizadas pelos estudantes. 

                                                           
14

 O espaço é encontrado no endereço eletrônico www.jogostradicionais.org 
 

http://www.jogostradicionais.org/
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Entre as ressignificações mais marcantes realizadas pelos 

estudantes registradas no site, atreladas ao modo como eles interpretaram tais 

jogos, destacam-se a fase criada “Motocão” no jogo Estrela Nova Cela 

(imagem à esquerda), o nome “Suquita” atribuído ao jogo Sirumba (imagem 

central) e variações também elaboradas da Amarelinha pelos estudantes 

(imagem à direita).  

 
Imagens em Sequência 01- Jogos Tradicionais (Estrela Nova Cela, Sirumba e 

Amarelinha) 
Fonte: Site elaborado pelo pesquisador (26 de Outubro, 2017) 

 

Essas imagens, inseridas no site, contribuem para a reafirmação de 

que a cultura é também produzida pelas crianças a partir do modo como elas a 

interpretam. Recorrendo a Corsaro (2009) e analisando as imagens, rompe-se 

com a tese de que as crianças são apenas consumidoras daquilo que os 

adultos criaram.  

 O registro em um site do modo como os estudantes interpretaram e 

ressignificaram os jogos tradicionais, revela que esse espaço na internet pode 

servir também para uma reflexão da própria participação estudantil na 

manutenção dos jogos atualmente.  

Um elemento importante para que a socialização das 

ressignificações estudantis elaboradas e a reflexão sobre os jogos tradicionais 

ensinados ultrapassem os muros da sala de aula, caminha com o processo de 

divulgação desse produto educacional.  

Compreende-se que a ação de socialização de dos produtos 

educacionais é um dos elementos que favorecem a democratização do ensino 

(MOREIRA, 2004). No caso do site aqui mencionado como produto 

educacional, ressalta-se que sua divulgação não só promoverá uma 
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socialização do ensino, mas também da interpretação estudantil dos jogos 

estudados e das possíveis reflexões a respeito desses jogos.  

Portanto, em relação ao processo de divulgação desse produto 

educacional, foram realizadas duas ações com esse objetivo. A primeira ação 

foi sua apresentação aos professores de Educação Física do município de 

Cambé-PR em quatro encontros em reuniões pedagógicas.  

 

 

Imagem 02- Divulgação do Site (Professores de Educação Física – Cambé-PR) 
Fonte: Reunião Pedagógica (24 de Março, 2017) 

 

Foram duas exposições no dia 24 de março de 2017 aos 

professores de Educação Física, Ensino Fundamental 1, uma no período 

matutino e outra no vespertino, e duas apresentações no dia 07 de Abril de 

2017, também nos respectivos períodos, aos docentes de Educação Infantil. A 

segunda ação de divulgação do site ocorreu em uma rede social na internet 

particular do investigado no dia 27 de setembro de 2017. Essa ação alcançou 

outros colegas de profissão para além daqueles inseridos no município 

cambeense. 

Ambas as ações de divulgação contribuíram para que tanto a prática 

pedagógica desenvolvida quanto as ressignificações elaboradas pelos 

estudantes aos jogos, ultrapassassem as paredes de sala de aula e os muros 

escolares.  
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Imagem 03- Mapa dos lugares em que o site foi acessado 
Fonte: jogostradicionais.org (03 de Novembro 2017) 

 

A imagem 03 mostra os locais de acesso ao site. É possível verificar 

a potencialidade desse produto educacional em relação a promoção da 

socialização e reflexão dos jogos tradicionais. Embora predomine o acesso em 

território brasileiro, pessoas em países como Estados Unidos e Portugal 

também visitaram o produto educacional. 

Inseridos em uma sociedade que apresenta crescente imersão ao 

ciberespaço (LÉVY, 2000), a constituição desse site como produto educativo 

busca alcançar o maior número possível de profissionais e estudantes na 

reflexão e trato pedagógico dos jogos tradicionais. Trazer as TICs em prol do 

ensino dos jogos tradicionais e não tratá-las como “inimigas” dessas 

manifestações é importante para a superação da discussão sobre jogos 

tradicionais em oposição aos jogos virtuais.  

Compreendendo que em cada período histórico a cultura fica 

entrelaçada com a técnica e tecnologia de comunicação mais recente 

(SANTAELLA, 2003), o site não asfixiou os princípios semióticos que definiram 

as formações culturais anteriores dos jogos tradicionais, pois, encontrou nesse 

espaço, mais um local para suas reflexões e preservações.   

O desafio é fazer com que cada vez mais pessoas em todo mundo 

acessem o site e promovam reflexões sobre tais jogos. Também, configura-se 

um desafio a inserção de novas informações a partir da prática pedagógica do 

investigador nos anos que se seguirão. 
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5.2 SISTEMATIZAÇÃO DE CONTEÚDO ELABORADA APÓS O PROCESSO 

PEDAGÓGICO  

 

Outro resultado dessa investigação foi a elaboração de uma 

sistematização de conteúdo15 jogos tradicionais para turmas do 1° ao 5° ano de 

Ensino Fundamental I (Apêndice E). Essa elaboração representa um processo 

reflexivo do investigador sobre a experiência vivida com a turma participante do 

estudo e uma orientação da banca de qualificação no dia 21 de Setembro.  

A proposta da sistematização de conteúdo foi ao encontro da 

perspectiva de que os docentes precisam assumir autonomia na compreensão 

e ressignificação das propostas curriculares oficiais de cada órgão de ensino 

efetivadas em sala de aula (PACHECO, 2005) 

 Assim, com sua materialização, se alcançou o objetivo específico 

(c) que visava a elaboração de uma sistematização curricular para o ensino dos 

jogos tradicionais nas aulas de Educação Física no Ensino Fundamental I. 

Foi pensada a partir do processo pedagógico materializado com os 

estudantes do quinto ano nesse estudo e embasada pedagogicamente na 

proposta de Gasparin (2002)16. A tentativa é incluir em todos os anos do Ensino 

Fundamental I, durante o ensino dos jogos tradicionais, tal proposta que vai 

desde a prática social inicial do conteúdo até a prática social final.  

Baseada na proposta de Gasparin (2002), a Prática Social Inicial do 

Conteúdo deve ser o momento de identificação dos saberes prévios estudantis 

e um primeiro contato deles com o conteúdo jogos tradicionais. Esse processo 

inicial de trato com o conteúdo pode materializar-se formalmente por meio de 

uma ficha avaliativa sobre os jogos tradicionais, testada no processo 

pedagógico junto com a turma de quinto ano (APÊNDICE D). 

                                                           
15

 Os doze jogos tradicionais inerentes dessa investigação encontram-se na sistematização 
curricular, além de outros sugeridos, oriundos da experiência do investigador com o ensino 
para outras seriações escolares.  
16

 Mesmo não se configurando como objetivo geral desse estudo o aprofundamento dos 
passos pedagógicos propostos por Gasparin (2002), descreveu-se brevemente como essa 
proposta foi realizada durante as aulas e como se organizou a sistematização curricular a partir 
dela. 
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A ideia é que se verifiquem os jogos que os estudantes já conhecem 

e quais podem ser introduzidos na sistematização de conteúdo de cada 

professor. Por isso, se deixou um espaço em vermelho na sistematização para 

que o professor inclua outros jogos após a prática social inicial do conteúdo 

(exemplo quadro 3). 

 

 
Quadro 3 – Sistematização de Conteúdo para 1° Ano E.F. 1 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
No processo pedagógico junto com os participantes desse estudo, 

os saberes prévios estudantis favoreceram o planejamento pedagógico, 

considerando-se os jogos conhecidos, desconhecidos e aqueles que eles 

expressaram interesse em aprender. Na perspectiva de uma prática social 

inicial do conteúdo para apreensão dos saberes prévios dos estudantes,  

 
[...] coloca-se ao professor, ou mais amplamente, à escola, o dever 
de não só respeitar os saberes com que os educandos [...] mas 
também, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 
saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 1996, p. 
30). 
 

Assim, a identificação dos saberes prévios, permitirá a discussão 

desses mesmos com os estudantes em relação ao contexto que vivem, 

processo esse, realizado com a Problematização (GASPARIN, 2002). A 
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reflexão sobre a marginalização de alguns jogos tradicionais e a consideração 

desses como patrimônios da cultura podem ser temas do processo de 

problematização, aumentando gradativamente nas seriações do Ensino 

Fundamental I.  

É preciso que os professores, ao utilizarem a sistematização de 

conteúdo, intencionalmente, organize possíveis questões que orientem 

necessidades aos estudantes para elucidação de seus contextos ao relacioná-

lo com o conteúdo de estudo. “A problematização é um desafio, ou seja, é a 

criação de uma necessidade para que o educando, através de sua ação, 

busque o conhecimento” (GASPARIN, 2002, p. 35).  

Com a Instrumentalização, processo pedagógico de implementação 

da sistematização de conteúdo, os jogos serão ensinados em relação aos 

assuntos sugeridos. É preciso que o docente se organize a ponto de identificar 

as datas em que cada jogo será ministrado, bem como ressignifique os 

objetivos preestabelecidos na proposta.  

No quadro 4, mostra-se como ocorreu a organização no processo 

pedagógico com a turma participante dessa investigação. 
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Quadro 4: Instrumentalização do Conteúdo com as datas dos jogos tradicionais 
estudados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação a quantidade de aulas organizadas para cada jogo, se 

privilegiou na sistematização, um maior número de aulas para os jogos em que 

os estudantes mais apresentaram dificuldades em dominar suas características 

nessa investigação. Assim, para os jogos como Bugalha, Elástico, Estrela Nova 

Cela, Bola de Gude, Pião e Ioiô sugerem-se maior quantidade de aulas em 

relação aos demais.  

Na Catarse espera-se que os estudantes expressem os 

conhecimentos construídos ao longo das aulas a partir dos saberes prévios 

identificados na prática social inicial do conteúdo. Representa o ponto de 

chegada, provisório, no qual o estudantes chegou em relação ao conhecimento 

construído durante as aulas e que, contribuirá para um posicionamento 

ressignificado frente ao seu contexto social (GASPARIN, 2002). 
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Para contemplar formalmente a catarse, na sistematização de 

conteúdo são sugeridos dois modelos para adoção dos professores no quinto 

ano: produção de uma redação e de uma história em quadrinho, ambas de 

modo individual.  

Por conseguinte, a Prática Social Final do Conteúdo será o momento 

em que os estudantes divulgarão os saberes construídos no decorrer das 

aulas. Esse processo pode ser realizado com a implementação de um dos 

jogos ensinados nos recreios dirigidos, como ocorreu com a turma participante 

do estudo. Na oportunidade, introduziu-se o jogo Elástico no intervalo da 

escola, socializando-o para os demais estudantes que não participaram desse 

estudo, mas que frequentavam o ambiente escolar.  

A escolha por uma proposta teórica a ser inserida na sistematização 

de conteúdo vai ao encontro da perspectiva de que “O trabalho docente, sendo 

uma atividade intencional e planejada, requer estruturação e organização, a fim 

de que sejam atingidos os objetivos do ensino (LIBÂNEO, 1994, p. 179).  

Essa sistematização como um produto educacional pós o processo 

pedagógico, está socializada no site em sua página principal (imagem 4). 

 

 
Imagem 04 – Sistematização anexada ao site em arquivo pdf 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Como ocorreu com a divulgação do site enquanto produto 

educacional, pensou-se em uma forma de divulgar a sistematização para o 

acesso de outros professores. O anexo ao site foi uma forma de disponibilizá-

la, unindo os dois produtos educacionais. 

Na elaboração da sistematização, pensou-se na adoção de 

princípios educacionais a serem considerados durante o ato de ensino dos 
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jogos tradicionais. A adoção de princípios parte da concepção de que o ato 

pedagógico deve revestir-se de pontos de partida e de chegada, em que a 

condução das atividades diárias caminham envolvidas por eles.  

Nesse sentido, com toda a reflexão promovida por essa investigação 

em relação a prática pedagógica, sugere-se a adoção de ao menos dois 

princípios pedagógicos: contextualização do conteúdo e reconhecimento dos 

estudantes como atores sociais. 

No primeiro, contextualização do conteúdo, deve ser contemplada a 

relação existente entre os jogos tradicionais e a sociedade contemporânea, 

sobretudo o contexto local em que os estudantes estão inseridos. Na 

contextualização do conteúdo, assume-se que, 

O conhecimento das informações os dos dados isolados é 
insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu 
contexto para que adquiram sentido (MORIN, 2002, p.36).  
 

A reflexão sobre a situação dos jogos tradicionais atualmente deve 

ocorrer de forma gradativa nas seriações em que a sistematização foi 

destinada. Uma das perguntas norteadoras do princípio de contextualização é 

“Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 

associar a disciplina cujo conteúdo se ensina?” (FREIRE, 1996, p. 30).  

Assim, atribui-se importância ao processo de problematização 

(GASPARIN, 2002) durante as aulas para que o princípio da contextualização 

embase o processo educativo no trato pedagógico com os jogos tradicionais. 

Algumas questões podem ser realizadas pelo docente em prol da 

contextualização do conteúdo junto com os estudantes: 

 Vocês acham que o jogo Estrela Nova Cela é bastante conhecido 

pelas crianças de hoje? 

 Tem alguma coisa que se parece com os Jogos de Perseguição 

que a gente vê fora da escola? 

 Por que os Jogos de Perseguição são mais conhecidos que a 

Estrela Nova Cela? (em hipótese, pode ser um fato)? 
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 Nos jogos de vídeo game existem jogos parecidos com o Gato 

Mia, Estrela Nova Cela ou Jogos de Perseguição? Se sim, quais e como eles 

são parecidos? 

 Em quais lugares vocês costumam jogar/brincar fora da escola? 

 Quais os melhores espaços perto da casa de vocês para soltar 

Pipa, jogar Pique Bandeira ou Sirumba? 

 A prefeitura da sua cidade tem oferecido espaços públicos para a 

prática dos jogos tradicionais? 

No segundo, reconhecimento dos estudantes como atores sociais, 

considera-se relevante no processo pedagógico, a parir da sistematização 

curricular, a identificação dos saberes prévios estudantis e os modos como 

interpretam os jogos ensinados. Busca-se com esse princípio não só o 

reconhecimento, mas também, a valorização dos estudantes como atores 

sociais, produtores de cultura (SARMENTO, 2004; CORSARO, 2009) 

Ressalta-se, nesse princípio, que o professor deve oportunizar 

situações em que os jogos possam ser recriados e socializados entre os 

estudantes, concedendo-lhes sentidos diversificados. A observação das aulas 

inerentes desse estudo, identificaram momentos em que os estudantes 

recriaram alguns jogos ou fases, por exemplo, Gato Mia, Amarelinha, Estrela 

Nova Cela e Elástico. 

Também, com o reconhecimento dos estudantes como atores 

sociais, é possível verificar os sentidos que eles próprios atribuem aos jogos 

tradicionais estudados. A identificação dos sentidos por eles atribuídos, seja 

competitivo ou de exploração/socialização17 entre outros, é importante para que 

o docente repense o processo pedagógico a partir dos objetivos estabelecidos 

para aquele ano de seriação. 

Para contemplar ambos os princípios na sistematização de 

conteúdo, e refletindo sobre a experiência pedagógica observada nesse 

                                                           
17

 Na apresentação do último resultado dessa investigação, apresentam-se os sentidos 
atribuídos pelos estudantes participantes desse estudo, evidenciando diferenças no modo de 
ver, vivenciar e interpretar os jogos ensinados. 
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estudo, sugere-se também, a adoção de dois objetivos a ser alcançados pelos 

estudantes no ensino de cada jogo na proposta: 

 Estabelecer relações entre o jogo estudado e o contexto em 

que se vive (princípio da contextualização do conteúdo); 

 Recriar possíveis fases e as regras do jogo estudado 

(princípio do reconhecimento dos estudantes como atores 

sociais).  

Embora se reconheça e valorize que a elaboração dos objetivos 

constitui elemento integrador da autonomia dos professores, compreende-se 

que a adoção desses na sistematização em relação aos princípios pedagógicos 

assumidos, vai ao encontra da concepção de que, 

Esses objetivos não esgotam a riqueza da ação pedagógica escolar 
em relação a formação individual e social dos alunos [...] podem 
servir de orientação para o professor refletir sobre as implicações 
sociais do seu trabalho, sobre o papel da matéria que leciona na 
formação dos alunos ativos e participantes e sobre as formas 
pedagógico-didáticas de organização do ensino (LIBÂNEO, 1994, p. 
126). 
 

Por conseguinte, ressalta-se que a implementação futura pelo 

próprio investigador da sistematização, levará em consideração a identificação 

dos sentidos que os estudantes atribuirão aos jogos. A atenção pelo sentido 

atribuído pelo coletivo de estudantes durante a materialização da 

sistematização vai ao encontro daquilo que se buscou principalmente nessa 

investigação, culminando em outro resultado.  

 

5.3 AS TROCAS SIMBÓLICAS E OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AOS JOGOS 

TRADICIONAIS 

 

Movido pelo objetivo geral de identificar os sentidos atribuídos pelos 

estudantes aos jogos tradicionais nas aulas de Educação Física, chegou-se a 

outro resultado dessa investigação. Para isso, revisitou-se, continuamente, o 

referencial teórico, as informações coletadas e as observações constituídas 

com os instrumentos de coleta de informações. 
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Com olhar atento para o objetivo específico “a”, identificaram-se as 

trocas simbólicas e as interpretações realizadas pelos estudantes durante o 

ensino dos jogos. Entretanto, foi necessária uma ação inerente ao objetivo 

específico “b”, criando-se categorias de análise das trocas simbólicas tanto 

comuns quanto específicas aos jogos. 

Portanto, decorrente dessa investigação, identificaram-se dois 

sentidos predominantes atribuídos pelos estudantes aos jogos tradicionais: 

competição e exploração/socialização.  

A identificação desses dois sentidos atribuídos contou com a 

verificação das trocas simbólicas entre os estudantes durante a vivência de 

cada jogo e da forma como eles interpretaram e ressignificaram tais 

manifestações. Tais trocas e interpretações moveram-se ou pela busca de 

vencer as partidas (sentido de competição) ou pelo ato de conhecer e 

socializar-se durante os jogos (sentido de exploração/socialização).   

Primeiro, identificaram-se as trocas simbólicas e as interpretações 

mobilizadas e que mobilizaram o sentido de competição, tanto comuns quanto 

específicas de alguns jogos. Depois, identificaram-se as trocas simbólicas 

realizadas e as interpretações que contribuíram para o sentido atribuído de 

exploração/socialização. A seguir apresentam-se esses dois processos de 

identificação. 

 

As trocas simbólicas e o sentido de competição 

Reconhecendo que os sentidos das variadas manifestações culturais 

se sustentam em consonância com o modo como são interpretadas e os tipos 

de trocas simbólicas realizadas entre os atores sociais, em alguns jogos 

tradicionais prevaleceu o sentido de competir. 

Santos (2015) aponta que a característica de competitividade é 

elemento que pode ser destacado nos jogos. Parte-se do pressuposto que a 

competitividade nos jogos não necessariamente visa a vitória e o confronto 

excessivo entre os participantes, abrindo espaços para uma reflexão sobre a 
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possibilidade de, a partir dela, formar-se um encontro social que objetiva outras 

finalidades.  

Na observação de algumas trocas simbólicas entre os estudantes 

durante a participação nos jogos tradicionais, verificou-se quando a 

competitividade mobilizou as interações entre eles. No quadro 5, apresentam-

se as trocas simbólicas comuns e específicas dos jogos em que a competição 

foi o sentido predominante atribuído pelos estudantes: 

Quadro 5: Jogos Tradicionais com o sentido de competição e as trocas simbólicas 
Identificadas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Identificaram-se três categorias de trocas simbólicas comuns, 

efetivadas nos jogos tradicionais Bola Queimada, Pique Bandeira e Sirumba, 

ou seja, a distribuição de funções, comemoração das vitórias, acordos sobre as 

regras e provocação aos adversários. A análise de cada uma possibilita a 

compreensão de como elas contribuem para a atribuição do sentido de 

competição.  

Na troca simbólica de distribuição de funções nesses jogos, se 

identificou que os estudantes se organizaram a partir da atribuição de tarefas 

entre eles. Geralmente alguns assumiam a postura de dizer o que os 

integrantes de sua equipe deveriam fazer, por exemplo, na fala dos estudantes 

“A” durante o jogo Bola Queimada e “B” 18 no Pique Bandeira: 

 

                                                           
18

 Ao longo do texto outros estudantes “A” ou “B” aparecerão na descrição, porém não 
necessariamente são os mesmos. 
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Estudante A – “Nós três aqui (apontando para ele e outros colegas) 

arremessamos a bola, porque temos mais força”. “Vocês (apontando 

para outros colegas) ficam atrás”. 

 

Estudante B – “A gente aqui vai atacar e vocês aí ficam guardando a 

bandeira”. 

 

As falas com essas características evidenciadas nos três jogos, 

mostraram uma organização dos estudantes durante as partidas com o objetivo 

de vencer os adversários. Com a distribuição de funções realizadas, os 

estudantes desenvolviam suas ações durante cada jogo. 

Na maioria das vezes, as distribuições das funções se efetivaram de 

uma minoria para uma maioria. Com isso, verificou-se a existência de relações 

de poder entre os estudantes, o papel de liderança assumido por alguns, 

característica possível nos jogos (SANTOS, 2015). 

Ao refletir sobre as características dos jogos relacionadas à 

interdependência entre os jogadores, Santos (2015) aponta que a dominação 

de uns sobre os outros configura uma relação de obediência, na qual se vê o 

poder do mando e o dever de obedecer.   

Assim, as distribuições de funções nos três jogos colaboraram com a 

reflexão de que 

 
[...] podemos observar que a dominação em situação de jogo 
acompanha aquele jogador que detém o poder, seja por monopolizar 
um determinado conhecimento, seja por ter um maior grau de 
confiança, seja por presentar melhores habilidades e condições 
físicas ou cognitivas (SANTOS, 2015, p. 65). 
 

Diante disso, ao “olhar para dentro” das relações sociais entre os 

estudantes, a partir de identificação da troca simbólica de distribuir tarefas nos 

jogos, constituída pela dominação, o sentido de vencer os adversários ganhou 

força.  

Tal constatação em situação escolar, especificamente em aulas de 

Educação Física, possibilita a reflexão sobre a atenção do professor e as 

possíveis intervenções para tornar as relações sociais mais recíprocas e 

menos hierárquicas entre os estudantes. 

Nesse sentido, os professores precisam ser ater que, 
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Quando o jogador faz escolhas ou age contra sua vontade devido ao 
receio das ameaças de cunho emocional, reforça a ideia de que só 
pode alcançar os resultados do jogo e se aproximar dos jogadores 
dominantes se atender à solicitação do chantagista, mesmo agindo 
contra seus princípios (SANTOS, 2015, p. 72). 
 

Considerando que os jogos tradicionais configuram-se por meio dos 

signos criados pelos atores sociais, é preciso refletir sobre a “naturalidade” com 

que alguns estudantes podem tratar as situações das distribuições de funções 

nos jogos e, isso, passa pela percepção e intervenção docente.   

Embora Magalhães (2007) conceba que, do ponto de vista daqueles 

que são “dominados”, a falta de reação deles pode se justificar pela 

incapacidade perceptiva da ação sofrida de obediência ou pela aceitação da 

função atribuída como algo natural, é preciso uma compreensão cultural 

desses processos.  

Retomando a reflexão sobre a possibilidade de o jogo ter, nas 

relações entre os jogadores, uma característica voluntária (HUIZINGA, 2000) e 

ao mesmo tempo obrigatória (MAUSS, 1974), a aceitação da distribuição de 

função observada entre os estudantes, bem como a concordância de suas 

regras, foi indício de que estavam dispostos a entrar e permanecer nesses 

jogos.   

Assim, no caso da dominação de uns para com os outros, se 

entende que certo domínio foi sancionado por regras válidas para todos e, 

portanto, a autoridade se tornou legítima, ou seja, a distribuição de funções se 

deu dentro dos limites dos jogos. Voluntariado e obrigatoriedade se misturaram 

durante os jogos, colaborando com a dificuldade de alguns estudantes 

reconhecerem o domínio de outros, pois, no fundo, tratava-se de prestações e 

contraprestações, aceitas dentro das regras e objetivos das partidas. 

Outras trocas simbólicas comuns observadas entre os três jogos 

configuraram-se em comemorações das vitórias e provocações aos 

adversários. Com o êxito nas partidas, as equipes vibravam e provocavam os 

adversários, materializando situações em que todo o feixe de sentimentos 

coletivos deram-se de uma só vez (MAUSS, 1974). 

Nas trocas simbólicas referentes a comemoração das vitórias, 

identificaram-se alguns exemplos: 
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 Abraçar o colega ao “queimar” um jogador adversário na Bola 

Queimada ou quando o companheiro capturou a bandeira no jogo Pique 

Bandeira; 

 Falar palavras como “yes”, “isso”, “uhul”. 

Nas trocas simbólicas de provocar os adversários durante as 

partidas, observaram-se: 

 Palavras de baixo calão ditas por vários estudantes de ambas as 

equipes, por exemplo, “chupa”, “se fuderam”, seguidas com gestos obscenos 

com as partes íntimas; 

 Xingamentos direcionados a estudantes específicos como “seu 

otário”, “vai, seu burro”, “trouxa” entre outros; 

 Ameaças aos adversários: “vou te pegar”, “você é o próximo”, 

entre outras. 

Tanto nas provocações quanto nas comemorações, identificou-se 

um incentivo ao sentido de competição, na demonstração das conquistas, seja 

abraçando o companheiro de equipe, seja xingando o colega na posição de 

adversário no jogo.  

Novamente, a constatação dessas trocas simbólicas nos jogos 

revela como, em situação escolar, o papel do professor é preponderante no 

incentivo (seja pela continuidade ou pela falta de atitude) ou na reflexão e 

posterior combate delas, especificamente nos casos de provocação.  

Compreendendo que as provocações, assim como a própria 

comemoração, se mantém culturalmente a partir dos tipos de relações sociais 

estabelecidas, a desnaturalização desses simbolismos que envolveram os três 

jogos foi recurso adotado pelo docente, principalmente nos xingamentos, 

ameaças e palavras de baixo calão. 

É preciso compreender que os xingamentos e ameaças em 

situações de jogo que orientam um sentido de competição mais predatório 

possível, revelam-se em violências psicológicas culturalmente constituídas 

coletivamente. Assim, a violência psicológica presente nessas situações 

expressam-se por meio de todo um simbolismo construído, gestual e 

verbalmente, provocando possíveis “cicatrizes” emocionais (SANTOS, 2015).  
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O reconhecimento do outro como adversário momentâneo em 

situação de jogo e não como um “inimigo mortal” é processo essencial para 

que outros sentidos aos jogos tradicionais sejam atribuídos pelos estudantes, 

para além do vencer o colega a qualquer preço. Portanto, defende-se o 

incentivo por uma competição que promova a socialização entre os atores 

sociais, ultrapassando o confronto excessivo e violento entre eles, pois, sem o 

outro não há jogo. 

Por conseguinte, outra troca simbólica comum nesses jogos diz 

respeito aos acordos das regras constituídas pelos estudantes. Nos três jogos 

se presenciaram momentos em que os estudantes conversaram sobre as 

regras inseridas e aquelas possíveis de modificação. 

Relembrando que entre as características mais marcantes dos jogos 

tradicionais, está a flexibilização das regras (PARLEBAS, 2001; SANTOS, 

2015), percebeu-se como os atores sociais, nesse caso na função de 

estudantes, conseguiram adaptá-las em prol de uma competição justa, por 

exemplo, nos diálogos entre as equipes “A” e “B”19: 

 

Equipe A1: “A cabeça vai ser fria?”, “A mão vai ser fria?” (regiões 

corporais que valeriam ou não se fossem acertadas pelos adversários 

no jogo Bola Queimada); 

Equipe B1: “A cabeça sim, as mãos também”. 

 

Equipe A2: “Pode jogar a bandeira para o colega?” (ação no jogo 

Pique Bandeira). 

Equipe B2: “Não”. Depois “Sim” no início de outra partida. 

 

Equipe A3: “Vale Carriolinha desde o início?” (ação própria do jogo 

Sirumba). 

Equipe B3: “Não. Só quando sobrar um fugitivo”. 

 

Tais trocas simbólicas de combinar as regras dos jogos 

promoveram, nesses momentos, um sentido de competição menos predatório e 

                                                           
19

 As equipes “A” e “B” não foram sempre as mesmas, pois mudaram se os jogos e as equipes. 

São chamadas assim no texto para diferenciá-las nos diálogos descritos. Por isso, A1-B1, A2-

B2 e A3-B3. 
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violento. O mesmo pode se dizer da vigilância que os estudantes realizaram 

sobre a prática ou desobediência das regras combinadas. Alguns exemplos 

podem são visualizados nas seguintes situações: 

 

Estudante A: “Não vale, ainda têm três jogadores” (situação no jogo 

Sirumba quando o perseguidor quer pegar com o movimento 

chamado Carriolinha); 

 

Estudante B: “Pegou na cabeça, não vale” (situação no jogo Bola 

Queimada que invalida a eliminação de um jogador do campo 

principal); 

 

Estudante C: “Parou professor! Não vale passar o colete (a bandeira) 

para o colega” (situação no jogo Pique Bandeira de conseguir levar a 

bandeira adversária para o campo da sua esquipe de forma mais 

rápida). 

 

Embora muitas vezes alguns estudantes buscaram intervenção do 

professor como o estudante “C”, por se tratar de trocas simbólicas brevemente 

acordadas entre eles, tanto a vigilância quanto a validação das regras se 

concretizavam no coletivo. Assim, corroborou-se com a tese de que  

 
[...] flexibilizar a regra é proporcionar uma motivação a mais, pois 
envolve a coletividade, contribuindo para uma participação mais 
efetiva de todos os jogadores, levando o grupo a uma cumplicidade 
em suas ações (SANTOS, 2015, p. 56). 
 

Em situação de aula de Educação Física no ensino dos jogos 

tradicionais, deve ser considerada a abertura para que os estudantes 

combinem as regras que serão praticadas por eles. Nas trocas simbólicas que 

incluem o acordo das regras, quando efetivadas pelos próprios estudantes, há 

possibilidade do sentido atribuído ao jogo ser competitivo, porém, menos 

agressivo e mais colaborativo para o andamento das partidas.  

Por fim, ainda com um “olhar mais para dentro” das relações sociais 

entre os estudantes nesses jogos, identificaram-se trocas simbólicas 

específicas em cada jogo, mobilizadas e que mobilizaram o sentido de 

competição atribuído. Nesse caso, apenas as relações efetivadas entre os 

companheiros de equipe. 
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Assim, as trocas simbólicas mais marcantes de cada jogo entre 

companheiros de equipe foram: doação de vidas e passar a bola para os 

colegas arremessarem (Bola Queimada), resgatar os colegas “congelados” 

pelos adversários (Pique Bandeira) e unir as mãos para dificultar a travessia 

dos fugitivos (Sirumba). 

A partir de um objetivo em comum de vencer as partidas, seja 

capturando todos os adversários, seja recuperando a bandeira ou eliminando 

todos os oponentes “queimando-os”, as relações entre os estudantes 

revelaram certa preocupação com a organização desses jogos.  

  
[...] Nas interações vemos situações vinculadas à tomada de 
decisões, de cooperação, de competição, de exposição, de defesa de 
estratégias e muito mais. No jogo, assim como na vida em sociedade, 
a variedade de atividades ou de tarefas proporciona uma maior 
diversidade na forma de interagir em busca de respostas que 
contribuem para o alcance dos objetivos estabelecidos (SANTOS, 
2015, p. 64). 
 

O sentido de competição atribuído aos jogos tradicionais Bola 

Queimada, Sirumba e Pique Bandeira, evidenciou-se nessas trocas simbólicas 

na forma de organização das ações a serem tomadas. É preciso salientar que 

essas trocas simbólicas foram recíprocas, ou seja, em um momento dava-se 

vida em outro recebia; em um momento resgatava o companheiro em outro era 

resgatado.  

Refletindo sobre tais ações de organização do jogo, permitiu-se mais 

uma vez a retomada dos processos de dom e contradom (MAUSS, 1974). Dar, 

receber e retribuir, foram processos contínuos e legítimos dentro dos limites 

morais estabelecidos e efetivado nas trocas simbólicas entre os estudantes.  

Portando, a identificação do sentido de competição, de querer 

vencer as partidas, atribuído pelos estudantes nesses jogos, passa tanto pela 

efetivação de trocas comuns (distribuição de funções, acordo sobre regras, 

provocações e comemoração) quanto pelas trocas específicas em cada jogo 

(doar e receber vidas, salvar e ser salvo, unir-se ao companheiro dando-lhe a 

mão). 

Entretanto, se por um lado existiram trocas simbólicas que 

enfatizaram uma competição excessiva como as provocações e a distribuição 

de tarefas de modo arbitrário, por outro lado, as trocas que envolveram o 



66 

 

acordo entre regras e aquelas referentes a organização das ações, 

favoreceram momentos de uma competição mais recíprocas, elucidadas 

através das relações de dom e contradom. 

Ao considerar os jogos como manifestos culturais é preciso observar 

e refletir sobre os signos construídos coletivamente (GEERTZ, 2008) que 

sustentam essas mesmas práticas. Assim, com a observação das trocas 

simbólicas presentes em cada jogo tradicional ensinado, identificou-se outro 

sentido atribuído pelos estudantes em contrapartida da competição, 

caracterizado nesse estudo como exploração/socialização. 

 
  

As trocas simbólicas e o sentido de explorar/socializar 

Na observação de outros jogos ensinados, verificou-se o predomínio 

de um sentido de exploração/socialização, atribuído pelos estudantes. 

Exploração na perspectiva de que se configuraram momentos de conhecer os 

jogos propriamente ditos (regras, organização, objetivos, possíveis variações) e 

socialização em relação a busca pela comunhão com os colegas.  

O quadro 6 apresenta os jogos em que se atribuiu o sentido de 

exploração/socialização em relação as trocas simbólicas comuns e específicas 

identificadas em cada manifestação. 
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Quadro 6: Jogos Tradicionais com sentido de Exploração/Socialização e as Trocas 
Simbólicas Identificadas  
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Identificaram-se quatro categorias de trocas simbólicas comuns, 

efetivadas nos jogos tradicionais Bola de Gude, Pião, Ioiô, Estrela Nova Cela, 

Elástico, Gato Mia, Pipa e Bugalha, ou seja, a desconsideração de regras e 

formas de organização, a troca/empréstimo de materiais, vivência da 

elaboração dos colegas, trocas de favores e vibração com o acerto do colega. 

A identificação e análise de cada uma possibilita a compreensão de como elas 

contribuíram para a atribuição do sentido de exploração/socialização.  

Assim, a primeira e mais marcante que mobilizou o sentido de 

exploração/socialização foi a desconsideração das regras nesses jogos. 

Observou-se um motivo essencial para as trocas simbólicas de 

desconsideração das regras, a falta de conhecimento da dinâmica do jogo 

ensinado.  

O que chamou atenção foi o fato desses jogos, predominantemente, 

se caracterizarem pela sua prática individual e, em alguns casos, pela sua 



68 

 

organização em fases, ou seja, jogos em que um jogador contra o outro, realiza 

manobras/tarefas aumentando o grau de dificuldade.  

Ressalta-se que em todos esses jogos o docente ensinou as regras 

básicas durante as aulas, entretanto, durante a vivência, percebeu-se uma 

valorização e exploração das ações correspondentes a cada manifestação 

cultural e desconsideração das regras ensinadas.  

Assim, identificou-se uma preocupação maior com a exploração dos 

movimentos que compõe os jogos do que com a existência de possíveis regras 

e formas de organização das partidas.  

Observaram-se vários casos nesse sentido, por exemplo: 

 Exploração dos movimentos que compõe os jogos sem considerar 

uma ordem a ser seguida entre os jogadores (quem pula primeiro a cela ou o 

elástico; quem lança primeiro a bolinha de gude, ioiô, pião ou bugalha). A falta 

de ordenação dos participantes foi característica identificada dos jogos como 

Estrela Nova Cela, Elástico, Bugalha, Pião, Ioiô e Bola de Gude. 

 Desconsideração com as regras ensinadas em detrimento da 

prática do jogo (continuar a jogar mesmo errando sua execução de pular o 

elástico ou a cela; prosseguir com o lançamento da bugalha sem passar a vez 

para o colega; desrespeitar a vez do outro no lançamento das bolinhas de gude 

entre outras).  

Nesse processo, um caso em particular chamou atenção, ocorrido 

com o jogo Gato Mia. Esse jogo tradicionalmente é constituído da seguinte 

forma: um espaço fechado, escuro e sem objetos perigosos (geralmente um 

quarto da casa); uma pessoa é escolhida para ser o "pegador" e as demais se 

espalham pelo espaço tentando se esconder em silêncio, agachando, deitando 

ou permanecendo em pé. Os olhos do perseguidor são “vendados” com um 

pano escuro e ele sai à procura dos fugitivos tateando o espaço. Ao encontrar 

um fugitivo o perseguidor diz “Gato Mia” e o fugitivo deverá “miar”. Se descobrir 

que é o jogador será eliminado.  

Entretanto, na aula, após o docente explicar essa dinâmica do jogo 

com suas regras, os estudantes realizaram de outro modo, da seguinte forma: 

ambiente com luz acesa, dois perseguidores de uma vez e com todos os 

fugitivos “miando” ao mesmo tempo, cessando apenas quando o pegador 
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encontrasse um fugitivo. Aqueles que forem “descobertos” pelos pegadores 

trocariam de função com eles no jogo, ou seja, de fugitivo passa-se a perseguir 

e vice versa. Se antes, com as regras ensinadas pelo docente, os fugitivos se 

escondiam do perseguidor, na dinâmica proposta pelos estudantes o 

perseguidor era provocado/confrontado.  

Os exemplos ilustrados anteriormente, incluindo em particular o caso 

do jogo Gato Mia, permitiu uma breve análise sobre o aparente desrespeito às 

regras estabelecidas pelo adulto (professor) e a materialização de uma 

aparente desordenação da prática dos jogos. 

Em relação a aparente desordenação, foi preciso retomar o 

referencial teórico para compreender que uma das características desses jogos 

é a presença de uma ordem/desordem relacionada a auto-organização dos 

jogadores em situação de prática. 

 
Outro aspecto de auto-organização presente no jogo é relativo à 
ordem e desordem. A ordem apresenta uma significação a cada 
individuo e não deve ser considerada, necessariamente, o fim de uma 
organização, mas pode significar as interações necessárias para que 
uma organização evolua (SANTOS, 2015, p. 60). 
 

Assim, a aparente desorganização dos estudantes pode 

corresponder ao modo como eles encontraram para se organizar na exploração 

dos jogos. De fato, ao analisar esses exemplos na perspectiva da 

ordem/desordem, colaborou-se com a ideia de que na vivência desses jogos, 

nas possíveis situações de instabilidade e caos presenciadas pelo pesquisador, 

o grupo abandonou uma organização previamente estabelecida pelo docente 

para conseguir uma organização mais apropriada aos seus interesses. 

 
Por isso, no jogo, ordem e desordem mantêm uma relação mútua, 
pois em toda desordem há uma ordem não aparente, uma ordem 
oculta em meio à irregularidade, mas que possui um significado 
apenas para os jogadores (SANTOS, 2015, p. 60). 
 

A análise do jogo Gato Mia e da denominada “inversão” da dinâmica 

dessa manifestação, compreende-se que a observada desordem efetivada, 

configurava-se em uma ordenação que por eles se estabeleceu. As 

contribuições de Evans-Pritchard (2005) permitem a compreensão de que a 

aparente falta de lógica nesse jogo, revelou-se na verdade, em uma lógica 

própria promovida pela turma em comunhão.  
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Assim, o professor ao ensinar os jogos tradicionais precisa criar uma 

concepção de que, 

 
Nem tudo corresponde a coisas relativas ou provenientes da cultura 
dos adultos. Os próprios imaturos também elaboram, é óbvio, parte 
dos elementos de seu patrimônio cultural (FLORESTAN 
FERNANDES, 2004, p. 216). 
 

Em relação a desconsideração das regras ensinadas pelo docente é 

possível, a partir de La Taille (1996), identificar duas explicações. A primeira 

condizente com uma ação de desobediência insolente, a segunda pelo “caos” 

do comportamento em que as regras ainda não foram compreendidas.  

No caso observado, verificou-se mais coerente a primeira 

explicação, desobediência da regra ensinada pelo docente, pois, os estudantes 

confrontaram uma dinâmica imposta pelo docente e promoveram uma lógica 

interna que mais os satisfaziam no jogo. Pelo fato de vivenciarem conforme 

ensinado pelo docente, porém, retornando ao modo por eles criado, tal 

desobediência se revelou por um interesse maior pela dinâmica tratada por 

eles. 

Mais uma vez, em situação das aulas de Educação Física, o ensino 

dos jogos tradicionais na perspectiva de preservá-los atualmente, exige do 

professor atenção especial para os sentidos atribuídos pelos estudantes 

relacionados com uma possível desordem da prática e desrespeito as regras. 

Tal atenção permitirá a criação de estratégias que favorecerão o ensino desses 

jogos sem desconsiderar as contribuições e necessidades da turma de 

estudantes, inclusive nos casos de possíveis “desobediência” e 

“desorganização”. 

Outras trocas simbólicas comuns que mobilizaram o sentido de 

exploração/socialização atribuído aos jogos, diz respeito as trocas/empréstimos 

de materiais e favores. Para percebê-las em relação a uma perspectiva de 

dádiva (dar, receber e retribuir) é preciso compreender que a coisa 

dada/emprestada comporta algo da pessoa que a doou/emprestou, ou seja, “a 

coisa dada não é uma coisa inerte” (MAUSS, 1974, p. 200) e, também, 

fundava-se no estabelecimento de elo entre os contratantes. 

As trocas de materiais/empréstimo predominaram-se nos jogos 

Bugalha e Pipas, decorrentes da elaboração de ambos nas aulas e posterior 
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prática. Por ser os dois jogos em que se planejou o ensino da confecção 

desses aos estudantes, as trocas simbólicas materializaram-se nas 

trocas/empréstimos de objetos. 

Na elaboração das bugalhas, os estudantes trocaram entre si os 

tecidos, arroz cru e as linhas, emprestando tesouras e agulhas. Na confecção 

das pipas foram trocadas sacolas plásticas, papéis, linhas, varetas e 

emprestadas colas e tesouras. Algumas falas dos estudantes e elaborações 

dos bugalhas e pipas ilustram as ações observadas: 

 

Estudante A1: “Me empresta a tesoura? 

Estudante B1: “Pega aí” (sinalizando o local em que a tesoura 

estava); 

 

Estudante A2: “Se eu te der um pedaço desse tecido, você dá um 

pouco do seu?” 

Estudante B2: “Tá bom. Pega um pedacinho”; 

 

Estudante A3: “Me empresta um pouco de linha?” 

Estudante B3: “Se você me der um pedaço de capa (papel seda)”. 

 

 
Imagens em Sequência 02- Bugalhas e Pipas elaboradas após as trocas realizadas 

Fonte: Aulas de Educação Física (26 de Setembro e 03 de Outubro, 2016) 
 

Algumas ações de câmbio desses objetos também aconteceram 

durante a vivência dos jogos, por exemplo, na troca de rabiola por linha. Assim, 

seja durante a confecção dos objetos, seja durante os jogos propriamente 

ditos, tais trocas mobilizaram um sentido de exploração/socialização dessas 

manifestações. Explorar como manusear as bugalhas/pipas e socializar-se 

nesse processo, incluindo os favores entre si realizados. 
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Em relação aos favores realizados entre os estudantes como 

processo de se socializar em prol do objetivo de explorar tais jogos, 

destacaram-se: 

 Cortar os tecidos e papel para o colega, enquanto este costura as 

bugalhas ou finaliza as armações das pipas; 

 Enrolar a linha da pipa enquanto o colega tenta erguê-la; 

 Levar a pipa em determinada distância para o colega tentar 

erguê-la; 

 Desenrolar a linha e rabiola; 

 Segurar a linha enquanto o colega anexava as fitas plásticas para 

a rabiola; 

 Arrumar o cabresto (componente da pipa). 

Vário foram os exemplos identificados das trocas simbólicas que 

envolveram favores entre os estudantes. 

 

 
Imagens em Sequência 03- Exemplos de favores realizados na confecção e vivência da 

Pipa 
Fonte: Aulas de Educação Física (03 e 05 de Outubro, 2016) 

 

Os favores estabelecidos entre os estudantes não se limitaram 

apenas aos jogos Bugalha e Pipa. Em outros jogos se observaram os 

exemplos de trocas simbólicas com esse aspecto: 

 Enrolar tanto o pião como o ioiô para o colega soltá-los; 

 Segurar o elástico para os demais pularem, invertendo-se o favor; 

 Permanecer na cela para os colegas explorarem os saltos; 

 Colocar as bolinhas de gude no campo de jogo, inclusive aquelas 

dos colegas. 
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As trocas simbólicas referentes aos favores estabelecidos entre os 

estudantes moveram-se por meio de um sentimento de retribuição daquilo que 

o outro “fez por mim”. A perspectiva dos jogos tradicionais como cultura é 

aprimorada quando se identifica as relações sociais de prestações e 

contraprestações entre os atores sociais (MAUSS, 1974) e as razões lógicas 

próprias do grupo (EVANS-PRITCHARD, 2005).  

Outras trocas simbólicas comuns realizadas pelos estudantes nos 

jogos que se atribuíram o sentido de exploração/socialização, referem-se as 

vivências das elaborações dos colegas. Destacaram-se as vivências das 

elaborações nos jogos Amarelinha, Elástico e Estrela Nova Cela. As 

elaborações configuraram-se desde a criação de um novo campo de jogo 

(Amarelinha), até a criação de novos movimentos (Elástico e Estrela Nova 

Cela). 

Na Amarelinha, os estudantes elaboraram variações daquelas 

ensinadas pelo professor ou por eles conhecidas. Organizados em dupla, 

foram criadas amarelinhas diversificas e disponibilizadas para que outros 

estudantes as percorressem.   

 
Imagens em sequência 4 – Processo de criação e vivência das amarelinhas 

Fonte: Aula de Educação Física (14 de Setembro, 2016) 
 

No Elástico, criaram-se sequências de movimentos para ser 

vivenciada pelos demais. Como houve maior preocupação com a exploração 

dos movimentos em detrimento do estabelecimento de regras a serem 

seguidas por todos, na maior parte da aula sobre esse jogo, os estudantes 

criaram sequências e vivenciaram aquelas elaboradas pelos colegas.  
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Fotografias em sequência 5 – Sequência de movimentos criada pelos estudantes 

Fonte: Aula de Educação Física (31 de Agosto, 2016) 
 

No jogo Estrela Nova Cela, também o maior tempo da aula os 

estudantes organizados em grupos dedicaram-se a explorar sua dinâmica, 

especificamente a respeito do movimento de saltar a cela. Um dos grupos 

elaborou um novo movimento a ser realizado no jogo, compartilhado e 

vivenciado pelos demais. O movimento foi denominado de Motocão. 

 

 
Imagem 04 – Fase Motocão criado pelos estudantes 

Fonte: Aula de Educação Física (12 de Setembro, 2016) 
 

Com isso, ocorreram nesses jogos trocas simbólicas referentes a 

vivência daquilo que os próprios estudantes elaboraram. Observou-se que 

assim como os estudantes vivenciaram a elaboração dos outros, em troca, eles 

também queriam que suas criações fossem conhecidas pelos demais. Essas 

prestações e contraprestações recíprocas de vivenciar as elaborações uns dos 

outros foram movidas pelo sentimento de retribuição, inerente das trocas por 

dádiva.  

 
[...] Compreende-se logicamente, que nesse sistema de ideias, que 
seja preciso retribuir a outrem o que na realidade é parcela de sua 
natureza e substância, pois, aceitar alguma coisa de alguém é aceitar 
algo de sua essência espiritual, de sua alma (MAUSS, 1974, p. 200). 
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Nesse processo, predominou a atribuição de um sentido de explorar 

e socializar os jogos criados entre eles. Assim, a aceitação em explorar a 

criação do colega se configurou na aceitação do próprio colega.   

Por conseguinte, outra categoria de trocas simbólicas em comum, 

nos jogos atribuídos o sentido de exploração/socialização, foi a vibração com o 

acerto dos colegas. Por se configurarem em jogos em que a turma no geral 

apresentou pouco domínio sobre a dinâmica de funcionamento (regras, 

formatos e objetivos, exceto a amarelinha), o acerto das ações referentes a 

cada um foi motivo de comemoração dos estudantes, por exemplo: 

 Vibração com o acerto do estudante ao conseguir pular sobre a 

cela ou elástico; 

 Comemoração da execução de alguma fase do jogo bugalha, por 

exemplo, conseguir jogar uma para cima e capturar as demais permanecidas 

sem deixar nenhuma escapar (a lançada para o alto e aquelas na mesa); 

 Incentivo com posterior comemoração do lançamento do pião e 

do ioiô, sobretudo em relação ao primeiro em que o grau de dificuldade foi 

maior;  

A partir das comemorações observadas, perceberam-se como os 

estudantes, em processo de exploração e socialização desses jogos, 

valorizaram a participação do outro, suas dificuldades e conquistas, mesmo 

que aparentemente pequenas como fazer o pião rodar. 

Assim, se nos jogos em que se atribuiu o sentido de competição 

predominou trocas simbólicas que traduziam a valorização do vencer, nesses 

jogos com os quais se atribuiu o sentido de explorar/socializar, as trocas 

promoveram, ao contrário, a valorização e a participação via cooperação das 

ações.  

Em ambos os sentidos atribuídos aos jogos prevaleceu a lógica 

interna (EVANS-PRITCHARD, 2005) constituída pelos estudantes. Ora essa 

lógica se pautou pela busca de competição, hora pela procura de 

exploração/socialização.  

Os resultados encontrados nessa investigação colaboram com a 

tese de que o modo como são preservados atualmente os jogos tradicionais, 
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relacionam-se com os sentidos a eles atribuídos pelos atores sociais. 

Confirmou-se a tese de que 

 
[...] as crianças integram uma categoria social, a infância, mas 
constroem processos de subjetivação no quadro da construção 
simbólica dos seus mundos de vida, estabelecendo com os adultos 
interações que as levam a reproduzir as culturas societais e a recriá-
las nas interações de pares (SARMENTO, 2008, p. 31) 
 

Por fim, a identificação de ambos os sentidos atribuídos, 

constituintes de uma lógica interna entre o grupo de estudantes, é relevante em 

dois aspectos. No primeiro, relevante para que os docentes de Educação 

Física valorizem as interpretações estudantis tanto no planejamento 

pedagógico como em seus reajustes conforme os objetivos de ensino. No 

segundo, importante no reconhecimento e valorização dos estudantes como 

atores sociais para uma perspectiva dinâmica, tanto do conceito de 

preservação cultural quando do conceito de tradição. 

A identificação dos sentidos atribuídos pelos estudantes aos jogos 

ensinados pode ser ponto de partida para que o docente, considerando-os, 

reorganize o processo pedagógico de acordo com objetivos e finalidades 

esperadas.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na efetivação do processo de formação continuada do 

investigador por meio do PPGEN, articulou-se por essa pesquisa sua 

formação docente com seu contexto profissional. Em outras palavras, a 

formação do investigador por meio desse estudo, tornou-se fundamental para 

a compreensão, reestruturação e transformação de sua prática pedagógica 

com jogos tradicionais e uma leitura mais crítica sobre as relações sociais 

estabelecidas entre os estudantes. 

Não é possível olhar os jogos tradicionais em situação de aula 

apenas com os “louros do passado”, pois, o professor necessita, em situação 

de ensino, compreendê-los a partir de como os atores sociais de hoje os 

interpretam. 

Nos processos educativos futuros, é imprescindível a valorização 

dos estudantes, reconhecendo-os como atores sociais que interferem no 

modo como os jogos tradicionais serão aprendidos e mantidos. Vive-se um 

momento social que precisa identificar mais o que as crianças têm a oferecer 

sobre aquilo que aprendem em sala de aula.  

Assim, a pergunta a ser feita é sobre que jogo é esse que os 

estudantes realizam e que se diferenciam daqueles que outrora as gerações 

anteriores praticaram. É na apropriação do passado e com as modificações 

do presente que os jogos tradicionais hoje são preservados, ou seja, uma 

preservação que considera os próprios sentidos atribuídos pelos atores 

sociais.  

Espera-se que os conhecimentos elaborados com esse estudo 

contribuam com futuras práticas pedagógicas das quais os jogos tradicionais 

apareçam como conhecimentos relevantes à compreensão do mundo que se 

vive.  

A utilização do ciberespaço para a preservação de informações 

sobre os jogos e, também, como local de pesquisa para professores e 

estudantes, é um modo encontrado para “vida longa” aos jogos tradicionais. 
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Assim, as TICs e os jogos virtuais não podem anunciar o fim dos jogos 

tradicionais, mas garantir de várias formas as suas existências. 

Torna-se imprescindível reconhecer o ciberespaço como local 

possível de acolhimento dos jogos tradicionais. Esse acolhimento presume 

também uma reflexão sobre uma sociedade que cada vez mais se insere em 

ambiente virtual a procura de informações e estabelecimento de outras 

relações sociais.  

A cultura na sociedade contemporânea se efetiva em diferentes 

espaços sociais, o que permite o reconhecimento do ciberespaço como 

espaço cultural, assim como as aulas de Educação Física, ambas promotoras 

possíveis dos jogos tradicionais.  

Como se destacou no estudo, as aulas de Educação Física em 

uma perspectiva enquanto área de conhecimento são espaços profícuos para 

que as novas gerações aprendam sobre os jogos que outrora seus avôs e 

pais vivenciaram quando crianças. 

A construção de uma sistematização de conteúdo para o Ensino 

Fundamental I é também uma tentativa de promoção desses jogos nas aulas 

de Educação Física. Nessa promoção, tal organização por séries e a adoção 

prévia de determinados princípios pedagógicos, se tornam imprescindíveis a 

qualidade tanto do ensino como das aprendizagens.  

O desafio posto ao término desse estudo é promover processos 

educativos que continuem com o trato pedagógico dos jogos tradicionais nas 

aulas de Educação Física preservando-os e utilizando o site e a 

sistematização curricular.  

Enquanto produto educacionais do PPGEN, ambos são tentativas 

de promover uma democratização do ensino, compartilhando com outros 

profissionais a temática dos jogos tradicionais, as culturas da infância e as 

aulas de Educação Física.   

Nesse sentido, afirma-se que o mestrado em ensino ofertado pela 

UTFPR-LD tem contribuído com uma formação docente que considera a sala 

de aula como ponto de partida e de chegada do processo formativo.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Ficha Avaliativa Primeira Aula 
 

 
1) Marque os tipos de jogos conforme solicitado a baixo: 

A) Com “J” se você já jogou 
B) Com “N” se você nunca jogou 
C) Pinte com a cor azul aqueles que você ainda joga 

 

   

(   ) Amarelinha 
 

(   ) Jogo de Elástico 
 

(   ) Pique Bandeira 
 

(   ) Bola Queimada (   ) Jogos com Corda 

 

(   ) Mãe da Rua  

 

(   ) Esconde-esconde 
 

(   ) Ioiô 
 

(   ) Lenço Atrás 
 

(   ) Bets 

 

(   ) Bilboquê (   ) Pega-pega 

 

(   ) Jan Ken Po 
 

(   ) Pipa 
 

(   ) Balança caixão 
 

(   ) Bugalha 

 

(   ) Pião (   ) Pé na lata 

 

(   ) Bola de Gude 

 

(   ) Trilha 

 

(   ) Jogo da velha 

(   ) Dama 

 

(   ) Dominó (   ) Xadrez 

 

(   ) Estrela nova cela (   ) Stop (   ) Sirumba 

(   ) Gato mia (   ) Cobra Cega (   ) Policia e Ladrão 

 
  

2) Tem algum jogo que você pratica e não está na tabela? Se sim, quais? 
 
 
 

 
3) Qual jogo que nunca praticou você gostaria de aprender? 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Direção da 
Escola) 

 
 
Prezada Coordenação Pedagógica, 
 
Gostaríamos de seu consentimento na realização do estudo, intitulado: “Jogos 
Tradicionais” que tem como objetivo: “Analisar formas de envolver os 
estudantes do 5° B e o professor de Educação Física em um processo 
educativo de preservação dos jogos tradicionais”.  
  

Realizaremos uma pesquisa com a realização de aulas ministradas sobre o 
conteúdo Jogos Tradicionais pelo próprio pesquisador (professor). 
  

Trata-se de uma pesquisa científica desenvolvida por Gabriel Gonçalves Freire 
vinculada ao programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN), da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, campus Londrina-PR. 
  

O sigilo das informações será preservado por meio da adequada codificação 
dos instrumentos de coleta de dados. Nenhum nome, identificação de pessoas 
ou locais especificamente interessa a esse estudo. Todos os registros 
efetuados no decorrer desta investigação científica serão usados para fins 
acadêmico-científicos (artigo científico).  
 
Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 
seja assinado o “Termo de Consentimento de Realização da Pesquisa 
Científica” abaixo pela direção do estabelecimento. Desde já agradecemos a 
colaboração.  
 
___________________________  
Gabriel Gonçalves Freire  
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Eu, 
__________________________________________________________,  
assino o termo de consentimento, após esclarecimento e concordância 
com os objetivos e condições da realização da pesquisa “Jogos 
Tradicionais” permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo 
sejam divulgados sem a menção do nome da instituição em que a 
pesquisa foi realizada.  
 
_______________________________  
Assinatura da Direção  
 
 
Cambé, _____ de ___________________ de 2016.  
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Responsável 
pelo Estudante) 

 
 
Prezado (a) Responsável pelo (a) estudante 
______________________________________________________________ 
 
Gostaríamos de seu consentimento na divulgação do estudo, intitulado: “Jogos 
Tradicionais” que tem como objetivo: “Analisar formas de envolver os 
estudantes do 5° B, turma na qual seu/sua filho (a) integra, e o professor de 
Educação Física em um processo educativo de preservação dos jogos 
tradicionais”.  
  

Realizaremos uma pesquisa com a realização de aulas ministradas sobre o 
conteúdo Jogos Tradicionais pelo próprio professor de Educação Física 
responsável pela turma. 
  

Trata-se de uma pesquisa científica desenvolvida pelo professor Gabriel 
Gonçalves Freire, vinculada ao programa de Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN), da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina-PR. 
  

O sigilo das informações será preservado por meio da adequada codificação 
dos instrumentos de coleta de dados. Nenhum nome ou imagens que 
identifique os estudantes serão divulgados. Todos os registros efetuados no 
decorrer desta investigação científica serão usados para fins acadêmico-
científicos (artigo científico).  
 
Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 
seja assinado o “Termo de Consentimento de Realização da Pesquisa 
Científica” abaixo pelo responsável do estudante integrante da turma. Desde já 
agradecemos a colaboração.  
 
___________________________  
Gabriel Gonçalves Freire  

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Eu, 
__________________________________________________________,  
assino o termo de consentimento, após esclarecimento e concordância 
com os objetivos e condições da realização da pesquisa “Jogos 
Tradicionais” permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo 
sejam divulgados sem a menção do nome ou imagem do meu filho.  
 
 
_______________________________  
Assinatura do (a)  Responsável  
 
 
Cambé, _____ de ___________________ de 2016. 
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APÊNDICE D – SITE ELABORADO 

 

 

 

 

GABRIEL GONÇALVES FREIRE 

 

 

 

VIDA LONGA AOS JOGOS TRADICIONAIS: O SITE  

 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

LONDRINA - PARANÁ 

2017 
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GABRIEL GONÇALVES FREIRE 

 

 

 

VIDA LONGA AOS JOGOS TRADICIONAIS: O SITE  

 

 

 

 

Produto Educacional apresentado ao Programa de Pós-

Graduação, nível Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Humanas, Sociais e da Natureza como 

requisito parcial para obtenção de título de “Mestre em 

Ensino” - Área de Concentração: Ciências Sociais. 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Guerrini 

LONDRINA - PARANÁ 

2017 
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ORIGEM DO SITE COMO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Um dos objetivos com a entrada no programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN), 

ofertado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina-

PR, era a criação de vídeos junto com os estudantes da educação básica a 

respeito dos jogos tradicionais.  

Com a observação do público participante da investigação, 

estudantes de um quinto ano, percebeu-se que não seria viável nesse 

momento a elaboração dos vídeos. Porém, pós-processo pedagógico em 2016, 

buscou-se outras formas de socializar a experiência vivenciada com os 

estudantes, destacando algumas ações e interpretações que eles fizeram 

sobre os jogos ensinados. Chegou-se a criação de um site. 

Para a criação do site, utilizou-se a plataforma Wix.com. Como a 

formação profissional do investigador não contemplava o domínio desse tipo de 

tecnologia (criação de um site), foi necessário a busca por informações sobre 

como utilizar a plataforma. Entre as informações coletadas para a elaboração 

do espaço, as mais significativas se encontraram no site Youtube.com, com 

vídeos da própria Wix.com sobre os passos da construção do site.  

Após o processo de busca de informações para criação do site e o 

inicio de sua elaboração, chegou-se ao nome Jogos Tradicionais, encontrado 

atualmente pelo endereço eletrônico jogostradicionais.org. 

 

 
Imagem 01- Página inicial do site  
Fonte: Elaborado pelo autor  
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As primeiras informações anexadas ao site foram àquelas referentes 

aos doze20 jogos tradicionais ensinados no decorrer das aulas. Assim, Para 

cada jogo foi organizada uma subpágina em específico, contemplando 

informações gerais: variação dos nomes no Brasil, possível origem, 

organização (regras, formatos e objetivos) e as referências bibliográficas 

utilizadas.  

 

Imagem 02- Exemplo de uma subpágina sobre jogos tradicionais (Amarelinha)  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A criação das subpáginas, contendo os doze jogos tradicionais, 

terminou em janeiro de 2017. Outros jogos começaram a ser anexados ao site 

a partir da prática pedagógico do investigador nas aulas de Educação Física no 

segundo em novembro de 2017.  

Nesse sentido, o site também se configura em uma forma de 

envolver continuamente o professor em um processo educativo de preservação 

cultural desses jogos durante e pós-ensino. Anexar informações referentes à 

                                                           
20 Amarelinha, Bola de Gude, Bola Queimada, Bugalha, Elástico, Estrela Nova 
Cela, Gato Mia, Ioiô, Pião, Pipa, Pique Bandeira e Sirumba.  
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Amarelinha, Bugalha, Pião e os demais jogos, contribuiu para a salvaguarda 

desses no ciberespaço.  

Esse fato permite a reflexão sobre a necessidade de que se faça um 

trabalho pontual sobre a reabilitação dos espaços públicos como praças, ruas, 

parques, calçadas, que em várias cidades se encontram abandonados 

(FURANI; PELEGRINI, 2006). O abandono desses espaços públicos 

inviabilizam jogos como Bets, Bola de Gude, Elástico, Estrela Nova Cela, entre 

outros tantos. 

A utilização do ciberespaço para a vivência de jogos tradicionais 

vem aumentando devido, entre outros fatores, ao estado físico dos espaços 

públicos e da falta de segurança. Concordasse que “[...] as ruas e suas 

calçadas, principais locais de uma cidade, são seus órgãos mais vitais” 

(JACOBS, 2000, p. 29), sobretudo para os jogos tradicionais.  

Outra característica do site além daquela referente a preservação 

cultural, foi que ele se efetivou como um produto educacional PPGEN. Esse 

fato fez com que outros elementos fossem anexados no site.  

Antes de citá-los, é preciso reconhecer que a elaboração de um 

produto educacional é uma das exigências do PPGEN para a conclusão do 

processo formativo, articulando a formação docente e o contexto de atuação 

profissional. Compreende-se que a elaboração de produtos educacionais é 

uma realidade de alguns processos formativos de mestrado profissional em 

ensino (LEODORO; BALKINS, 2010).  

A respeito do que se tratam os produtos educacionais, afirma-se que 

são ferramentas elaboradas pelos próprios profissionais em formação que 

comportam conhecimentos organizados, objetivando viabilizar a prática 

pedagógica. São instrumentos com sentido e significado, pois partem de uma 

realidade que precisa deles para a resolução de problemas identificados no 

próprio contexto (MOREIRA, 2004).  

A utilização do site como produto educacional, meio de 

operacionalizar o ensino e as possíveis aprendizagens em sala de aula, é uma 

ferramenta profícua educativa (GOULART; DECACCHE-MAIA, 2015).  

Conforme a Instrução Normativa n° 06/2015 – PPGEN da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2015, p. 01) em consonância 
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com a CAPES, são considerados produtos educacionais: Mídias Educativas, 

Protótipos Educacionais, Propostas de Ensino, Material Textual, Materiais 

Interativos e Atividades de Extensão. Por meio dessa classificação, o site 

Jogos Tradicionais se configurou como um produto educacional do tipo Mídia 

Educativa.  

Ressalta-se que esse produto educacional, site, proporcionou a 

socialização de algumas ações e interpretações efetivadas pelos estudantes do 

quinto ano. Esse processo foi amparado pela assinatura de um termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A) pelos responsáveis dos 

estudantes. 

 

a) AS AÇÕES E INTERPRETAÇÕES ESTUDANTIS ANEXADAS NO 

SITE 

 

Entre as ressignificações mais marcantes realizadas pelos 

estudantes registradas no site, atreladas ao modo como eles interpretaram tais 

jogos, destacam-se a fase criada “Motocão” no jogo Estrela Nova Cela 

(imagem à esquerda), o nome “Suquita” atribuído ao jogo Sirumba (imagem 

central) e variações também elaboradas da Amarelinha pelos estudantes 

(imagem à direita).  

 
Imagens em Sequência 01- Jogos Tradicionais (Estrela Nova Cela, Sirumba e 
Amarelinha) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essas imagens, inseridas no site, contribuem para a reafirmação de 

que a cultura é também produzida pelas crianças a partir do modo como elas a 

interpretam. Recorrendo a Corsaro (2009) e analisando as imagens, rompe-se 
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com a tese de que as crianças são apenas consumidoras daquilo que os 

adultos criaram.  

 O registro em um site do modo como os estudantes interpretaram e 

ressignificaram os jogos tradicionais, revela que esse espaço na internet pode 

servir também para uma reflexão da própria participação estudantil na 

manutenção dos jogos atualmente.  

Um elemento importante para que a socialização das 

ressignificações estudantis elaboradas e a reflexão sobre os jogos tradicionais 

ensinados ultrapassem os muros da sala de aula, caminha com o processo de 

divulgação desse produto educacional. 

 

b) PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO 

 

Um dos objetivos da elaboração de produtos educacionais é que 

eles sirvam também para outros profissionais como forma de democratização 

do ensino. Nesse sentido é preciso criar meios para que eles cheguem aos 

demais profissionais, destacando o processo de sua socialização/divulgação. 

Compreende-, portanto, que a ação de socialização dos produtos 

educacionais é um dos elementos que favorecem a democratização do ensino 

(MOREIRA, 2004). No caso do site aqui mencionado como produto 

educacional, sua divulgação não só promoverá uma divulgação do ensino 

realizado, mas também uma socialização dos modos de interpretação 

estudantil de alguns jogos. 

Para o processo de divulgação desse produto educacional, foram 

realizadas duas ações. A primeira ação foi sua apresentação aos professores 

de Educação Física do município de Cambé-PR em quatro encontros em 

reuniões pedagógicas.  
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Imagem 03- Divulgação do Site (Professores de Educação Física – Cambé-PR) 
Fonte: Reunião Pedagógica (24 de Março, 2017) 

 

Foram duas exposições no dia 24 de março de 2017 aos 

professores de Educação Física, Ensino Fundamental 1, uma no período 

matutino e outra no vespertino, e duas apresentações no dia 07 de Abril de 

2017, também nos respectivos períodos, aos docentes de Educação Infantil. A 

segunda ação de divulgação do site ocorreu em uma rede social na internet 

particular do investigado no dia 27 de setembro de 2017. Essa ação alcançou 

outros colegas de profissão para além daqueles inseridos no município 

cambeense. 

Ambas as ações de socialização contribuíram para que tanto a 

prática pedagógica desenvolvida quanto as ressignificações elaboradas pelos 

estudantes aos jogos, ultrapassassem as paredes de sala de aula e os muros 

escolares.  

 

Imagem 04- Mapa dos lugares em que o site foi acessado 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A imagem 04 mostra os locais de acesso ao site. É possível verificar 

a potencialidade desse produto educacional em relação a promoção da 

socialização e reflexão dos jogos tradicionais. Embora predomine o acesso em 

território brasileiro, pessoas em países como Estados Unidos e Portugal 

também visitaram o produto educacional. 

Inseridos em uma sociedade que apresenta crescente imersão ao 

ciberespaço (LÉVY, 2000), a constituição desse site como produto educativo 

busca alcançar o maior número possível de profissionais e estudantes na 

reflexão e trato pedagógico dos jogos tradicionais.  

Trazer as tecnologias de informação e comunicação (TICs) em prol 

do ensino dos jogos tradicionais e não tratá-las como “inimigas” dessas 

manifestações, é importante para a superação da discussão sobre jogos 

tradicionais em oposição aos jogos virtuais.  

Compreendendo que em cada período histórico a cultura fica 

entrelaçada com a técnica e tecnologia de comunicação mais recente 

(SANTAELLA, 2003), o site não asfixiou os princípios semióticos que definiram 

as formações culturais anteriores dos jogos tradicionais, pois, encontrou nesse 

espaço, mais um local para suas reflexões e preservações.   

O desafio é fazer com que cada vez mais pessoas em todo mundo 

acessem o site e promovam reflexões sobre tais jogos. Também, configura-se 

um desafio a inserção de novas informações a partir da prática pedagógica do 

investigador nos anos que se seguirão. 

 

c) ELEMENTOS DO SITE – AS PÁGINAS E SUBPÁGINAS 

 

Além das subpáginas a respeito dos doze jogos agregaram-se ao 

site outros espaços (páginas e subpáginas), configurando-se em ambiente 

possível de pesquisa sobre a temática. 

Entre as páginas e subpáginas criadas com o objetivo de servir a 

outras práticas de preservação dos jogos tradicionais, firmaram-se Textos, 

Vídeos, Obras de Arte e Sites. Uma análise de cada favorece a compreensão 

de como o site está organizado para atender o objetivo.  
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Com isso, na página Textos são disponibilizados materiais para a 

leitura sobre os jogos de modo geral, jogos tradicionais e culturas da infância. 

Os materiais estão organizados em três subpáginas, Autores Contemporâneos, 

Autores Clássicos e Relatos de Experiência. 

 

 

Imagem 05- Página e Subpáginas organizadas de textos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na subpágina Autores Contemporâneos são sugeridas as leituras de 

autores que atualmente contribuem com a compreensão sobre os jogos 

tradicionais, sociologia e culturas da infância. Os autores sugeridos são Santos 

(2012), Sarmento (2004) e Corsaro (2009).  

No espaço Autores Clássicos encontram-se textos de autores 

renomados no âmbito da Educação Física, que há alguns anos são utilizados 

frequentemente nos estudos sobre jogos. Destacam-se Huizinga (2000), 

Caillois (1990), Brougère (1998), Freire (2005) e Kishimoto (1993).  

E por fim, em Relatos de Experiência, são disponibilizados textos 

referentes a trabalhos de professores no trato pedagógico dos jogos 

tradicionais. A maioria dos textos são referentes ao ensino dos jogos nas aulas 

de Educação Física, evidenciando modos de como ensinar e aprender nos 

encontros.  

Portanto, na página e subpáginas sobre textos, outros professores e 

estudantes podem aprender mais sobre os jogos tradicionais, garantindo que o 

site sirva também como um espaço para a pesquisa. Como espaço aberto, 
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novos textos e autores podem ser incluídos futuramente, colaborando com a 

socialização dos saberes sobre a temática desse estudo.  

Outra página anexada ao site diz respeito aos Vídeos retirados do 

canal YouTube.com sobre os jogos tradicionais com a citação ao lado sobre as 

fontes utilizadas. O objetivo é que esses filmes sirvam as práticas pedagógicas 

em sala de aula tanto do investigador, como de outros professores. Os filmes 

estão organizados pelo tipo de jogo, por exemplo, Pipa (filmes de pipa), Bets 

(filmes de Bets) etc.  

 

Imagem 06- Subpágina de vídeos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Outro objetivo com a página de vídeos é que o investigador junto 

com outros estudantes, nos encontros futuros, criem filmes próprios sobre os 

jogos tradicionais e anexem no site. É um espaço destinado para que os 

estudantes também participem ativamente na criação de vídeos sobre os jogos 

preservando-os com as aulas.  

Com a página Obras de Arte, são disponibilizadas algumas imagens 

e esculturas sobre os jogos tradicionais a partir de autores que tratam dessa 

temática em seus trabalhos.  
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Imagem 07- Página de Obras de Arte 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Entre os autores destacados estão o paulista Candido Portinari, o 

belga Pieter Bruegel e o carioca Ivan Cruz. Clicando em cima do nome dos 

autores o usuário do site é remetido para páginas que aprofundam as obras de 

cada autor. Por conseguinte, o espaço (Obras de Arte) reconhece que os jogos 

tradicionais são preservados de várias formas, entre elas por meio de pinturas, 

esculturas, entre outras manifestações artísticas.  

Ainda, além de obras desses autores, também se objetiva 

disponibilizar esse espaço para que trabalhos artísticos futuros de estudantes 

sejam anexados, a partir de um trabalho colaborativo entre o investigador e 

professores de Artes.  

A última página, Sites, foi acrescentada com o intuito de que outros 

espaços na internet sejam conhecidos e utilizados no trato pedagógico dos 

jogos tradicionais. São espaços que também favorecem a preservação dessas 

manifestações culturais.  
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Imagem 08- Página para sugestão de outros sites 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação aos sites sugeridos, destaca-se no Brasil o Instituto 

Alana, Território do Brincar e Jogos e Brincadeiras SEED-PR, como espaços 

com vasto reportório sobre os jogos tradicionais. Na medida em que novos 

espaços forem conhecidos pelo investigador serão acrescentados no site 

Jogos Tradicionais.  

Por fim, assim como é um desafio acrescentar novos jogos ao site a 

partir da experiência pedagógica promovida pelo investigador, também o é em 

relação ao anexo de novas informações (textos, vídeos, obras de artes e 

sugestão de outros sites).   
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ORIGEM DA SISTEMATIZAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

Após a efetivação do processo pedagógico com uma turma de 

quinto em 2016 no ensino dos jogos tradicionais, ocorreu um processo de 

reflexão por parte do docente sobre uma possível sistematização de conteúdo 

para outros anos escolares no Ensino Fundamental I.  

O processo de sistematizar o conteúdo jogos tradicionais fortaleceu-

se também pela orientação da banca de qualificação da dissertação no dia 20 

de setembro de 2017. Na ocasião, sugeriu-se a elaboração de uma sequência 

didática, pós processo pedagógico realizado, como um produto educacional, 

coroando o percurso de formação docente e investigação no Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN) 

ofertado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus de 

Londrina-PR (UTFPR-LD).  

Entretanto, ao invés de se elaborar uma sequência didática, criou-se 

uma sistematização do conteúdo jogos tradicionais, contemplando os doze 

jogos oriundos da prática pedagógica em 2016 e outros (Jogos de Perseguição 

e Bets) a partir da experiência docente.  

Assim, o objetivo dessa sistematização foi a produção de um 

material pedagógico que refletisse as experiências do investigador como 

professor de Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental, bem 

como socializar uma possível forma de se visualizar a organização dos jogos 

tradicionais para o público estudantil em questão.  

Busca-se nesse processo de socialização, o alcance de outros 

professores de Educação Física para que, readaptando-o esse produto 

educacional para sua realidade, consigam organizar o conteúdo dos jogos para 

suas turma e anos de escolarização. 

A perspectiva da necessária readaptação dessa sistematização vai 

ao encontra da concepção que  

 
[...] Esses conhecimentos podem ser ensinados em diferentes 
momentos das aulas, de acordo com a expectativa do planejamento, 
tanto da escola como um todo, quanto na necessidade da própria 
disciplina (SANTOS, 2012, p. 72). 
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Por conseguinte, tal proposta curricular foi embasada teoricamente, 

pautada a luz de referenciais pedagógicos utilizados na dissertação de 

mestrado do investigador e considerados no planejamento de ensino efetivado 

anteriormente.  

Optou-se na apresentação da sistematização curricular primeiro para 

depois apresentar as orientações pedagógicas e princípios educacionais 

propostos durante sua materialização em sala de aula. Ressalta-se que além 

dos doze21 jogos ensinados na prática pedagógica em 2016, acrescentaram-se 

os Jogos de Perseguição (1° e 2° Anos) e Bets (5° Ano), considerando a 

experiência do investigador no ensino dos jogos tradicionais anteriormente. 

                                                           
21

 Amarelinha, Bola de Gude, Bola Queimada, Bugalha, Elástico, Estrela Nova Cela, Gato Mia, 
Ioiô, Pião, Pipa, Pique Bandeira e Sirumba. 
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SISTEMATIZAÇÃO CURRICULAR 

1° ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Quadro 1: Conteúdos para o 1° Ano do Ensino Fundamental 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2° ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Quadro 2: Conteúdos para o 2° Ano do Ensino Fundamental 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3° ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Quadro 3: Conteúdos para o 3° Ano do Ensino Fundamental 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4° ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Quadro 4: Conteúdos para o 4° Ano do Ensino Fundamental 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Quadro 5: Conteúdos para o 5° Ano do Ensino Fundamental 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Essa sistematização, coerente com a orientação teórica que 

fundamentou a prática pedagógica em 2016, foi elaborada a partir da 

perspectiva Histórico-Crítica proposta por Gasparin (2002). Nesse sentido, 

tratou-se da organização de conteúdo em que durante sua materialização e 

adaptação, almeja-se a adoção de cinco passos pedagógicos: Prática Social 

Inicial do Conteúdo, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática 

Social Final do Conteúdo.  

 
Planejar dentro dessa linha de trabalho apresenta-se para os 
professores e alunos como algo muito complexo. Em primeiro lugar, o 
planejamento, para a grande maioria, não é essencial para ministrar 
suas aulas. Em segundo lugar, com muita frequência, o que é 
planejado não é depois posto em prática. Portanto é considerado 
perda de tempo dedicar-se a esse tipo de tarefa (GASPARIN, 2002, 
p. 152). 
 

Reconhecendo a complexidade de se planejar orientado pela 

perspectiva Histórico-Crítica e defendendo que o processo de planejamento 

deve ser concebido como algo inerente ao ato pedagógico, e não ser tomado 

como perda de tempo, a seguir, apresentam-se as orientações de 

implementação desse produto educacional com os cinco passos pedagógicos. 

Assim, a Prática Social Inicial do Conteúdo, primeiro passo 

assumido pelo docente, deve ser o momento de identificação dos saberes 

prévios estudantis sobre o conteúdo jogos tradicionais. “O interesse do 

professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma ocupação prévia sobre 

o tema que será desenvolvido” (GASPARIN, 2002, p. 16). 

Nessa sistematização sugere-se que a prática social inicial do 

conteúdo jogos tradicionais materializa-se em sala de aula por meio de uma 

ficha avaliativa (Apêndice A), testada no processo pedagógico junto com a 

turma do quinto ano.  

Busca-se inicialmente, portanto, conhecer os saberes prévios dos 

estudantes que traduzem a realidade em que vive e como os jogos tradicionais 

são identificados por eles. Embora, sugere-se a adoção da ficha avaliativa, 

destaca-se que cada professor precisa identificar as possibilidades de 
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concretizar a prática social inicial a partir de necessidades específicas dos 

estudantes, conteúdo e contexto com o qual atua. 

Considerando os saberes prévios a serem identificados na prática 

social inicial, deixou-se um espaço destacado em vermelho para que o docente 

inclua jogos e assuntos a partir dos interesses e conhecimentos dos 

estudantes. A experiência pedagógica promovida em 2016 mostrou como os 

estudantes se sentem “ouvidos” quando podem selecionar alguns jogos de 

interesse coletivo.  

A possibilidade dos estudantes indicarem alguns conteúdos vai ao 

encontro da perspectiva de que  

 
[...] os próprios conteúdos devem incluir elementos da vivência prática 
dos alunos para torna-los mais significativos, mais vivos, mais vitais, 
de modo que eles possam assimilá-los ativa e conscientemente 
(LIBÂNEO, 1994, p. 128). 
  

Isso não significa abandono da tarefa do professor, pois, parte-se do 

princípio de que tanto a escolha quanto a definição dos conteúdos é tarefa do 

professor (LIBÂNEO, 1994). Por isso, a sistematização aqui proposta reserva 

apenas um espaço, mas importante, para que o professor escute os estudantes 

e selecione outros jogos e assuntos além daqueles já anunciados em cada 

ano. 

Decorrente da prática social inicial surge um processo reflexivo 

sobre o conteúdo e o contexto social em que se inserem os estudantes, 

denominado de Problematização. A problematização configura-se no momento 

de análise junto com os estudantes da realidade social em que se vive 

atualmente, relacionando-a com o conteúdo. “A problematização é um desafio, 

ou seja, é a criação de uma necessidade para que o educando, através de sua 

ação, busque o conhecimento” (GASPARIN, 2002, p. 35).  

A reflexão sobre a marginalização de alguns jogos tradicionais e a 

consideração desses como patrimônios da cultura podem ser temas centrais do 

processo de problematização, suscitados intencional e conscientemente pelo 

docente.  

Alguns questionamentos podem favorecer que a problematização 

aconteça promovendo uma reflexão pelos estudantes sobre os jogos 

tradicionais atualmente. Abaixo, sugerem-se alguns questionamentos durante a 
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transposição didática da sistematização do conteúdo elaborada para o segundo 

ano: 

 Vocês acham que o jogo Estrela Nova Cela é bastante conhecido 

pelas crianças de hoje? 

 Tem alguma coisa que se parece com os Jogos de Perseguição 

que a gente vê fora da escola? 

 Por que os Jogos de Perseguição são mais conhecidos que a 

Estrela Nova Cela? (em hipótese, pode ser um fato)? 

 Nos jogos de vídeo game existem jogos parecidos com o Gato 

Mia, Estrela Nova Cela ou Jogos de Perseguição? Se sim, quais e como eles 

são parecidos? 

 Em quais lugares vocês costumam jogar/brincar fora da escola? 

 Quais lugares próximos a suas casas podem ser utilizados para a 

vivência dos jogos Estrela Nova Cela, Gato Mia e Jogos de Perseguição? 

O ato de refletir sobre a realidade em que se situa o conteúdo, deve 

ser um processo constante no ato pedagógico, ou seja, “[...] é o fio condutor de 

todo o processo de ensino-aprendizagem” (GASPARIN, 2002, p. 50).  

Após a prática social inicial e o processo de problematizar tanto a 

realidade quanto o conteúdo, se iniciará a Instrumentalização dos jogos 

sugeridos na sistematização. Assim, a instrumentalização se configurará como 

momento em que o professor mediará a elaboração do conhecimento, 

colocando em uma relação recíproca os estudantes e os jogos tradicionais. 

É no momento de instrumentalização que surgem as mais variadas 

formas de planejar as aulas, os objetivos, bem como são efetivados os 

procedimentos metodológicos de ensino-aprendizagem. Assim como a 

problematização deve ser materializada a partir das necessidades estudantis e 

intenção docente, o mesmo compreende-se para a instrumentalização.  

Por exemplo, no ensino da Bugalha para turma de terceiro ano 

sugerida na sistematização, os professores criarão seus próprios 

procedimentos metodológicos de ensino-aprendizagem, seja na organização 

dos estudantes em grupos ou individualmente, seja no ensino das ações 

motoras antes das regras ou das regras antes dos movimentos etc. 



116 

 

Na sistematização do conteúdo aqui proposta, são sugeridas 

quantidades mínimas e máximas aproximadas de aulas para o ensino dos 

jogos no processo de instrumentalização. Para se chegar aos números de 

aulas para cada jogo se considerou o processo pedagógico com a turma do 

quinto ano em 2016 bem como a experiência docente com outras turmas e com 

o trato pedagógico desse conteúdo em anos anteriores. 

Por conseguinte, em síntese, a instrumentalização é o momento do 

saber fazer docente-discente em sala de aula, em que se evidencia como o 

estudo dos jogos tradicionais pode contribuir para a resolução dos problemas 

antes levantados e alcance dos objetivos pedagógicos. O “como fazer” de cada 

docente ajudará na incorporação do conteúdo pelos estudantes. 

Incorporados os conteúdos relativos aos jogos tradicionais na 

instrumentalização, chega-se o passo pedagógico denominado por Gasparin 

(2002) de Catarse, no qual os estudantes serão solicitados a apresentá-los ao 

docente. Na apresentação dos saberes incorporados durante a 

instrumentalização, identifica-se a proximidade da solução dos 

questionamentos levantados no passo pedagógico de problematização. 

 
A Catarse é a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do 
prático a que o educando chegou, marcando sua nova posição em 
relação ao conteúdo e à forma de sua construção social e sua 
reconstrução na escola. [...] Significa, outrossim, a conclusão, o 
resumo que ele faz do conteúdo aprendido recentemente 
(GASPARIN, 2002, p. 128). 
 

Geralmente, a apresentação dos saberes incorporados dos 

estudantes decorre de um processo intencional de avaliação por parte do 

professor. Esse processo pode ser promovido por atividades coletivas ou 

individuais.  

Na perspectiva de uma avaliação como forma de expressão do 

conhecimento individual dos estudantes, o docente pode utilizar uma gama de 

procedimentos avaliativos aprendidos durante seu percurso formativo. Isso 

exige do estudante  

 
[...] uma relação direta com ele a partir de muitas tarefas (orais e 
escritas), interpretando-as (um respeito a tal subjetividade), refletindo 
e investigando teoricamente razões para soluções apresentadas, em 
termos de estágios evolutivos do pensamento, da área de 
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conhecimento em questão, das experiências de vida do aluno 
(HOFFMANN, 1994, p. 75). 
 

Embora esse produto educacional seja uma sistematização de 

conteúdo para o Ensino Fundamental I e não compilados de instrumentos 

avaliativos, sugere-se a adoção de dois para as turmas de quinto ano: 

elaboração de uma redação e história em quadrinho.  

Ambos os procedimentos avaliativos contribuíram com a catarse 

realizada em 2016 com a turma de mesmo ano em seriação escolar. A escolha 

pelo uso desses dois procedimentos avaliativos relaciona-se com certo avanço, 

esperado pedagogicamente, da escrita e organização do pensamento dos 

estudantes dessa faixa etária e ano escolar. 

Por meio delas pode se verificar, por exemplo, imagens 01 e 02 o 

conhecimento elaborado com as aulas a partir do objetivo de conscientizar a 

turma sobre a necessidade de preservação cultural dos jogos tradicionais 

atualmente. 
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Imagem 01– Redação estudantil 
Fonte: Aula de Educação Física (26 de Outubro, 2016) 

 

Na primeira, com a elaboração de redação, os estudantes podem 

expressar suas aprendizagens em relação aos jogos estudados no quinto ano 

de acordo com os objetivos estabelecidos antes e durante o processo 

pedagógico. Sobre a organização da redação em relação ao número de linhas, 

título, enunciado etc., compreende-se que ficará a critério do professor.   
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Imagem 02– História em Quadrinho estudantil 
Fonte: Aula de Educação Física (26 de Outubro, 2016) 

 

Na segunda, elaboração de história em quadrinhos, os estudantes 

também poderão expressar seus saberes incorporados ao longo dos encontros 

anteriores. Porém, requer a adoção de recursos diferenciados em sua 

composição por parte dos estudantes, por exemplo, saber iniciar, prosseguir e 

terminar uma mesma história utilizando desenhos e diálogos.  

Ressalta-se que a adoção desses dois procedimentos avaliativos 

pode ser um desafio para as aulas de Educação Física, uma vez que 

dependendo da perspectiva sobre a finalidade da área em ambiente escolar, 

tais procedimentos passarão longe das carteiras estudantis.  
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Por isso, espera-se que o passo pedagógico da catarse nas aulas de 

Educação Física seja inerente a uma concepção desse componente curricular 

como área de conhecimento. Nesse sentido, as expressões dos saberes 

incorporados dos estudantes ganham força em instrumentos que registrem as 

aprendizagens construídas dos estudantes que, em última análise, também 

expressam os processos de ensino da Educação Física. 

Após a transposição didática dessa sistematização curricular, 

perpassando pela identificação dos saberes prévios estudantis, 

problematizando-os face o contexto social, agindo frente ao conteúdo proposto 

e identificando os conhecimentos elaborados, chega-se ao passo pedagógico 

de socialização dos saberes para além da sala de aula.  

Esse último passo pedagógico é a Prática Social Final de Conteúdo 

que, além da socialização do saber elaborado também promove um 

posicionamento do estudante na realidade que vive, reorientado por esse 

mesmo saber construído. 

 
A Prática Social Final é a nova maneira de compreender a realidade e 
de posicionar-se nela [...] É a manifestação da nova postura prática, 
da nova atitude, da nova visão do conteúdo no cotidiano (GASPARIN, 
2002, p. 147). 
 

A nova maneira de compreender a realidade e de se posicionar nela 

dependerá da qualidade do saber elaborado em sala de aula. Além isso, outros 

elementos favorecem a socialização do conhecimento e posicionamento do 

estudante, por exemplo, saber como se socializar e como se posicionar.  

Com isso, compreende-se que os procedimentos adotados por cada 

estudante decorrerá de suas formas de interpretação do conteúdo, de suas 

necessidades e da mediação do professor. O docente pode e deve orientar os 

estudantes para uma prática social final de conteúdo. 

Em relação a orientação do passo pedagógico prática social final do 

conteúdo, nesse produto educacional, sugere-se que os estudantes auxiliem os 

professores em adaptações necessárias para os próximos anos. Assim, os 

professores que utilizarem essa sistematização de conteúdo têm, na prática 

social final dos estudantes, ferramenta possível de adaptação e ressignificação 

das sistematizações futuras. 
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Por fim, além da orientação pedagógica proposta por Gasparin 

(2002), assumida nessa sistematização de conteúdo, pensou-se também na 

adoção de princípios educacionais a ser considerados durante o ato de ensino 

dos jogos tradicionais.  
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PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS  

 

Nesse sentido, coerente com a proposta dos cinco passos 

pedagógicos e com toda a reflexão promovida na dissertação, sugere-se a 

adoção de ao menos dois princípios educacionais: contextualização do 

conteúdo e reconhecimento dos estudantes como atores sociais. 

No primeiro, contextualização do conteúdo, deve ser contemplada a 

relação existente entre os jogos tradicionais e a sociedade contemporânea, 

sobretudo o contexto local em que os estudantes estão inseridos. A pergunta 

norteadora do princípio de contextualização é “Por que não discutir com os 

alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo 

se ensina?” (FREIRE, 1996, p. 30).  

Retorna-se, portanto, a importância atribuída ao processo de 

problematização durante as aulas para que o princípio educacional da 

contextualização embase todo o processo pedagógico. É preciso 

contextualizar, por exemplo, o Pega-pega no primeiro ano com os estudantes, 

como também o jogo Bets no quinto.  

Com isso, questões sugeridas anteriormente no passo pedagógico 

de Problematização são favoráveis ao processo de contextualização dos jogos 

tradicionais nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Por isso, o 

processo de reflexão nas aulas de Educação Física é essencial desde o 

primeiro ano do ensino fundamental, enfrentando o preconceito de que nessa 

faixa etária os estudantes são incapazes de pensar no conteúdo e no contexto 

ao mesmo tempo. 

No segundo princípio educacional assumido nessa sistematização, 

reconhecimento dos estudantes como atores sociais, considera-se relevante a 

identificação dos saberes prévios estudantis e os modos como interpretam os 

jogos ensinados. Busca-se com esse princípio não só o reconhecimento, mas 

também, a valorização dos estudantes como atores sociais, produtores de 

cultura (SARMENTO, 2004; CORSARO, 2009) 
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Ressalta-se nesse princípio que o professor deve oportunizar 

situações em que os jogos possam ser recriados e socializados entre os 

estudantes, concedendo-lhes sentidos diversificados. A observação das aulas 

inerentes desse estudo identificaram momentos em que os estudantes 

recriaram alguns jogos ou fases, por exemplo, Gato Mia, Amarelinha, Estrela 

Nova Cela e Elástico. Assim, o princípio de reconhecimento e valorização dos 

estudantes como atores sociais é fundamental para a efetivação dos momentos 

de criação e recriação dos jogos estudados. 

No primeiro ano, por exemplo, pode se pedir para os estudantes 

criarem novas regras para os Jogos de Perseguição ou novas sequências de 

movimentos com o elástico. No quinto ano, os estudantes podem modificar as 

regras e espaço de campo no Pique Bandeira ou elaborar outros tipos de Pipas 

diferentes daquelas ensinadas pelo professor. 

Para contemplar ambos os princípios educacionais nessa 

sistematização curricular, após reflexão sobre a experiência pedagógica 

construída em 2016, sugere-se a adoção de dois objetivos a ser alcançados 

pelos estudantes no ensino de cada jogo na proposta: 

 Estabelecer relações entre o jogo estudado e o contexto em 

que se vive (princípio da contextualização do conteúdo); 

 Recriar possíveis fases e as regras do jogo estudado 

(princípio do reconhecimento dos estudantes como atores 

sociais).  

Na inserção de tais objetivos inseridos na sistematização, buscando-

se a adoção dos princípios educacionais pelo professor, ressalta-se o papel 

autônomo de cada docente da formulação dos objetivos pedagógicos, aqui 

promovida pelo investigador. 

 
Isso significa que a elaboração dos objetivos pressupõe, da parte do 
professor, uma avaliação crítica das referências que utiliza, balizadas 
pelas suas opções em face dos determinantes sócio-políticos da 
prática educativa (LIBÂNEO, 1994, p. 121). 
 

Assim, os objetivos da prática pedagógica serão dinâmicos, 

inerentes aos contextos em que os jogos tradicionais forem ensinados. A 
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adoção desses na sistematização representa tanto uma preocupação com a 

efetivação dos princípios educacionais propostos, como coerência com a 

exigência indispensável deles para o trabalho docente futuro.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Ficha Avaliativa Primeira Aula 
 

 
4) Marque os tipos de jogos conforme solicitado a baixo: 

D) Com “J” se você já jogou 
E) Com “N” se você nunca jogou 

F) Pinte com a cor azul aqueles que você ainda joga 
 

   

(   ) Amarelinha 
 

(   ) Jogo de Elástico 
 

(   ) Pique Bandeira 
 

(   ) Bola Queimada (   ) Jogos com Corda 
 

(   ) Mãe da Rua  
 

(   ) Esconde-esconde 
 

(   ) Ioiô 
 

(   ) Lenço Atrás 
 

(   ) Bets 

 

(   ) Bilboquê (   ) Pega-pega 

 

(   ) Jan Ken Po 
 

(   ) Pipa 
 

(   ) Balança caixão 
 

(   ) Bugalha 
 

(   ) Pião (   ) Pé na lata 
 

(   ) Bola de Gude 
 

(   ) Trilha 
 

(   ) Jogo da velha 

(   ) Dama 

 

(   ) Dominó (   ) Xadrez 

 

(   ) Estrela nova cela (   ) Stop (   ) Sirumba 

(   ) Gato mia (   ) Cobra Cega (   ) Policia e Ladrão 

 
  

5) Tem algum jogo que você pratica e não está na tabela? Se sim, quais? 
 
 
 

 
6) Qual jogo que nunca praticou você gostaria de aprender? 

 

 


