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Meus brinquedos (Clarice Pacheco) 

 

De repente 

Ao lembrar dos brinquedos queridos 

Que ficaram esquecidos 

Dentro do armário 

Me bate uma saudade 

Me bate uma vontade 

De voltar no tempo 

De voltar ao passado 

Mas nada acontece 

Nada parece acontecer 

E eu choro 

Choro como o bebê que fui 

E a criança que quero voltar a ser 

Não quero crescer! 

  



RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo compreender quais eram e como ocorriam os jogos, 

brinquedos e brincadeiras de meninos e meninas no início do século XX na cidade de 

Diamantina. Outro ponto de análise foram as discussões relacionadas às questões de 

gênero presente nestas práticas lúdicas no período histórico da pesquisa. Com isso 

procurou-se apresentar a relevância que o brincar teve na vida dessas pessoas, discutindo a 

relação e o significado desses jogos, brinquedos e brincadeiras através das histórias 

relatadas pelos entrevistados que vivenciaram essas práticas lúdicas no inicio do século 

XX na cidade pesquisada. Foi uma pesquisa histórica, tendo como referência a história 

oral. Para a realização deste trabalho foram entrevistados seis idosos com idade igual ou 

superior a 80 anos e que vivenciaram sua infância na cidade de Diamantina/ MG. Foram 

feitas entrevistas semi-estruturadas, sendo os dados transcritos e discutidos. Percebeu-se 

com a análise das entrevistas que os jogos, brinquedos e brincadeiras ainda são comuns 

nos dias atuais, talvez com nomes, sentidos e/ou significados diferentes, mas que em 

várias de suas características permaneceram as mesmas e que as relações de gênero 

estavam presentes nas histórias relatadas pelos entrevistados. Explicita-se que estas 

questões influenciaram nas vivências desses sujeitos sobre os jogos, brinquedos e 

brincadeiras, contribuindo com os papéis designados culturalmente aos meninos e 

meninas daquela época. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 É comum nos cursos de licenciatura em Educação Física estudar alguns eixos 

temáticos relacionados à atuação dos profissionais da área, são eles: esportes, danças, lutas, 

ginásticas e jogos, brinquedos e brincadeiras. Apesar das polêmicas que possam ocorrer em 

relação a essa classificação, destaca-se que esses elementos foram estudados e discutidos 

durante a formação dos discentes do curso de Educação Física da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM. 

 Dentre essas possibilidades, as questões relacionadas aos jogos, brinquedos e 

brincadeiras foram o tema central de estudo desta pesquisa. É preciso ter claro que cada 

sociedade se relaciona com essa temática de forma diferente, ou seja, em cada cultura há 

diversas formas de se compreender o que é brincar ou não (BROUGÈRE, 1997). Além disso, 

também se deve ter em mente que em uma mesma cultura o brincar tem e teve mudanças em 

seu contexto histórico. Afinal a cultura é um processo dinâmico. 

 Baseado na premissa de se compreender como ocorreram essas brincadeiras e quais 

sentidos estavam presentes nessas práticas, a proposta de trabalho desta pesquisa foi o de 

analisar quais e como eram esses jogos, brinquedos e brincadeiras do início do século XX, em 

Diamantina MG. 

 Outro ponto de análise presente neste trabalho foram as discussões relacionadas às 

questões de gênero, ou seja, buscou-se compreender como brincavam meninos e meninas no 

período histórico relacionado a esta pesquisa. 

 Por se tratarem os jogos, brinquedos e brincadeiras de uma experiência em que o 

lúdico está presente em boa parte do tempo, o que possibilita a quem participa criar e 

modificar suas regras. Pode-se afirmar que essas experiências são uma das formas que as 

crianças encontram para se apropriar do mundo, satisfazendo através do brinquedo a sua 

curiosidade de conhecer a sociedade em que está inserida (OLIVEIRA, 1989). 

 Desta forma, este trabalho pesquisou como e de que brincavam as crianças em 

Diamantina no período histórico proposto. Foi um trabalho relacionado à história oral, onde 

se buscou entender quais eram as brincadeiras e como se caracterizavam as diferenças entre as 

atividades lúdicas de meninos e meninas. 

 Inicialmente foi feito um estudo bibliográfico sobre as temáticas ligadas aos jogos, 

brinquedos e brincadeiras e a importância da realização dessas atividades durante a infância. 
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Também foram estudadas as questões relacionadas ao gênero presentes no brincar. 

Posteriormente foram realizadas as entrevistas semi-estruturadas com os seis voluntários 

escolhidos.  

 Assim, objetivou-se compreender e discutir o porquê dessas diferenças, ressaltando a 

questão de gênero como um dos eixos de análise desta pesquisa. 

 Por isso, buscou-se apresentar a relevância que o brincar teve na vida dessas pessoas e, 

consequentemente, discutir a relação e o significado desses jogos, brinquedos e brincadeiras 

através das histórias relatadas pelos entrevistados que vivenciaram essas práticas corporais 

lúdicas no início do século XX na cidade pesquisada. 

 Neste contexto, entre as várias ações que podem derivar desta pesquisa estão as 

possibilidades de catalogar e divulgar essas brincadeiras. Isso contribuirá para manter vivas as 

histórias e memórias da cultura diamantinense em relação à temática de estudo. 

 Assim, dentre as várias questões da presente pesquisa, duas foram o foco deste estudo: 

Quais eram as brincadeiras e como brincavam essas crianças? Quais as relações de gênero que 

estariam ou não presentes neste brincar?  
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2. JUSTIFICATIVA  

 

 

 Acredita-se que esse trabalho teve uma importância histórica, humana e sociocultural, 

afinal ele resgatou histórias e memórias vividas por moradores da cidade de Diamantina MG. 

 Além disso, espera-se que essas entrevistas e pesquisas orais contribuam para uma 

maior sensibilização em relação à importância de jogos, brinquedos e brincadeiras na 

formação dos profissionais de Educação Física. Pretende-se manter os registros dessas 

brincadeiras para que elas não se percam ao longo do tempo.  

 Dessa forma valorizar mais as práticas de atividades lúdicas tradicionais de maneira a  

ampliar-se as possibilidades nas aulas de educação física. Pois acreditamos que os jogos 

brinquedos e brincadeiras são tão importantes quanto qualquer outra prática desta disciplina e 

que assim como em qualquer área de atuação, a variedade de possibilidades além de 

enriquecer e estimular o interesse dos alunos ainda torna mais rica suas experiências. 

 Pois, posteriormente, essas histórias e experiências relacionadas ao brincar podem ser 

trazidas e problematizadas para o cotidiano nas escolas da cidade e da região através das aulas 

de Educação Física. O que contribuirá para se pensar mais criticamente sobre as tradições da 

região do Vale do Jequitinhonha. 

 Em essência, é necessário entender o sentido da herança cultural desses jogos, 

brinquedos e brincadeiras para o processo formativo dos alunos. 

 



11 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender como brincavam as crianças e as relações de gênero presentes nesta prática no 

início do século XX em Diamantina MG.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Discutir os sentidos e significados que os jogos, brinquedos e brincadeiras tiveram na 

constituição dos papéis atribuídos culturalmente aos meninos e meninas da época. 

- Contribuir para a preservação das histórias e memórias do brincar em Diamantina, MG. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 A prática dos jogos, brinquedos e brincadeiras é um fenômeno mundial, e se faz 

presente em todas as culturas. Tal prática é desenvolvida a cada geração, trazendo consigo 

traços e detalhes de sua época própria.  

 Conforme Silva et al. (1989), desde a Idade Média, observa-se que os jogos, 

brinquedos e brincadeiras eram comuns a toda sociedade (independentemente da idade ou 

classe social), formando um dos principais meios de que dispunha uma sociedade para 

estreitar seus laços coletivos e para se sentir unida. 

  Desde o nascimento a criança esta inserida num contexto social, essa situação irá 

interferir de forma inevitável no modo como essa criança brinca, pois através da brincadeira 

ela representará as relações vividas culturalmente. (BROUGÈRE, 1997). 

 Dessa forma podemos dizer que os jogos, brinquedos e brincadeiras nada mais são do 

que uma dimensão da cultura que será passada de uma geração para a outra. Segundo 

Brougère (1997, p.98) “[...] a brincadeira pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a 

brincar”. Com isto podemos dizer que através da vivência social a criança vai aprendendo a se 

relacionar e expressar suas necessidades, sendo o brinquedo um meio lúdico utilizado para 

essa experiência, podendo considerar ainda o brincar como fonte de crescimento, saúde e 

oportunidade para relacionamentos grupais. 

  De acordo com Friedmann (1992, p.26): 

 

Os jogos, brinquedos e brincadeiras constituem-se, basicamente, em um sistema que 

integra a vida social das crianças. Caracterizam-se por serem transmitidos de forma 

expressiva de uma geração a outra ou aprendidos nos grupos infantis, na rua, nos 

parques, escolas, e incorporados pelas crianças de maneira espontânea, variando as 

regras de uma cultura para outra; muda-se a forma mas não o conteúdo da 

brincadeira. 

 

 

 A prática do brincar é uma das maneiras de a criança se inserir no mundo, 

reconhecendo-o e inteirando-se de sua realidade. Pensando desta forma, acredita-se que o 

brincar tenha uma importância no seu desenvolvimento como um todo, é brincando que a 

criança percebe sua função na sociedade e se identifica como um indivíduo pertencente à 

mesma.  
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 Para a criança o brinquedo é a forma que ela encontra para se adequar ao mundo, 

satisfazendo através dele a sua curiosidade de se apropriar da cultura em que esta inserida 

(OLIVEIRA, 1989). 

 As brincadeiras tradicionais também são formas de se resgatar e transmitir cultura. 

Para Silva et al. (1989), tais brincadeiras são momentos em que a criança se insere na 

memória coletiva. Podendo afirmar ainda que o brincar é à maneira de o homem se relacionar 

com o coletivo. 

 Porém vários autores definem o significado de jogos brinquedo e brincadeiras de 

formas diferentes. Podemos dizer que jogos, brinquedos e brincadeiras têm o mesmo sentido? 

 Alguns autores não definem seu significado separadamente por serem os três termos 

interligados e terem os seus sentidos muito aproximados, sendo, inclusive, considerados como 

sinônimos. (BROUGÈRE, 1997; OLIVEIRA, 1982, 1989; SANTIN, 1996). 

 Logo os sentidos atribuídos aos jogos, brinquedos e brincadeiras seriam determinados 

de acordo com as vivências de cada autor. Tanto as práticas dos jogos quanto das brincadeiras 

estão entremeadas em um contexto cultural. 

 Segundo cascudo citado por Oliveira (1982) há vários sinônimos para a palavra 

brinquedo; jogos, rodas e divertimentos tradicionais infantis. Brinquedo é ainda, o objeto 

material para brincar. 

 Já para Araújo citado por Oliveira (1982) jogos, brinquedos e brincadeiras seriam 

aqueles em que não há disputa, brinca-se por brincar, joga-se por jogar. 

 O autor Huizinga citado por Oliveira (1982) considera o jogo uma atividade livre, 

conscientemente tomada por não séria e exterior a vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz 

de absorver o jogador de maneira intensa e total. Ainda para o mesmo autor a brincadeira é 

uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não se pode obter 

lucro, tendo sua ordem e suas regras.  

 Segundo Santin (1996) as brincadeiras são práticas de domínio das crianças ou 

daqueles que conseguirem ser como elas. Logo, percebe-se que as concepções sobre os jogos, 

brinquedos e brincadeiras são polêmicas, variadas e algumas vezes controversas. Assim, 

explicita-se que não se aprofundará sobre essas questões, pois, as possíveis diferenciações 

sobre os seus sentidos e significados não são o foco de estudo da presente pesquisa. 

 Assim, pode-se perceber que o brincar é compreendido desde a antiguidade como uma 

maneira que a sociedade encontra para expressar suas experiências tornando a integração com 

o mundo mais prazerosa e diversificada. Afinal, as brincadeiras são uma das estratégias 

encontradas pelo homem para manifestar seus desejos e anseios. 
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 Segundo Oliveira (1989), a criança quando brinca aprende a se expressar no mundo, 

criando ou recriando novos brinquedos e, com eles, participando de novas experiências e 

aquisições. Dessa forma, essas experiências estão muitas vezes ligadas a situações de gênero. 

 Segundo Goellner et al. (2009, p.11) “Gênero é a condição social através da qual nós 

nos identificamos como masculinos e femininos. Não é algo natural que está dado, mas é 

construído social e culturalmente”. É a sociedade que determina os papéis, do homem e da 

mulher, sendo assim não é considerada como uma questão biológica. 

 Ainda para essa autora, a identidade de gênero é dada através das distinções que se 

baseiam no sexo. Dessa forma, essa identidade pode ou não corresponder ao sexo atribuído no 

nascimento, ou seja, uma criança de determinado sexo pode apresentar identidade de gênero 

relacionada a outro sexo.  

 Desde o berço, as atitudes, as palavras, os brinquedos, os livros procuram moldar as 

crianças para que aceitem e assumam os rótulos que a sociedade lhes reservou. Dos meninos 

espera-se agressividade, capacidade de liderança, racionalidade. Das meninas espera-se 

delicadeza, sensibilidade e beleza. (FINCO, 2004). 

 Isso também ocorre nas práticas dos jogos, brinquedos e brincadeiras, onde, em alguns 

momentos, os papéis estão definidos e não podem ser modificados, cada um desempenha o 

papel que é delimitado pela sociedade. 

 Logo, podemos dizer que através da divisão dos papéis sociais atribuídos ao gênero, 

homens e mulheres sofrem discriminação quando desempenham uma atividade que não 

corresponde com o esperado pela sociedade. 

 De acordo com Sousa & Altmann (1999), a ênfase dada pelo conceito de gênero à 

construção social das diferenças sexuais não se propõe a desprezar as diferenças biológicas 

existentes entre homens e mulheres, mas considera que, com base nestas, outras são 

construídas. Assim, há uma estreita e continua imbricação entre o social e o biológico, um 

jeito de ser masculino e um jeito de ser feminino, com atitudes e movimentos corporais 

socialmente entendidos como naturais de cada sexo. 

 Essa mesma divisão social pode ocorrer com os jogos, brinquedos e brincadeiras. 

Afinal, a sociedade acaba por estimular aquilo que considera adequado ou não para meninos e 

meninas em relação ao brincar. 

 De acordo com essa discussão, a pesquisa desenvolveu uma análise do brincar e sua 

função na vida da criança, pretendendo dessa forma apresentar e argumentar as vivências 

dessas brincadeiras e a relação de gênero presentes nestas práticas. 
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5. METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho se caracteriza por uma pesquisa histórica, baseada nos trabalhos 

da história oral. No qual, segundo Alberti (2005, p.18): 

Mas o que vem a ser, afinal, esse método – fonte – técnica tão específicos? Se 

podemos arriscar uma rápida definição, diríamos que a história oral é um método de 

pesquisa (histórica, antropológica, sociológica etc.) que privilegia a realização de 

entrevistas com pessoas que participaram e ou testemunharam acontecimentos, 

conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. 

Com conseqüência, o método da história oral produz fontes de consulta (as 

entrevistas) para outros estudos, podendo ser reunidos em um acervo aberto à 

pesquisadores. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos 

sociais, categorias profissionais, movimentos, conjunturas etc. à luz de depoimentos 

de pessoas que deles participaram ou os testemunharam. 

 

5.1 Participantes 

 

 Participaram dessa pesquisa seis idosos com idade superior ou igual a 80 anos, sendo 

03 homens e 03 mulheres. Essa divisão dos entrevistados por sexo se torna necessária devido 

à questão de gênero ser um dos eixos de análise deste trabalho. 

 Tornou-se necessário, também, que a infância desses entrevistados tenha ocorrido na 

cidade de Diamantina, MG, e os mesmos disponibilizaram um determinado tempo para as 

entrevistas. Com relação ao local das entrevistas, as mesmas foram agendadas e ocorreram na 

moradia/residência do(a) entrevistado(a). Ele(a) pôde escolher o local que fosse mais 

agradável e que lhe propiciasse condições de sigilo, conforto e estruturas adequadas para a 

realização desse trabalho. 

 

 

5.2 Materiais e métodos 

 

 Para a realização das entrevistas foi utilizado um gravador digital e depois os dados 

foram transcritos. Essas entrevistas ocorreram na casa dos idosos para que eles não 

precisassem se locomover e para que tivessem uma maior comodidade. Elas tiveram duração 

média de 1 hora e procurou-se respeitar as limitações dos participantes da pesquisa bem como 

foi respeitada a vontade do participante em interromper a entrevista a qualquer momento. 

Destaca-se que nos casos em que os sujeitos pudessem se sentir constrangidos por alguma 

pergunta realizada tiveram o direito a não responder a mesma. O procedimento foi de 
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respeitar a decisão do entrevistado e de passar para a próxima pergunta. As perguntas constam 

no APÊNDICE A e foram explicadas detalhadamente aos entrevistados.  

 As questões relacionadas ao brincar foram analisadas em uma perspectiva que associa 

esse fenômeno como um elemento da cultura e tiveram como base os estudos dos autores 

Brougére (1997), Oliveira (1982; 1989), Friedmann (1992) e Santin (1996). 

 Optou-se pela entrevista semi-estruturada, por se adequar melhor aos objetivos e 

métodos deste trabalho. Além disso, essa forma de coleta de dados contribui para amenizar 

constrangimentos sobre a possibilidade de serem ou não alfabetizados e também por registrar 

a riqueza de detalhes presentes nestes relatos. Pois de acordo com Manzini (1990/1991), a 

entrevista semi-estruturada possibilita um planejamento de coletas de informações por meio 

da elaboração de um roteiro que atinja os objetivos pretendidos. Assim, faz com que as 

informações surjam de maneira mais livre e as respostas não sejam condicionadas a um 

padrão de alternativas pré-determinadas. 

 As entrevistas compõem-se de quatro perguntas feitas para cada idoso e direcionadas 

às questões de análise do presente trabalho. Elas foram gravadas e transcritas para discussões 

aqui apresentadas. 

 Foi preservada a identidade dos entrevistados, ou seja, optou-se por identificar os 

entrevistados por letras e números. Assim, H1, H2 e H3 referem-se aos três homens da 

pesquisa e M1, M2, M3 as três mulheres.  

 

5.3. Considerações éticas 

 

 Esse estudo respeitou as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde 

(resolução de 1996/96) envolvendo pesquisas com seres humanos e passou pela avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri.  

A pesquisa foi aprovada pelo protocolo 077/11 do CEP da UFVJM 
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6. PENSANDO-SE ATRAVÉS DO BRINCAR 

 

 

Baseando-se nas questões elencadas nas entrevistas e nas categorias de análise que 

dela se originaram, apresentam-se as discussões resultantes desta pesquisa. 

A pergunta inicial objetivou compreender quais eram e como ocorriam as brincadeiras 

mais comuns na infância dos sujeitos da pesquisa. 

Opta-se por, em um primeiro momento, apresentar a fala desses sujeitos, com toda a 

riqueza semântica e coloquial presentes nelas, para em seguida refletir-se sobre os sentidos e 

significados que se possam compreender desses relatos. 

Inicialmente, H1 explicitou que: “Bom, era brincadeira assim, a gente brincava de 

roda. E de futibol, como diz „ranca‟, qualquer coisa servia pra gente arranjar (jogar), uma bola 

de pano, um trem qualquer, e ai, agora começava.” 

Para H2, “Bom, aqui nós jugava peteca, jugava bola no Campo Tijuco, o gramado 

cheio de pedregulho, não era como tá hoje. Jugava bola de noite e depois ia lá pro cinema 

assiste aquele seriado, O Zorro.” 

Ainda em relação sobre quais eram as brincadeiras mais comuns em sua infância, os 

entrevistados explicitaram que: 

Nós juntava assim quatro, cinco seis menino, pegava aquelas cana de mamonera que 

hoje quase no existe, picava aquilo e fazia muinho. Punha água pra cai naqueles caninho e 

rodar, igual muinho. Nós pegava aquelas cana seca, cortava as cana seca, abria os buraquim, 

enfiava o cano pra faze os dentinho do muinho. Aquilo a água vinha, punha um dentinho 

maior que o outro a água vinha caia ele enchia e ia rodando até pegar velocidade ai,ia embora. 

Muito legal. (H3) 

 

 

De roda, e brincava de Galinha. Ela era galinha (Ela, se refere a uma amiga com quem 

a entrevistada brincava em sua infância), e eu galinha também, então ela botava o ovo, e saia 

gritano, có.cocó..cocó. Havia roda toda noite, bango-balando , subir nas árvores, se tivesse 

tempo de subir, agente subia. Brincava de bater corda, pulava corda. (M1) 

 

 

Brinquedos de roda, fazíamos todos os brinquedos de roda e aqueles brinquedos 

antigos. E brincava-se de tudo, agente tinha carneiro, pra gente fazer as corridas, com os 



18 

 

carneiros, com os cavalos, com bicicleta, tudo pra fazer corrida. Natação, nós nadamos dimais 

no rio Biribiri, e na Cachoeira dos Cristais. (M2) 

 

 

Brincava de, guarda seu anel bem guardadim. Pegador, esconde-esconde, maré 

(Amarelinha). (M3). 

 

De acordo com as respostas obtidas desta primeira pergunta, percebe-se que os 

entrevistados foram muito sucintos em suas respostas, e, em alguns momentos, apenas 

citaram algumas de suas vivências. Ainda assim, o conteúdo das respostas leva-nos as mais 

diversas discussões em torno da prática do brincar. Afinal, essa prática corporal lúdica, tem 

seu papel na formação do sujeito como um todo. 

Percebe-se que a construção de seus brinquedos era algo do cotidiano, e também a 

participação das mães na construção dos mesmos como citado por H3, as brincadeiras 

ocorriam em conjunto, várias crianças reuniam-se para brincar nas portas de suas casas ou nos 

quintais. 

Através das respostas dos voluntários nota-se que a disputa não era o foco das 

brincadeiras e que brincava-se para divertir e não para competir, eram brincadeiras na sua 

maioria cooperativas. 

Pode-se compreender que o brincar contribui para o crescimento e os relacionamentos 

sociais (SILVA, 1989). Pois, brincando a criança se desenvolve e aprende a lidar com as mais 

diversas situações em sua vida. Tanto no momento da brincadeira em si, quanto em situações 

adversas. Logo, as brincadeiras são uma forma de as crianças conviverem em grupos, 

trocando experiências e experimentando novas possibilidades através dos jogos, brinquedos e 

brincadeiras. Construindo seus brinquedos, aprendendo entre acertos e erros, a criança vai 

crescendo e se desenvolvendo de maneira lúdica. 

Compreende-se ainda que os entrevistados relataram suas experiências como sendo  

vivências ricas em suas vidas, pois construíam seus brinquedos, os experimentaram em sua 

essência, ao mesmo tempo que, brincavam em conjunto com outras crianças. 

 

A criança que faz seu brinquedo além de colocar a sua identidade nele, transforma 

uma simples brincadeira em um aprendizado, pois ela utiliza matérias que antes não eram 
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brinquedos, em objetos que agora se transformam em brinquedos e lhe proporciona momentos 

de diversão. (OLIVEIRA, 1989, p. 42) 

 

 

Refletindo-se, ainda, a partir da citação de Oliveira (1989), e dos relatos dos 

entrevistados, ressalta-se o modo como esses sujeitos se relacionavam com os brinquedos 

construídos por eles, e as brincadeiras que realizavam de maneira coletiva. Sendo uma forma 

de se socializarem com outras crianças. Pois segundo Allemagne, citado por Oliveira (1982), 

o brinquedo corresponde a uma das necessidades da vida social. Onde estiver a criança, lá 

estará o brinquedo, que é o primeiro instrumento da atividade humana. 

 

Outra questão de análise procurou compreender como brincavam meninos e meninas. 

As falas dos entrevistados ajudarão a compreender essa premissa. 

Com as menina a gente brincava de roda e, fora disso, era o ranca. É o futibol. Só 

que ai era separado das menina, brincava de roda com as menina e tinha corre-cutia 

também. As menina era brincar de roda, bater peteca. Buneca não era toda hora não, 

buneca era quando era só na aula mesmo que tinha. Tinha a aula que a professora, 

ensinava fazer buneca. (H1) 

É, os meninos brincava de pegador de esconder e com as menina de pariu o gato, ai 

era tudo junto. (H2) 

As meninas brincava era de boneca, mãe fazia aquelas boneca de pano que punha 

olho, punha orelha ,tinha boca, pra elas, o berço era balaio de taquara, cada uma 

tinha um balainho, forrava e botava as bonecas. (H3) 

Os meninos tinha os brinquedo deles e nós os nossos, era separado, fazia panela de 

folha, nós era pobre e não tinha como comprar nada não, a gente  fingia que tava 

fazendo o cume (comida). (M1) 

Geralmente eles não deixavam muito a gente brincá menino com menina, mais 

naquela hora que todos estavam juntos, todos brincavam  porque nós éramos cinco 

irmãos homens e só três mulheres. Meus irmãos brincavam com a gente, brincavam 

também essas brincadeiras de roda, elas eram muito interessantes. (M2) 

Todo mundo brincava junto ali.  Brincava todo mundo junto, menino e menina. 

(M3) 

Na maioria das respostas dos entrevistados, as brincadeiras ocorriam juntas, em 

algumas delas existiam a separação de meninos e meninas, como por exemplo, o futebol, que 

apenas os homens jogavam e boneca em que apenas as mulheres brincavam. Os jogos, 

brinquedos e brincadeiras que aconteciam juntos, eram as brincadeiras de roda em geral, 

peteca, pegador de esconder, e alguns outros citados pelos entrevistados. 

Percebe-se que como as famílias eram constituídas por muitos filhos, as crianças não 

se separavam na hora dos jogos e das brincadeiras de roda, apenas na manipulação dos 
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brinquedos ocorria uma separação, no qual a boneca (representante social dos brinquedos de 

meninas) e a bola (representante dos meninos) eram separadas. Esses artefatos eram 

considerados brinquedos específicos de meninos e meninas. Esta questão cultural ainda 

permanece enraizada, afinal, a boneca é considerada, na maioria das vezes, brinquedo de 

meninas e a bola brinquedo de meninos. Porém, atualmente, ainda em pequena proporção, 

essa prática cultural (futebol) tem sido introduzida nas brincadeiras de meninas. 

Talvez pela forte influência da sociedade, em determinar os papéis atribuídos aos 

sexos, a partir daí, segundo Maccoby citado por Carvalho (1993), os meninos tendem a ser 

mais tipificados do que as meninas, e assim mais propensos a evitar "atividades de menina", e 

mais sujeitos à pressão social contra uma tipificação sexual
1
 inadequada.  

 Pois segundo Lott & Maluso citado por Hernandez (2009). 

Meninos são muitas vezes reprimidos por chorar, brincar com bonecas ou mostrar 

interesse por atividades domésticas como (cozinhar, lavar louça, lavar e passar 

roupas). Da mesma forma, meninas são criticadas por serem agressivas ou 

estabanadas. De formas sutis, todas as pessoas estão permanentemente encarregadas 

de compensar ou punir essas crianças pelo desempenho de condutas julgadas mais 

ou menos apropriadas aos seus sexos. 

 

 

Logo estes comportamentos serão incentivados durante o brincar e a crianças levam 

tais experiências para suas práticas diárias. Afinal as brincadeiras são uma expressão social e 

cultural. 

Uma questão que derivou da anterior e, em muitos casos se interpôs, se refere ao 

esclarecimento se existiam brincadeiras específicas só para meninos e só para meninas. E em 

caso positivo, procurou-se apresentam quais eram e como ocorriam. 

De acordo com as respostas dos sujeitos da pesquisa, existiam brincadeiras só para 

meninos e outras só para meninas, algo já evidente nas falas anteriores dos entrevistados. 

Pois, em seus relatos, os sujeitos da pesquisa explicitaram claramente essa separação. 

A partir das análises dos relatos, visualizam-se que as brincadeiras vivenciadas 

somente pelas meninas, tinham uma relação direta com as atividades exercidas por suas mães, 

deixando claro que a sociedade passava através das brincadeiras suas intenções em “treinar” 

as futuras mães e esposas, papéis estes que, a sociedade esperava que essas meninas 

desempenhassem.  

                                                           
1
Tipificação sexual. É o processo no qual o indivíduo adquire padrões de comportamento vinculados ao sexo. 

Lott & Maluso citado por, Hernandez ( 2009). 
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Já os meninos também realizavam brincadeiras que mantém relação com seus futuros 

papéis a serem desempenhados na sociedade, ou seja, ao homem é permitido o acesso à rua e 

a uma liberdade que não está presente nas práticas de brincar das mulheres. 

As normas sociais indicam posturas, comportamentos, atitudes diferenciadas para 

homem e mulheres. Desde a infância, tais atitudes são enraizadas através dos relacionamentos 

na família, nas brincadeiras, construindo assim, valores, nem sempre explícitos, mas que 

sutilmente determinam nossos comportamentos. (FINCO, 2004) 

É através das brincadeiras que a criança, se apresenta a sociedade em que esta inserida. 

O presente trabalho ressalta uma relação de gênero reconhecida nesses jogos 

brinquedos e brincadeiras, podendo ser entendida como, a construção social que uma dada 

cultura estabelece ou elege em relação a homens e mulheres. (GOELLNER, et al., 2009) 

Portanto, o processo de educação de homens e mulheres supõe uma construção social 

e corporal dos sujeitos, o que implica no processo ensino/aprendizagem de valores, 

conhecimentos e posturas considerados masculinos ou femininos. (GOELLNER, et al., 2009) 

Como a brincadeira é uma forma de representação cultural, diretamente ligada às 

crianças, tais papéis de diferenciação de homens e mulheres, serão transmitidos no modo 

como essas crianças brincam, por isso essa separação no relato das experiências dos sujeitos 

desta pesquisa. 

A última questão de análise almejou discutir quais relações podem ser feitas entre o 

brincar de antigamente e o atual. 

As respostas dos entrevistados evidenciaram algumas diferenças entre as brincadeiras 

daquela época em relação com as de hoje em dia. Seguem alguns relatos que ajudam a 

compreender melhor essa questão. 

Tem uma diferença muito boa, quase todo menino que tá brincano hoje, tá 

aprendeno as coisa, e nosso tempo não existia. Acho bom, brincadeira hoje, é assim, 

tem mais liberdade, os pais era muito bravos. (H1) 

Não tem diferença, a única coisa é que nós brincava na rua até oito nove horas, e 

hoje não pode por causa do perigo dos carro. (H2)  

Tem demais, os menino de hoje não qué saber dos brinquedo de antigamente, eles 

hoje é carrinho, é bicicreta,  motinha de brinquedo de mão. No nosso tempo, ou nós 

mesmo que fazia os brinquedo, ou então nossos pais e irmãos mais velhos. (H3) 

Hoje tem diferença e muita. Eu não acho bom não, esses meninos de hoje tem tudo e 

não faz nada. No nosso tempo não tinha recurso nenhum. Tinha que fazer o próprio 

brinquedo, se quisesse.brincar.( M1) 

Eu tive observando isso porque eu tenho cinco netos,  as músicas são as mesmas, 

mas eles só escutam elas pra dormir e eles não dão aquela importância porque a 

gente vivia a brincadeira. A diferença é essa. (M2) 
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Muita diferença, hoje a brincadeira tá muito diferente, porque tudo é comprado pelos 

pais. (M3) 

 

Nota-se que os brinquedos utilizados por estes sujeitos apresentam diferenças, pois, 

eram construídos pelas próprias crianças e em alguns momentos com ajuda de seus pais ou 

irmãos mais velhos. 

As cantigas de roda eram vivenciadas pelos mesmos, e essas brincadeiras sempre 

aconteciam em conjunto, e na maioria das vezes eram brincadeiras em que prevalecia a 

cooperação e não a competição. As crianças brincavam sem se preocupar com os resultados 

das brincadeiras apenas pelo prazer e descontração. 

Percebe-se, hoje, que essas brincadeiras ainda são transmitidas de uma geração a 

outra, porém, a diferença esta no sentido atribuído a estas brincadeiras, pois as crianças hoje, 

quase não constroem seus brinquedos, e não os vivenciam na prática.  

E ainda como citado por H1, muitos dos brinquedos atuais estão ligados a educação 

das crianças, logo, eles já vem carregados de intenção, postas pelos adultos que os constroem, 

perdendo um pouco da originalidade de um brinquedo que seria construído pelas mãos da 

própria criança. 

Segundo Oliveira (1989), em cada brinquedo sempre se esconde uma relação 

educativa. Ao fazer seu próprio brinquedo, a criança aprende a trabalhar e transformar 

elementos fornecidos pela natureza ou matérias já elaborados, constituindo um novo objeto, 

seu instrumento para brincar. Quando a criança recebe um brinquedo pronto, nem sempre se 

conforma com seu significado explicito e fechado. 

Conforme o relato dos entrevistados, as brincadeiras de antigamente eram, na maioria 

das vezes, coletivas e dependiam do outro para que acontecessem. As famílias eram maiores e 

era comum as atividades lúdicas ocorrerem entre os irmãos.  

Percebe-se que nos dias atuais as famílias são constituídas por números reduzidos de 

filhos, de acordo com IBGE (2010), atualmente a média de filhos por família é 1.8, isso é um 

elemento que contribui para a diminuição da realização das brincadeiras coletivas, pois, 

atualmente, é comum as crianças ficarem restritas ao espaço doméstico, devido, entre outros 

fatores, a insegurança dos pais em deixar seus filhos brincarem nas ruas. Assim os jogos, 

brinquedos e brincadeiras atuais estão cada vez mais ligados a aparelhos eletrônicos, 

competitivos em que a maioria das vezes as crianças brincam sozinhas.  

Tal situação faz com que parte da riqueza do brincar perca-se ao longo do tempo, pois, 

a criança não explora sua imaginação, e reduz sua possibilidade de interação com o outro, 
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restringindo essa experiência para o espaço escolar. Dificultando assim, a troca de 

experiências e vivências práticas do brincar na infância, como no caso das brincadeiras 

tradicionais. 

 Importante destacar que o brincar não é um conceito ou um valor. É uma atitude 

compreensível somente por aqueles que mantêm essa chama acesa em si mesmos. (PEREIRA, 

s/d, p.1) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Enfim, o presente trabalho pesquisou e discutiu as brincadeiras vivenciadas pelas 

crianças no início do século XX em Diamantina MG, e pode-se perceber que alguns nomes 

permanecem os mesmos, mas que com o passar dos anos seus sentidos e significados foram 

modificando-se, pois os objetos e as gerações foram se modernizando. Hoje as brincadeiras 

estão mais nos contos relatados pelos seus pais e avós do que ocorrendo efetivamente. As 

crianças brincam na maioria das vezes sozinhas ou com o auxilio de brinquedos tecnológicos. 

Poucas vezes brincam-se com jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais. 

 É papel do educador físico resgatar tais práticas corporais lúdicas como mais uma 

opção para o enriquecimento de suas aulas, e, dessa forma, vivenciar com os alunos atividades 

muitas vezes deixadas de lado, que seus antepassados praticaram. E assim como esportes, 

danças, lutas e ginásticas, os jogos, brinquedos e brincadeiras podem desenvolver aspectos 

positivos na vida dos mesmos. O professor pode utilizar a historia para elaborar aulas 

diferenciadas e impregnadas de cultura para seus alunos.  

 Percebeu-se, também, que as relações de gênero estavam presentes nas histórias 

relatadas pelos sujeitos da pesquisa e que essas questões influenciaram nas vivências desses 

sujeitos sobre os jogos, brinquedos e brincadeiras, contribuindo com os papéis designados 

culturalmente aos meninos e meninas daquela época. Percebe-se, com isso, que as relações de 

gênero são construídas socialmente e repassadas de uma geração para outra. Isso nos faz 

pensar da necessidade de se refletir criticamente sobre esses aspectos e não apenas reproduzi-

los. 

 Ressalta-se, ainda, a importância que o brincar teve na vida dos indivíduos envolvidos 

com esta pesquisa. E como o brincar pode influenciar de maneira efetiva durante toda a vida.

 Conclui-se que este trabalho teve uma relevância para os pesquisadores, pois foi 

possível perceber a importância que as práticas corporais lúdicas têm no processo de inclusão 

dos sujeitos nas sociedades em que estão inseridos. Acredita-se, ainda, que esta pesquisa 

contribua para reflexões mais críticas sobre o brincar na formação e atuação dos professores 

de Educação Física. Além disso, espera-se que outros estudos se originem a partir dos estudos 

desenvolvidos, pois a história e o brincar são fenômenos muito amplos e inacabados. 

 Logo, explicita-se que a “Brincadeira” pode até ser explicada, analisada e discutida, 

mas, deve também ser experimentada, vivenciada e praticada. Afinal, aprende-se a brincar. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

1. Quais eram e como ocorriam as brincadeiras mais comuns em sua infância?  

 

2. Como brincavam os meninos e as meninas?  

 

3. Existiam brincadeiras especificas só para meninos e só para meninas? Em caso 

positivo, quais eram e como ocorriam? 

 

4. Quais relações podem ser feitas entre o brincar de antigamente e o atual? 
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